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Objectivos: caracterizar os doentes Portugueses com Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) 

tratados em Centros de Reumatologia Pediátrica Portugueses e avaliar o padrão de 

utilização de terapêutica biológica. Métodos: A SPR desenvolveu o Registo Nacional 

de Doentes Reumáticos, Reuma.pt, que integra protocolos específicos para avaliação e 

monitorização de doentes com AIJ. Foi colhida informação clínica e laboratorial dos 

doentes com AIJ tratados com terapêuticas convencionais e biológicas. Resultados: À 

data da colheita de dados, estavam registados 457 doentes, 66% do sexo feminino, idade 

média de 20,2 ± 11,4 anos, idade média no início da doença de 6,9 ± 4,7 anos e idade 

média no diagnóstico de 7,9 ± 5,3 anos. Do total de doentes, 101 (22,1%) estavam 

actualmente tratados com terapêutica biológica e 12 doentes (2,6%) foram tratados 

previamente com fármacos biológicos mas actualmente estavam só com terapêutica 

convencional. Do total de doentes com informação relativa ao subtipo de AIJ (385 

doentes), 138 (35,8%) tinham subtipo oligoarticular persistente, 53 (13,8%) 

oligoarticular estendida, 35 (9,1%) poliarticular seropositiva, 51 (13,2%) poliarticular 

seronegativa, 53 (13,8%) sistémica, 41 (10,6%) apresentavam artrite relacionada com 

entesite e 14 (3,6%) artrite psoriática.  

Dos doentes tratados com terapêutica biológica e com dados completos de terapêutica 

(86 doentes), 4 (4,5%) apresentavam subtipo oligoarticular persistente, 19 (22,1%) 

oligoarticular estendida, 19 (22,1%) poliarticular seropositiva, 18 (20,9%) poliarticular 

seronegativa, 17 (19,8%) sistémica, 5 (5,8%) artrite relacionada com entesite e 4 (4,5%) 

artrite psoriática. A idade média dos doentes no início do primeiro fármaco biológico 

foi 20 ± 10,4 anos; 57 (51,4%) doentes começaram terapêutica biológica em idade 

adulta (média de idade 27,7 ± 8,6 anos) e 54 (48,6%) antes dos 18 anos (média de idade 

11,9 ± 4,1 anos). A duração média da doença até ao início do primeiro biológico foi 

11,5 ± 9,8 anos e o número médio de anos de exposição a fármacos biológicos foi 3 ± 

2,5 (mín: 0,06; máx: 10,6) anos. Dos doentes expostos a terapêutica biológica 



(incluindo os doentes que fizeram switch de biológico), 10 (8,8%) foram medicados 

com abatacept, 23 (20,35%) adalimumab, 13 (11,5%) anakinra, 86 (76,11%) etanercept, 

11 (9,73%) infliximab, 1 (0,88%) rituximab e 3 (2,65%) com tocilizumab. Foram 

relatados 7 efeitos adversos. À data de início do 1º biológico, o número médio de 

articulações activas era 6,5 ± 6,4, o valor médio de VS era 36,2 ± 25,9 mm/h, a EVA 

média da actividade global da doença pelo doente era de 40,1 ± 26,9 e a capacidade 

funcional, avaliada pelo CHAQ, era 0,8 ± 0,7. À data de colheita dos dados, o número 

de articulações activas era 0,6 ± 1,3, o valor de VS de 21,2 ± 21,2 mm/h, a EVA média 

do doente era de 16,3 ± 19,8 e o CHAQ médio de 0,5 ± 0,6; 25 doentes efectuaram 

switch, todos por ineficácia do primeiro fármaco. Conclusão: Esta é a primeira grande 

série de doentes com AIJ descrita a nível nacional. A terapêutica biológica foi 

introduzida essencialmente em doentes com os subtipos oligoarticular estendida, 

poliarticular e artrite sistémica, de acordo com as linhas de orientação para introdução 

de terapêutica biológica na AIJ publicadas pela SPR. Globalmente, a introdução de 

terapêutica biológica parece ser eficaz e segura. O Reuma.pt é uma ferramenta útil para 

monitorizar a qualidade da prática clínica e a eficácia e segurança dos doentes com AIJ 

sob terapêutica biológica. 

 


