Ultrassonografia Articular com “power-doppler” em Reumatologia
Os avanços científicos na Reumatologia da última década tornaram a prática clínica
atual cada vez mais voltada para o diagnóstico precoce, o seguimento rigoroso e o
objetivo claro da remissão das doenças inflamatórias1. O desenvolvimento e o
aprimoramento de novas técnicas de imagem, como a ultrassonografia (US) articular
com transdutores de alta freqüência, capazes de detectar alterações milimétricas em
pequenas articulações, aliado ao recurso do “power-doppler” (PD), que agrega dados
de estudo da circulação intra-articular, vieram ao encontro dessas necessidades
clínicas, fornecendo uma ferramenta útil, de fácil realização e capaz de detectar
alterações com maior acurácia que o exame físico e mais precocemente que a
radiologia convencional2.
Em comparação com a ressonância nuclear magnética (RNM) e a US, o exame físico
tem sensibilidade pouco superior a 40% na detecção de sinovite de mãos e pés em
pacientes com artrite reumatoide3. Apesar de bastante específicas, as alterações
descritas na radiografia simples surgem muito tardiamente, e muitas vezes
demonstram justamente a presença de lesões cujo objetivo no manejo da doença é de
que não ocorram, como as erosões. Além disso, a radiografia não é capaz de detectar
alterações em estruturas como os tendões e as ênteses4,5. Nesse contexto, o
seguimento de pacientes com artrite inflamatória, principalmente de início recente,
baseado no exame clínico e na radiografia convencional, pode nos fazer perder a
“janela da oportunidade”, uma fase da doença em que a intervenção terapêutica
apropriada pode ser decisiva6,7.
A maior parte dos estudos sugere que a US tem boa correlação com a RNM na
detecção de sinovite e erosões8,9,10,11,12. Apesar de ser considerada como “padrãoouro”, a RNM é um exame desconfortável para muitos pacientes, contra-indicado nos
portadores de próteses metálicas, demorado, de custo elevado e que necessita de uso
de meio de contraste, e por esses motivos não permite a avaliação de muitas
articulações em um só momento. Dessa forma, a US se coloca como um método
muito mais viável na abordagem diagnóstica e terapêutica sequencial dos pacientes
com artrite inflamatória13. O alto custo da RNM torna financeiramente difícil realizar o
exame com frequência como monitorização da progressão da doença reumatoide, e a
sensibilidade da radiografia convencional para detecção de alterações evolutivas
precoces é baixa. A US, no entanto, pode ser realizada com frequência maior que a
ressonância, e possui maior sensibilidade em relação à radiografia na detecção de
novas erosões14. Em adição, em outras aplicações na Reumatologia, o método é
superior à ressonância porque permite a análise dinâmica (com a movimentação da
articulação), e pode ser utilizado como guia para procedimentos ambulatoriais ou “à
beira do leito”, como artrocentese e infiltração articular15.
Utilizando transdutores de frequências variadas, a maior parte das articulações pode
ser avaliada pela US, incluindo o quadril e o ombro, cuja avaliação ao exame físico
convencional e pela radiologia comum é habitualmente prejudicada16,17. Além do
exame da articulação para a detecção de sinovite, é possível caracterizar seu
componente predominante (líquido ou proliferação sinovial) e estudar outras
estruturas, como os tendões, as ênteses, a cartilagem e a superfície óssea,
possibilitando a pesquisa de erosões nas doenças inflamatórias. A facilidade do

exame de inúmeras estruturas em um só procedimento estende sua aplicação em
várias patologias reumatológicas, como artrite reumatóide, espondiloartrites18, artrite
por microcristais, osteoartrite, colagenoses e vasculites sistêmicas.
Em trabalhos publicados por diversos grupos, a reprodutibilidade do exame e a
variabilidade intra e inter-observador demonstram ser bastante favoráveis para a
realização do US de forma rotineira no diagnóstico e seguimento dos pacientes com
artrite inflamatória19.
Com o objetivo de padronizar e medir o grau de progressão ou remissão da doença,
escalas quantitativas20 e qualitativas16 foram desenvolvidas e validadas para a
avaliação clínica e protocolos de pesquisa no exame ultrassonográfico articular. No
modo B (ou escala de cinza – grayscale) a sinóvia pode ser classificada como normal
(grau 0), sinovite leve (grau 1), moderada (grau 2) ou grave (grau 3). A mesma
graduação semiquantitativa é utilizada para a presença de microcirculação ativa ao
PD21. A presença do PD aumenta significativamente o diagnóstico correto de
pacientes com artrite inflamatória de início recente, e demonstra utilidade
principalmente naqueles que apresentam fator reumatoide e anti-CCP negativos22, e
muitas vezes inicialmente não preenchem critérios para serem classificados como
portadores de artrite reumatoide. O recurso do PD também tem valor prognóstico, já
que a persistência do sinal é um fator preditivo para a reativação da doença em
pacientes com remissão clínica23,24,25. As alterações detectadas na US com PD foram
altamente sensíveis quando comparadas à avaliação clínica e aos exames
laboratoriais (reagentes de fase aguda) na determinação da resposta ao tratamento
com imunobiológicos26.
Os benefícios e a potencial viabilidade da US na Reumatologia, em suas inúmeras
possibilidades de aplicações, têm proporcionado destaque ao método como
ferramenta de grande utilidade em conjunto com o exame físico, a radiologia
convencional e os exames laboratoriais, tanto no momento do diagnóstico como no
acompanhamento e monitorização do tratamento de pacientes com doença articular
inflamatória.
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