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Resumo 

A Artrite Psoriática é uma espondiloartropatia com envolvimento axial e/ou periférico, 

associada à Psoríase. Tem sido descrito um aumento da prevalência de factores de risco 

cardiovascular e Síndroma Metabólica (obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão e 

aterosclerose) em indivíduos com Artrite Psoriática, em relação à população geral. A 

inflamação crónica, espelhada pela elevação dos biomarcadores sanguíneos, pode explicar 

parcialmente o desenvolvimento de aterosclerose e doenças cardiovasculares nesta condição. 

Contudo, a evidência é ainda bastante limitada. 

Torna-se importante a monitorização dos factores de risco nestes doentes, apesar de não 

estar totalmente esclarecido se a Artrite Psoriática constitui, por si só, um factor de risco 

independente de doença cardiovascular, o que limita a prevenção e diagnóstico precoce. 

  

 

Palavras-chave: Artrite Psoriática, Psoríase, Síndroma Metabólica, Factores de Risco 

Cardiovascular, Obesidade, Hipertensão, Circunferência Abdominal, Diabetes, Inflamação, 

Aterosclerose, Dislipidemia, Hiperuricemia. 
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Abstract 

Psoriatic arthritis is a spondyloarthropathy with axial and/or peripheral involvement, which 

is associated with psoriasis. An increased prevalence of cardiovascular risk factors and 

metabolic syndrome has been found in patients with psoriatic arthritis, including obesity, 

diabetes, dyslipidemia, hypertension and atherosclerosis as compared to the general 

population. Chronic inflammation present in this disease, mirrored by an increase in blood 

biomarkers, may partially explain the development of atherosclerosis and cardiovascular 

disease. However, the evidence on the matter is still limited. 

It’s important to monitor the risk factors in these patients, although it’s not fully understood 

if psoriatic arthritis is itself an independent risk factor for cardiovascular disease, which limits the 

prevention and early diagnosis.  

 

 

Palavras-chave: Psoriatic Arthritis, Psoriasis, Metabolic Syndrome, Cardiovascular Risk 

Factors, Obesity, Hypertension, Abdominal Circumference, Diabetes, Inflammation, 

Atherosclerosis, Dyslipidemia, Hyperuricemia. 
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Introdução 

A Artrite Psoriática (AP) é uma espondiloartropatia seronegativa que geralmente surge 

entre os 30 e 50 anos, mas pode-se desenvolver em qualquer idade. (1) Afecta cerca de 6-10% 

dos doentes com Psoríase, sem predominância de género, e pode afectar até 40% dos 

doentes com a doença cutânea mais extensa.(2) Contudo, a gravidade da doença cutânea não 

se correlaciona com a artrite.  

O curso da AP é variável e imprevisível, caracterizado por surtos e remissões e o 

espectro de inflamação articular é extenso, variando entre doença axial a periférica e de ligeira 

a muito grave e debilitante. (1) Além da progressão das lesões clínicas e radiológicas, a 

qualidade de vida é reduzida nos doentes com AP e, como tal, torna-se importante o 

tratamento precoce de maneira a evitar a progressão. 

A Psoríase está relacionada com a Síndroma Metabólica (SM) e consequente aumento 

do risco cardiovascular (RCV). No que concerne a AP investigações mostram uma possível 

relação e vários estudos foram realizados no âmbito de perceber a mesma.  

A SM consiste num conjunto de factores de risco cardiovascular (FRCV) que, do ponto de 

vista clínico, identifica pessoas com risco de desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) ou 

Doença Cardiovascular (DCV). Os factores de risco metabólico mais amplamente reconhecidos 

são a dislipidemia, pressão arterial aumentada e a hiperglicemia, acrescidos nas últimas 

décadas do aumento da circunferência abdominal, diminuição dos níveis de HDL, 

microalbuminúria e hiperuricemia. Geralmente, indivíduos com estas características 

manifestam também um estado pró-trombótico e pró-inflamatório.  

A SM está associada a um estado de inflamação crónica de baixo grau, com um aumento 

de produção de citocinas inflamatórias e redução de adipocinas protectoras. Pensa-se que esta 

carga inflamatória presente na SM partilha uma via fisiopatológica comum à AP.  

O objectivo desta revisão é recolher e discutir evidência que associe a AP, os FRCV e a 

SM e qual a fisiopatologia inerente a esta relação. 
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Métodos 

Esta revisão bibliográfica foi baseada em artigos científicos originais, de revisão 

sistemática e de revisão bibliográfica, escritos em inglês, a partir dos textos na íntegra ou dos 

resumos publicados, de guidelines e extratos de livros. A pesquisa foi realizada na PubMed e 

Google Scholar, limitada aos artigos publicados entre 1995 e 2015, utilizando as palavras-

chaves: Artrite Psoriática, Psoríase, Síndroma Metabólica, Factores de Risco Cardiovasculares, 

Obesidade, Hipertensão, Circunferência Abdominal, Diabetes, Inflamação, Aterosclerose, 

Dislipidemia e Hiperuricemia. Foram também utilizados artigos de referências relevantes.  

Ao longo desta revisão é descrita a relação fisiopatológica entre a Artrite Psoriática e a 

Síndroma Metabólica e Factores de Risco Cardiovascular, além do estado de arte das referidas 

patologias. Os resultados da pesquisa estão expostos no diagrama. 

 

Citações 
potencialmente 

relevantes da Pubmed 
e Google Scholar 

(n=355) 

Artigos elegíveis (n=45) 

Artigos excluídos: 

- incluindo apenas 
psoríase (n=9) 

 

Artigos incluídos (n=36) 

Estudos excluídos (n= 310): 

- Duplicados (n=35)  

- Título ou resumo não 
relacionados com 

tema(n=255) 

- Artigos inacessíveis (n=22) 

Diagrama I. Diagrama de fluxo dos estudos incluídos  
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Lista de Siglas e Abreviaturas 

AACE – Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos (American Association of Clinical 

Endocrinologists) 

AP – Artrite Psoriática 

ApoB – Apoliproteína B 

Apo A1- Apoliproteína A1 

AR – Artrite Reumatóide 

AVC – Acidente Vascular Cerebral 

CA – Circunferência Abdominal 

DCV – Doenças Cardiovasculares 

DII – Doença Inflamatória Intestinal  

DMARDs – fármacos modificadores do curso da doença (Disease-Modifying Antirheumatic 

Drugs) 

DM2 – Diabetes Mellitus tipo 2 

EA – Espondilite Anquilosante 

EGIR – Grupo Europeu para o Estudo da Resistência à Insulina (European Group for the Study 

of Insulin Resistance) 

FDA – Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration) 

FFAs – Ácidos Gordos Livres (Free Fatty Acids) 

FRCV – Fatores de Risco Cardiovascular 

FR – Fator Reumatóide 

HDL –Lipoproteína de alta densidade (High-Density Lipoprotein) 

HTA – Hipertensão Arterial 

IDF – Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation)  

IMC – Índice de Massa Corporal 

IFDs – Interfalângicas Distais 

IFN-γ – Interferão γ  

IFPs – Interfalângicas Proximais 

IFG – Glicemia em Jejum Alterada (Impaired Fasting Glucose) 

IGT – Tolerância Diminuída à Glicose (Impaired Glucose Tolerance) 

IL – Interleucinas 

IR – Resistência à Insulina (Insulin Resistance) 

LDL –Lipoproteina de baixa densidade (Low-Density Lipoprotein) 

MIP1- α – Proteína inibitória dos macrófagos 1 alfa (Macrophage Inflammatory protein 1 alpha) 

MTFs – Metatarsofalângicas 
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MCFS – Metacarpofalângicas 

NCEP ATP III – Programa Nacional de Educação do Colesterol (National Cholesterol Education 

Program – Adult Treatment Panel III) 

NFKB – Factor Nuclear Kappa B (Nuclear Factor Kappa B) 

NO – Óxido Nítrico (Nitric Oxide) 

PA – Pressão Arterial 

PAI-1 – Inibidor do Activador do Plasminogénio (Plasminogen Activator Inhibitor-1) 

PCR – Proteína C Reactiva 

RCV – Risco Cardiovascular 

ROS – Espécies Reactivas de Oxigénio (Reactive Oxygen Species) 

SM – Síndroma Metabólica 

SNPs – Polimorfismos de nucleótido único (Single Nucleotide Polymorphisms) 

SNS- Sistema Nervoso Simpático 

TG – Triglicerídeos 

VLDL – Lipoproteína de muito baixa densidade (Very Low-Density Lipoprotein) 

VS – Velocidade de Sedimentação 
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Artrite Psoriática 

Definição e epidemiologia 

Em 1973 J. M. H. Moll and V. Wright definiram a AP como uma artrite inflamatória 

seronegativa para o factor reumatóide (FR) associada à Psoríase, no entanto pode haver 

positividade para o FR em títulos baixos, em mais de 10%. (3) (4)  

Os critérios CASPAR de 2006 unificaram o largo espectro de definições encontradas na 

literatura, diminuindo a dificuldade de diagnóstico da AP. Assim, faz-se o diagnóstico na 

presença de doença inflamatória articular estabelecida com pelo menos mais 3 pontos (Quadro 

I) - especificidade de 98.7% e sensibilidade de 91.4%. (1)  

 

Quadro I. Critérios CASPAR  

Critérios
 
(1) Pontos 

Psoríase atual  2 

História pessoal de psoríase  1 

História familiar de psoríase  1 

Dactilite actual ou história de dactilite registado por reumatologista  1 

Neoformação óssea justa-articular  1 

Negatividade do factor reumatóide  1 

Distrofia ungueal típica de psoríase, incluindo onicólise, pitting e hiperqueratose  1 

 

Como se depreende pelo Quadro I, os doentes com AP podem ou não ter Psoríase. A 

Psoríase antecede a artrite em 85% dos casos mas, nos restantes 15%, pode suceder ou 

surgir em simultâneo, levantando dificuldades no diagnóstico diferencial. (4)  

A AP apresenta uma incidência de aproximadamente 6/100000 por ano e uma 

prevalência estimada entre 0,3 a 1% da população.(5) Estes valores são difíceis de obter na 

ausência de uma classificação amplamente aceite, de critérios de diagnóstico universalmente 

usados e face a possíveis diagnósticos incorrectos.  

 

Patogénese 

Para a etiologia da AP contribuem factores genéticos, imunológicos e ambientais no 

desenvolvimento e perpetuação da doença. 

A história familiar é importante: a prevalência de Psoríase é 19 vezes maior entre 

probandos com familiares de primeiro grau com AP, comparativamente à população geral. (6) 

Em indivíduos geneticamente susceptíveis a Psoríase pode ser desencadeada por um 

grande número de triggers. Factores ambientais como trauma, infecções bacterianas ou víricas 
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podem contribuir para a AP. (7) Arabshahi et al. verificaram que indivíduos com idade de início 

da Psoríase mais jovem, Psoríase mais severa, lesões ungueais e fenómeno de Koebner 

positivo são mais propensos a desenvolver AP.(8)  

 Estudos de associação ampla do genoma (GWAS) indicam que alelos da região HLA de 

classe I estão mais relacionados com a AP do que quaisquer outros loci no genoma. Os 

polimorfismos de nucleótido único (SNPs) mais fortemente associados com a AP são o HLA-

Cw*0602.(6) Os polimorfismos microssatélites do factor de necrose tumoral α (TNF-α) são 

importantes, de acordo com a eficácia de agentes anti-TNF no tratamento de Psoríase e AP. 

Polimorfismos dos alelos dos genes IL-12B e do receptor IL-23 (IL23R) aumentam a 

susceptibilidade para Psoríase e AP. Os alelos IL-23R são factores de risco para outras 

doenças auto-imunes, como a Doença de Crohn ou Espondilite Anquilosante (EA), implicando 

uma via inflamatória comum.(7) A IL-23 é composta por duas sub-unidades, IL-23p19 e IL-

12p40. A IL-12 pode regular a diferenciação de células Th-naive em células Th1 produtoras de 

IFN-γ. Um aumento de níveis da proteína p40 no soro, quando comparados com indivíduos 

saudáveis, sugere um importante papel das interleucinas IL-12/23 na patogénese da AP, que 

compartilham esta subunidade proteica. O tratamento com anticorpo monoclonal p40 IL-12/23 

pode reduzir os sinais e sintomas da AP, dando suporte a este papel.(7) 

Os linfócitos T, particularmente as células T CD4+, são as células inflamatórias mais 

comuns na pele e articulações, numa razão de CD4+/CD8+ de 2:1, comparativamente ao 

líquido sinovial. As células T CD8+ são mais comuns nas enteses.(1) 

 Estas células T activadas nas articulações afectadas podem induzir osteoclastogénese e 

desencadear reabsorção óssea e lesão articular. A osteoclastogénese também pode ser 

desencadeada pela IL-23, por um mecanismo dependente da IL-17 e TNF-α. Uma vez 

formados, os osteoclastos são expostos a uma variedade de moléculas, incluindo TNF-α e IL-1 

que desencadeiam a activação dos osteoclastos, que podem, se não controlada, resultar em 

osteólise.(1)  

Altos níveis de TNF-α, IL-8, IL-6, IL-1, IL-10 e metaloproteinases da matriz estão 

presentes no líquido articular dos doentes com AP precoce. O tratamento com anti-TNF α está 

associado a mudanças na população sinovial de macrófagos, redução nas células T e 

neutrófilos e expressão da metaloproteinase da matriz. 

Além de todo este ambiente inflamatório, tanto na Psoríase como na AP a angiogénese é 

um evento precoce proeminente. Vasos tortuosos na pele e articulações sugerem angiogénese 

desregulada, resultando em vasos imaturos.(1) 

 

 

 



xii 
 

Formas de apresentação da Artrite Psoriática  

Em 1973, Moll e Wright identificaram cinco padrões clínicos entre doentes com AP, que 

não são mutuamente exclusivos, em que o envolvimento do esqueleto axial pode se associar a 

qualquer uma das outras formas.(3),(4) 

 

Quadro II. Tipos de AP segundo Moll e Wright 

Tipos de AP Prevalência Atingimento Achados Prognóstico 

Oligoarticular 
assimétrica 

~70% Todas as articulações 
++ IFPs, IFDs, MTFs

 a
 

Dactilite Variável, podendo 
ser destrutiva e 
incapacitante 

Predominantemente 
distal 

5% IFDs Distrofia  
Pitting ungueal 

Bom  

Poliarticular AR-like 15% IFDs  Dactilite 
Tendência à 
anquilose das 
articulações 

Potencialmente 
incapacitante, mais 
favorável que AR 

Espondilítica 5-10% Envolvimento do 
esqueleto axial 

Entesopatia 
Inflamação ocular 
Dilatação raíz aorta 
HLA-B27 

Melhor prognóstico 
global que EA 

Artrite mutilante Rara IFPs, MCFs - Destrutiva e 
deformante 

a
 IFDs – interfalângicas distais; IFPs: interfalângicas proximais; MTFs: metatarsofalângicas  

 

A distribuição dos padrões varia devido a diferentes definições e quanto maior a duração 

da AP, maior a probabilidade dos doentes desenvolverem poliartrite.(5) A maioria dos doentes 

com AP tem envolvimento das articulações periféricas, cerca de 5% dos doentes apresentam 

exclusivamente envolvimento axial, enquanto 20 a 50% apresentam envolvimento axial e 

periférico.(1) 

 

Manifestações Clínicas e Evolução 

A AP apresenta um curso flutuante, com remissões parciais e agravamentos, sem 

relação temporal com a evolução da doença cutânea. O espectro da inflamação articular é 

amplo, variando de doença axial a periférica, inflamação sinovial e de tecidos moles 

adjacentes, entesite, osteíte, neoformação óssea e osteólise severa.(1)  

As lesões ungueais são muito comuns (87% dos doentes com AP; 40-45% dos doentes 

com Psoríase) e a presença de 20 depressões punctiformes de pitting ungueal, no conjunto 

das 10 unhas da mão, permitem distinguir os doentes com AP daqueles com AR. (5) 

Apesar de infrequente, podem surgir outras manifestações extra-articulares como 

inflamação ocular e insuficiência aórtica. (4) 
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Exames Complementares de Diagnóstico  

O diagnóstico é clínico, uma vez que os achados laboratoriais na AP são inespecíficos, 

não distinguem de outras formas de artrite inflamatória e mesmo os reagentes da fase aguda 

só estão elevados em 40%, podendo ser normais nas formas oligoarticulares de pequenas 

articulações ou na espondilite. A anemia pode ser consequência da doença crónica ou, mais 

frequentemente, resultado da deficiência de ferro provocada pelo uso dos anti-inflamatórios 

não esteróides. Pode ser útil pesquisar a presença do marcador genético HLA-B27, mas a sua 

ausência não exclui o diagnóstico. 

Auto-anticorpos como o FR, anticorpos anti-nucleares e anticorpos anti-péptidos 

citrulinados podem estar presentes numa minoria dos doentes.  

Em condições ideais, o diagnóstico da AP deve ser precoce, numa fase em que as 

alterações radiográficas se cingem à tumefacção dos tecidos moles. As características 

radiográficas da AP podem ser agrupadas em alterações destrutivas e proliferativas.(1) 

Na radiografia das mãos e dos pés pode ser visualizado perda de espaço articular, 

geralmente sem evidente osteopenia periarticular, presença de erosões e formação de 

exostoses sugestivas de osteófitos.(4)  

O exame radiográfico da coluna vertebral em fases avançadas mostra sindesmófitos 

volumosos, nos segmentos afectados, geralmente não contíguos e com distribuição 

assimétrica.  

A sacroileíte psoriática é geralmente assimétrica, contrariamente ao que sucede com a 

EA e a espondilite da doença inflamatória intestinal (DII).(4) A doença axial pode ser aparente 

imagiologicamente (principalmente na RMN), com tradução clinica frustre, daí a importância 

dos exames complementares de diagnóstico numa fase precoce. 

 

Tratamento 

O objectivo do tratamento é o controlo sintomático e a prevenção de destruição óssea. A 

heterogeneidade clínica da AP e dissociação entre os sintomas e carga lesional dificulta, por 

vezes, a adequada estratificação da doença e escolha do tratamento a cada passo, mas se 

adequado e precoce permite prevenir o dano. 

A terapêutica não farmacológica aplica-se a todos os doentes e assenta na educação do 

doente para a doença, incentivo à abstinência tabágica e alcoólica, controlo dos factores de 

risco cardiovasculares e incentivo ao exercício físico, privilegiando os exercícios de 

alongamento dos principais grupos musculares axiais. 

A terapêutica farmacológica depende da agressividade da doença. A AP ligeira é comum 

e muitas vezes é tratada com sucesso com anti-inflamatórios não esteróides. (9) A oligoartrite e 
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dactilite podem ser tratadas com infiltrações intra-articulares ou intradérmicas de 

corticosteróides. Contudo, estas estratégias não inibem o desenvolvimento de lesão da 

estrutura articular. 

Na maioria dos doentes, é necessário recorrer a DMARDs. O metotrexato é o DMARD de 

primeira linha na AP, devido à sua eficácia no tratamento do envolvimento cutâneo e articular e 

baixo custo.(1) O seu efeito anti-inflamatório mediado pela adenosina pode neutralizar 

neutrófilos, células T e macrófagos, todos eles intervenientes principais na patogénese da 

Psoríase e AP. Outros DMARDs como a leflunomida e a sulfasalazina são utilizados. A 

ciclosporina, que inibe potencialmente a activação das células T e produção de citocinas é 

efectiva para o rápido controlo de Psoríase, mas com menos eficácia na AP.(7)  

Foram aprovados pela FDA quatro anti-TNFα para o tratamento da AP: adalimumab, 

etanercept, infliximab e golimumab.  

Os anti-TNF geralmente são combinados com DMARDs, particularmente com o 

metotrexato. Esta combinação é considerada por muitos o tratamento standard da AP. Nalguns 

países os inibidores IL12/23 p40 estão aprovados no tratamento da AP. 

 

 
Síndroma Metabólica 

Definição, factores de risco e diagnóstico clínico 

Em 1988, Reaven observou que determinados factores de risco se apresentavam 

associados e denominou esta relação como Síndroma X, reconhecendo-os como importantes 

no desenvolvimento das DCV. (10) Foram propostos outros termos como Síndroma da 

Resistência à Insulina, Síndroma do Quarteto Mortal e a mais conhecida Síndroma Metabólica 

(SM).(11) 

Os principais factores de risco subjacentes à SM são a obesidade abdominal e a 

resistência à insulina (IR). A inactividade física, idade, desequilíbrio hormonal e uma dieta 

aterogénica aumentam o risco de DCV em pessoas com a síndroma.(11) 

Mesmo sem obesidade clínica, os indivíduos insulino-resistentes apresentam muitas 

vezes uma distribuição da gordura corporal predominantemente na zona abdominal. 

Independentemente da contribuição visceral ou subcutânea, o padrão de obesidade abdominal 

correlaciona-se mais fortemente com a IR e a SM do que com a obesidade ginóide.(11) 

A presença da SM permite identificar pessoas com o risco aumentado de DCV e/ou DM2, 

consoante os componentes da síndroma que estão presentes em adição a outros factores de 

risco não associados à SM.  
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Na tentativa de introduzir a SM na prática clínica, diversas organizações formularam 

critérios para o seu diagnóstico, que apresentam diferenças importantes no posicionamento 

das principais causas da síndroma.  

 

Quadro III. Critérios diagnósticos para SM 

Parâmetros 
clínicos 

WHO (1998) EGIR (1999) ATPIII (2001) AACE (2003) IDF (2005) 

Resistência à 
insulina 

IGT, IFG, DMT2 ou 
sensibilidade 
reduzida à insulina

a
 

+ 2 dos seguintes: 

Insulina 
Plasmática > 
percentil 75 + 2 
dos seguintes: 

Não necessita 
estar presente; 
3 dos 5 critérios 
seguintes: 

IGT ou IFG + 
um dos 
seguintes: 

Não necessita 

Peso corporal rácio cintura-anca: 
 >0.90 homem; 
>0.85 mulher; 
Ou IMC>30kg/m

2
 

CA ≥94cm no 
homem ou 
≥80cm na mulher 

CA≥ 102cm no 
homem ou 
≥88cm na 
mulher 

IMC≥25kg/m
2
 Aumento da CA 

(específico de 
cada etnia

c
) + 2 

dos seguintes: 

Lípidos TGs ≥ 150 mg/dL 
e/ou HDL-C < 
35mg/dL no 
homem ou < 
39mg/dL na mulher  

TGs ≥ 150 mg/dL 
e/ou HDL-C < 
39mg/dL no 
homem ou 
mulher 

TGs ≥ 150 
mg/dL 
HDL-C 
<40mg/dL no 
homem ou 
<50mg/dL na 
mulher  

TGs ≥ 150 
mg/dL 
HDL-C 
<40mg/dL no 
homem ou 
<50mg/dL na 
mulher 

TGs ≥ 150 mg/dL 
ou sob 
tratamento para 
TGs  
HDL-C <40mg/dL 
no homem ou 
<50mg/dL na 
mulher ou sob 
tratamento de 
HDL-C 

Pressão 
Arterial 

≥140/90mmHg ≥140/90mmHg ou 
nos doentes sob 
tratamento anti-
hipertensor 

≥130/85mmHg ≥130/85mmHg ≥130/85mmHg ou 
sob tratamento 
anti-hipertensor 

Glicose IGT, IFG ou DMT2 IGT ou IFG (mas 
não diabetes) 

>110mg/dL 
(inclui diabetes) 

IGT ou IFG 
(mas não 
diabetes) 

≥100mg/dL (inclui 
diabetes) 

Outros Microalbuminúria: 
Taxa de excreção 
urinária >20mg/min 
ou rácio 
albumina/creatinina 
>30mg/g 

  Outras 
características 
de IR

b
 

 

a
 Sensibilidade à insulina medida sob condições euglicémicas e hiperinsulinémicas 

b
 Inclui história familiar de DMT2, Síndroma do Ovário Poliquístico, estilo de vida sedentário, idade avançada, 

e susceptibilidade de grupos étnicos à DMT2. 

c 
Para pessoas de origem europeia, CA ≥ 94cm nos homens e ≥80cm nas mulheres; populações asiáticas, 

excepto Japão, o limiar é ≥90cm nos homens e ≥80cm nas mulheres; japoneses CA ≥ 85cm nos homens e ≥90cm 

nas mulheres. 

CA: circunferência abdominal; DMT2: Diabetes Mellitus tipo 2; HDL-C: lipoproteína de alta densidade- 

colesterol; IFG: glicemia em jejum alterada; IGT: tolerância diminuída à glicose; IMC: Índice de massa corporal; TGs: 

triglicerídeos. 

Adaptado de Kaur J. A comprehensive review on metabolic syndrome. Cardiol Res Pract. 2014 
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Epidemiologia 

A prevalência mundial da SM varia de <10% até 84%, dependendo da região, 

composição da população estudada e da definição de SM utilizada. (12)  

Há um aumento da prevalência mundial, que está amplamente relacionado com o 

aumento da obesidade e estilo de vida sedentário.(13) Com o aumento das taxas de obesidade 

nos jovens, a SM pode ter início em diferentes idades em todas as etnias, e a DM2 e SM 

podem ser evidentes na adolescência.(14) É difícil estimar esta prevalência, devido à 

dificuldade na elaboração de uma definição apropriada da síndroma nas crianças e 

adolescentes. 

 

 

Gráfico I e II. Aumento da prevalência da SM consoante o peso (I) e o grupo etário (II) 
 
(12) 

 

 

Patofisiologia 

A SM é considerada um estado de inflamação crónica de baixo grau, para o qual 

contribuem factores como a obesidade abdominal, IR, dislipidemia aterogénica, aumento da 

PA, susceptibilidade genética, disfunção endotelial, e estado hipercoagulável.(12) 

O tecido adiposo, constituído por adipócitos, pré-adipócitos do estroma, células auto-

imunes e endoteliais, pode responder rápida e dinamicamente ao excesso de nutrientes 

através de hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos, comprometendo o suprimento sanguíneo 

destas células. Pensa-se que a hipóxia é a causa de necrose e infiltração de macrófagos no 

tecido adiposo, aumentando a produção de adiponectinas que incluem ácidos gordos livres 

(FFAs) e mediadores pró-inflamatórios: TNF-α e IL-6, inibidor do activador do plasminogénio 1 

(PAI-1) e proteína C reactiva (PCR). Assim, o tecido adiposo não é apenas um tecido 
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especializado no armazenamento e mobilização de lípidos, mas também um órgão endócrino 

que liberta numerosas citocinas.(12) 

O aumento dos FFAs induz resistência à insulina ao inibir a entrada da glicose nas 

células, prejudicando a função β pancreática e aumenta o fibrinogénio e a produção de PAI-1, 

considerado assim um marcador de lesão da fibrinólise e aterotrombose.(12) 

 O TNF-α induz a apoptose dos adipócitos, promove a IR e exacerba a libertação de 

FFAs, pelo que está associado ao aumento do peso corporal, da circunferência abdominal e 

dos TG e a uma diminuição do HDL.(12) 

A adiponectina é uma citocina anti-inflamatória produzida exclusivamente pelos 

adipócitos:(14) aumenta a sensibilidade à insulina, inibe a gluconeogénese hepática e a taxa 

de produção hepática da glicose e aumenta o transporte de glicose nos músculos, diminuindo a 

sua concentração no sangue; regula a ingestão de alimentos e o peso corporal e antagoniza a 

acção do TNF-α, protegendo contra a inflamação crónica;(12) tem uma acção anti-aterogénica 

pois inibe a activação endotelial, reduz a conversão dos macrófagos em células espumosas e 

inibe a proliferação do músculo liso e remodelling arterial, que caracteriza o desenvolvimento 

da placa aterosclerótica madura. A adiponectina está inversamente relacionada com os FRCV 

característicos da SM e existe uma associação positiva com o HDL.(12) 

A leptina geralmente encontra-se elevada na obesidade e diminui com a perda de peso. 

Além do seu efeito estimulante do apetite e metabolismo, actua no hipotálamo para aumentar a 

PA, através da activação do sistema nervoso simpático (SNS).(12) 

A IR ocorre quando a concentração normal de insulina não produz adequadamente uma 

resposta nos tecidos-alvo periféricos nomeadamente no tecido adiposo, muscular e hepático. 

Desta forma, as células β pancreáticas secretam mais insulina na tentativa de diminuir a 

hiperglicemia. A incapacidade ao longo do tempo das células β pancreáticas produzirem 

insulina suficiente para corrigir o agravamento da IR nos tecidos pode agravar a hiperglicemia e 

culminar em DM2. Em estados hiperandrogénicos, tais como a síndroma de ovário poliquístico, 

tem sido encontrado um aumento significativo da intolerância à glicose, IR, SM e DMT2. 

A insulina é importante na anti-lipólise e na estimulação da lipoproteína lípase. Quando 

se desenvolve IR, há um aumento da lipólise das moléculas de triaglicerol armazenadas no 

tecido adiposo que vão produzir mais ácidos gordos, inibindo ainda mais a acção da insulina. 

(14) 

A dislipidemia é caracterizada por anormalidades quantitativas e qualitativas nos lípidos, 

através de um aumento nas lipoproteínas que contém a apoliproteína B (apoB), dos TG e das 

partículas pequenas e densas de LDL, e baixos níveis de HDL.  

A insulina degrada a apoB e contribui para a clearance da VLDL, pela regulação da 

lipoproteína lípase. A IR aumenta a produção de VLDL e diminui a sua clearance, promovendo 
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a formação de ateroma. A VLDL está fortemente associada ao aumento do stress oxidativo e 

disfunção endotelial, reforçando a natureza pró-inflamatória da doença macrovascular 

aterosclerótica.(12) 

A hiperglicemia e a hiperinsulinemia activam o Sistema Renina-Angiotensina pelo 

aumento da expressão de angiotensinogénio, angiotensina II e o receptor AT1, e activam o 

SNS, o que leva ao aumento da absorção de sódio pelo rim e o output cardíaco, 

vasoconstrição arterial e HTA.(12)(14) 

A variação na susceptibilidade e na idade de início da SM em indivíduos com um perfil de 

risco muito semelhante sugere uma interacção genética e ambiental. É reconhecido que 

doentes com IR e com outros factores de risco metabólicos podem não ser obesos, como por 

exemplo pessoas do Sul Asiático, ou pessoas com familiares de 1º grau com DM2.(12) 

A disfunção endotelial é caracterizada pelo comprometimento da vasodilatação 

dependente do endotélio, diminuição da compliance arterial, e aceleração do processo de 

aterosclerose. Factores como o stress oxidativo, hiperglicemia, FFAs, citocinas inflamatórias ou 

adipocinas causam uma incapacidade do endotélio manter os mecanismos protectores e sua 

fisiologia normal. A redução no óxido nítrico (NO), um regulador-chave na homeostasia 

endotelial e o aumento nas espécies reactivas de oxigénio (ROS), resultam na disfunção 

endotelial e num leito vascular pró-aterogénico.(12) 

Na SM verifica-se um estado pró-trombótico, dado existirem anormalidades nos factores 

pró-coagulantes, nomeadamente aumento no fibrinogénio, no factor VII e factor VII, assim 

como o PAI-1.(12) 

Uma dieta rica em frutas e fibras não tem capacidade de induzir inflamação, comparando 

com uma dieta rica em gorduras com idêntica quantidade calórica, que está associada a stress 

oxidativo e a activação do factor de transcrição pró-inflamatório, nomeadamente o factor 

nuclear Kappa B (NFKB).(12) 

 

Tratamento 

É fundamental a identificação de doentes com factores de risco metabólico que 

necessitam de modificações agressivas no estilo de vida, focadas na redução do peso e 

aumento da actividade física.(12),(14) 

Uma maneira prática de estimar o risco a curto prazo de DCV em doentes com SM, sem 

doença aterosclerótica ou diabetes é através do calculador do risco Framingham. Questões 

como tabagismo, PA, colesterol total, HDL-C e idade contribuem para este cálculo, que 

engloba a maioria dos FRCV nos doentes com SM. Os doentes são divididos em 3 categorias, 

baseado no cálculo do risco de DCV a 10 anos: alto risco, (≥20%); risco moderado (10 a 20%) 
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e baixo a moderado risco (≤10%). Os doentes com aterosclerose ou diabetes já se encontram 

numa categoria de alto risco, e este cálculo não se aplica.(12) 

A redução do peso pode ser conseguida através de restrição calórica, aumento da 

actividade física, modificação comportamental e, em doentes apropriados podem ser prescritos 

fármacos aprovados pela FDA (12) ou cirurgia bariátrica. A redução do peso reduz os níveis de 

colesterol e TG, aumenta o colesterol HDL, diminui a PA, glicose e a IR, e pode diminuir os 

níveis de PCR e PAI-1. A ingestão calórica deve ser reduzida em 500 a 1000 calorias por dia, 

de forma a diminuir 0,5 a 1kg por semana.(12) A actividade física regular é recomendada num 

mínimo de 30 minutos diários de actividade física de intensidade moderada. A terapia 

farmacológica na redução do peso inclui os supressores do apetite, como os derivados da 

fentermina e sibutramina, e os inibidores de absorção de nutrientes, como o orlistat. Este 

tratamento diminui a gordura visceral, melhora os níveis lipídicos, e diminui a hemoglobina 

glicosilada e a concentração de ácido úrico. As maiores limitações destes fármacos são a 

elevada taxa de efeitos laterais e baixa tolerância.(12) 

A cirurgia bariátrica é indicada para indivíduos que não diminuem de peso, apesar de 

dieta ou medicação, e que apresentam obesidade mórbida (> 40kg/m2) ou um IMC de 35 a 40 

Kg/m2 e uma ou mais comorbilidades.(12) A sua eficácia e segurança em doentes com SM têm 

sido encorajadoras com 95% de doentes com resolução da síndroma, um ano após a 

cirurgia.(14) 

Apesar da modificação no estilo de vida, por vezes é necessário tratar outros FRCV com 

terapêutica farmacológica, como a dislipidemia, HTA e resistência à insulina. 

Os objectivos a atingir na dislipidemia são um LDL <130mg/dL ou <100mg/dL nos 

indivíduos com risco moderadamente alto. Nos doentes de alto risco, o LDL deve ser inferior a 

100mg/dL, sendo que nos que têm risco muito alto deverá ser inferior a 70mg/dL. As estatinas 

são consideradas a classe de fármacos mais efectiva na redução do colesterol LDL, 

aumentando também o colesterol HDL e reduzindo os TG. Podem também ser combinadas 

com fibrato ou niacina, no entanto é importante ter em conta o risco de miopatia. Existem ainda 

os sequestradores de ácidos biliares e inibidores da absorção do colesterol, que também 

diminuem os níveis de colesterol LDL.(12) 

Pequenas elevações na PA podem ser controladas com alterações no estilo de vida, mas 

na maioria das vezes são necessários fármacos, para prevenir efeitos adversos a longo prazo, 

como a doença coronária e cerebrovascular. Nos doentes com SM, os fármacos anti-

hipertensores de primeira linha são os inibidores da enzima de conversão da angiotensina ou 

os bloqueadores dos receptores da angiotensina.(12) 

Nos doentes com IFG ou IGT, além das alterações do estilo de vida, a metformina, 

tiazolidinedionas e acarbose diminuem o risco de progressão para DM2. Todavia, não há 
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evidência clínica que estes fármacos hipoglicemiantes diminuam o risco de eventos 

cardiovasculares.(12) 

Baixas doses de aspirina são frequentemente recomendadas a doentes com SM. O uso 

de aspirina na prevenção primária das DCV deve ser uma decisão clínica individualizada, 

devendo ser ponderado o risco hemorrágico.(12) 

 

 

A Síndroma Metabólica e Doença 
Cardiovascular na Artrite Psoriática 

Em relação à população geral, os indivíduos com AP apresentam maior taxa de 

morbimortalidade e elevado risco de DCV, que aumentam com a severidade da doença 

psoriática.(15),(16) Contudo, a evidência que suporta a hipótese de um RCV aumentado na AP 

é muito menos robusta que noutras doenças inflamatórias como a AR (17) ou a Psoríase.  

Alguns estudos têm comprovado uma elevada prevalência da SM e factores de risco 

cardiovascular em doentes com AP.  

  

Quadro IV. Estudos que mostram o aumento da prevalência de factores de risco cardiovascular em doentes 
com AP 

Estudos  Tipo de estudo Achados Total 

Smriti et al (18) Estudo retrospectivo  ↑de TG  
↓ HDL  
HTA  

54,3% 
51,4% 
56,2% 

Muhammad et al (19) Estudo coorte ↑ TA 
↑CA 
↑TGs 

74% 
56% 
43,5% 

Sharma et al (20) Estudo transversal  HTA  
↑ CA  
↓HDL  

71% 
71% 
55% 

Svetlana et al (21) Estudo caso-controlo  ↑HTA 
↑IC 

 

Han et al (22)  Estudo transversal ↑ Doença Coronária 
Isquémica 
↑Doença Vascular 
Periférica 
↑Insuficiência Cardíaca 
Congestiva 
↑Doença Cerebrovascular 

7.3% 
 
2.9 % 
 
1.9% 
 
3.1% 

 

A adiponectina geralmente encontra-se em níveis baixos em doenças crónicas como a 

obesidade e Psoríase, pois os altos níveis de TNF-α e IL-6 diminuem a sua produção pelos 
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adipócitos. Dado que as concentrações de leptina aumentam consoante a massa gorda e 

actividade inflamatória, condições como a psoríase e AP estão aptas a aumentar a sua síntese. 

A leptina exerce actividade pró-inflamatória e pró-angiogénica, pode estar envolvida na indução 

da disfunção endotelial e os seus elevados níveis podem acelerar o processo aterosclerótico 

nos doentes com doença inflamatória crónica.(23) A elevação persistente dos níveis de PCR, 

como resultado de artrite inflamatória não controlada, está associada com um aumento no risco 

de eventos cardiovasculares.(24) O nível de PCR é também reconhecido como promotor de 

processos ateroscleróticos, activação de células endoteliais, e de down-regulation da síntese 

de NO.(25) 

 A angiogénese parece caracterizar a AP nos seus estádios iniciais. O tecido adiposo nos 

obesos produz factores pró-angiogénicos, incluindo o factor de crescimento vascular endotelial 

(VEGF) e o factor de crescimento placentário e, nestes doentes, o IMC correlaciona-se com a 

densidade vascular no tecido adiposo branco subcutâneo.  

Para avaliar a associação entre o IMC e o risco de desenvolver AP entre doentes com 

Psoríase, Jon Love et al conduziram um estudo prospectivo com 75395 indivíduos com 

Psoríase e mostraram um incremento da taxa de incidência de AP com o aumento do IMC.(2) 

Por sua vez, este estudo mostrou também que a obesidade está associada a um aumento de 

desenvolver AP na população geral, independentemente da idade, sexo, tabagismo e consumo 

de álcool.  

A obesidade no início da idade adulta foi relatada como um factor de risco independente 

para o desenvolvimento de AP nos doentes psoriáticos. Arabshahi et al verificaram que cada 

aumento de uma unidade no IMC, a partir dos 18 anos, está associado a um aumento do risco 

de desenvolver AP em 5,3%.(8) Contudo, são necessários mais estudos para esclarecer se a 

obesidade aumenta directamente o risco de desenvolver a AP entre doentes psoriáticos ou se 

a artrite leva a menor actividade física pela dor incapacitante ou pelo estigma, e consequente 

aumento do peso. 

A obesidade abdominal está associada com o aumento do risco de não atingir a 

actividade de doença mínima e a restrição calórica nos doentes obesos está relacionada com 

uma elevada taxa de atingimento da actividade de doença mínima.(26)  

Num estudo transversal realizado por Dreiher et al com 549 doentes com AP e 1098 

doentes saudáveis ajustados por idade e género, a prevalência da Diabetes Mellitus tipo 2 foi 

maior nos doentes com AP. Quando a informação foi analisada separadamente por género, 

após o controlo de factores confundidores, verificou-se uma maior associação entre diabetes e 

AP nas mulheres, que pode ser atribuída às hormonas sexuais, nomeadamente aos estados 

hiperandrogénicos como na Síndroma do Ovário Poliquístico, aos maiores níveis de leptina em 

jejum e menor sensibilidade à insulina.(27) Os níveis de marcadores pró-inflamatórias, como a 
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PCR, foram significativamente maiores entre as mulheres com SM, o que sugere um forte 

papel da inflamação crónica na patogénese da diabetes na mulher. Este estudo conclui que 

mulheres com AP podem ser candidatas favoráveis a rastreio da DMT2.(17) 

Além da activação de citocinas pró-inflamatórias que culmina na intolerância à glicose e 

resistência à insulina, a associação entre a AP e DMT2 pode estar relacionada com um estilo 

de vida pouco saudável, incluindo um aporte calórico aumentado, consumo de álcool, stress e 

diminuição da prática de exercício físico devido aos sintomas psoriáticos, dor articular ou o 

estigma da doença. 

A aterosclerose também tem sido descrita na AP, sendo que a disfunção endotelial é 

considerada uma característica precoce da aterogénese. Quer a aterosclerose quer a AP são 

principalmente mediadas por células Th1 e têm um perfil comum de activação de células T. Os 

factores imunológicos em ambas as doenças incluem a PCR, o TNF-α, interferon-γ, IL-1β, IL-6, 

IL-23, e Th17. Assim, uma interacção complexa de moléculas e células é responsável pelo 

aumento da camada íntima, eventualmente levando ao desenvolvimento e progressão da 

placa. Esta via partilhada sustenta o conceito da aterosclerose acelerada associada a 

inflamação sistémica crónica em doenças como a AP.(28)  

O espessamento da camada íntima e média da artéria carótida (EIMC) tem sido 

usado como marcador de mudanças ateroscleróticas precoces, com a capacidade de 

determinar a sua extensão anatómica e progressão. Permite detetar a aterosclerose subclínica, 

de uma maneira não invasiva, através de técnicas ultrasonográficas. Corresponde à largura da 

camada íntima e média do vaso, que consiste em endotélio, tecido conjuntivo e músculo liso, 

sendo também o local de deposição lipídica e formação de placas.(29) Estudos mostraram que 

a EIMC é em si um factor de risco para o enfarte do miocárdio e AVC em adultos 

assintomáticos, independentemente dos FRCV tradicionais. 

Gonzalez-Juanatey et al verificaram que doentes com AP sem DCV clinicamente 

evidente têm elevada prevalência de doença macrovascular na forma de aumento da EIMC, 

comparando com os controlos. Além disso, também observaram que a EIMC está relacionada 

directamente com o colesterol total e o LDL. Este estudo apresenta algumas limitações, 

nomeadamente a pequena amostra. Eder et al observaram que a prevalência da aterosclerose 

e a presença de placas carotídeas foi maior entre os participantes com AP do que os controlos. 

(28) Tam et al concluíram que a prevalência de placas ateroscleróticas nos portadores de AP é 

significativamente maior do que nos controlos saudáveis. Contudo, estes doentes eram mais 

velhos à data da avaliação. Foi ainda verificado que os doentes com AP com aterosclerose 

subclínica apresentam aumento significativo da glicose, dos níveis totais de TG, do colesterol 

total e HDL e da contagem de células brancas.(30)  
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A informação relativa a manifestações cardiovasculares (CV) em doentes com AP sem 

DCV evidente é escassa. Um estudo realizado a partir de um coorte de doentes com AP 

mostrou que existe, de facto, disfunção endotelial em doentes com esta doença inflamatória 

crónica, sem história prévia de eventos CV, dado que a vasodilatação dependente do endotélio 

estava prejudicada, comparativamente ao grupo controlo. Desta forma, este estudo fornece a 

base de uma potencial associação entre a AP e a doença aterosclerótica.(25) Contudo, 54% 

dos doentes estavam a ser tratados com prednisona devido à gravidade da doença, podendo 

ter sido um factor confundidor, dado que os níveis de corticosteróides são factor de risco para a 

aterosclerose. (25)  

Reconhece-se que elevados níveis de HDL protegem da aterosclerose. O HDL funcional 

suprime a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais e diminui a quantidade de 

LDL oxidadas, que são críticas na formação das placas. Em determinadas condições, o HDL 

pode ser uma molécula pró-inflamatória e recentemente verificou-se que em alguns casos não 

está funcional, o que afecta as suas capacidades protectoras. As doenças reumáticas auto-

imunes podem estar associadas ao HDL pró-inflamatório, sendo um factor de risco adicional ao 

desenvolvimento de aterosclerose. Tam et al observaram um elevado nível de HDL em doentes 

com AP. Também foram estudados novos FRCV incluindo a Apo A1 e Apo B, no qual a Apo B 

e o rácio Apo B/Apo A1 foi maior nos doentes com AP. A Apo A1 é defendida como um forte 

preditor de eventos CV, com potenciais vantagens sobre o colesterol HDL, pois tem uma ação 

anti-aterogénica nas partículas HDL. Com a inflamação, as partículas de HDL ficam pobres em 

Apo A1.(31) 

A hipertensão foi encontrada em 30% de todos os doentes com AP.(32) Há um aumento 

na rigidez arterial em doentes com AP, determinante importante no aumento da PA sistólica e 

pressão de pulso, e considerado um preditor de eventos CV.(33) Indivíduos hipertensos com 

AP estão associados a um aumento na EIMC, assim como a uma vasodilatação dependente do 

endotélio prejudicada.(34) Os valores da EIMC foram significativamente maiores nos doentes 

normotensos com AP comparando com os controlos normotensos, achado ainda mais evidente 

nos hipertensos com AP, em relação ao grupo controlo de hipertensos. A AP, por si só, está 

associada com a progressão da EIMC, porém este processo é acelerado pela presença de 

elevada PA. A HTA acelera a aterosclerose por via dos péptidos vasoactivos, nomeadamente 

angiotensina II e endotelina-1, despoletando mecanismos inflamatórios de stress oxidativo na 

parede arterial, induzindo sobreexpressão de moléculas de adesão e mediadores inflamatórios, 

activação do NF-kB, aumento da degradação do NO e o desacoplamento da enzima NO 

sintase. Todo o processo resulta em disfunção endotelial e crescimento de células miointimais. 

O estudo observou que quando a HTA coexiste com a AP, há um aumento acentuado do risco 

de lesão vascular avançada. 
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A rigidez ventricular e arterial foi identificada como um determinante patofisiológico 

importante na DCV. Shang et al, concluíram que doentes com AP apresentam um aumento da 

rigidez ventricular e arterial, mesmo nos doentes sem HTA e/ou hipertrofia ventricular 

esquerda, ou seja sem remodelling ventricular. Aqueles com maior duração da doença poderão 

estar em maior risco, pressupondo que uma carga inflamatória prolongada possa contribuir 

para o aumento da rigidez cardiovascular e remodelling, resultando em disfunção miocárdica 

subclínica e consequentemente, ser uma causa importante de DCV precoce nos doentes com 

AP.(27) 

A hiperuricemia (HU) é uma característica comum nos doentes com AP, e foi também 

associada a aumento da incidência de DCV na população geral.(35) Gonzalez-Gay et al 

mostraram uma correlação significativa entre a concentração de ácido úrico e aterosclerose 

subclínica em doentes com AP sem evidência clínica de DCV. Estes doentes com 

hiperuricemia apresentaram aterosclerose subclínica grave, manifestada através do aumento 

da EIMC, ou através da presença de placas carotídeas da artéria carótida comum, 

comparativamente com aqueles com normouricemia. Este resultado enfatiza o potencial papel 

do ácido úrico no aumento do risco de doença cardíaca isquémica e morte CV observada nos 

doentes com AP.(35) Os doentes com HU também apresentaram níveis elevados de creatinina, 

glicose, total colesterol e triglicerídeos. Assim, estudos prospectivos são necessários para 

determinar se o nível de ácido úrico é FRCV independente nos doentes com AP ou se estão 

associados às anormalidades metabólicas, frequentes nestes doentes. 

Minno et al realizaram um estudo para avaliar a correlação entre a actividade da doença 

e a agregação plaquetária, nos doentes com AP. O estudo mostrou que a agregação 

plaquetária está aumentada nos doentes com AP, especialmente naqueles com a doença mal 

controlada, evidenciando uma ligação entre a inflamação e a reactividade plaquetária. Nos 

doentes com actividade mínima de doença a agregação plaquetária foi semelhante à dos 

controlos, sendo menor do que os doentes com doença activa, logo, o atingimento da 

actividade de doença mínima poderá normalizar esta hiperreactividade.(36) Através da 

interacção com os receptores específicos das plaquetas, as citocinas envolvidas na AP causam 

mobilização do cálcio intracelular, secreção de nucleótidos e activação plaquetária. A 

hiperreactividade plaquetária está correlacionada com uma elevada incidência de trombose 

arterial, e o efeito de agentes antiplaquetários no perfil de risco vascular dos doentes com AP 

requere mais investigação.(36)  

A coexistência de doença cutânea com AP pode ser responsável por uma grande carga 

inflamatória e, consequentemente, estes doentes podem ser mais susceptíveis ao 

desenvolvimento de DCV, comparativamente com os doentes com apenas atingimento 

cutâneo. Doentes com Psoríase de longa duração e AP grave tendem a ter maior prevalência 
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da SM e seus componentes, nomeadamente obesidade. (20),(24) Um estudo recente 

transversal, com 343 participantes com doença psoriática, mostrou que os doentes com AP 

têm maior prevalência de SM, de placas carotídeas e uma maior EIMC, comparativamente a 

doentes com Psoríase sem artrite. O mesmo estudo revelou ainda que a AP está associada a 

uma elevada prevalência de FRCV, incluindo HTA, obesidade, e SM, comparando com a 

Psoríase.(37) Eder et al num estudo transversal compararam 203 doentes com AP com 155 

doentes apenas com Psoríase. A frequência de obesidade, HTA e IGT foi maior nos indivíduos 

com AP. A prevalência da SM foi maior nos doentes com AP, contudo não foi estatisticamente 

significativa. A IR foi maior entre doentes com AP, comparativamente aos doentes psoriáticos 

sem a doença articular, reflectindo assim a extensão da disfunção metabólica nos doentes com 

AP. 
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Conclusão 

Indivíduos mais propensos a AP, como por exemplo os doentes com Psoríase ou com um 

IMC elevado no início da idade adulta, poderão beneficiar de medidas de rastreio frequentes, 

para a detecção precoce e tratamento, antes do desenvolvimento da destruição irreversível das 

articulações.  

É cada vez mais reconhecida a elevada prevalência de FRCV nos doentes com AP e, 

consequentemente, aumento da doença cardiovascular, e a boa prática clínica requer uma 

estratificação desse risco. Desta forma, é prudente avaliar estes doentes para características 

da SM, através da avaliação do peso, IMC, medições regulares da PA, níveis de glicemia e 

colesterol, de maneira a estimar o risco nestes doentes. Deve-se também dar mais ênfase aos 

FRCV modificáveis, nomeadamente o tabagismo e o estilo de vida sedentário, dado que estes 

doentes apresentam um risco de base para eventos relacionados com a aterosclerose, em 

relação à população geral. A redução do peso deve ser obtida naqueles com excesso de peso 

ou obesos, para reduzir o RCV, melhorar a mobilidade, actividade física e a resposta 

terapêutica e para que os doentes beneficiem de um bom prognóstico a longo prazo. 

Torna-se importante e ao mesmo tempo um desafio identificar indivíduos assintomáticos 

com alto risco de doença arterial coronária no futuro, que beneficiem de uma terapia agressiva. 

O tratamento eficaz da AP como um esforço para minimizar a inflamação crónica é importante 

para melhorar o controlo destes parâmetros metabólicos. 

A dúvida que ainda permanece é se a AP será, por si só, um factor de risco independente 

para o desenvolvimento de doença cardiovascular ou se serão as comorbilidades e 

comportamentos associados à doença que explicam esta associação. Como muitos dos 

estudos realizados são estudos comparativos transversais, os resultados não demonstram uma 

relação causal entre os FRCV e a AP nem determinam a sua relação com endopoints, como 

exemplo enfarte do miocárdio. Mais estudos prospectivos com um follow-up a longo prazo são 

necessários para perceber o risco relativo para a incidência de SM e DCV a sua relação com a 

inflamação nestes doentes.  

Entretanto, a abordagem do doente com AP deve ser holística, a partir da base da 

pirâmide não farmacológica, com educação do doente, incentivo à abstinência tabágica, 

alcoólica e ao exercício físico e controlo dos factores de risco cardiovasculares. 

É fundamental perceber se a supressão da inflamação, a modificação dos FRCV 

tradicionais, ou ambos, poderão reduzir o RCV nestes doentes, diminuindo assim a 

morbimortalidade na AP. 
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