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CRONOBIOLOGIA E REUMATOLOGIA
Roger Abramino Levy

INTRODUÇÃO

A Reumatologia é uma especialidade eminentemente clínica, envolvendo mais
de cem entidades diferentes. Mesmo com a grande evolução das metodologias complementares de patologia clínica e técnicas de imagem, a semiologia permanece fundamental. Dentre os pontos indagados na anamnese dirigida, invariavelmente, o
ritmo de apresentação das manifestações clínicas, principalmente a dor, sempre é
abordado. Mesmo antes de termos explicações plausíveis para as divergências no
ritmo das manifestações nas diversas entidades reumáticas, já aprendíamos que a
artrite reumatóide (AR) e a espondilite anquilosante (EA) apresentam o pico de dor
cedo, pela manhã, enquanto a osteoartrite piora no final do dia. O quadro doloroso
da fibromialgia tem relação com distúrbios do sono. A crise de gota pode acordar o
paciente com dor no meio da noite, porque se manifesta preferencialmente nesse período.
Em contrapartida, doenças que se relacionam com fotossensibilidade, como o
lúpus eritematoso sistêmico (LES) e a dermatomiosite, muitas vezes acabam por
obrigar alguns pacientes a evitarem a exposição solar e, assim, a luz do dia. A
depressão psíquica é mais freqüente em pacientes com doenças reumáticas do que
na população geral, o que certamente irá influenciar o prognóstico do paciente e a
aderência ao tratamento. O estado emocional, assim como os fatores socioeconômicos e o estado geral de saúde, são fortes fatores de influência na expressão clínica
das doenças. Certamente, quem tem uma noite mal dormida ou assediada pela dor
vai ter dias mais miseráveis do que quem dorme a noite tranqüila. Os estudos indicam que a dor interfere com a qualidade do sono; por outro lado, as desordens do
sono aumentam a sensibilidade dolorosa.
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Pesquisas recentes têm tentado explicar essas observações, e estudos em humanos
e modelos animais têm colaborado para isso. Outro aspecto de grande importância em
relação à Cronobiologia das doenças reumáticas está relacionado com a farmacodinâmica de um dos principais grupos de medicamentos utilizados na prática reumatológica, que é o dos glicocorticóides. Preconiza-se sua administração em tomada única
pela manhã para minimizar a supressão adrenal. A seguir, iremos revisar a literatura
especializada sobre os estudos de Cronobiologia nas doenças reumáticas.
OSTEOARTRITE

Osteoartrite ou artrose é a doença reumática mais comum. Sua incidência aumenta com a faixa etária, estando presente radiologicamente em um terço da população com mais de 65 anos de idade. Além da faixa etária, uma série de outros
fatores determina sua manifestação e forma de apresentação. Uma das características mais marcantes da dor na osteoartrite é a sua melhora com o repouso, o que
muitas vezes é a principal forma de diferenciação da AR, quando se questiona o
diagnóstico diferencial entre essas duas entidades. Portanto, o horário em que o
paciente com osteoartrite mais se queixa de dor é no fim do dia, apresentando melhora com repouso. Quando o paciente refere que a dor o acorda durante as horas de
sono, indica um quadro mais grave e avançado. A escala de Likert, um dos instrumentos de avaliação da gravidade de dor mais utilizado na prática da Reumatologia,
leva em consideração cinco características das queixas álgicas, sendo a manifestação da dor durante o sono, que acorda o paciente, uma delas.
Estudo recente avaliou as variações circadianas da dor, rigidez e habilidade
manual em 21 pacientes com osteoartrite. A idade variou entre 52 e 74 anos, sendo
a média de 62 anos. Os parâmetros foram avaliados ao acordar, na hora de dormir,
e a cada 4 horas por 10 horas. As análises individuais identificaram ritmos circadianos significativos (p $0,05) para dor (n = 15/21), rigidez (n = 16/20) e habilidade manual (n = 18/21). Um ritmo circadiano significativo no grupo foi identificado:
para dor (p = 0,013), rigidez (p < 0,001) e habilidade manual (p < 0,001) . A dor
e a rigidez foram menores, assim como a habilidade manual foi maior, ao meio da
tarde, com intervalo de confiança de 95%. O ritmo predizível de variações nas
manifestações de dor, rigidez e habilidade manual tem implicações na programação das atividades do dia-a-dia e também no regime de administração dos medicamentos na osteoartrite.
OSTEOPOROSE

A influência do ciclo circadiano na osteoporose pode ser traduzida em várias
formas. Inicialmente, destacamos que a luz do sol é fundamental para a fixação da
vitamina D no osso e, assim, a exposição solar reduzida é um fator que contribui
para dimuição da massa óssea. Portanto, indivíduos com outros fatores de risco ,
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como os genéticos, os relacionados a questões hormonais e os medicamentosos podem ter, na ausência de exposição solar, um fator aditivo importante. Outro dado
que relaciona a osteoporose e o ciclo circadiano é o fato de que a maioria (75%) das
quedas que acarretam fraturas de colo do fêmur e de punho ocorre à noite na própria
residência, geralmente quando o individuo com mais de 70 anos que tem osteoporose acorda para ir ao banheiro.
Com o intuito de avaliar as variações circadianas do ritmo bioquímico de marcadores de reabsorção, Perssens e colaboradores (1999) estudaram amostras de urina matinais (das 6h às 8h) e vespertinas (das 19h às 22h) de 35 indivíduos durante
três dias subseqüentes. Foi notado um ritmo circadiano característico marcante nos
níveis de deoxipiridinolina específica do osso (DPD), que tem reação cruzada com
colágeno do tipo I em todos os indivíduos. Por outro lado, esse padrão não foi encontrado nos níveis de hidroxiprolina/creatinina urinária nem nas medidas de cálcio e
creatinina. Os resultados indicam a importância do horário para avaliar os níveis de
cruzadores de DPD. Essa análise foi correlacionada a diferentes padrões de ingestão
de cálcio no ritmo circadiano de reabsorção óssea em pacientes com osteoporose.
Não foram encontrados efeitos significativos no ritmo circadiano dos cruzadores de
DPD quando a ingestão diária de cálcio é concentrada na noite (entre 18h e 22h)
durante oito dias (n = 7). Ingestão de cálcio (600 mg) às 22h durante oito dias (n =
7) resultou no incremento da excreção urinária de cálcio pela manhã e achatamento
da curva no nadir das concentrações de DPD e creatinina urinários. Os autores
concluem que a suplementação de cálcio na dieta à noite altera muito pouco o ritmo
circadiano de liberação de metabólitos da renovação óssea em pacientes com osteoporose estabelecida.
ARTRITE REUMATÓIDE
É um fato bem conhecido que a AR apresenta uma variabilidade de sintomatologia em determinados horários do dia e de acordo com o dia . Dentre os sinais
clínicos de inflamação em AR, as queixas álgicas mudam consistentemente de acordo com o horário do dia: são menos freqüentes à tarde e aumentam depois de meianoite, atingindo um pico entre 5 e 9 horas da manhã. Isso é observado não somente
em relação à dor, mas também no que diz respeito ao edema e à rigidez articular. A
rigidez matinal faz parte do critério para diagnóstico da AR. Logo, os sinais e sintomas da AR apresentam um ritmo que parece ser coordenado por um relógio biológico. O ritmo das manifestações da AR, que tem um ciclo de 12 horas , parece ser
modulado pela ação do equilíbrio entre melatonina e cortisol que têm efeitos contrários : a melatonina age inibindo o cortisol, e o seu pico plasmático está relacionado
com os picos de manifestação clínica. A atividade de células natural killer (NK) em
pacientes com AR sofre influência do ciclo circadiano e foi relacionada com o perfil
de atividade diurno observado nos pacientes.
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Os níveis de cortisol da saliva de pacientes com AR de início recente foram
estudados, e um padrão de variação que acompanha o ciclo circadiano foi evidenciado.
Um desequilíbrio em favor de hormônios pró-inflamatórios (prolactina e citocinas
pró-inflamatórias) em detrimento daqueles antiinflamatórios (ACTH, cortisol e outros) parece ser responsável pela atividade do ritmo diurno caracteristicamente observado nos pacientes com AR.
O estudo de Fraser e colaboradores (2001) teve por objetivo investigar os efeitos do jejum de 72 horas nas concentrações de cortisol livre e total no soro de
pacientes com AR virgens de tratamento com glicocorticóides. As concentrações de
cortisol sé rico foram medidas em quatro pacientes com AR, em intervalos de quatro
horas, durante dois períodos de 12 horas (12h e 24h), o primeiro alimentando-se de
uma dieta normal e o outro durante as últimas 24 horas de um jejum de 72 horas,
que só permitia água . Os autores notaram que o jejum elevou as concentrações de
cortisol total e livre em 50% e 35%, respectivamente. Isso foi claramente devido a um
aumento marcante na concentração sérica de cortisol durante a noite, no jejum, em
comparação com períodos com alimentação. Esses resultados sugerem que um aumento da concentração noturna de cortisol ocorre em resposta ao jejum em pacientes com AR que não foram previamente tratados com glicocorticóides. Essa elevação
pode mediar a resposta clínica benéfica do jejum prolongado observada em estudos
com pacientes com AR.
Em trabalho de Catley e colaboradores (2000), a influência de fatores psicológicos e outros fatores de estresse da vida diária no ciclo de liberação do cortisol em
18 pacientes com AR e em 21 com fibromialgia foi comparada com 22 controles
saudáveis. Os participantes foram encorajados a exercerem suas funções diárias
normalmente e solicitados a preencherem um diário dos fatores de estresse e das
variáveis do dia-a-dia, quando foram coletadas as amostras de saliva para dosagem
de cortisol seis vezes por dia. O relato da qualidade e duração do sono também foi
feito ao acordar. Foram observados níveis médios mais elevados de cortisol em pacientes com AR e fibromialgia do que em controles e não houve diferença em relação
às alterações diárias e os fatores de estresse psicológico. Os resultados desse estudo
fornecem evidência de que alterações do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal em
AR e fibromialgia não são influenciadas por fatores de estresse diários.
Estudos em modelos experimentais de artrite induzida por adjuvante micobacteriano indicam que, nesse modelo de AR, o ciclo circadiano é rompido. A resposta
de defesa ao estímulo antigênico, mediada em parte por citocinas, inclui mudanças
na função cronobiológica do sistema nervoso central, como depressão na atividade
diária, sono superficial ou anorexia. Os receptores de interferon gama (IFN-y) são
detectados no marca-passo circadiano central, no nível do núcleo hipotalâmico supraquiasmático, na hora em que a capacidade de absorção da luz pelo marca-passo
se estabelecer. Com a injeção sistêmica de IFN-y, o rompimento desses efeitos no
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ritmo circadiano da atividade locomotora, na temperatura corporal e na expressão
de RNA mensageiro relacionada ao horário já foi bem documentado.
Nos últimos anos, foram examinados uma série de ritmos neuroendócrinos
circadianos em modelos animais de artrite induzida por adjuvante, tanto na fase
pré-clínica (2 a 3 dias após injeção do adjuvante) quanto na fase aguda da artrite
(18 dias após injeção do adjuvante). Em ratos com artrite, a organização das respostas imune e neuroendócrina nas 24 horas se tornou alterada. Uma via hormonal
envolvendo a secreção circadiana de meIa to nina foi identificada, e efeitos significativos na resposta inflamatória imunomediada no ritmo diurno dos hormônios adeno-hipofisários e hipofisiotrópicos foram notados nos animais do estudo. O tratamento com melatonina preveniu a alteração no ritmo das 24 horas de liberação de
ACTH, prolactina e LH nos ratos injetados com adjuvante. Além disso, o pré-tratamento com melatonina impediu a variação de 24 horas dos níveis de serotonina
hipotalâmica e o tumover de dopamina durante a fase pré-clínica da artrite. Portanto, a melatonina parece ter um efeito de 'sincronizador interno' do sistema imune.
Agrasal e colaboradores (2001), em modelo animal de AR, analisaram o ritmo
de 24 horas de concentração de proteínas plasmáticas em ratos após a injeção do
adjuvante ou do veículo do adjuvante puro. Os picos dos valores de albumina e
gamaglobulinas ocorreram durante o ciclo de atividade diurna (p < 0,02 e p <
0,0001, respectivamente), enquanto os picos de betaglobulinas, alfa-1 e alfa-2 foram detectados durante o período de repouso (p < 0,002, p < 0,0001 e p < 0,0004,
respectivamente). A administração do adjuvante, além de induzir a artrite, resultou
em alterações temporais nos níveis plasmáticos de albumina e betaglobulina. Também reduziu a amplitude das alterações diárias de globulinas alfa-1 e alfa-2 e diminuiu os vqlores de globulina alfa-2. O pré-tratamento dos ratos com melatonina (30
microgamas por dia) por 11 dias, com 11 horas de exposição à luz, anulou a supressão dos ritmos de 24 horas de albumina, alfa-1, alfa-2 e betaglobulina induzidos
pelo adjuvante micobacteriano. Esses resultados apóiam ainda mais a existência de
propriedades das doses farmacológicas de melatonina em situações em que há quebra do ciclo circadiano.
ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ)

Pacientes adultos com AR e outras doenças reumáticas têm secreção de cortisol
característica e polimorfismo peculiar do gene do hormônio liberador de cortisol
(CRH) . Picco e colaboradores (2002) estudaram 13 pacientes pré-púberes com AIJ
oligoarticular com e sem sinais biológicos de atividade de doença (VHS e IL-6). As
concentrações plasmáticas de ACTH foram significativamente elevadas às 8h da
manhã nos pacientes com AIJ oligoarticular, ao passo que foram encontradas diferenças nas concentrações de cortisol plasmático. A relação ACTH/cortisol estava
significativamente aumentada nos pacientes com AIJ oligoarticular em comparação
com a população normal tanto às 8h quanto ao meio-dia. As concentrações plas265
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máticas de sulfato de dihidroepiandrostenodiona (S-DHEA) e testosterona não diferiram significativamente nas duas populações. O estudo genético com o objetivo de
determinar a prevalência de polimorfismos de Al e A2 nos pacientes com AlJ
oligoarticular não encontrou diferença alélica ou fenotípica . Esse estudo sugere a
presença de resistência parcial do ACTH com um padrão de desrregulação de
secreção em pacientes com AIJ oligoarticular, mesmo em estado de inatividade.
Outros estudos em populações pediátricas se fazem necessários.
ESPONDILOARTROPATIAS SORONEGATIVAS

Assim como a AR, as doenças do grupo das espondiloartropatias soronegativas
(espondilite anquilosante, artrite reativa, artrite psoriásica e artrite das doenças
inflamatórias intestinais) têm por característica o processo inflamatório exuberante
que é expresso com dor mais acentuada pelo período da manhã acompanhada de
rigidez matinal das articulações acometidas. Nos últimos anos, o tratamento das
espondiloartropatias soro negativas vem sofrendo mudanças radicais, acarretando
grande melhoria do prognóstico dessas doenças. A principal razão deve-se à maior
atenção a esses diagnósticos que não são tão raros quanto se pensava, aproximando-se
da freqüência da AR.
GOTA

A gota acomete mais homens do que mulheres e tem por característica crises de
mono ou oligoartrite. As crises tendem a melhorar, mesmo que espontaneamente,
após uns dias e, no período intercrítico, que pode variar em extensão, trata-se o
paciente visando a reduzir o ácido úrico sérico. A crise da gota ocorre pela deposição
de cristais de ácido úrico em uma ou mais articulações, constituindo-se num dos
quadros de intensidade dolorosa mais intensa. Ocorre mais freqüentemente à noite e
comumente acorda o paciente durante o sono. Não encontramos estudos sobre o
tema, mas existem algumas possíveis explicações para essa correlação. A mais plausível está ligada à maior drenagem linfática durante o período de repouso da articulação, com a rápida saída de água livre, o que leva à precipitação dos cristais na
articulação durante o sono.
FIBROMIALGIA

O entendimento do mecanismo e do tratamento da fibromialgia vem sendo um
dos maiores desafios para a prática da Reumatologia moderna. A fibromialgia consiste em um quadro doloroso, em pontos específicos do corpo, aliado a distúrbio do
sono. Alguns reumatologistas têm-se especializado no tratamento da fibromialgia
que requer abordagem holística. Certamente não se trata de doença facilmente tratável
pelo generalista.
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SíNDROME DE SJÓGREN

A síndrome de Sjógren caracteriza-se pela secura das mucosas, principalmente
ocular e oral, sintomas gerais e artralgia ou artrite . A secura se agrava durante a
noite, por uma série de razões. A redução dos movimentos oculares e orais está
relacionada com redução da liberação de secreções, além de que o ar condicionado
resseca ainda mais as mucosas. Os anticorpos antimuscarínicos vêm sendo recentemente implicados na patogenia da síndrome de Sjógren. Aparentemente, sua presença está relacionada com provável papel patogênico em relação a sintomas urológicos,
incluindo noctúria e aumento significativo de sonolência durante o dia, em pacientes
com síndrome de Sjógren primária em comparação aos controles com osteoartrite.
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES)

O LES apresenta quadro clínico extremamente variado. A fotossensibilidade é
detectada em até 80% dos pacientes com LES e certamente a pele é um dos principais
órgãos-alvo da doença. O quadro cutâneo pode preceder o aparecimento das demais
manifestações sistêmicas. Existe forte correlação entre o subtipo de LES com acometimento cutâneo fotossensível e a presença de anticorpos anti-Ro/SSA. Alguns fatores foram identificados como estimuladores da expressão da proteína Ro/SSA, que é
citoplasmática, na superfície celular dos queratinócitos em cultura: irradiação ultravioleta do tipo B, assim como o i7-beta estradiol e o choque térmico a 45°C, todos de
forma dose dependente. A via de ativação dessa expressão está aparentemente relacionada à transdução de sinal da proteinoquinase C. Há maior dependência em relação à luz ultravioleta B do que com o estradiol.
CRONOFARMACOLOGIA EM REUMATOLOGIA

Dentre os medicamentos utilizados em Reumatologia, os glicocorticóides têm
lugar de destaque . É muito importante que se faça o uso da medicação pela manhã,
pois, assim, se minimiza a supressão adrenal e, durante a sua retirada, a glândula
adrenal recupera-se de forma mais eficaz.
O reconhecimento da importância do ciclo circadiano na determinação da função biológica em situações de saúde e doença fez com que se prestasse maior atenção aos regimes de administração de medicamentos e o seu impacto na eficácia
terapêutica. Os resultados em várias doenças que têm variações circadianas nítidas,
como a AR, têm melhorado com o correlacionamento do horário de administração
da medicação com o ritmo circadiano da doença. Na terapia da AR, a administração
de baixas doses de prednisona tem uma melhor ação quando administrada às 2h da
madrugada do que às 7h 30min.
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