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Resumo 

 O Jiu-Jitsu Brasileiro, conhecido mundialmente por seu nome em inglês, Brazilian 

Jiu-Jitsu (BJJ), é um esporte de luta que cresce rapidamente e conta com um amplo 

espectro de praticantes. É uma arte marcial que enfatiza quedas, travas articulares, 

estrangulamentos e estratégia para imobilizar, controlar, submeter e desabilitar um 

atacante através de !finalizações”. Esse esporte intercala exercícios anaeróbicos muito 

intensos com períodos mais ou menos longos de atividades de menor intensidade. 

Observamos que os atletas com maiores níveis de carga e tempo de prática dessa arte 

marcial, apresentavam alterações fenotípicas dos dedos das mãos semelhantes aos 

pacientes idosos com osteoartrite (OA). Então, tentando compreender essa afecção 

desenvolvemos esta tese com a aplicação de diversos instrumentos. Assim, o objetivo 

geral da tese foi determinar a prevalência, bem como descrever as lesões dos dedos típicas 

do estresse crônico proveniente da prática do BJJ. O artigo 1 foi um estudo transversal 

caso-controle que descreveu radiograficamente um tipo de OA das mãos, suas 

características e fatores associados à prática do BJJ. Utilizamos uma amostra de 

conveniência de atletas, com tempo de prática >6 meses, com idade igual ou superior a 

18 anos, de uma academia no Sul do Brasil com a coleta de dados ocorrendo entre 

dezembro de 2021 e março de 2022. Os atletas responderam a um questionário 

semiestruturado, coletaram dados antropométricos e realizaram radiografia de ambas as 

mãos. Após análise radiográfica e classificação das articulações, dividimos a amostra em 

dois grupos. O grupo HOA foi composto por 59 atletas que apresentaram pelo menos uma 

articulação de alguma mão classificada como Kellgren-Lawrence (K-L) grau >2 

(p=0.001), e o grupo controle foi composto por 51 indivíduos classificados como K-L 0. 

Assim, o artigo 1 descreveu uma OA das mãos em atletas de BJJ em uma idade precoce, 

onde propusemos o uso do termo Osteoartrite Prematura das Mãos (OPM). Observamos 

que o gênero (OR = 2.28 [95% CI, 2.08-45.67]; P = .004), o tempo de prática (OR = 1.42 

[95% CI, 1.80-9.42]; P = .001), a carga total de treinamento ao longo da vida (OR = 1.37 

[95% CI, 1.69-9.19]; P = .002), se os atletas se consideravam profissionais (OR = 1.09 

[95 % CI, 1.18-7.48]; P = .021) e a graduação da faixa (OR = 3.08 [95% CI, 2.73-173.47]; 

P = .002) podem aumentar o risco para o desenvolvimento de OPM. O artigo 2 utilizou a 

mesma amostra, onde avaliamos a autopercepção de praticantes de BJJ sobre suas mãos 

na prática de Jiu-Jitsu e sua relação com as deformidades dos dedos na OPM. Além disso, 

avaliamos a força de preensão manual de atletas de BJJ e sua relação com a OPM. 

Verificamos que ter uma lesão na mão durante a prática de BJJ no último ano (OR 1.34, 
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95%CI [1.71;8.54], p=0.001), ter alguma deformidade nas mãos devido à prática de BJJ 

(OR 1.17, 95%CI [1.47;7.06], p=0.004) e atletas que se identificam com o fenótipo 

clássico de deformidades nos dedos (mãos do Jiu-Jitsu) (OR 1.19, 95%CI [1.43;7.48], 

p=0.005) aumentaram o risco para o desenvolvimento da OPM. Além disso, a força de 

preensão manual mostrou ser um importante fator de risco para o seu desenvolvimento 

(left hand: OR 6.12, 95%CI [1.98;10.26], p=0.004; right hand: 7.01, 95%CI [2.40;11.61], 

p=0.003). Assim, a presente tese concluiu que homens, com idade média de 33 anos, que 

treinam há mais de 60 meses, com uma carga total de treino ao longo da vida superior a 

1500h, faixas marrom/preta, atletas profissionais, que sofreram lesão no último ano, 

apresentam deformidades nos dedos, que se identificam com as deformidades típicas dos 

dedos e que apresentam os maiores índices de força de preensão palmar, são fatores de 

risco para o desenvolvimento de OPM. 

 

 

Palavras-chave: Jiu-Jitsu; BJJ; lesões no Jiu-Jitsu; OA; osteoartrose; artrite; nódulos de 

Heberden; nódulos de Bouchard; mão de Jiu-Jitsu; osteoartrite das mãos; OAPM. 
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Abstract 

Brazilian Jiu-Jitsu, known worldwide by its English name, or just BJJ, is a rapidly 

growing fighting sport with a wide spectrum of practitioners. It is a martial art that 

emphasizes takedowns, joint locks, chokes and strategy to immobilize, control, submit 

and disable an attacker through “submissions”. This sport alternates very intense 

anaerobic exercises with periods of less intense activities. We observed that athletes with 

higher levels of workload and practice time of this martial art, presented phenotypic 

alterations of the fingers of the hands similar to elderly patients with osteoarthritis (OA). 

So, in order to understand this condition, we developed this thesis with the application of 

several instruments. Thus, the general objective of the thesis was to determine the 

prevalence, as well as to describe finger injuries typical of chronic stress resulting from 

the practice of BJJ. Article 1 was a cross-sectional case-control study that 

radiographically described a type of OA of the hands, its characteristics and factors 

associated with the practice of BJJ. We used a convenience sample of athletes, with 

practice time >6 months, aged 18 years or older, from a gym in southern Brazil between 

December 2021 and March 2022. The athletes answered a semi-structured questionnaire, 

collected anthropometric data and performed radiographs of both hands. After 

radiographic analysis and joint classification, we divided the sample into two groups. The 

HOA group with 59 athletes who had at least one hand joint classified as Kellgren-

Lawrence (K-L) grade >2, and the control group was made up of 51 individuals classified 

as K-L 0. Thus, article 1 described an OA of the hands in BJJ athletes at an early age, 

where we proposed the use of the term Premature Hand Osteoarthritis (PHOA). We 

observed that gender (OR = 2.28 [95% CI, 2.08-45.67]; P = .004), practice time (OR = 

1.42 [95% CI, 1.80-9.42]; P = .001), total life training load (OR = 1.37 [95% CI, 1.69-

9.19]; P = .002), whether athletes considered themselves professionals (OR = 1.09 [95 % 

CI, 1.18-7.48]; P = .021), and belt graduation (OR = 3.08 [95% CI, 2.73-173.47]; P = 

.002), can increase the risk of developing PHOA. Article 2 used the same sample, where 

we evaluated the self-perception of BJJ practitioners about their hands in Jiu-Jitsu practice 

and their relationship with finger deformities in PHOA. In addition, we evaluated the 

handgrip strength of BJJ athletes and its relationship with PHOA. We verified that having 

a hand injury during the practice of BJJ in the last year (OR 1.34, 95%CI [1.71;8.54], 

p=0.001), having some deformity in the hands due to the practice of BJJ (OR 1.17, 95%CI 

[1.47;7.06], p=0.004), and athletes who identify with the classic phenotype of finger 

deformities (Jiu-Jitsu hands) (OR 1.19, 95%CI [1.43;7.48], p=0.005) were positively 
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associated with PHOA. Furthermore, handgrip strength could be an important risk factor 

for its development (left hand: OR 6.12, 95%CI [1.98;10.26], p=0.004; right hand: 7.01, 

95%CI [2.40;11.61], p=0.003). Thus, this thesis concluded that men, with an average age 

of 33 years, who have been training for more than 60 months, with a total training load 

over 1500h over their lives, brown/black belts, professional athletes, who suffered 

injuries in the last year, have deformities in the fingers, which are identified with the 

typical deformities of the fingers and which have the highest rates of handgrip strength 

are risk factors for PHOA. 

 

 

Keywords: Jiu-Jitsu; BJJ; injuries in Jiu-Jitsu; OA; osteoarthritis; arthritis; Heberden's 
nodes; Bouchard's nodes; Jiu-Jitsu hand; osteoarthritis of the hands; PHOA. 
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GDNF Fator neurotrófico derivado da glia 

GDNFs Fatores neurotróficos derivados da glia 

Gli Glioma 
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GLN Glutamina 

GLU Glutamato 

Gi Kimono trançado 

Gp Proteína 

GP Placa de crescimento 

GWAS Genome-wide association study 
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HA Ácido hialurônico 

HBP1 High mobility group box transcription factor 1 
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HGF Fator de crescimento hepático 
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H2O2 Peróxido de hidrogênio 

HOA Osteoartrite das mãos 

HOAMRIS Hand osteoarthritis magnetic resonance scoring system 

HOX HOX transcript antisense RNA 

HMW-HA High molecular weight hyaluronan 

hMSC Células-tronco mesenquimais humanas 

HMGB1 Proteína 1 da caixa do grupo de alta mobilidade 

HOSTAS Hand osteoarthritis in secondary care 
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HP Hidroxilisil piridinolina 

HTC Cartilagem hipertrófica da placa de crescimento 

HTCs Condrócitos hipertróficos 

HTSM Método de sequenciamento de alto rendimento 

HR Hazard ratio 

hsCRP Proteína C reativa de alta sensibilidade 

IBJJF Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro 

Ihh Via de sinalização indian hedgehog 

IL Interleucina 

IL1B Interleucina-1 Beta 

IL1RN Gene interleukin-1 receptor antagonist 

IL-1R1 Receptor de interleucina-1, tipo 1 

IL-1R2 Receptor de interleucina-1, tipo 2 

IFD Articulação interfalângica distal 

IFP Articulação interfalângica proximal 

IFs Articulações interfalângicas 

IFN Interferon 

IGF-1 Fator de crescimento semelhante à insulina-1, também conhecido 

como somatomedina C 

iNOS Sintase de óxido nítrico induzível 

IMC Índice de massa corporal 

IP3 Inositol trifosfatase 

IL Interleucina 

IL-1b Interleucina-1b 

IL-4 Interleucina-4 

IL-10 Interleucina-10 

IL-13 Interleucina-13 

IL-15 Interleucina-15 

IL-17 Interleucina-17 

IL-18 Interleucina-18 

IL-6 Interleucina-6 

IP Falange intermediária 

iPSCs Células-tronco pluripotentes induzidas 



 26 
 

IRAK Quinase associada ao receptor de interleucina-1 

IZ Zona intermediária 

JNK Quinase c-JunN-terminal 

JSN Estreitamento do espaço articular 

lncRNA RNA longo não-codificante 

IkB Inibidor de kB 

NK Natural Killer 

No Gi Jiu-Jitsu sem kimono 

LBR Receptor da lâmina B 

LCA Ligamento cruzado anterior 

LCM Ligamento colateral medial 

Lf Lactoferrina 

LfcinB Lactoferricina bovina 

LIF Fator inibidor de leucemia 

LMWHA Ácido hialurônico de baixo peso molecular 

LPS Lipopolissacarídeos 

LS Líquido sinovial 

MACITs Colágenos associados a membranas com hélices triplas 

interrompidas 

MAPK Proteínas quinases ativadas por mitógenos 

MAPKs Múltiplas vias de transdução de sinal 

MAP3K7 proteína quinase quinase quinase 7 ativada por mitogênio 

MAP3K7IP2 Mitogênio 

MCF Articulação metacarpofalângica 

MCDS Condrodisplasia metafisária do tipo Schmid 

MCI Índice metacarpal 

MCP Proteína quimioatraente de monócitos 

MDCS Malmö diet and cancer study 

MEC Matriz extracelular 

MIC-1 Citocina inibidora de macrófagos-1 

MIS Substância inibidora Mülleriana 

miRNA microRNA 

MK Midkine 
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mRNA RNA mensageiro 

MSCs Células-tronco estromais mesenquimais 

MFx Microfraturas 

MG-H1 Metilglioxalidroimidazolona-1 

MGP Gene matrix Gla protein 

MOAKS Magnetic resonance osteoarthritis knee score 

MOST Multicenter osteoarthritis study 

mQTLs Methylation quantitative trait loci 

MyD88 Gene de resposta primária de diferenciação mieloide 

MMA Artes marciais mistas 

MMP Metaloproteinase da matriz 

MMP-1 Metaloproteinase-1 / colagenase-1 

MMP3 Metaloproteinase-3 / estromelisina-1 

MMP-8 Metaloproteinase-8 / colagenase-2 

MMP13 Metaloproteinase-13 / colagenase-3 

MPC Matriz pericelular 

mPGES-1 Prostaglandina E sintase-1 microssomal 

MTC Contraste de transferência de magnetização 

mTOR Alvo da rapamicina em mamíferos 

NAC N-acetilcisteína 

NAD Nicotinamida adenina dinucleotídeo 

NAMPT Visfatina 

N-CAM Molécula de adesão de células neurais 

NC Domínios não-colagenosos 

ncRNAs RNAs não codificantes 

NFkB Fator nuclear kappa B 

NGF Fator de crescimento neural 

NICE National institute for health and care excellence 

NLRP3 Família NLR, domínio de pirina contendo 3; NLR refere-se a 

domínio de ligação de nucleotídeo, repetição rica em leucina 

NPY Neuropeptídeo Y 

NO Óxido nítrico 

NAG-1 Gene ativado por anti-inflamatórios não esteroidais-1 
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OA Osteoartrite 

OAI Osteoarthritis initiative 

OARSI Osteoarthritis research society international 

OB Osteoblastos 

-OH Radical hidroxila 

OHOA-MRI Oslo hand osteoarthritis MRI score 

OP-1 Proteína osteogênica-1 

OPG Osteoprotegerina 

OMS Organização mundial da saúde 

OMERACT Outcome measures in rheumatology 

OPRM Gene do receptor opióide µ 

OSM Oncostatina M 

OTS Síndrome de overtraining 

OTTER OA of the thumb therapy 

OVX Ovariectomizada 

oxLDL Lipoproteína de baixa densidade oxidada 

PAMPs Pathogen-associated molecular pattern 

PCSK6 Proprotein convertase subtilisin / kexin type 6 

PCP Polaridade celular planar 

PCR Proteína C reativa 

PPARg Peroxisome proliferator–activated receptor-gamma 

pcDNA Plasmid cloning DNA 

PDGF Fator de crescimento derivado de plaquetas 

PET Tomografia por emissão de pósitrons 

PF Fibrocartilagem periosteal 

PITX1 Homeobox 1 pituitário 

PIIANP Propeptídeo N terminal de colágeno tipo II, variante de emenda 

IIA 

PIIBNP Propeptídeo N terminal de colágeno tipo II, variante de emenda 

IIB 
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PKC Proteína quinase C 

PKCd Proteína quinase C sigma 

PD Power doppler 

PDF Fator derivado da próstata 

PG Proteoglicano 

PGE2 Prostaglandina E2 

PGES PGE sintase 

PDGF Fator de crescimento derivado de plaquetas 

PLAB BMP placentário 

PLC Fosfolipase 

PP Pirofosfato 

PP Falange proximal 

PRG4 Proteoglicano 4, também chamado de lubricina 

pré-HTCs Condrócitos pré-hipertróficos 

ProCs Condrócitos proliferativos 

PRRs Receptores de reconhecimento de padrões 

PTCH1 Receptor patched-1 

PTHrP Proteína relacionada ao hormônio da paratireoide 

PTN Pleiotrofina 

PTOA OA pós-traumática 

QST Teste sensorial quantitativo 

RA Artrite reumatóide 

RAGE Receptores para os produtos da glicação avançada 

RAPID3/MDHAQ Avaliação de rotina dos dados do índice de pacientes / 

questionário de avaliação de saúde multidimensional 

RC Radiografia convencional 

RE/P Razão esforço / pausa 

RER Retículo endoplasmático rugoso 

RF Radiofrequência 

RHAMM Receptor for hyaluronic acid mediated motility 

RGD Sequência peptídica arginina-glicina-ácido aspártico 

ROS Espécies reativas de oxigênio 
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RUNX2 Fator de transcrição 2 relacionado à Runt 

RM Ressonância magnética 

RMend Randomização mendeliana 

RNA Ácido ribonucleico 

RIP1 Proteína quinase 1 que interage com o receptor 

RiB/A Razão de intensidade baixa / alta 

R-SMADs SMADs regulados por receptor 

RSV Fitoestrogênio resveratrol 

RZ Zona radial 

SASP Senescence-associated secretory phenotype 

SB Osso subcondral 

SBP Placa óssea subcondral 

SBRET Sociedade Brasileira de Medicina Regenerativa 

scRNA-seq Sequenciamento de RNA de célula única 

SLRPs Small leucine-rich repeat protein family 

SEC Complexo sinovial-êntese 

SEM Scanning electron microscopy 

SFRPs Proteínas relacionadas ao FZD secretadas 

SH Hipertrofia sinovial 

SF Fibrocartilagem sinovial 

SM Síndrome metabólica 

SMAC Segundo ativador de caspases derivado da mitocôndria 

SMO Receptor smoothened 

SMOOTH Self-management of osteoarthritis of the hand 

SnCs Células senescentes 

SERMs Selective estrogen receptor modulators 

SEC Complexo êntese-sinovial 

SHG Second harmonic generation 

SHOMRI Scoring hip osteoarthritis with magnetic resonance imaging 

SIRT1 Sirtuina-1 

SMD Displasia espondilometafisária 

SNCs Células senescentes 

SNPs Polimorfismos de nucleotídeo único 
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Sp Domínio espaçador 

SP Substância P 

SPGR Gradiente 3D-spoiled em estado estacionário 

SQ Semiquantitativa 

SOAS Shoulder osteoarthritis severity score 

SOX9 SRY-box transcription factor 9 - gene codificador de proteínas 

StAx 35R Stapled β-catenin binding domain of Axin 

SAH-Bcl2 Stapled peptide derived from the Bcl9 homology domain-2 

SM04690 Lorecivivint 

T1rho Tempo de relaxamento spin-lattice dentro da estrutura rotativa 

TβRII Receptores de TGF-β tipo II 

TAK1 Proteína quinase quinase 7 ativada por mitogênio 

TAZ Tafazzina 

TCE Traumatismo cranioencefálico 

TC Tomografia computadorizada 

TEM Micrografias eletrônicas de transmissão 

TET Ten eleven translocation 

TF Tendões flexores 

TGF-β Fator de crescimento transformador b 

THR Artroplastia total do quadril 

TIMPs Inibidores teciduais de metaloproteinases 

TIMP-3 Inibidor tecidual da metaloproteinase da matriz - 3 
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APRESENTAÇÃO 

A presente tese de doutorado é apresentada como requisito parcial para obtenção 
do título de doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento 
(PPGSC) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), sendo elaborada em 
conformidade com as normas do PPGSC. O estudo tem como objetivo descrever as lesões 
articulares dos dedos das mãos, típicas de atletas de Jiu-Jitsu Brasileiro, decorrentes do 
estresse crônico proveniente da prática desta arte marcial. 

Este volume é composto por três partes. A primeira refere-se ao projeto de 
pesquisa intitulado “Osteoartrite prematura das mãos no Jiu-Jitsu Brasileiro – uma nova 
entidade nosológica”, qualificado em 28 de novembro de 2022 pela banca avaliadora 
formada pelo Prof. Dr. Adriano Martimbianco de Assis, pela Profa. Dra. Priscila Marques 
Moura de Leon Dode e pelo Prof. Dr. Rafael Guerra Lund. O projeto se subdivide em: 
identificação, introdução, objetivos e hipóteses, revisão de literatura, metodologia, 
cronograma, orçamento e referências. 

Em função das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19, houve 
a necessidade de mudança da linha de pesquisa originalmente proposta para esta tese, 
exigindo uma reformulação completa do projeto. Assim, explica-se a razão da realização 
da qualificação na data supracitada. 

O projeto qualificado e aprovado pela banca descreveu um estudo transversal, em 
uma amostra de conveniência de atletas de uma academia da cidade de Pelotas/RS, 
analisando diversos aspectos relacionados às lesões nas mãos decorrentes da prática de 
Jiu-Jitsu Brasileiro (BJJ) e suas possíveis relações com o desenvolvimento de um tipo de 
osteoartrite prematura, até então sem descrição na literatura.  

A segunda parte deste volume é formada por dois artigos. O primeiro artigo 
intitula- se “Premature hand osteoarthritis (PHOA) in Brazilian Jiu-Jitu practitioners: a 
case-control study”, um estudo caso-controle que objetivou descrever, pela primeira vez 
na literatura, radiologicamente um tipo de osteoartrite prematura das mãos de atletas 
praticantes de BJJ, desvendando alguns possíveis fatores de risco para a afecção. O 
segundo artigo, intitulado “Premature hand osteoarthritis (PHOA) in Brazilian Jiu-Jitsu 
athletes: a study on self-perception and power handgrip strength” buscou analisar a 
autopercepção de atletas de BJJ sobre suas mãos na prática desta arte marcial, e sua 
relação com as deformidades dos dedos típicas da osteoartrite prematura das mãos 
(OPM). Além disso, avaliamos a força de preensão palmar desses atletas tentando 
determinar sua relação com o desenvolvimento da OPM. 

A terceira parte – Considerações finais e conclusão – responde às hipóteses 
elaboradas de acordo com os resultados obtidos, uma discussão adicional sobre os 
assuntos abordados e uma síntese do trabalho. Desta forma, busca-se responder os 
objetivos do estudo na tentativa de uma melhor compreensão sobre o tema. 

 
 

 

 



 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Título: Osteoartrite prematura das mãos no Jiu-Jitsu Brasileiro – uma nova entidade 

nosológica 

 

1.2 Doutorando: Luiz Fabiano Gomes Gularte 

 

1.3 Orientadora: Profª. Drª. Fernanda Nedel 

 

1.4 Instituição: Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 

 

1.5 Curso: Doutorado em Saúde e Comportamento 

 

1.6 Linha de pesquisa:  Aspectos Epidemiológicos na Saúde 

 

1.7 Data: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 
 

2. INTRODUÇÃO 

O Jiu-Jitsu Brasileiro, conhecido mundialmente por seu nome em inglês, Brazilian 

Jiu-Jitsu, ou somente BJJ, é um esporte de luta que cresce rapidamente e conta com um 

amplo espectro de praticantes(3). Etimologicamente, seu nome é derivado da palavra 

japonesa “Jujutsu” e significa “arte suave”, este último sendo adotado de forma carinhosa 

por grande parte de seus praticantes. É uma arte marcial de autodefesa que enfatiza 

quedas, travas articulares, estrangulamentos, alavancagem e estratégia para imobilizar, 

controlar, submeter e desabilitar um atacante(4). Suas raízes remontam da Ásia, supõe-se 

que tenha se originado nas montanhas da Índia há cerca de 2500 anos, se difundido pela 

China e, por volta de 400 anos atrás, estabeleceu-se no Japão(5).  Mitsuyo Maeda, 

também conhecido como Conde Koma, discípulo de Jigoro Kano, o criador do Judô no 

Japão, foi enviado ao Brasil em missão diplomática com o objetivo de receber 

os imigrantes japoneses e fixá-los em nosso país após a Primeira Guerra Mundial. Conde 

Koma teve entre seus alunos Carlos Gracie, para quem ensinou o Jiu-Jitsu japonês. 

Quando a família Gracie se mudou para o Rio de Janeiro,  enfrentou algumas dificuldades 

financeiras, o que levou Carlos a procurar uma fonte de renda adicional dando aulas de 

Jiu-Jitsu. Para firmar a credibilidade de seus ensinamentos, Carlos liderou seus irmãos 

numa série de desafios. Entretanto, Hélio Gracie, o mais novo dos filhos homens, era uma 

criança fisicamente frágil: subia um lance de escadas e tinha vertigens. Ninguém sabia 

exatamente o porquê. Depois de certo tempo, ao completar 14 anos, Hélio passou a morar 

com os irmãos mais velhos, que viviam e ensinavam Jiu-Jitsu em uma casa em Botafogo. 

Ele passou alguns anos apenas assistindo às aulas dadas por seus irmãos, pois os médicos 

lhes haviam recomendado que mantivessem Hélio afastado de qualquer atividade física, 

incluindo o Jiu-Jitsu. Certo dia, quando Hélio tinha 16 anos, um aluno chegou para tomar 

uma aula com Carlos, que havia saído. Hélio, que tinha decorado todos os movimentos 
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ensinados pelo irmão mais velho, ofereceu-se para começar a aula, e o aluno aceitou. A 

partir de então, com o consentimento de seu irmão passou a dar aulas.  

Hélio Gracie que era o mais franzino dos Gracies, com apenas 63Kg, logo 

percebeu que não conseguia executar facilmente alguns dos movimentos que havia 

memorizado. Começou a aperfeiçoar os movimentos para que ele pudesse executá-los 

apesar de sua frágil constituição física, adaptando-os com grande enfoque nas técnicas de 

solo, com a intensão de compensar seu biótipo, dando-lhe a força extra de que não 

dispunha, originando assim o Jiu-Jitsu Brasileiro(6). 

O BJJ é uma arte marcial que ganhou expressão mundial principalmente na última 

década(7,8),  devido à grande eficácia prática, sobretudo com o sucesso de atletas 

brasileiros em eventos de Mixed Martial Arts (MMA)(8). Esse esporte é uma mistura 

complexa de estratégia e técnica,  frequentemente comparado a uma partida de xadrez(4), 

que intercala exercícios anaeróbicos muito intensos com períodos de atividades de baixa 

intensidade(1,9), apresentando interações complexas entre variáveis perceptivas, 

fisiológicas e baseadas no desempenho(10). Além disso, foi documentado que a estrutura 

típica de tempo de combate-pausa do BJJ contém uma razão esforço / pausa (RE/P) entre 

6:1 ou 8:1(1,2) e uma razão de intensidade baixa / alta (RiB/A) de aproximadamente 

9:1(11). Essa proporção de RE/P é muito maior do que outros esportes de combate, como 

judô (3:1 ou 2:1)(12) e luta livre (3:1)(13), o que pode ser determinante no surgimento de 

lesões características, bem como faz com que o tipo de treinamento / condicionamento 

necessite ser específico para esta modalidade esportiva.  

No BJJ, os atletas buscam aplicar quedas, imobilizações e a finalização do 

combate a partir de técnicas de estrangulamento, bloqueio das articulações (ombro, 

punho, cotovelo, joelho e tornozelo) e técnicas de pressão(4,14). O BJJ é um estilo único 
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de artes marciais, pois permite aos atletas superar seus adversários, mesmo com uma 

grande desvantagem de peso e / ou força desde que utilizem as técnicas adequadas(4). 

Atualmente o BJJ é um esporte organizado e estruturado em vários níveis, além 

disso, conta com regras de competição e campeonatos regulares mundiais, nacionais, 

regionais e estaduais, de modo que qualquer competidor de MMA é obrigado a conhecer 

os princípios básicos da modalidade.  Nesse sentido, vale salientar que este é um dos 

esportes individuais que mais cresce no Brasil e no mundo(4). Desde a sua chegada nos 

Estados Unidos em 1990, o BJJ ganhou popularidade rapidamente naquele país, com um 

aumento consistente de 100% ao ano no interesse online(15). Os torneios de BJJ estão 

crescendo rapidamente em todo o mundo, com milhares de participantes a cada ano(16). 

O número de atletas inscritos em eventos anuais de Jiu-Jitsu aumentou significativamente 

desde sua introdução nos Estados Unidos. O primeiro Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu 

dos Estados Unidos foi realizado na Califórnia em 2007 e teve a inscrição de 1770 

participantes. Em 2013, este evento aumentou para 2300 competidores no total e em 2021 

o Campeonato Mundial Master da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) 

já conta com aproximadamente 3600 inscritos(16). Com esta maior participação, o 

número de competidores em risco de lesão também crescerá significativamente(15). Não 

possuímos estatísticas oficiais quanto ao número de praticantes da “arte suave”, 

entretanto, sabemos que atualmente ao redor do mundo, há cerca de 1583 

estabelecimentos filiados à IBJJF(16). Cada academia certificada pela IBJJF é liderada 

por um professor titular membro da IBJJF com o título de Faixa Preta, que coordena um 

número variável de alunos, de algumas dezenas a centenas. No Brasil, o BJJ tem 

academias espalhadas por todo o território nacional em cidades de todos os portes. Assim, 

estimamos que o número de praticantes em todo o mundo seja contado por volta de 600 

mil pessoas. 
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Sabemos ainda que o BJJ é uma modalidade de combate intermitente, com alta 

competitividade esportiva e excessiva exigência física sobretudo de membros superiores, 

tanto durante os treinos quanto nas competições(11). Outra característica que diferencia 

o BJJ da maior parte das outras artes marciais, é que todos os treinos terminam com o 

chamado “rola” [ró-la], que nada mais é do que a aplicação prática da luta “real” entre os 

colegas de treino das mais diversas graduações e níveis de experiência. Eles são 

realizados em diversos rounds de cerca de 5 minutos de duração cada, contudo esse tempo 

pode variar de acordo com a graduação e objetivo do treinamento (de 5 minutos a 1 hora). 

Apesar de ser um treino, todos os golpes são aplicados da mesma forma como seriam 

realizados em uma luta verdadeira. Isso é possível, pois o BJJ não é uma modalidade 

esportiva de golpes contundentes, sendo a maior parte das lesões dele decorrentes, 

produto de acidentes ou de má aplicação das técnicas. Além disso, o Jiu-Jitsu Brasileiro 

é um estilo de luta que exige a manutenção da “pegada” por praticamente todo o tempo 

da luta. A “pegada” é o uso das mãos para agarrar o próprio kimono ou o do adversário a 

fim de aplicar ou se defender de seus golpes. Além disso, em muitas oportunidades o 

oponente tenta “estourar” a pegada, que são manobras para arrancar a mão de forma 

brusca do kimono, podendo causar lesões nas articulações dos dedos. 

Há ainda a necessidade de diferenciarmos as lesões agudas daquelas causadas pelo 

estresse crônico. A maior parte dos estudos centraliza a análise das lesões a partir da 

queixa relatada pelo atleta, de forma que todas as lesões referidas parecem surgir de 

traumas ou acidentes sofridos de forma aguda durante treinos ou competições(4,17–19). 

Porém, os traumatismos crônicos repetitivos de menor intensidade, os traumatismos 

agudos repetitivos de maior intensidade, a sobrecarga articular devido a carga extrema 

por períodos prolongados, podem causar lesões crônicas que eventualmente se tornam 

agudizadas(20). Quem convive com esses atletas, principalmente os de nível competitivo, 
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sabe que eles raramente param de treinar ou competir mesmo lesionados, o que pode 

agravar e cronificar as lesões articulares. 

Dessa forma, devido ao alto nível de intensidade / esforço, associado a traumas 

repetitivos e a um tempo muito longo de estresse contínuo dos dedos das mãos, 

percebemos que os atletas de BJJ mais experientes, acabam desenvolvendo um tipo de 

osteoartrite prematura, o que lhes confere alterações fenotípicas características dos dedos 

das mãos, sobretudo nas articulações interfalângicas proximais (IFP) e nas articulações 

interfalângicas distais (IFD), típicas dessa modalidade de luta, com a formação de nódulos 

de Heberden(21) e Bouchard(22), além de calosidades na pele das interfalângicas (IFs) e 

metacarpofalângicas (MCF) (Figura 1). Essas lesões avançam progressivamente de 

acordo com o tempo de prática do esporte, o que lhes confere uma deformidade típica do 

praticante de Jiu-Jitsu, talvez mais específica deste esporte do que a tão estigmatizada 

lesão de orelha, também observada em atletas de outras modalidades.  

 

Figura 1. Alterações fenotípicas clássicas dos praticantes experientes de Jiu-Jitsu. Fonte: Imagens da internet. 
Acessado em 20/10/2021. 
 

Apesar de que todo atleta de esporte que pratique algum grau de “pegada” em 

kimono possa adquirir lesões em dedos, como no caso do Judô, os atletas de Jiu-Jitsu as 

têm em grau avançado, talvez pelo fato de que durante todo o tempo de uma luta, eles 

mantenham alguma parte do kimono de seu adversário sendo agarrada, não raro, com um 
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altíssimo grau de pressão sobre as articulações. Isso, certamente, causa um trauma crônico 

levando à degeneração da cartilagem articular, com sua consequente deformidade, além 

de calos por fricção na superfície da pele justarticular.  

Essas lesões são descritas fora do Brasil como “sore fingers”, em uma tradução 

livre “dedos doloridos” do Jiu-Jitsu. Elas comumente estão associadas a sintomas como 

dor ao utilizar as mãos, rigidez articular protocinética (principalmente pela manhã), 

mobilidade diminuída dos dedos, diminuição da força de preensão e sensibilidade 

aumentada à compressão das articulações afetadas. Geralmente apresentam alívio com 

aplicação de calor local e com uso de esparadrapagem para proteção dos dedos. 

Apesar dessas alterações dos dedos serem já bem conhecida dos praticantes de 

BJJ, não há estudo na literatura até a presente data, que descreva essa afecção como 

entidade nosológica específica e relacionada à prática do esporte. Tampouco é conhecida 

a história natural e possíveis impactos na vida de seus portadores. 

 Esse estudo tem o objetivo de observar as lesões características das mãos de atletas 

praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro, tentando classificá-las quanto ao grau de 

comprometimento radiológico, clínico e funcional, além de determinar a partir de quanto 

tempo de prática poderíamos estimar o seu surgimento, seu impacto na prática desportiva, 

recreativa e profissional. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Determinar a prevalência, bem como descrever as lesões dos dedos típicas do 

estresse crônico proveniente da prática do Jiu-Jitsu Brasileiro em atletas amadores, 

semiprofissionais ou profissionais em uma academia do sul do Brasil, através de 

fotografia, radiografia em ântero-posterior (AP), ultrassonografia e ressonância 

magnética das mãos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Determinar a carga de treino necessária ao longo da vida para o surgimento das 

lesões; 

- Determinar o impacto das deformidades articulares nas atividades diárias, 

profissionais e de laser; 

- Verificar quais dedos são os mais afetados e em que intensidade isso ocorre. 
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4. HIPÓTESES 

- Estimamos que o os atletas com a maior carga horária de treino semanal 

apresentarão prevalência maior de doença articular das mãos; 

- Nossa hipótese é de que a osteoartrite prematura das mãos é uma entidade 

nosológica proveniente da prática prolongada de Jiu-Jitsu Brasileiro. 

 - Estimamos que as articulações interfalângicas distais dos dedos médio, anelar e 

mínimo serão as mais atingidas pela afecção, sendo o grau de comprometimento 

proporcional ao tempo de prática de BJJ; 

 - Nossa hipótese é de que a osteoartrite prematura das mãos no BJJ causa dor 

proporcional ao grau de degeneração articular, deformidade e perda de força de preensão 

das mãos, porém sem dano estético; 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 A Cartilagem 

A cartilagem articular (CA) é um tecido importante na progressão de afecções 

como a osteoartrite (OA)(24), a artrite reumatoide (RA)(25) e sobretudo, no tema foco de 

nosso estudo, que é a osteoartrite prematura das mãos no Jiu-Jitsu Brasileiro (BJJ). Por 

ser um tecido conjuntivo avascular, desprovido de terminações neurais e vasos 

linfáticos(26), incapaz de cicatrizar adequadamente in vivo e de difícil reparação do ponto 

de vista clínico e translacional, ele torna-se único em comparação a outros tecidos, 

sobretudo quando pensamos em possíveis abordagens regenerativas(27). A cartilagem é 

uma forma especializada de tecido em que a consistência firme da matriz extracelular 

(MEC) faz com que ela suporte tensões mecânicas sem sofrer deformidades permanentes. 

Por ter uma superfície lisa e resiliente, ela fornece uma área de absorção de choques e 

deslizamento para as articulações, permitindo dessa maneira, o movimento entre os 

segmentos ósseos. A cartilagem também é essencial para o desenvolvimento e 

crescimento dos ossos longos, antes e depois do nascimento(28), pois é a partir dela que 

o tecido ósseo é formado através do processo de ossificação endocondral. 

 

5.1.1 Embriogênese 

A condrogênese, ou a formação de cartilagem, é um processo celular dinâmico 

envolvendo o recrutamento e migração de células mesenquimais, condensação de células 

progenitoras e diferenciação de condrócitos que leva ao estabelecimento de vários tipos 

de cartilagem, incluindo cartilagem hialina, fibrosa e elástica(29). Ela tem três origens 

diferentes (Figura 2): a crista neural craniana que forma a cartilagem craniofacial, os 

somitos que conduzem ao esqueleto axial e o mesoderma da placa lateral resultando na 

formação de membros(30). A agregação de células mesenquimais condroprogenitoras em 
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condensações de pré-cartilagem foi descrita pela primeira vez por Fell(31) em 1925 e 

representa um dos primeiros eventos na condrogênese. A formação da cartilagem é 

rigidamente controlada por interações celulares com a matriz circundante, fatores de 

crescimento e diferenciação, além de outros fatores ambientais que iniciam ou suprimem 

as vias de sinalização celular e a transcrição de genes específicos de uma maneira espaço-

temporal. Os tecidos circundantes, o epitélio em particular, influenciam a diferenciação 

das células progenitoras mesenquimais em condrócitos(32).  

 

Figura 2. Árvore ontológica do desenvolvimento embriônico. Fonte: https://discovery.lifemapsc.com/in-vivo-
development/cartilage (acessado em 20/10/2021)(32). 

A cartilagem serve como um precursor do osso endocondral, formando quase todo 

o esqueleto embrionário. Embora o osso substitua gradualmente a cartilagem durante o 

desenvolvimento posterior, a cartilagem persiste até a idade adulta nas placas de 

crescimento dentro do osso, o que permite o seu alongamento durante os anos de 

crescimento. A cartilagem também persiste ao longo da vida entre as vértebras da coluna 
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(isto é, os discos intervertebrais) e nas superfícies articulares lubrificadas da maioria das 

articulações dos membros e na região da cabeça(32).  

Vamos focar nossa atenção no desenvolvimento dos membros a partir do 

mesoderma da placa lateral, uma vez que este estudo se concentra principalmente nas 

articulações das extremidades. 

No embrião humano, o esqueleto apendicular se desenvolve a partir dos botões 

dos membros, visíveis pela primeira vez por volta das 4 semanas de gestação(33). O 

desenvolvimento da articulação é dividido em dois eventos morfológicos: a formação do 

precursor cartilaginoso que modela os elementos esqueléticos e a subsequente formação 

da articulação. A articulação se desenvolve a partir do mesênquima celular avascular 

primitivo, densamente compactado, denominado blastema esquelético. Os elementos 

esqueléticos são pré-configurados em condensações mesenquimais, e as células 

mesenquimais precursoras comuns se dividem em linhagens condrogênicas e miogênicas 

que determinam a diferenciação da cartilagem centralmente e do músculo 

perifericamente. Os nódulos cartilaginosos aparecem no meio do blastema e, 

simultaneamente, as células da periferia tornam-se achatadas e alongadas para formar o 

pericôndrio. Os condrócitos diferenciados podem então proliferar e sofrer o complexo 

processo de maturação hipertrófica(33). 

Analisando a histogênese do tecido cartilaginoso, sabemos que no embrião a 

secreção de FGF7 (Fibroblast Growth Factor 7) do mesoderma da placa lateral inicia a 

formação da crista ectodérmica apical organizadora do futuro membro. Posteriormente, 

uma alça de sinalização entre o FGF10 (Fibroblast Growth Factor 10) na mesoderme do 

membro e FGF8 (Fibroblast Growth Factor 8) na crista ectodérmica apical direciona o 

crescimento de proximal para distal do broto do membro. A formação da cartilagem 
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começa com condensações das células mesenquimais nesses brotos de membros em 

desenvolvimento, a partir de uma população de células aparentemente heterogênea.  

Os membros da superfamília TGF-β (Transforming Growth Factor – ß), 

consistem de diversos fatores de crescimento que compartilham semelhança estrutural e 

atividades biológicas similares em humanos(34). Sabe-se que eles podem agir como um 

regulador bifuncional que inibe ou estimula a proliferação celular(35) e suas isoformas 

estão diretamente relacionadas com a diferenciação das células de cartilagem(34). 

Baseado em suas semelhanças estruturais e funcionais, os membros da superfamília TGF-

β, têm sido subdivididos em 4 grupos(36): 

a) A família TGF-β com 5 membros (TGF-β1 – 5); 

b) A família Ativina / Inibina; 

c) A família BMP (Bone Morphogenetic Protein) / Dpp (Dipeptidyl 

peptidase) / Vg-1; 

d) A família da Substância Inibidora Mülleriana (MIS) 

Depois de o genoma humano ter sido sequenciado, foi identificado que nossos 

genes codificam pelo menos 33 polipeptídeos relacionados ao TGF-β(35). A Tabela 1 

mostra os 33 polipeptídeos da família TGF-β conhecidos em humanos, que incluem três 

isoformas de TGF-β, Ativinas, Nodais, Proteínas Morfogenéticas Ósseas (BMPs) e 

Fatores de Crescimento e Diferenciação (GDFs). 

Tabela 1. Nomes e genes para as proteínas da superfamília TGF-ß 

Nome da 
proteína 

Símbolo oficial do gene 
(humanos) 

Sinônimos ao nome da proteína 

TGF-ß1 TGFB1 CIF-A (fator indutor de cartilagem A), fator inibidor de diferenciação 

TGF-ß2 TGFB2  G-TsF (fator supressor de células T derivado de glioblastoma), BSC-1 GI 
(inibidor de crescimento de células BSC-1), poliergina, CIF-B (fator indutor 

de cartilagem B) 

TGF-ß3 TGFB3  
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Inibina a INHA Inibina A e Ba 

Inibina ßA INHBA  Inibina A e Activina A ou ABa,b, FRP (proteína liberadora de hormônio 
folículo estimulante), EDF (fator de diferenciação eritroide), XTC-MIF (fator 

indutor de mesoderme da célula Xenopus XTC) 

Inibina ßB INHBB Inibina B e Activina B ou ABa,b, XTC-MIF 

Inibina ßC INHBC Activina CC 

Inibina ßE INHBE Activina EC 

Nodal NODAL  BMP-16 (proteína morfogenética óssea -16) 

Miostatina  MSTN GDF-8 (fator de crescimento e diferenciação-8) 

BMP-2 BMP2  

BMP-3 BMP3 Osteogenina 

BMP-4 BMP4 BMP-2B 

BMP-5 BMP5  

BMP-6 BMP6 Vgr1 (proteína relacionado ao Vg1) 

BMP-7 BMP7 OP-1 (proteina osteogênica-1) 

BMP-8A BMP8A OP-2 

BMP-8B BMP8B OP-3 

BMP-9 GDF2 GDF-2 

BMP-10 BMP10  

GDF-1 GDF1  

GDF-3 GDF3 Vgr2 

GDF-5 GDF5 CDMP-1 (proteína morfogenética derivada de cartilagem-1), BMP-14 

GDF-6 GDF6 CDMP-2, BMP-13 

GDF-7 GDF7 CDMP-3, BMP-12 

GDF-9 GDF9  

GDF-9B BMP15 BMP-15 

GDF-10 GDF10 BMP-3b 

GDF-11 GDF11 BMP-11 

GDF-15 GDF15 TGF-ß placentário, BMP placentário (PLAB), PDF (fator derivado da 
próstata), NAG-1 (gene ativado por anti-inflamatórios não esteroidais-1), 

MIC-1 (citocina inibidora de macrófagos-1) 

MIS (substância 
inibidora 
Mülleriana) 

AMH AMH (hormônio anti-Mülleriano) 

Lefty A LEFTY2 EBAF (fator associado ao sangramento endometrial), TGF-b4, Stra3 
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Lefty B LEFTY1  

a Inibina A or B é um heterodímero da Inibina a and Inibina ßA or ßB, respectivamente.  

b Ativina A or B é um homodímero da Inibina ßA or ßB, respectivamente. Ativina AB é um heterodímero da Inibina ßA 
and ßB.  

c Ativina C ou D é um homodímero da Inibina ßC ou ßD, respectivamente. 

A suprarregulação de TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3 e TGF-β5 nos estágios iniciais 

da diferenciação dos condrócitos, estimula a condrogênese(37). Outros membros da 

superfamília TGF-β com capacidade condroindutiva em células mesenquimais de brotos 

de membros in vitro são a Inibina e Ativina(38). Além disso, as interações célula-célula 

e célula-matriz extracelular são eventos necessários para que a condrogênese ocorra. A 

N-caderina e a N-CAM (Neural Cell Adhesion Molecule) são moléculas de adesão 

celular, enquanto a fibronectina e a tenascina-C são proteínas da MEC envolvidas nas 

condensações de células mesenquimais em pré-cartilagem(34,39). Os condrócitos então, 

proliferam extensivamente ampliando os modelos cartilaginosos que pré-formam os 

elementos esqueléticos individuais e produzem os componentes da matriz extracelular 

necessários para o desenvolvimento da cartilagem. Durante a ossificação endocondral, os 

condrócitos na placa de crescimento tornam-se pré-hipertróficos e depois hipertróficos e, 

subsequentemente, sofrem apoptose ou são convertidos em osteoblastos para substituir 

gradualmente a cartilagem por osso. Vários hormônios, fatores de crescimento, citocinas 

e fatores de transcrição participam da condrogênese(40). Entretanto, a SOX9 é um fator 

de transcrição mestre que regula múltiplos eventos na condrogênese. Ela pertence a uma 

família de fatores de transcrição que são críticos para as decisões do destino das células, 

incluindo o compromisso com a condrogênese, durante o desenvolvimento 

embrionário(29,41) (Figura 3). 
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Figura 3. Uma ilustração esquemática das ações sequenciais de SOX9 na condrogênese. O processo de 
condrogênese é iniciado com a diferenciação das células mesenquimais em células pré-condrogênicas, que se 
condensam para formar o molde da cartilagem. Então, essas células se diferenciam em condrócitos e começam a 
proliferar. Finalmente, a vascularização (não mostrada aqui) ocorre no centro da cartilagem, resultando na 
substituição dos condrócitos (ossificação endocondral). From: Haengseok Song and Keun-Hong Park, Seminars in 
Cancer Biology. https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2020.04.008. 
 

A proteína SOX9 está presente durante o estágio inicial da hipertrofia dos 

condrócitos e é necessária para direcionar a sua diferenciação antes que eles morram ou 

sejam convertidos em osteoblastos(42). Além disso, a regulação negativa de SOX9 na 

zona hipertrófica da placa de crescimento é crítica para a invasão vascular adequada e 

formação da medula óssea e, portanto, para uma ossificação endocondral bem-

sucedida(43). Da mesma maneira, o estímulo da condrogênese por esta proteína, está 

associado à expressão do colágeno tipo IIA e, posteriormente, à sua variante, o colágeno 

tipo IIB. Sob a influência de um coquetel de fatores de crescimento, incluindo, entre 

outros, o fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1), FGF2 (fibroblast growth 

factor 2) e BMPs 2, 4, 7 e 14, a condensação mesenquimal se desenvolve em um 

primórdio de cartilagem(44). A determinação da localização da articulação depende de 

um local denominado interzona (Figura 4). A interzona consiste em células mesenquimais 

compactas e intimamente associadas, e fornece uma demarcação clara entre os elementos 

cartilaginosos adjacentes. A separação física dos elementos esqueléticos adjacentes 

ocorre com desenvolvimento posterior e envolve um processo de cavitação dentro da 
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interzona que levará à formação de um espaço sinovial cheio de líquido. Os processos 

morfogenéticos e de citodiferenciação que se estendem por um tempo considerável de 

desenvolvimento, eventualmente levam à maturação da articulação, na qual as 

extremidades proximal e distal adquirem suas formas recíprocas e interligadas, a 

cartilagem articular e outros tipos específicos de tecido. A articulação torna-se, desta 

forma, totalmente capaz de prover suas funções fisiológicas durante a vida(45). 

Embora o mecanismo por trás desse fenômeno seja ainda desconhecido, o 

envolvimento de várias moléculas, como o Wnt-14 (Wingless / Integrated) (atualmente 

chamado Wnt-9A)(46), GDF-5 (growth differentiation factor 5)(47) e cordina(48), foi 

implicado. As células na interzona começam a produzir lubricina, também conhecida 

como proteoglicano 4 (PRG4)(49), que se acredita desempenhar um papel na cavitação e 

separação da cartilagem original primitiva, resultando na formação da própria 

articulação(45). Quando totalmente formadas, as extremidades das articulações ainda são 

revestidas com células produtoras de lubricina que permitirão um movimento quase sem 

atrito. Na seção intermediária da camada de cartilagem remanescente, o centro primário 

começa a se mineralizar e é posteriormente substituído por osso em um processo 

denominado ossificação endocondral (Figura 5). 

Figura 4. Esquema que descreve as principais etapas na formação da articulação sinovial digital. A parte superior 
da figura aponta para a ponta das falanges, enquanto a parte inferior aponta para a região do metacarpo / 
metatarso. Fonte: Pacifici M, et al.: Birth Defects Res. 2005;75(Part C):237–48. 
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Após o nascimento, um segundo centro de ossificação aparece na placa de 

crescimento primária efetivamente separando a cartilagem articular, que cobre as 

extremidades distais dos ossos longos, da cartilagem da placa de crescimento epifisária 

presa entre a epífise e a metáfise. Ao contrário da cartilagem da placa de crescimento 

epifisária que desaparece no final da puberdade por fusão da placa de crescimento, a 

cartilagem articular saudável é resistente à ossificação endocondral e não desaparece após 

a puberdade(44). 

 

5.1.2 Características Moleculares 

A cartilagem articular é um tecido conjuntivo mole que consiste principalmente 

em água (68–85% em peso), uma matriz fibrilar de colágeno tipo II (10–20%), grandes 

proteoglicanos agregadores (agrecanos, 5–10%), condrócitos (~10%), ~10% lipídios, e 

quantidades mínimas de glicoproteínas(50). 

A cartilagem é um tecido firme, mas flexível, adequado para suas funções 

principais de reduzir o atrito nas superfícies articulares móveis, servir como um 

amortecedor e fornecer flexibilidade a alguns elementos do esqueleto (por exemplo, 

ouvido externo e nariz). Devido às suas propriedades únicas, também desempenha um 

Figura 5. Eventos celulares e marcadores moleculares de 
condrogênese, diferenciação de condrócitos, desenvolvimento e 
manutenção da cartilagem articular (CA). 
(A) Modelo de desenvolvimento ósseo endocondral começando 
com condensação de células mesenquimais (i); diferenciação de 
condrócitos e desenvolvimento do molde de cartilagem (ii); 
maturação de condrócitos e hipertrofia (iii); separação das 
regiões de crescimento da cartilagem, invasão vascular e 
iniciação do osso cortical e trabecular (iv); e, finalmente, a 
geração do centro secundário de ossificação que separa a CA e 
placa de crescimento (GP) durante o desenvolvimento ósseo pós-
natal (v). CM, cavidade medular; 2°, centro secundário de 
ossificação. Linhas vermelhas marcam a vasculatura e a 
coloração amarela marca osso mineralizado. A caixa preta 
descreve a região CA ampliada em B. (B) Representação gráfica 
das zonas celulares distintas na CA pós-natal. IZ, zona 
intermediária; RZ, zona radial; TM, tidemark; ZCC, zona de 
cartilagem calcificada; SB, osso subcondral; M, medula. As 
linhas verticais indicam zonas de expressão gênica. (C) Modelo 
que descreve o processo de condrogênese e diferenciação de 
condrócitos. Marcadores importantes em cada estágio da 
diferenciação dos condrócitos estão listados abaixo do estágio em 
que os genes são expressos. Os sobrescritos indicam o nível de 
expressão do gene. Fonte: J. Clin. Invest. 118:429–438 (2008). 
doi:10.1172/JCI34174. 
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papel importante no suporte do tecido vertebral. Como outros tecidos conjuntivos, a 

cartilagem possui poucas células e grande quantidade de matriz extracelular, 

principalmente colágenos e proteoglicanos. No entanto, ele difere de outros tecidos 

conjuntivos pela ausência de nervos ou vasos sanguíneos em sua matriz, o que por 

consequência, diminui sua taxa de crescimento e capacidade de reparo. Apesar disso, é 

um tecido notável, caracterizado por extremos de estrutura fisiológica e função mecânica, 

exibindo propriedades tribológicas que superam os padrões de engenharia. Com extremos 

de desempenho e carga durante toda a vida, não é uma surpresa descobrir que a função 

da cartilagem articular é mecanicamente complexa e propensa à degeneração. Como 

acontece com qualquer tecido conjuntivo, a natureza e a organização dos blocos de 

construção, componentes da cartilagem, são responsáveis por suas propriedades 

estruturais e funcionais. As células e a matriz embebida em colágeno formam um material 

firme resistente à tensão, compressão e cisalhamento(32). 

A cartilagem é formada por células chamadas condrócitos (Grego “chondros”, 

cartilagem + “kytos”, célula) e uma extensa matriz extracelular composta de fibras e 

substância fundamental. A cartilagem articular em adultos é um tecido comparativamente 

acelular, com uma média do volume celular de apenas 2% do volume total da cartilagem 

em humanos adultos(51). Os condrócitos sintetizam e secretam a MEC e, conforme a 

matriz é produzida, as células nos agregados são afastadas e ocupam cavidades na matriz 

chamadas lacunas, ficando separadas umas das outras. Inicialmente, as células são 

pequenas e mostram as características das células metabolicamente ativas. O núcleo é 

eucromático, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático e o complexo Golgi são 

proeminentes. Alguns autores usam o termo condroblastos para essas células, entretanto, 

este termo é usado principalmente para células produtoras de cartilagem embrionária(52). 

À medida que as células de cartilagem amadurecem, elas aumentam de tamanho 
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frequentemente alcançando um diâmetro de 40 μm ou mais. Os núcleos se tornam 

heterocromáticos e as organelas tornam-se menos proeminentes. As mitocôndrias são 

bastante numerosas nos condrócitos de tecido imaturo, mas no adulto tornam-se mais 

escassas, menores e densas com poucas cristas. Isso está de acordo com a baixa atividade 

respiratória dos condrócitos. No entanto, nos condrócitos degenerados do lado 

metafisário da placa de crescimento, as mitocôndrias costumam ser as únicas organelas 

bem preservadas(53). O citoplasma dos condrócitos também pode conter glicogênio e 

lipídios. Como a cartilagem é desprovida de capilares sanguíneos, os condrócitos ficam 

expostos a uma baixa tensão de oxigênio. As células da cartilagem hialina metabolizam 

a glicose principalmente por glicólise anaeróbica para produzir ácido lático como produto 

final. Os nutrientes do sangue se difundem através do pericôndrio para alcançar as células 

da cartilagem colocadas mais profundamente. O transporte de água e solutos é promovido 

pela ação de bombeamento de compressão e descompressão intermitente da cartilagem. 

Por causa dos limites de difusão, a largura máxima da cartilagem é limitada e a cartilagem 

geralmente é encontrada como pequenas e finas placas de tecido branco-azuladas e 

translúcidas(28). A função dos condrócitos é hormônio-dependente. A síntese de 

glicosaminoglicanos (GAGs) sulfatados é acelerada pelo hormônio do crescimento, 

tiroxina e testosterona, e é retardada pela cortisona, hidrocortisona e estradiol. O 

crescimento da cartilagem depende principalmente da somatotropina, hormônio do 

crescimento derivado da hipófise. Esse hormônio não atua diretamente nas células da 

cartilagem, mas promove a liberação endócrina no fígado do fator de crescimento 

semelhante à insulina-1 (IGF-1), às vezes denominado somatomedina C. O IGF-1 atua 

diretamente nas células da cartilagem, promovendo seu crescimento(28). 

O colágeno, o ácido hialurônico, os proteoglicanos e pequenas quantidades de 

várias glicoproteínas são as principais macromoléculas presentes em todos os tipos de 
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matriz cartilaginosa(52). Quarenta por cento do peso seco da cartilagem hialina consiste 

em colágeno incorporado em um gel firme e hidratado de proteoglicanos e glicoproteínas 

estruturais. Em preparações histológicas de rotina, o colágeno é indiscernível por duas 

razões: o colágeno está na forma de fibrilas com dimensões submicroscópicas e o índice 

de refração das fibrilas é quase o mesmo das substâncias circundantes. A cartilagem 

hialina contém principalmente colágeno do tipo II, embora pequenas quantidades de 

colágeno dos tipos VI e IX também estejam presentes(28). 

Como o colágeno e a elastina são flexíveis, a consistência firme da cartilagem 

depende de ligações eletrostáticas entre as fibras de colágeno e as cadeias laterais de 

GAGs provenientes dos proteoglicanos da matriz. Também depende da ligação de água 

(água de solvatação) às cadeias de glicosaminoglicanos carregados negativamente que se 

estendem a partir das proteínas centrais (core protein) dos proteoglicanos (Figura 6).  

 

Figura 6. Organização molecular da MEC da cartilagem hialina. Fonte: MescherAL: Junqueira’s Basic Histology: 
Text and Atlas, 12th Edition: http://www.accessmedicine.com. 
 

De forma sucinta, poderíamos dizer que os glicosaminoglicanos são 

quimicamente carboidratos. Os GAGs incluem o sulfato de condroitina, o sulfato de 

queratana e o ácido hialurônico(54) (Figura 7). A proteína central é o agrecan. As 
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moléculas de proteoglicanos são intimamente ligadas. Junto com o teor de água, essas 

moléculas formam um gel denso que dá à cartilagem sua consistência firme(52). 

 

Figura 7. Representação esquemática da organização molecular de uma molécula de proteoglicano agregada. 
Fonte: Jeffrey DR, Watt I. Imaging hyaline cartilage. Br J Radiol. 2003;76(911):777–87. 

A representação esquemática das moléculas mais abundantes na matriz da 

cartilagem mostra a interação entre as fibrilas de colágeno do tipo II e os proteoglicanos 

ligados ao ácido hialurônico. As proteínas de ligação, unem de forma não covalente a 

proteína central (core protein) dos proteoglicanos às moléculas lineares de ácido 

hialurônico. As cadeias laterais de sulfato de condroitina do proteoglicano, ligam-se 

eletrostaticamente às fibrilas de colágeno, formando uma matriz reticulada. As 

propriedades físicas desses componentes da matriz produzem um material altamente 

hidratado, flexível e com grande resistência. Aproximadamente 75% do peso da 

cartilagem hialina é formado por água e é livremente permeável, mesmo a partículas 

razoavelmente grandes(55). 

 

5.1.3 O Colágeno 

 Desde a descoberta do primeiro colágeno em 1969(56), diversos novos tipos de 

colágeno foram revelados até o momento(57). Como principal componente da pele, dos 

ossos e das cartilagens, os colágenos são as proteínas mais abundantes nos mamíferos, 

constituindo 25% da massa proteica total desses animais(58,59). Mais de dois terços do 
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peso seco da cartilagem articular adulta, mais de três quartos do peso seco da pele 

humana, mais de 90% dos tecidos que compõem o tendão humano e a córnea, e quase 

80% da matéria orgânica dos ossos são compostos por colágeno(60,61). Ele corresponde 

a aproximadamente 60% do peso seco da cartilagem hialina, sendo a principal proteína 

na composição da matriz extracelular da cartilagem(62,63). Os colágenos são uma família 

de proteínas da matriz extracelular que desempenham um papel preponderante na 

manutenção da integridade estrutural de vários órgãos e tecidos e têm uma série de outras 

funções biológicas importantes (Figura 8). Os colágenos também desempenham papéis 

importantes na cicatrização de feridas e fraturas e, portanto, todas as condições que 

inibem a formação de colágeno retardarão a cicatrização. Contudo, a formação excessiva 

de colágeno também representa um problema comum na medicina, levando à fibrose em 

vários órgãos e tecidos(64). Essas proteínas são secretadas pelas células do tecido 

conjuntivo e por uma variedade de outros tipos celulares(65).  

 

Figura 8. Tipos de colágeno do corpo humano. Diferentes tipos de colágeno são encontrados em vários tecidos por 
todo o corpo. Três dos tipos de colágeno mais abundantes são exibidos para tecidos não-cartilaginosos (painel a) e 
tecidos cartilaginosos (painel b). ATM, articulação temporomandibular. Fonte: Bielajew, B.J.; Hu, J.C.; Athanasiou, 
K.A. Collagen: Quantification, biomechanics, and role of minor subtypes in cartilage. Nat. Rev. Mater. 2020, 5, 730–
747. 

A principal característica de uma molécula de colágeno típica é a estrutura longa 

 e rígida de sua fita tripla helicoidal, na qual três cadeias polipeptídicas de colágeno, 

denominadas cadeias a, são enroladas umas nas outras formando uma superhélice 
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semelhante a uma corda (Figura 9). A presença dessa tripla hélice pode variar em 

diferentes tipos de colágeno, por exemplo, no colágeno tipo I ela representa 96% de sua 

estrutura, já no colágeno tipo XII ela representa menos de 10%(59). A diversidade da 

família do colágeno é aumentada ainda mais pela existência de várias cadeias, várias 

isoformas moleculares e estruturas supramoleculares para um único tipo de colágeno. Os 

colágenos são extremamente ricos em glicina, prolina e hidroxiprolina, importantes na 

formação da hélice de três fitas(66). 

 Figura 9. Estrutura de uma molécula típica de colágeno. (A) Modelo parcial de 
uma única cadeia a de colágeno na qual cada aminoácido é representado por uma 
esfera. A cadeia contém cerca de mil aminoácidos e é organizada como uma hélice 
para a esquerda, contendo três aminoácidos por volta, sendo que o terceiro é sempre 
uma glicina. Portanto, uma cadeia a é composta por uma série de trincas da 
sequência Gly-X-Y, onde X e Y podem ser qualquer aminoácido (embora, em geral, o 
X seja uma prolina e o Y uma hidroxiprolina, uma forma de prolina que é 
quimicamente modificada durante a síntese do colágeno na célula). (B) Modelo 
parcial de uma molécula de colágeno em que as três cadeias a, cada uma 
representada por uma cor diferente, são enroladas umas nas outras, formando a 
hélice de fita tripla em forma de bastão. A glicina é o único aminoácido pequeno o 
suficiente para ocupar o interior da tripla hélice. Apenas um curto segmento da 
molécula está representado; o comprimento total da molécula é de 300 nm. Fonte: 
Alberts B, et al. Molecular Biology of the Cell. 6th ed. 2017.   

 

 

O genoma humano contém 42 genes distintos que codificam diferentes cadeias a 

de colágeno. Diversas combinações desses genes são expressas em diferentes tecidos. 

Embora, a princípio, milhares de tipos de moléculas de colágeno de fita tripla possam se 

agrupar em várias combinações das 42 cadeias a, somente um número limitado de 

combinações de hélices triplas é possível, e cerca de 40 tipos de moléculas de colágeno 

foram encontrados(58).  

As cadeias de colágeno podem variar em tamanho, sendo compostas por 662 a 

3152 aminoácidos para as cadeias a1 (X) e a3 (VI) humanas, respectivamente(67,68). 

Os colágenos fibrilares são os colágenos mais abundantes em humanos e são sintetizados 

como precursores longos, conhecidos como procolágenos, que contêm uma grande 
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extensão polipeptídica nas extremidades N- e C-terminais. O propeptídeo C tem um papel 

essencial dentro do retículo endoplasmático rugoso (RER), onde inicia a montagem de 

três subunidades enroladas (cadeias α) uma ao redor da outra e ao longo de um eixo 

central para gerar a hélice tripla com eixo de torção para a direita(69). As três cadeias a 

podem ser idênticas para formar homotrímeros (por exemplo, colágeno II) ou diferentes 

para formar heterotrímeros (por exemplo, colágeno IX). A hélice tripla é estabilizada por 

alguns fatores como: presença de glicina a cada 3 componentes, por um alto teor de 

prolina e hidroxiprolina, por ligações por pontes de hidrogênio entre as cadeias e 

finalmente, por interações eletrostáticas(70), envolvendo lisina e aspartato(71). A 

presença de glicina, o menor aminoácido, a cada três posições é essencial, porque um 

aminoácido maior não caberia no espaço restrito no centro da tripla hélice onde as três 

cadeias se unem(64). As sequências de hélice tripla são compostas por repetições Gly-X-

Y, sendo X e Y frequentemente prolina e hidroxiprolina, respectivamente. A tripla hélice 

tem a forma de uma haste, porém ela pode ser flexível devido a presença  de imperfeições 

na sequência Gly-X-Y (um a três resíduos de aminoácidos) e devido a interrupções nessa 

sequência (até 21-26 interrupções nas cadeias de colágeno IV)(72). Essas interrupções 

estão associadas a nível molecular com regiões locais de considerável plasticidade e 

flexibilidade, além de reconhecimento molecular(73). 

Caracterizada por possuir estrutura hialina, a cartilagem articular apresenta em sua 

composição diversos subtipos de colágenos. Os principais e mais abundantes colágenos, 

sendo portanto mais estudados pelos pesquisadores, são os colágenos tipo II, IX e 

XI(74,75). Os colágenos tipo III, IV, V, VI e X são menos abundantes na cartilagem, 

razão pela qual alguns autores não os destacam(74–76). Entretanto, a importância desses 

colágenos não pode ser minimizada, pois alguns deles têm demonstrado ser fundamentais 

à função normal da cartilagem articular. Além disso, alguns pesquisadores mencionaram 



 70 
 

que os colágenos tipo XII, XIV, XVI, XXII e XXVII também fazem parte da cartilagem 

articular(76), embora as informações fornecidas sobre eles sejam ainda superficiais. 

Assim como todos os colágenos mencionados acima, o colágeno tipo I às vezes pode ser 

encontrado na cartilagem articular. No entanto, isso não deve ocorrer na cartilagem 

articular saudável, pois indica a presença de tecido conjuntivo fibrótico(77). 

 

5.1.3.1 Biossíntese das Fibras de Colágeno 

A biossíntese das fibrilas de colágeno começa com a transcrição genética de genes 

(Figura 10-1) dentro do núcleo para a agregação de heterotrímeros de colágeno em 

grandes fibrilas(78). 

 

Figura 10. Representação esquemática da biossíntese de colágeno. (1) Transcrição do gene. (2) Formação de cadeias 
α. (3) Formação de procolágeno de hélice tripla e secreção no espaço extracelular. (4) Processamento do procolágeno 
e formação do tropocolágeno. (5) Associação de moléculas de tropocolágeno para formar colágeno. Fonte: Alcaide-
Ruggiero L, et al. Main and Minor Types of Collagens in the Articular Cartilage: The Role of Collagens in Repair 
Tissue Evaluation in Chondral Defects. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 13329. https://doi.org/ 10.3390/ijms222413329. 

Dentro do RER, a montagem de principalmente três aminoácidos (glicina, lisina 

e prolina, ou seu derivado hidroxiprolina) dá origem à formação de cadeias polipeptídicas 

(cadeias α) (Figura 10-2). No complexo de Golgi, três dessas cadeias α são montadas uma 
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em torno da outra, ao longo de um eixo central, para gerar uma molécula de procolágeno 

na forma de hélice tripla (Figura 10-3)(69,79). 

A seguir, o procolágeno é secretado no espaço extracelular, dando origem às 

unidades tropocolágenas (Figura 10-4). Uma vez no espaço extracelular, o processamento 

molecular é diferente dependendo do tipo de colágeno em questão e da estrutura 

supramolecular que ele deve formar em um tecido. Em geral, no espaço extracelular, 

várias moléculas de tropocolágeno se associam para formar fibrilas e fibras (Figura 10-

5)(57). 

 

5.1.3.2 Classificação dos Tipos de Colágeno 

Os colágenos podem ser agrupados com base em sua estrutura, função e 

distribuição nos tecidos. Eles são designados por algarismos romanos de acordo com a 

ordem de sua descoberta e letras gregas para identificar as cadeias, bandas e componentes 

de maior peso molecular. Existem homotrímeros, formados por três cadeias idênticas, ou 

heterotrímeros, formados por duas/três cadeias diferentes(69,80). 

Como dito anteriormente, os diferentes tipos de colágeno e sua estrutura são 

cruciais para fornecer estabilidade mecânica, elasticidade e resistência aos tecidos e 

órgãos. Seguindo uma classificação baseada na função e composição do colágeno, vários 

grupos são distinguidos (Figura 11): (1) Colágenos formadores de fibrilas; (2) Colágenos 

associados a fibrilas com hélices triplas interrompidas; (3) Colágenos formando redes; 

(4) Colágenos transmembranares; (5) Multiplexinas; (6) Fibras ancoradouras; e (7) 

Colágenos formadores de filamentos em contas(69,81). 
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Figura 11. Classificação dos tipos de colágeno com base em sua estrutura e organização. Fonte: Alcaide-Ruggiero 
L, et al. Main and Minor Types of Collagens in the Articular Cartilage: The Role of Collagens in Repair Tissue 
Evaluation in Chondral Defects. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 13329. https://doi.org/ 10.3390/ijms222413329. 

(1) Os colágenos clássicos formadores de fibrilas, incluem os colágenos I, II, III, 

V e XI. Eles apresentam a aparência característica de fibrilas periódicas de um 

comprimento indeterminado, dependendo do tipo de tecido e do estágio de 

desenvolvimento, e variam em diâmetro entre 12nm e 500nm(82). Todos os colágenos 

formadores de fibrilas são compostos de uma grande tripla hélice contínua delimitada 

pelo N- e C-propeptídeo, referido como domínio NC1. O N-propeptídeo é dividido em 

subdomínios: uma sequência curta (NC2) que liga a tripla hélice maior à menor, e uma 

extremidade N-terminal globular (NC3)(83). Este colágeno é o colágeno mais abundante 

em vertebrados e desempenha um papel estrutural, contribuindo para a arquitetura 

molecular, forma e propriedades mecânicas dos tecidos. De forma geral, o colágeno tipo 

I é o mais comum considerando o organismo como um todo, sendo o principal encontrado 

na pele e nos ossos. Ele é um tipo de colágeno fibrilar, que, após ser secretado no espaço 

extracelular, reúne-se em polímeros de ordem superior denominados fibrilas de colágeno, 

que são estruturas finas (10 a 300 nm de diâmetro) com centenas de micrômetros de 

comprimento nos tecidos maduros, onde são claramente visíveis por micrografia 

eletrônica. As fibrilas de colágeno costumam se agregar em feixes semelhantes a cabos, 

muito maiores, com vários micrômetros de diâmetro, os quais podem ser vistos ao 
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microscópio óptico como fibras colágenas. Muitas proteínas que contêm um padrão 

repetido de aminoácidos evoluíram de duplicações das sequências de DNA. Os colágenos 

fibrilares aparentemente surgiram dessa forma. Assim, os genes que codificam as cadeias 

da maioria desses colágenos são muito grandes (até 44 quilobases de comprimento) e 

contêm cerca de 50 éxons. A maioria dos éxons possui 54 ou múltiplos de 54 nucleotídeos 

de comprimento, sugerindo que esses colágenos surgiram por duplicações múltiplas de 

um gene primordial contendo 54 nucleotídeos e codificando exatamente seis repetições 

Gly-X-Y(58). 

(2) Os colágenos tipos IX, XII, XIV, XVI, XIX e XX pertencem aos colágenos 

associados a fibrilas com hélices triplas interrompidas ([fibril-associated collagen with 

interrupted triplehelix] - FACIT). São colágenos relativamente curtos, com interrupções 

no domínio da tripla hélice e podem ser encontrados na superfície das fibrilas de 

colágeno. Essas moléculas são principalmente heterotrímeros e carregam uma cadeia 

lateral de glicosaminoglicanos(78,83). Acredita-se que eles ligam as fibrilas umas às 

outras e a outros componentes na matriz extracelular. Esses colágenos estão envolvidos 

na integridade e estabilidade da MEC, modulando a formação e o tamanho das fibrilas de 

colágeno e controlando a organização celular na MEC(84). 

(3) As redes formadoras de colágeno são mais longas que os colágenos fibrilares 

clássicos e podem dar origem a diferentes tipos de redes dependendo do tipo de 

colágeno(67). Esses colágenos incluem colágenos tipos IV, VI, VIII e X. São colágenos 

não-fibrilares que se agregam linearmente ou lateralmente para formar redes abertas. As 

redes de colágeno atuam como estruturas de suporte para células e tecidos, servem como 

filtros e barreiras moleculares seletivas e funcionam como âncoras para células vizinhas. 

(4) O grupo dos colágenos transmembrana (Membrane-associated collagens with 

interrupted tripled hélices - MACITs) é formado pelos colágenos dos tipos XIII, XVII, 
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XXIII e XV. Esses colágenos são homotrímeros de uma cadeia α que contém um domínio 

intracelular N-terminal, um trecho transmembranar hidrofóbico e um grande domínio C-

terminal extracelular. Todos os membros deste grupo também são excretados através da 

membrana celular, gerando formas solúveis ao redor das células. Eles são encontrados 

em vários tipos de células e se destacam por suas propriedades celulares adesivas(67,85). 

(5) Os colágenos tipo XV e XVIII são multiplexinas, que são colágenos não-

fibrilares e possuem múltiplas interrupções dentro de seu domínio colagenoso permitindo 

maior flexibilidade estrutural(86). Esses colágenos ocorrem nas zonas da membrana basal 

epitelial e endotelial de uma ampla variedade de tecidos. Seus papéis biológicos são 

essencialmente separados, como por exemplo, o do colágeno XV no músculo e o do 

colágeno XVIII no olho(83). 

(6) O colágeno tipo VII é o principal constituinte das fibrilas de ancoragem, 

estruturas especializadas formadas por dímeros do colágeno tipo VII que se reúnem para 

mediar a adesão da epiderme à derme. Esse colágeno consiste em um domínio colagenoso 

central em tripla hélice ladeado pelos domínios NC1 e NC2(87,88). As fibrilas de 

ancoragem auxiliam a conexão da lâmina basal do epitélio de múltiplas camadas ao tecido 

conectivo subjacente e, portanto, são especialmente abundantes na pele, porém não na 

cartilagem(58). 

(7) O colágeno tipo VI é o colágeno mais característico formador de filamentos 

em contas. É amplamente expresso e mantém a integridade do tecido. Os monômeros de 

colágeno VI são constituídos por domínios triplos helicoidais curtos, que se agregam 

linearmente para formar filamentos em contas ou lateralmente através de seus domínios 

globulares, criando assim redes 3D(89,90). 

A Tabela 5 apresenta detalhes adicionais de alguns tipos de colágeno discutidos 

aqui. 
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Tabela 2. Alguns tipos de colágeno e suas propriedades. 

 Tipo Forma polimerizada Distribuição nos tecidos Fenótipo mutante 

Formados de fibrila 
(fibrilar) 

I Fibrila Ossos, pele, tendões, ligamentos, 
córnea, órgãos internos 
(constituem cerca de 90% do 
colágeno do corpo) 

Graves defeitos ósseos, fraturas 
(osteogenesis imperfecta) 

II Fibrila Cartilagem, disco intervertebral, 
notocorda, humor vítreo do olho 

Deficiência de cartilagem, 
nanismo (condrodisplasia) 

III Fibrila Pele, vasos sanguíneos, órgãos 
internos 

Fragilidade cutânea, perda das 
articulações, suscetibilidade a 
ruptura dos vasos sanguíneos 
(síndrome de Ehlers-Danlos) 

V Fibrila (com tipo I) O mesmo para o tipo I Pele frágil, articulações frouxas, 
vasos sanguíneos fáceis de 
romper 

VI Filamentos, 
microfibrilas 

Presente em virtualmente todos 
os tecidos. Associado à membrana 
basal na pele, rins, nervos, vasos 
sanguíneos e músculos. Em 
tecidos, como tendão e córnea, 
ele se distribui ao redor das fibrilas 
de colágeno e, na cartilagem, as 
microfibrilas de colágeno VI são 
ricas na matriz pericelular, onde 
protegem os condrócitos das 
forças compressivas. 

Espectro de desordens 
musculares (miopatia de Bethlem, 
distrofia muscular congênita de 
Ullrich) 

XI Fibrila (com tipo II) O mesmo para o tipo II Miopia, cegueira 

Associado a fibrilas IX Associação lateral 
com fibrilas tipo II 

Cartilagem Osteoartrite 

Formador de rede IV Rede em forma de 
camada 

Lâmina basal Doença renal (glomerulonefrite), 
surdez 

VII Fibrilas 
ancoradouras 

Abaixo do epitélio escamoso 
estratificado 

Bolhas na pele 

Transmembrana XVII Não fibrilar Hemidesmossomos Bolhas na pele 

Núcleo proteico de 
proteoglicano 

XVIII Não fibrilar Lâmina basal Miopia, descolamento da retina, 
hidrocefalia 

Note que os tipos I, IV, V, VI, IX e XI são compostos de dois ou três tipos de cadeias a (distintas, grupos que não se sobrepõem em 
cada caso), enquanto os tipos II, III, VII, XVII e XVIII são compostos de apenas um tipo de cadeia a. 

 

5.1.3.3 Os colágenos secretados associados a fibrilas ajudam a organizá-las 

Ao contrário dos GAGs, que resistem às forças compressoras, as fibrilas de 

colágeno formam estruturas que resistem às forças tensoras. As fibrilas possuem vários 

diâmetros e estão organizadas de diferentes formas em diferentes tecidos. Na pele dos 

mamíferos, por exemplo, elas estão entrelaçadas, como no vime, para resistir às tensões 

em múltiplas direções; o couro consiste principalmente desse material, adequadamente 

preservado. Nos tendões, as fibrilas de colágeno estão organizadas em feixes paralelos 

alinhados ao longo do eixo principal de tensão. No osso maduro e na córnea, elas estão 

arranjadas em camadas ordenadas como em madeira compensada, com as fibrilas de cada 
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camada paralelas entre si e quase em ângulo reto com as fibrilas nas camadas dos dois 

lados. Arranjo semelhante ocorre na pele de girinos (Figura 12). 

  

 

 

 

 

Figura 12. Fibrilas de colágeno da pele de um girino. Esta micrografia eletrônica 
mostra o arranjo contínuo e entrecruzado das fibrilas de colágeno: camadas 
sucessivas de fibrilas se posicionam, umas em relação às outras, em ângulos retos. Tal 
arranjo também é encontrado em ossos maduros e na córnea. Fonte: Alberts B, et al. 
Molecular Biology of the Cell. 6th ed. 2017. 

 
As próprias células do tecido conectivo devem determinar o tamanho e o arranjo 

das fibrilas de colágeno. As células podem expressar um ou mais genes para diferentes 

tipos de moléculas de colágeno fibrilares. Mesmo as fibrilas compostas pela mesma 

mistura de colágenos possuem diferentes arranjos em diferentes tecidos. Como isso é 

conseguido? Parte da resposta é que as células podem regular a disposição das moléculas 

de colágeno após a secreção, conduzindo a formação das fibrilas de colágeno próximo à 

membrana plasmática. Além disso, as células podem influenciar essa organização 

secretando, juntamente com os colágenos fibrilares, diferentes quantidades de outras 

macromoléculas de matriz. Em particular, elas secretam a proteína fibrosa fibronectina, 

essa secreção precede a formação das fibrilas de colágeno e ajuda na sua organização. 

Acredita-se que os colágenos associados a fibrilas, como os colágenos tipo IX e 

XII, sejam especialmente importantes na organização das fibrilas de colágeno. Eles 

diferem do colágeno fibrilar nos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, sua estrutura de 

hélice de fita tripla é interrompida por um ou dois pequenos domínios não helicoidais que 

tornam a molécula mais flexível do que as moléculas de fibrilas de colágeno. Em segundo 

lugar, eles não se agregam uns aos outros para formar fibrilas no espaço extracelular. Ao 

contrário, eles se ligam à superfície das fibrilas formadas pelo colágeno fibrilar de forma 
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periódica. Moléculas do tipo IX ligam-se às fibrilas contendo colágeno tipo II nas 

cartilagens, na córnea e no humor vítreo (Figura 13), enquanto as moléculas do tipo XII 

ligam-se às fibrilas contendo colágeno tipo I nos tendões e em vários tecidos. 

 

Figura 13. Colágeno tipo IX. (A) Ilustração esquemática de moléculas de colágeno tipo IX em padrão periódico, 
ligando-se à superfície de uma fibrila contendo colágeno tipo II. (B) Micrografia eletrônica com sombreamento 
rotatório de uma fibrila contendo colágeno tipo II de cartilagem, revestida com moléculas de colágeno tipo IX. (C) 
Uma molécula individual de colágeno tipo IX. (B e C, de L. Vaughan et al., J. Cell Biol. 106:991–997, 1988. 

Os colágenos associados às fibrilas parecem mediar as interações das fibrilas de 

colágeno umas com as outras e com outras macromoléculas da matriz. Dessa forma, eles 

atuam na determinação da organização das fibrilas na matriz. A Figura 14 demonstra de 

forma esquemática a estrutura de diversos tipos de colágeno. 

 Figura 14. Representação esquemática para a estrutura de vários tipos 
de colágeno. Fonte: Prockop, D. Collagens: Molecular Biology, 
Diseases, and Potentials for Therapy. Annu. Rev. Biochem. 1995. 64:403-
34. 
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5.1.3.4 As Células Auxiliam na Organização das Fibrilas de Colágeno que 

Secretam, Exercendo Tensão na Matriz 

As células interagem mecânica e quimicamente com a matriz extracelular, e 

estudos em cultura sugerem que a interação mecânica pode ter efeitos dramáticos na 

arquitetura do tecido conectivo. Assim, quando os fibroblastos são misturados com uma 

malha de fibrilas de colágeno orientadas ao acaso que forma um gel nas placas de cultura 

de células, os fibroblastos puxam essa malha, extraindo o colágeno das redondezas e, 

desse modo, fazendo com que o gel se contraia a uma pequena fração do seu volume 

inicial. Por atividades similares, um agrupamento de fibroblastos circunda a si mesmo 

com uma cápsula densa de fibras de colágeno orientadas ao seu redor. 

Se dois pequenos pedaços de tecido embrionário contendo fibroblastos são 

colocados distantes, mas dentro de um gel de colágeno, o colágeno interveniente 

organiza-se em uma banda compacta de fibras alinhadas que conectam os dois tecidos 

(Figura 15)(91). Os fibroblastos migram, subsequentemente, para fora dos tecidos junto 

com as fibras de colágeno alinhadas. Assim, os fibroblastos influenciam o alinhamento 

das fibras de colágeno, as quais, por sua vez, afetam a distribuição dos fibroblastos. 

 

Figura 15. Organização da forma da matriz extracelular pelas células. Esta 
micrografia mostra uma região entre dois pedaços de coração embrionário 
de ave (rico em fibroblastos, como as células do músculo cardíaco) 
cultivados sobre um gel de colágeno, durante quatro dias. Um cordão denso 
de fibras de colágeno alinhadas foi formado entre os explantes, supostamente 
como resultado dos “puxões” dos fibroblastos do explante no colágeno. 
Fonte: D. Stopak e A.K. Harris, Dev. Biol. 90:383–398, 1982. 

Os fibroblastos podem ter funções semelhantes na organização da matriz 

extracelular dentro do corpo. Primeiro, eles sintetizam as fibrilas de colágeno e as 

depositam na orientação correta. A seguir, trabalham na matriz que secretam, arrastando-

se sobre ela e puxando para criar os tendões e os ligamentos e as duras e densas camadas 

de tecido conectivo que circundam e mantêm a maioria dos órgãos. 
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5.1.3.5 Tipos de Colágeno na Cartilagem Articular 

Existem numerosos subtipos de colágeno na cartilagem articular (Tabela 3). Na 

cartilagem hialina articular saudável, existem colágenos principais (colágenos tipo II, IX 

e XI) e colágenos menores (colágenos tipo III, IV, V, VI, X, XII, XIV, XVI, XXII e 

XXVII). Em cartilagem articular que apresente qualquer dano ou afecção o colágeno tipo 

I pode ser encontrado. 

Tabela 3. Tipos de colágeno que podem estar presentes na cartilagem articular. 

Colágeno Cadeias Genes Classificação %* Distribuição na 
cartilagem articular 

Distribuição no corpo 
humano 

Tipo I [α1(I)]2α2(I) COL1A1 
COL1A2 

Colágeno formador 
de fibrilas 

0% Fibrocartiagem Ossos, pele, córnea e 
muitos tecidos 

conjuntivos intersticiais 
com exceção da 

cartilagem hialina, 
cérebro e corpo vítreo 

Tipo II [α1(II)]3 COL2A1 Colágeno formador 
de fibrilas 

90-95% MEC de todas as 
zonas 

Cartilagem, corpo vítreo 
e disco intervertebral 

Tipo III [α1(III)]3 COL3A1 Colágeno formador 
de fibrilas 

n/a n/a Vasos sanguíneos, 
útero, intestino, pele, 
tendões, ligamentos, 

cartilagem, ligamentos 
periodontais e 

membranas sinoviais 
Tipo IV [α1(IV)]2α2(IV) 

α3(IV)α4(IV)α5(IV) 
[α5(IV)]2α6(IV) 

COL4A1 
COL4A2 
COL4A3 
COL4A4 
COL4A5 
COL4A6 

Colágeno formador 
de redes 

n/a MPC Pele, membranas 
basais, pulmão, rins, 
cóclea, músculo liso, 
esôfago e cartilagem 

Tipo V α1(V)2α2(V) COL5A1 
COL5A1 

Colágeno formador 
de fibrilas 

n/a MPC Tecido adiposo, músculo 
esquelético, cartilagem, 

ilhotas pancreáticas, 
pele, placenta e pulmão 

Tipo VI α1(VI)α2(V)α3(V) 
α1(VI)α2(V)α4(V) 
α1(VI)α2(V)α5(V) 
α1(VI)α2(V)α6(V) 

COL6A1 
COL6A2 
COL6A3 
COL6A4 
COL6A5 
COL6A6 

Colágeno formador 
de filamentos em 

contas 

1-2% MPC Pele, córnea, vasos 
sanguíneos, coração, 

pulmão, tecido adiposo, 
nervoso, pâncreas, osso, 

cartilagem e músculo 

Tipo IX α1(IX)α2(IX)α3(IX) COL9A1 
COL9A2 
COL9A3 

FACIT 1-5% MEC de todas as 
zonas e placa de 
crescimento em 

adultos 

Cartilagens, vítreo 
ocular, córnea aviária, 

ouvido e disco 
intervertebral 

Tipo X [α1(X)]3 COL10A1 Colágeno formador 
de redes 

1% Zona calcificada e 
cartilagem hipertrófica 

Cartilagem hipertrófica e 
zona calcificada 

Tipo XI α1(XI)α2(XI)α3(XI) COL11A1 
COL11A2 
COL2A1 

Colágeno formador 
de fibrilas 

1-5% MEC de todas as 
zonas e MPC 

Cartilagem, tendões, 
osso trabecular, 

testículos, traqueia, 
músculo esquelético, 

placenta, ovário, pulmão 
e cérebro 

* Porcentagem de colágeno em cartilagem articular saudável; MEC: matriz extracelular; MPC: matriz pericelular;  
FACIT: colágenos associados a fibrilas com hélices triplas interrompidas; n/a: não foram encontrados estudos para corroborar esse dado. 
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5.1.3.6 Principais Tipos de Colágeno na Cartilagem Articular Saudável 

5.1.3.6.1 O Colágeno tipo II 

O colágeno tipo II da cartilagem articular humana é uma proteína de longa duração 

com meia-vida de 117 anos(92). A cartilagem articular usa a longevidade do colágeno 

tipo II como a base em torno da qual a renovação dos proteoglicanos e a atividade 

homeostática dos condrócitos desempenham papéis centrais na manutenção da função da 

cartilagem durante o envelhecimento(93). 

O gene COL2A1 (MIM # 108300) codifica a cadeia a1 do procolágeno tipo II(94) 

e é sintetizado principalmente pelos condrócitos e pelas células do núcleo pulposo do 

disco intervertebral(95). É expresso, sintetizado e secretado na MEC como duas 

isoformas (IIA e IIB). A geração dessas isoformas é regulada pelo desenvolvimento 

alternativo do éxon 2. As células condroprogenitoras sintetizam predominantemente as 

isoformas IIA (contendo o éxon 2), enquanto os condrócitos diferenciados produzem 

principalmente isoformas IIB (desprovidos do éxon 2)(96).  

A molécula de colágeno tipo II é um homotrímero de três cadeias polipeptídicas 

idênticas 1 de 1050 resíduos de aminoácidos cada, com uma grande região de hélice tripla 

ininterrupta e telopeptídeos helicoidais não-triplos nas extremidades terminais. Esses 

telopeptídeos não possuem as unidades de repetição Gly-X-Y observadas na região de 

hélice tripla(93). O N-telopeptídeo do colágeno tipo II e o C-telopeptídeo consistem em 

19 e 27 resíduos de aminoácidos, respectivamente. Cada hélice tripla é formada, por uma 

região helicoidal ininterrupta com domínios polares e apolares alternados, em uma única 

molécula de colágeno de 300 nm de comprimento. O colágeno Tipo II, de forma 

semelhante ao Tipo I, se associa intrinsicamente em um conjunto de fibrilas D-periódicas 

(Figura 16) com uma periodicidade D axial de 67 nm característica(97,98). Isso é 

chamado de escalonamento e nos colágenos fibrilares, as moléculas são escalonadas umas 
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das outras em cerca de 67 nm (uma unidade que é referida como 'D' e muda dependendo 

do estado de hidratação do agregado).  

 

Figura 16. Representação esquemática de (a) as várias regiões de um a1 de colágeno tipo II com o comprimento de 
aminoácido aproximado de cada região, e (b) o arranjo escalonado de uma fibrila de colágeno tipo II típico e sua 
aparência usando microscópio eletrônico de transmissão de amostra negativamente corada. Fonte: Tiku, 
ML. Preserving the longevity of long-lived type II collagen and its implication for cartilage therapeutics. Ageing 
Research Reviews 28 (2016) 62–71. 

Cada um desses períodos-D tem 4 e uma parte de uma molécula de colágeno. Isso 

ocorre porque 300 nm dividido por 67 nm não fornece um número inteiro (o comprimento 

da molécula de colágeno dividido pela distância escalonada D). Assim, em cada repetição 

do período-D da microfibrila, há uma parte contendo cinco moléculas em seção 

transversal - chamada de “sobreposição” e uma parte contendo apenas 4 moléculas, 

chamada de "lacuna" (Figura 16).  

Esses colágenos são caracterizados por sua capacidade de se agrupar em 

agregados supramoleculares altamente orientados com uma supraestrutura característica 

organizadas lateralmente de uma maneira quase hexagonal com suas vizinhas para formar 
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a base da fibrila, com o típico arranjo de fibrilas escalonado em um quarto com diâmetros 

entre 25 e 400 nm (Figura 17)(78). 

 

Figura 17. (A) Representação esquemática da montagem supramolecular das fibrilas de colágeno na forma 
característica de um quarto escalonado. Os monômeros são de 300 nm de comprimento e intervalos de 40 nm separam 
monômeros consecutivos causando a aparência característica das fibrilas de colágeno tipo I no nível ultraestrutural. 
(B + C) Fibrilas de colágeno tipo I (B) e II (C), pois estão dispostas no tendão normal (B) e na cartilagem articular 
(C). Embora estejam dispostos em tendões de maneira paralela, eles mostram um arranjo supramolecular bastante 
semelhante a uma rede na cartilagem articular. Fonte: Gelse, K. et al. Advanced Drug Delivery Reviews 55 (2003) 
1531–1546. 

O colágeno tipo II, juntamente com outras proteínas e proteoglicanos, pode formar 

estruturas extracelulares complexas para suportar forças mecânicas, manter a homeostase 

e fornecer locais de ancoragem para os condrócitos, moléculas da MEC e fatores de 

crescimento. A degradação e redução do colágeno tipo II são frequentemente observadas 

na cartilagem osteoartrítica. Acredita-se que a diminuição do colágeno tipo II na 

cartilagem osteoartrítica seja causada pela hipertrofia dos condrócitos. Além de sua 

função estrutural, o colágeno tipo II é uma importante molécula sinalizadora extracelular 

que pode regular a proliferação, o metabolismo e a diferenciação dos condrócitos, de 

forma semelhante aos sinais solubilizados na matriz extracelular(99). 
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5.1.3.6.2 O Colágeno Tipo IX 

O colágeno tipo IX é um heterotrímero composto pelas cadeias α1(IX), α2(IX) e 

α3(IX) codificadas pelos genes COL9A1, COL9A2 e COL9A3, respectivamente, e 

pertencem ao grupo de colágenos FACITs(100,101). Esse colágeno é encontrado 

principalmente nas cartilagens, mas também ocorre nos olhos, ouvidos e discos 

intervertebrais, sempre em coexistência com o colágeno tipo II(102).  

Em relação à cartilagem articular, o colágeno tipo IX constitui 1% a 5% do 

colágeno total em humanos adultos e 10% no feto. Acredita-se que ele estabilize as redes 

fibrilar e de proteoglicanos, via associação lateral com os colágenos tipo II e tipo 

XI(60,76,103).  

Alguns estudos demonstraram que o colágeno tipo IX pode desempenhar papéis 

importantes na patogênese da artrite, na formação de uma rede de colágeno estável e na 

manutenção da organização e integridade da cartilagem(104,105). A perda de colágeno 

tipo IX no envelhecimento da cartilagem articular pode resultar em uma matriz mais fraca 

que é mais suscetível à degradação(106). Além disso, mutações de colágeno tipo IX em 

humanos têm sido associadas a doenças autossômicas dominantes, displasia epifisária 

múltipla, caracterizada por baixa estatura e dor articular intensa causada pelo início 

precoce da osteoartrite (OA)(106,107). Portanto, o colágeno tipo IX é crucial para a 

manutenção da matriz cartilaginosa e formação da malha de colágeno(60,76,100). O nível 

reduzido de colágeno tipo IX pode contribuir para a patogênese da osteoartrite(57). 

 

5.1.3.6.3 O Colágeno Tipo XI 

O colágeno tipo XI é composto por três cadeias α, α1(XI), α2(XI) e α3(XI), que 

são codificadas por COL11A1, COL11A2 e COL2A1, respectivamente(108). A cadeia 

α3(XI) do procolágeno tipo XI e a cadeia α1(II) do procolágeno tipo II são codificadas 
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pelo mesmo gene, sendo a cadeia α3(XI), uma versão super-hidroxilada de 

α1(II)(109,110).  

Esse colágeno é uma proteína da MEC específica da cartilagem, ele é importante 

para a formação de fibrilas de colágeno da cartilagem e para a organização da MEC, mas 

também é amplamente distribuído em tendões, osso trabecular, testículo, traqueia, 

músculo esquelético, placenta, ovário, pulmão e neoepitélio do cérebro(57,108,111).  

Na cartilagem fetal, o colágeno tipo XI representa cerca de 10% do colágeno total, 

enquanto na cartilagem humana adulta sua presença diminui para apenas 3%(75). Na 

cartilagem fetal, o colágeno tipo XI é constituído por moléculas contendo três cadeias 

geneticamente distintas α1(XI), α2(XI) e α3(XI) em uma proporção de 1:1:1. No entanto, 

da cartilagem articular madura, o colágeno tipo XI purificado também inclui quantidades 

aproximadamente iguais de cadeias α1(V) e α1(XI), sugerindo a existência de moléculas 

híbridas do tipo V/XI na matriz(112).  

Na cartilagem, o colágeno tipo XI é um componente menor das fibrilas de 

colágeno, mas é essencial para a interação entre os agregados de PG e os colágenos. Ele 

é polimerizado para formar o núcleo da fibrilogênese do colágeno tipo II e regula os 

diâmetros das fibrilas do tipo II na cartilagem(109). 

As moléculas de colágeno tipo XI são encontradas em fibrilas de cartilagem finas 

compostas por quatro microfibrilas, duas das quais são colágeno tipo II e duas são 

colágeno tipo XI, cercadas por dez microfibrilas tipo II(113). 

O colágeno tipo XI é o primeiro colágeno cartilaginoso depositado por células-

tronco mesenquimais em diferenciação condrogênica(114), sugerindo seu envolvimento 

na regulação da formação da cartilagem(115). Ele é preferencialmente retido na superfície 

dos condrócitos e envolvido na organização da MPC via interação com os PGs da 

cartilagem(76). 
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Mutações no colágeno tipo XI causam vários tipos de condrodisplasias que são 

conhecidas como “colagenopatias tipo XI”. Algumas dessas condrodisplasias em 

humanos incluem a síndrome de Stickler tipo II, síndrome de Marshall e displasia oto-

espondilo-megaepifisária(76,112,115,116). Além disso, foi demonstrado que uma 

mutação do colágeno tipo XI resulta em aumento da degradação do colágeno tipo II na 

cartilagem articular(76). 

 

5.1.3.7 Colágenos secundários da cartilagem articular saudável 

5.1.3.7.1 O Colágeno Tipo III 

O colágeno tipo III é um homotrímero de três cadeias α1(III), que são codificadas 

pelo gene COL3A1(117). 

Este colágeno é o segundo tipo de colágeno mais abundante no corpo humano, 

classificado como um dos principais colágenos fibrilares. Constitui cerca de 5-20% de 

todo o conteúdo de colágeno no corpo humano(98,118). O colágeno tipo III é encontrado 

como um componente estrutural importante em órgãos ocos, como grandes vasos 

sanguíneos, útero e intestino, tecidos que devem resistir ao estiramento. Também é 

encontrado como um copolímero com o colágeno tipo I em muitos tecidos, incluindo 

pele, tendões, ligamentos, paredes vasculares, ligamento periodontal e membranas 

sinoviais. 

O colágeno tipo III fornece resistência à tração e integridade para muitos órgãos, 

mas também outras funções diferentes foram relatadas para esse colágeno. Um dos 

primeiros estudos sobre colágeno tipo III, demonstrou que ele exerce importante 

influencia no processo de agregação plaquetária(119). Estudos subsequentes mostraram 

que as plaquetas interagem com o colágeno tipo III através de glicoproteínas 
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específicas(120,121). O colágeno tipo III também funciona na adesão, migração, 

proliferação e diferenciação celular através de sua interação com as integrinas(122). 

Em relação ao papel que o colágeno tipo III desempenha na cartilagem, existem 

algumas controvérsias, pois podemos encontrá-lo tanto na cartilagem saudável quanto na 

cartilagem envelhecida ou osteoartrítica. Assim, o conteúdo de colágeno tipo III pode 

variar acentuadamente em diferentes estágios de desenvolvimento e doença. Alguns 

estudos confirmaram que uma pequena, mas significativa quantidade de colágeno tipo III 

se deposita na cartilagem articular das articulações maduras, concentrada na matriz que 

envolve os condrócitos em toda a profundidade do tecido e particularmente proeminente 

nas articulações osteoartríticas humanas(123,124). Ademais, o colágeno tipo III na 

cartilagem articular humana aumenta na matriz territorial dos indivíduos idosos, embora 

ainda não esteja claro se esse aumento representa uma resposta protetora à degeneração 

da cartilagem ou um contribuinte para o processo patológico(125). Além disso, na OA 

humana, o colágeno tipo III é significativamente regulado na cartilagem(125). Também 

foi demonstrado, que o colágeno tipo III é encontrado na cartilagem humana adulta, e foi 

sugerido que seu papel é o de atuar como um modificador da rede de fibrilas composta 

de colágeno tipo II, juntamente com outros colágenos menores durante a cicatrização 

tecidual(117,122). Foi constatado ainda, que o colágeno tipo III é um constituinte da 

matriz, crucial para o estabelecimento da MEC da cartilagem normal(126). Na Figura 18, 

observamos a correlação entre o colágeno tipo II e tipo III, além de sua formação de rede. 

O colágeno tipo III pode sofrer despolimerização seletiva através da ação da 

metaloproteinase 3 (MMP3) em seus domínios de hélice tripla e telopeptídeos. 

Mutações no gene COL3A1 causam o tipo vascular da síndrome de Ehlers-

Danlos, que é uma doença genética rara e com risco de vida. Outros fenótipos de doença 
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associados ao COL3A1 incluem uma anormalidade cerebral caracterizada por 

polimicrogiria frontoparietal e muitas doenças fibróticas(122). 

 

Figura 18. Conceito ilustrado de filamentos poliméricos de colágeno tipo III entrelaçados e reticulados a uma rede 
fibrilar de colágeno tipo II. O polímero de colágeno III é suscetível à despolimerização e extração seletiva por 
clivagem de MMP3 nos domínios de hélice tripla e telopeptídeo conforme indicado pelos símbolos de tesoura. Fonte: 
Wu, J-J et al. Type III Collagen, a Fibril Network Modifier in Articular Cartilage. The Journal of Biological Chemistry 
VOL. 285, NO. 24, pp. 18537–18544, June 11, 2010. 

 

5.1.3.7.2 O Colágeno Tipo IV 

Conforme visto anteriormente, o colágeno tipo IV, é um colágeno formador de 

rede. Ele possui uma estrutura de hélice tripla composta por 3 de 6 cadeias α diferentes 

(α1, α2, α3, α4, α5 e α6) codificadas por COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4, 

COL4A5 e COL4A6. Essas cadeias α de polipeptídeo helicoidal formam isoformas de 

hélice tripla, das quais apenas 3 foram identificadas: α1(IV)α1(IV)α2(IV) também 

designada como (α112); α3(IV)α4(IV)α5(IV) chamada de (α345) e α5(IV)α5(IV)α6(IV) 

ou (α556). Elas são montadas em três redes principais (α112:α112, α112:α556, 

α345:α345), interconectadas pelo domínio NC1 (Figura 19). Cada cadeia é caracterizada 

por um domínio colagenoso longo de 1400 resíduos de repetições Gly-X-Y, interrompido 

por 20 sequências curtas não colagenosas e por um domínio não-colagenoso (NC1) de 

230 resíduos no terminal carboxílico. Três cadeias α(IV) se combinam para formar 

moléculas de hélice tripla (protômeros), que se associam para formar redes 

supramoleculares por dimerização no terminal carboxílico através de domínios NC1 e 

pela formação de tetrâmeros no terminal amino(127–130).  
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Figura 19. Isoformas de tripla hélice do colágeno tipo IV e suas interações através dos domínios NC1. Três tipos de 
cadeias α de polipeptídeo helicoidal formando isoformas de hélice tripla com composições distintas foram 
identificados. (a) α112:α112; (b) α345:α345); (c) α112:α556. Fonte: Borza D-B, et al. The NC1 Domain of Collagen 
IV Encodes a Novel Network Composed of the α1, α2, α5, and α6 Chains in Smooth Muscle Basement Membranes. J. 
Biol. Chem. 2001, 276, 28532–28540. 

Este colágeno, que é identificado principalmente na pele, é o componente 

estrutural mais importante das membranas basais(78,131). As cadeias α1 e α2 são 

expressas de forma ubíqua nas membranas basais, embora as cadeias α3, α4, α5 e α6 do 

colágeno tipo IV tenham uma distribuição específica para determinados tecidos(131). A 

rede α3α4α5 foi identificada principalmente nos alvéolos pulmonares, rins, testículos, 

cóclea e olho, enquanto a rede α5α5α6 foi localizada na pele, células musculares lisas, 

esôfago e cápsula renal de Bowman(127,132). 

Em relação à cartilagem, o colágeno tipo IV é observado na MPC de tecido 

cartilaginoso saudável, mas geralmente está ausente em tecidos de cartilagem degenerada 

e fibrótica(130), embora haja evidência de que possa ser encontrado na MPC de 

cartilagem hialina que apresente alterações degenerativas(133). Estudos de engenharia 

tecidual, observaram que o colágeno tipo IV estava presente tanto em construções 

cartilaginosas projetadas in vitro, quanto em amostras de reparo de cartilagem in vivo. 

Além disso, eles demonstraram que os condrócitos eram capazes de sintetizar o colágeno 

tipo IV(133). 

Os domínios não-colagenosos (NC) de vários colágenos diferentes têm 

propriedades antiangiogênicas(134). Os domínios NC-1 das cadeias α1, α2, α3 e α6 do 

colágeno IV inibem a angiogênese e o crescimento tumoral in vivo(135). Esses domínios 

são chamados de arresten, canstatin, tumstatin e endostatin, respectivamente(136). A 
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isoforma específica do colágeno tipo IV α112(IV) foi identificada como o tipo único na 

cartilagem articular, e é composta por arresten e canstatin, que são fragmentos de 

proteínas antiangiogênicas. Como a cartilagem articular é uma estrutura avascular, a 

isoforma de colágeno tipo IV α112(IV), com suas propriedades antiangiogênicas únicas, 

pode estar envolvida no controle temporal da vascularização durante o reparo da 

cartilagem e na homeostase da mesma(130). Mutações nas cadeias α3 a α6 do colágeno 

tipo IV causam a síndrome de Alport associada a glomerulonefrite, surdez 

neurossensorial e anormalidades oculares(131,137). 

 

5.1.3.7.3 O Colágeno Tipo V 

Esse é um tipo de colágeno formador de fibrilas. A tripla hélice do colágeno tipo 

V é formada como um heterotrímero por uma cadeia α1(V) e duas cadeias α2(V), que são 

codificadas pelos genes COL5A1 e COL5A2. É amplamente distribuído nos tecidos 

como α1(V)2α2(V) que se integra às fibrilas do abundante colágeno tipo I e regula a 

geometria das fibrilas heterotípicas col(I)/col(V) resultantes(138,139). Existe uma 

terceira cadeia de colágeno tipo V, α3(V), que pode ser encontrada em heterotrímeros 

α1(V)α2(V)α3(V) e tem distribuição tecidual mais limitada do que heterotrímeros 

α1(V)2α2(V). A cadeia α3(V) foi detectada em tecido adiposo, músculo esquelético e 

ilhotas pancreáticas, onde elas são importantes para o funcionamento adequado dos 

adipócitos, miofibrilas e células β pancreáticas, respectivamente(139,140).  

Este colágeno é classificado como um colágeno fibrilar menor que em condições 

fisiológicas normais se agrupa em fibrilas heterotípicas com o colágeno fibrilar principal 

tipo I(141), embora também possa ser encontrado montado como colágeno tipo 

V/XI(142).  
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Apesar de ser um colágeno menor, o colágeno tipo V é uma proteína abundante 

na pele, placenta e pulmão, e essencial para a elasticidade e complacência dos 

tecidos(143). O colágeno tipo V desempenha uma função básica na formação da malha 

de colágeno fibrilar e tem um papel importante no controle da fibrogênese ou na regulação 

do tamanho da fibra. Além disso, o colágeno do tipo V contribui para a ligação entre o 

colágeno estromal e a membrana basal, sendo importante para a adesão celular e o 

processo de reparação da matriz(144).  

No que diz respeito à cartilagem articular, foi observado que o colágeno do tipo 

XI inclui um pool significativo de cadeias α1(V), o que implica a presença de moléculas 

híbridas V/XI(145). Outrossim, foi comprovada a presença de moléculas híbridas V/XI 

na cartilagem articular, mostrando um acúmulo de cadeias de colágeno α1(V) à medida 

que a cartilagem articular amadurece(142). Embora tenha sido demonstrado que o 

colágeno tipo V está presente na cartilagem articular(146), não foram encontrados 

estudos que discutam seu papel específico na cartilagem articular.  

Uma das principais doenças associadas a um defeito no colágeno tipo V é a 

síndrome clássica de Ehlers-Danlos. É uma doença rara do tecido conjuntivo, 

autossômica dominante, que se caracteriza principalmente por hiperextensibilidade da 

pele, cicatrização anormal de feridas / cicatrizes atróficas e hipermobilidade 

articular(147). 

 

5.1.3.7.4 O Colágeno Tipo VI 

O colágeno tipo VI é encontrado em quase todas as regiões do tecido 

conjuntivo(148,149) e corresponde a 1-2% de todo o colágeno presente na matriz 

extracelular da cartilagem hialina(150). Ele é um heterotrímero que possui uma estrutura 

filamentosa em forma de contas, característica de unidades tetraméricas, que consiste em 
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três cadeias α diferentes, α1(VI), α2(VI) e α3(VI), que são codificadas pelos genes 

COL6A1, COL6A2 e COL6A3. Recentemente, 3 novas subunidades de colágeno tipo VI 

foram reveladas, as cadeias α4(VI), α5(VI) e α6(VI), codificadas pelos genes COL6A4, 

COL6A5 e COL6A6, que são altamente homólogas à cadeia α3(VI)(151–153). Em 

comparação com as cadeias α1(VI) e α2(VI) de 140–150 kDa (1000 aminoácidos de 

comprimento), a cadeia α3(VI) é aproximadamente 3 vezes maior em peso (250–300 

kDa) com múltiplas variantes de emenda alternativa, variando de 2500 a 3100 

aminoácidos(152). As subunidades do colágeno VI têm uma estrutura molecular 

semelhante: um domínio triplo-helicoidal curto (335–336 aminoácidos no domínio 

colágeno) e dois domínios não-colagenosos, semelhantes a grandes glóbulos N-terminal 

e C-terminal, compostos por 200 aminoácidos repetidos semelhantes aos módulos de 

fator de von Willebrand tipo A (vWF-A). As cadeias α1(VI), α2(VI) e α3(VI) têm um 

módulo vWF-A N-terminal (N1) e dois C-terminais (C1 e C2). No entanto, na cadeia de 

colágeno α3(VI) existem 9 módulos vWF-A adicionais no N-terminal (N2-N10) e 3 

domínios especiais no C-terminal (C3-C5) - um domínio único (C3), um domínio de 

fibronectina tipo III e um domínio Kunitz (C5)(152,154), conforme observado na Figura 

20. O colágeno tipo VI encontra-se associado à membrana basal na pele, rins, nervos, 

vasos sanguíneos e músculos. Em tecidos, como tendão e córnea, ele se distribui ao redor 

das fibrilas de colágeno e, na cartilagem, as microfibrilas de colágeno VI são ricas na 

matriz pericelular, onde protegem os condrócitos das forças compressivas(151). Ocorre 

na forma de filamentos, microfibrilas ou segmentos que exibem estrias cruzadas fracas 

com um comprimento periódico de 100 nm(155,156). Como visto acima, o monômero de 

colágeno tipo VI é composto de três cadeias a geneticamente diferentes, formando uma 

tripla hélice de 105 nm de comprimento e um grande domínio globular em cada 

extremidade(155,157,158). 
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Figura 20. Diagrama esquemático das subunidades de colágeno VI. Todas as 6 cadeias e seus genes codificadores 
são apresentados. As estruturas moleculares das subunidades do colágeno VI são semelhantes: um domínio colagenoso 
triplo helicoidal curto e três domínios do fator de von Willebrand tipo A (vWF-A) (N1, C1 e C2). Nove domínios 
adicionais do vWF-A são encontrados no domínio N-terminal (N2–N10) e 3 domínios especiais são encontrados no 
domínio C-terminal (C3–C5) na cadeia de colágeno α3(VI). A área marcada por setas mostra o domínio colagenoso 
e a endotrofina do fragmento do domínio C5 clivado. Fonte: Cescon M, et al. Collagen VI at a glance. J Cell Sci. 
2015;128(19):3525 3531. doi:10.1242/jcs.169748. 

Abreviaturas: TH, tripla hélice; vWF-A, fator de von Willebrand tipo A; E3, éxon 3; E4, éxon 4; E5, éxon 5; E6, éxon 
6; E7, éxon 7; E8, éxon 8; E9, éxon 9; E10, éxon 10; E11, éxon 11. 

Repetições que têm homologia com o domínio de ligação ao colágeno do fator de 

von Willebrand estão presentes nos domínios globulares e a parte helicoidal tripla da 

molécula contém pelo menos 11 sequências RGD1(159). Os dímeros se formam como 

resultado de uma agregação antiparalela dos monômeros que se sobrepõem a uma 

distância de 75 nm(160,161). Os tetrâmeros, o módulo real das estruturas do colágeno 

tipo VI, são formados por dois dímeros agregados paralelos. Os domínios globulares se 

ligam uns aos outros, formando estruturas filamentosas. Estes são mais espessos na região 

dos domínios globulares (filamentos de contas). Isso cria um leve estriamento cruzado de 

comprimento periódico de 100 nm(149,162) (Figura 21).  

 
1 A sequência de adesão celular arginina-glicina-ácido aspártico (RGD) foi descoberta na fibronectina. A 
descoberta surpreendente de que apenas três aminoácidos formariam um local de reconhecimento essencial 
para células em uma proteína muito grande foi inicialmente recebida com algum ceticismo. A observação 
foi, entretanto, logo confirmada com relação à fibronectina e então estendida a outras proteínas. Como 
previsto no artigo original sobre RGD, descobriu-se que a sequência RGD é o local de fixação da célula de 
muitas outras proteínas adesivas(1758). 
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Figura 21. Três cadeias se unem dentro da célula para formar monômeros helicoidais triplos. Os monômeros então 
formam dímeros sobrepostos antiparalelos unidos por ligações dissulfeto e, em seguida, tetrâmeros, também 
estabilizados por ligações dissulfeto. Os tetrâmeros são secretados e as extremidades do terminal N das moléculas 
adjacentes interagem e se sobrepõem para formar as microfibrilas em “contas” características. A imagem mostra uma 
microfibrila de colágeno VI no meio de fibroblastos humanos primários visualizados por microscopia eletrônica de 
coloração negativa. (N) terminal globular N; (C) terminal globular C. Fonte: Lamandé, S. Collagen VI disorders: 
Insights on form and function in the extracellular matrix and beyond. Matrix Biol. 2018 Oct;71-72:348-367. 

Existe uma alta afinidade entre o colágeno VI e inúmeros componentes da MEC, 

como biglican, decorina, hialuronan, fibronectina, perlecan e heparina, bem como com a 

membrana celular. Assim, supõe-se que a função do colágeno tipo VI envolve um papel 

essencial na ligação das estruturas da matriz umas às outras ou às células, e uma 

estabilização dos feixes fibrilares(149,163–165). Uma função semelhante é atribuída à 

fibronectina(166,167). Esta glicoproteína também ocorre na cartilagem(168,169). A 

questão que surge é que, se os dois sistemas de ligação estão presentes na cartilagem, 

estarão espacialmente separados ou em estreita relação?  

Não se sabe se as regiões globulares são compostas exclusivamente pelo colágeno 

tipo VI. Os resultados preliminares de investigações sobre a localização da fibronectina 

na cartilagem mostraram que os anticorpos da fibronectina também se ligam a regiões 

semelhantes. Portanto, pode-se presumir que essa glicoproteína se liga às extremidades 

dos filamentos de colágeno tipo VI(170). 

A microscopia eletrônica revela a função dos finos filamentos do colágeno tipo 

VI na cartilagem. Eles ligam e reforçam as fibrilas individuais ou pequenos feixes 
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fibrilares, especialmente nos locais de cruzamento. Além disso, eles formam uma rede 

nos espaços livres de fibrilas. Isso possivelmente cria uma melhor ancoragem e uma 

melhor estabilização para os proteoglicanos que estão ali localizados e que se encontram 

sob forte estresse mecânico(170).  

A estrutura de múltiplos domínios do colágeno tipo VI não só o torna adequado 

para uma interação com componentes do ambiente extracelular, como colágeno tipo II, 

decorina, fibromodulina, hialuronan e fibronectina, mas também interage com a 

superfície celular por suas propriedades de ligação à integrina(171,172). Em linha com 

sua possível interação com as células, níveis relativamente altos de colágeno tipo VI 

foram observados no ambiente pericelular do condrócito(173,174). Embora vários 

estudos tenham demonstrado o metabolismo do colágeno tipo II, quase nada se sabe sobre 

a síntese e a degradação do colágeno tipo VI na cartilagem(175–180). Está bem 

estabelecido que em condições patológicas, como a osteoartrite (OA) ou a artrite 

reumatóide, a maior parte da cartilagem é degradada. Em particular, a citocina pró-

inflamatória interleucina (IL) ‑1β é considerada um indutor chave na aceleração da OA 

ao estimular a liberação de enzimas degradantes da cartilagem, incluindo 

metaloproteinases de matriz (MMPs), ADAMTSs (A Disintegrin And Metalloproteinase 

with ThromboSpondin motifs - uma desintegrina e metaloproteinase com domínios 

trombospondinas) e outros mediadores inflamatórios, como óxido nítrico (NO) e 

prostaglandina E2 (PGE2)(150,180,181). No entanto, devido à alta estabilidade térmica 

da tripla hélice curta do colágeno tipo VI, e às amplas ligações dissulfeto que são as 

principais responsáveis pela estabilização de seus conjuntos, este tipo de colágeno é 

bastante resistente ao ataque proteolítico(182). Nesse sentido, foram observados níveis 

mais elevados de colágeno tipo VI com uma distribuição pericelular em cartilagem com 

osteoartrite(173,183). Foi sugerido que essa quantidade aumentada pode se dar por dois 
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fatores. A primeira hipótese seria devido a uma síntese elevada de colágeno tipo VI(172). 

Uma possibilidade alternativa, entretanto, é que o colágeno tipo VI já estivesse presente 

nessas áreas, mas mascarado por outros componentes da matriz. Uma quebra parcial 

desses outros componentes pode resultar na acessibilidade dos sítios antigênicos do 

colágeno do tipo VI, tornando assim possível sua imunodetecção(184,185). 

 

5.1.3.7.5 O Colágeno Tipo X 

O colágeno tipo X é um colágeno homotrimérico que consiste em três cadeias 

α1(X) idênticas, com um terminal amino não helicoidal (NC2) curto (38 aa), uma hélice 

tripla de 463 aa e um domínio não colagenoso altamente conservado no terminal COOH- 

(NC1) de 161 aa, codificadas pelo gene COL10A1(186,187). O colágeno tipo X é um 

membro da família dos colágenos de cadeia curta. Agregados supramoleculares de 

colágeno tipo X formam-se na matriz territorial de condrócitos hipertróficos in vivo(188), 

e assim como o colágeno tipo VIII, trímeros de colágeno tipo X se juntam formando 

matrizes hexagonais in vitro(189), conforme observado na Figura 22.  

 

Figura 22. Micrografias eletrônicas de sombra rotativa mostrando parte da rede estendida de agregados de colágeno 
tipo X. Esta rede contém nódulos regularmente espaçados de domínios não colagenosos de terminal carboxila 
agregados interconectados com estruturas filamentosas formadas por interações entre hélices triplas adjacentes (A). 
Os nódulos nesta rede foram dispostos em uma matriz hexagonal regular. A natureza hexagonal da rede de colágeno 
tipo X é destacada na fotomicrografia (B). Barra, 200 nm. Fonte: Kwan AP, et al. Macromolecular organization of 
chicken type X collagen in vitro. J Cell Biol. 1991; 114:597–604. 

Em contraste com os genes que codificam para colágenos fibrilares (por exemplo, 

colágeno tipos I, II, III, V e XI) que contêm múltiplos pequenos éxons que codificam 
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longas cadeias polipeptídicas, os genes da família de colágenos de cadeia curta (colágeno 

tipos X e VIII) contêm caracteristicamente um grande éxon que codifica quase toda a 

cadeia polipeptídica(186,190).  

Este colágeno é específico da cartilagem e constitui cerca de 1% do colágeno total 

na cartilagem articular humana adulta(76). É sintetizado por condrócitos hipertróficos 

durante a formação do osso endocondral e é encontrado exclusivamente na cartilagem 

hipertrófica e na zona calcificada da cartilagem articular. Assim, os 45% do total de 

colágenos produzidos por condrócitos hipertróficos maduros são do tipo X(186).  

Além de ser específico da cartilagem o colágeno tipo X é regulado pelo 

desenvolvimento. Ele é sintetizado por condrócitos em fase terminal de diferenciação, ou 

seja, condrócitos hipertróficos(191). Na região hipertrófica da placa epifisária no 

mamífero em maturação, até 18% da síntese de colágeno pode ser colágeno tipo X. 

Acredita-se que a função biológica do colágeno tipo X facilite o processo de calcificação, 

possivelmente por meio de mudanças na organização matricial(189). A expressão do 

colágeno tipo X é restrita na matriz de condrócitos hipertróficos, sugerindo que é de 

grande importância no crescimento e desenvolvimento do osso endocondral. 

Como o colágeno tipo X serve como um marcador do fenótipo de condrócitos 

hipertróficos, a detecção da transcrição do gene de colágeno tipo X e de seu produto de 

tradução, são úteis para estudos de crescimento e diferenciação de condrócitos(192). 

Desta maneira, ele é o marcador mais utilizado para a detecção de hipertrofia dos 

condrócitos, uma vez que ele é expresso na cartilagem osteoartrítica, especialmente na 

vizinhança de lesões, mas não na cartilagem articular saudável humana(193,194). Os 

condrócitos hipertróficos expressam uma variedade de proteínas e enzimas como o 

colágeno tipo X, metaloproteinase de matriz 13 (MMP13), fosfatase alcalina, que 

parecem não existir em condrócitos normais em proliferação(195). Esses condrócitos 
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aumentam seu volume e secretam uma MEC especializada, rica em colágeno tipo X. Esta 

matriz atrai vasos sanguíneos e células precursoras ósseas levando ao desenvolvimento 

ósseo. 

Imagina-se que a função biológica do colágeno tipo X seja manter a rigidez do 

tecido, regular o metabolismo dos condrócitos e interagir com os condrócitos 

hipertróficos(196,197). Ele também facilita o processo de calcificação, a distribuição 

normal das vesículas da matriz e PG dentro da placa de crescimento(76,197). 

Considerando que a MEC ao redor dos condrócitos sofre mineralização para em 

seguida ser substituída por medula óssea e osso, sugeriu-se que o colágeno X possa estar 

associado ao processo de mineralização. Sua expressão em locais de hipertrofia e 

calcificação de condrócitos sugere que ele auxilie no crescimento e desenvolvimento do 

osso endocondral durante a degradação da MEC na cartilagem(76,195). 

Mutações do gene COL10A1 são causadoras da doença condrodisplasia 

metafisária do tipo Schmid (MCDS; MIM 156500) impedindo a ossificação endocondral 

na placa de crescimento metafisária. Isso leva à deficiência de crescimento e 

deformidades esqueléticas com membros curtos(78). Essas mutações também foram 

consideradas chave na displasia espondilometafisária (SMD), que é um grupo de 

distúrbios esqueléticos genéticos que mostram desenvolvimento anormal da coluna e 

metáfise dos ossos tubulares longos(198). 

 

5.1.3.7.6 Os Colágenos Tipo XII, XIV, XVI, XXII e XXVII 

O colágeno tipo XII pertence ao grupo de colágenos FACITs. Estudos de 

imunohistoquímica, coloração e fibrilogênese demonstraram que o colágeno tipo XII 

pode ser incorporado em fibrilas de colágeno tipo I dos tecidos conjuntivos densos e 

ossos(199). O colágeno tipo XII está associado à cartilagem articular e à região da placa 
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de crescimento durante o desenvolvimento dos membros de ratos e pode ser necessário 

para o microambiente que suporta a formação da cartilagem hialina(76,199).  

O colágeno tipo XIV é uma proteína da MEC grande e não-fibrilar que também 

pertence ao grupo de FACITs. Sua localização por imunofluorescência mostrou que o 

colágeno tipo XIV é proeminente na junção ligamento-osso e na cartilagem bovina. O 

colágeno tipo XIV localiza-se de forma relativamente uniforme em toda a cartilagem 

articular, mas está ausente nas regiões da placa de crescimento(76). Ambos, colágenos 

tipo XII e XIV, são frequentemente encontrados em áreas de alto estresse mecânico e têm 

papéis na fibrilogênese e na manutenção da integridade e das propriedades mecânicas do 

tecido(200). 

Os colágenos tipo XVI e XXII pertencem ao grupo de colágenos FACITs. O 

colágeno tipo XVI foi identificado na matriz territorial dos condrócitos, associando-se a 

fibrilas de colágeno finas e com bandas fracas contendo colágeno tipo II e XI(201). Pode 

ser incorporado em agregados de matriz estrutural e funcionalmente discretos na 

cartilagem(76). O colágeno tipo XXII é expresso na junção entre o líquido sinovial e a 

superfície da cartilagem articular e está associado à matriz extrafibrilar da 

cartilagem(202). 

O colágeno tipo XXVII é um colágeno formador de fibrilas. Localiza-se 

principalmente nos locais de transição da cartilagem para o osso e na matriz que envolve 

os condrócitos proliferativos na placa de crescimento epifisária(203,204). Acredita-se que 

desempenhe um papel estrutural chave na MEC da placa de crescimento e seja necessário 

para a organização da zona proliferativa(204). 
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5.1.3.8 Colágenos Articulares Sintetizados em Processos Patológicos 

O colágeno citado neste subitem, é um componente normal do organismo humano, 

entretanto, sua expressão na cartilagem articular denota processo patológico em curso. 

5.1.3.8.1 O Colágeno Tipo I  

A tripla hélice do colágeno tipo I é formada como um heterotrímero por duas 

cadeias α1(I) e uma cadeia α2(I) [α1(I)2α2(I)], que são codificadas pelos genes COL1A1 

e COL1A2(117,205). 

O colágeno tipo I é o colágeno mais abundante no corpo. Forma mais de 90% da 

massa orgânica do osso e é o principal colágeno de tendões, pele, ligamentos, córnea e 

muitos tecidos conjuntivos intersticiais, com exceção de alguns poucos tecidos, como por 

exemplo, a cartilagem hialina, o cérebro e o corpo vítreo(82). Ele é sintetizado em grandes 

quantidades por fibroblastos, osteoblastos e, em menor grau, por quase todas as outras 

células teciduais(82,206,207). 

Este colágeno é sempre incorporado em heterofibrilas contendo colágeno tipo III 

na pele e fibras reticulares, colágeno tipo V em osso, tendões, córnea e outros tecidos, ou 

em heterofibrilas contendo ambos os colágenos(82,208,209). As heterofibrilas de 

colágeno tipo I/III são constituintes das fibras reticulares da maioria dos tecidos 

parenquimatosos, como pulmão, rim, fígado, músculo ou baço, com exceção da 

cartilagem hialina, cérebro e humor vítreo(210). 

Na maioria dos órgãos e principalmente em tendões e fáscias, o colágeno tipo I 

fornece rigidez à tração e, no osso, define propriedades biomecânicas fundamentais em 

relação ao suporte de carga, resistência à tração e rigidez à torção, garantindo a 

estabilidade e integridade dos tecidos(78). Além de suas propriedades biomecânicas, o 

colágeno tipo I é importante como substrato adesivo para muitas células e desempenha 

um papel importante no desenvolvimento de órgãos e tecidos, na migração, proliferação 
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e diferenciação celular e na cicatrização de feridas, remodelação tecidual e hemostasia. 

O colágeno tipo I é geralmente usado como marcador para tecido conjuntivo fibroso, osso 

e dentina(211,212).  

A fibrocartilagem é um tecido essencialmente diferente da cartilagem hialina 

articular devido à presença de colágeno tipo I e ao seu menor conteúdo de 

glicosaminoglicanos(65). A regeneração patológica e desorganizada do tecido em uma 

variedade de órgãos após a lesão, muitas vezes resulta na deposição de tecido fibrótico 

excessivo com propriedades biomecânicas inferiores, como ocorre com a cartilagem 

articular, onde a fibrocartilagem é criada como tecido de reparo(65,213). A ruptura de 

espessura total da cartilagem articular por trauma nas articulações sinoviais, é um 

exemplo em que a cartilagem hialina altamente especializada é substituída por tecido 

fibrótico desorganizado e biomecanicamente inferior, enriquecido em colágeno tipo 

I(214). Como mencionado acima, a cartilagem articular hialina contém colágeno tipo II, 

a fibrocartilagem contém uma mistura de colágeno tipo I e II e o tecido fibroso contém 

apenas o colágeno tipo I(65,212,213,215). Dessa maneira, constatar apenas a presença do 

colágeno tipo II não pode ser usado como critério único para determinar se uma 

cartilagem é do tipo hialina, pois ele também pode ser encontrado na fibrocartilagem, 

portanto, para tal seria necessário determinar a ausência de colágeno tipo I(216). 

Mutações nos genes COL1A1 e COL1A2 causam a maioria dos casos de osteogênese 

imperfeita. É um distúrbio hereditário heterogêneo de formação e remodelação da matriz 

óssea que causa fragilidade e deformidade óssea, esclera azulada, estrutura curta, 

dentinogênese imperfeita e perda auditiva(217). 
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5.1.3.8.2 Outros Colágenos em Condições Patológicas 

A OA transforma o principal colágeno da cartilagem articular, o colágeno tipo II, 

em uma mistura de colágenos tipo I, II e III. Ela pode induzir a um aumento de 100 vezes 

na regulação do colágeno tipo I e de 6 vezes do colágeno tipo III, além de uma regulação 

negativa de 5 vezes do colágeno tipo II(65). Ademais, foi relatado que uma maior 

quantidade de colágeno tipo VI é encontrada na cartilagem osteoartrítica, o que pode ser 

consequência de um efeito protetor para os condrócitos(218). Outros autores também 

descreveram um aumento dos colágenos tipo III e VI na cartilagem articular 

osteoartrítica, porém observaram que uma maior quantidade de colágeno tipo II também 

é depositada(218,219). O papel de cicatrização de feridas que os colágenos maiores e 

menores provavelmente desempenham durante a regeneração articular não foi 

completamente decifrado, portanto, mais esforços continuam sendo feitos para elucidar 

esse papel potencial. 

 

5.1.3.9 Interações dos Colágenos II, IX e XI na Cartilagem Articular 

Os colágenos tipo II e tipo XI copolimerizam com colágeno tipo IX para formar 

uma estrutura fibrilar heteropolimérica que confere à cartilagem sua resistência à 

tração(60,75,145,220). O colágeno tipo XI é uma proteína formadora de fibrilas do 

mesmo tamanho do colágeno tipo II. A tripla hélice das moléculas de colágeno do tipo 

XI é incorporada centralmente com a fibra do colágeno do tipo II (Figura 20a)(221). Os 

pró-peptídeos N-terminais do colágeno tipo XI são retidos e expostos na superfície das 

fibras (Figura 23a)(102). O colágeno Tipo IX, designado como um colágeno associado à 

fibrila com tripla hélice interrompida (FACIT), é altamente evoluído e desempenha um 

papel crítico como uma molécula adaptadora na superfície de fibrilas de colágeno tipo II 

nascentes(222). Os colágenos dos tipos IX e XI são concentrados com sua proporção mais 
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alta em relação ao colágeno do tipo II durante o período de desenvolvimento da 

cartilagem e na zona pericelular ao redor dos condrócitos(223).  

 

Figura 23. Representação hierárquica da fibrila heterotípica de colágeno, enfatizando as relações axiais internas 
necessárias para a formação de reticulação madura. (a) Conceito tridimensional de fibrila heterotípica tipo II / IX / 
XI de matriz de cartilagem em desenvolvimento. (b) Detalhe que ilustra as relações axiais vizinhas mais próximas, 
necessárias para as ligações cruzadas intermoleculares trifuncionais se formarem em colágenos de cartilagem, osso 
e outras matrizes de tecido de alta resistência à tração. O padrão espacial 3D exato das ligações de reticulação ainda 
não está claro para todos os tecidos. (c) Detalhe do escalonamento axial de moléculas de colágeno individuais 
necessárias para a reticulação de piridinolina. Fonte: Tiku, ML. Preserving the longevity of long-lived type II collagen 
and its implication for cartilage therapeutics. Ageing Research Reviews 28 (2016) 62–71.  

Conforme a cartilagem amadurece, a proporção de colágeno tipo II em relação aos 

colágenos XI e IX, se modifica. Ela aumenta de uma razão de 80:10:10 (II : XI : IX) na 

cartilagem fetal, para uma razão de cerca de 96:3:1(93), respectivamente. Além disso, 

com o aumento da maturidade da cartilagem, as frações de colágeno do tipo XI contêm 

mais a1(V) e menos a2(XI) em proporção ao a1(XI) e a3(XI) encontrados na cartilagem 

fetal(142). Foi especulado que a mudança para a1(V) tem a função de fornecer um molde 

filamentoso polimérico para as fibrilas de colágeno tipo II mais espessas que se acumulam 

na cartilagem adulta(142,224). Os diâmetros das fibras de colágeno aumentam com a 

idade, bem como com a profundidade da cartilagem(224). 
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A estabilidade das fibrilas e a ordem interna são mantidas por ligações cruzadas 

(também chamadas de reticulação [crosslinking]) intermoleculares entre as moléculas de 

colágeno. As ligações cruzadas covalentes são formadas entre a lisina e a hidroxilisina 

dentro dos domínios telopeptídicos helicoidais e não-helicoidais das moléculas de 

colágeno dentro de um período-D. O colágeno da cartilagem usa a hidroxilisina em 

quantidade significativa para a reticulação baseada em aldeído, pela enzima lisil 

oxidase(93). À medida que as fibrilas amadurecem, as cetoiminas divalentes interagem 

espontaneamente para formar hidroxilisil piridinolina (HP) reticulada trivalente(225). 

Como parte do processo de maturação, as cetoiminas desaparecem da cartilagem madura 

e a HP torna-se o único resíduo reticulado. A cartilagem contém os níveis mais elevados 

de HP em colágeno de todo o tecido conjuntivo(226).  

 

5.1.4 Fatores que Afetam a Longevidade da Cartilagem Articular 

5.1.4.1 Reticulação (Crosslinking) 

O empacotamento molecular do colágeno tipo II difere significativamente do 

colágeno tipo I. As fibrilas de colágeno do tipo II são muito mais finas (≈35 nm) em 

comparação com as fibrilas do tipo I (≈100–200 nm) e têm aproximadamente 300 nm de 

comprimento em sua forma fibrilar(227). Fibrilas de colágeno tipo II mais finas permitem 

maior fixação das moléculas de proteoglicanos fora das fibrilas(227). Proteoglicanos 

como a decorina, a fibromodulina e o biglican, ligam-se às fibrilas do colágeno tipo II 

para estabilizar seus feixes maiores. Coletivamente, essas descobertas indicam que as 

fibrilas de colágeno da cartilagem são ainda mais densamente reticuladas do que 

anteriormente apreciado apenas por seu conteúdo de HP, e existe um maior potencial para 

reticulação no colágeno tipo II dentro, e possivelmente até mesmo entre as fibrilas, do 

que é encontrado no colágeno tipo I. Portanto, a fibrila de colágeno tipo II é 
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provavelmente mais estável, o que pode se traduzir em uma organização complexa e 

estável do tecido da cartilagem. 

Após a maturação da cartilagem, os níveis de ligações cruzadas de HP não mudam 

mais com a idade. No entanto, foi observado que as articulações de humanos adultos têm 

conteúdo de ligações cruzadas de piridinolina no colágeno tipo II que pode variar por um 

fator de dois entre os indivíduos (na faixa de 1–2 mol / mol de colágeno)(228). Com isso, 

é possível sugerir que humanos com níveis mais baixos de ligações cruzadas talvez 

tenham início precoce da degeneração da cartilagem em comparação com aqueles que 

têm níveis mais altos de ligações cruzadas na cartilagem articular. 

As ligações cruzadas desempenham um papel importante na rigidez e resistência 

à tração das fibrilas de colágeno(229,230). A reticulação dos colágenos tipos II e IX 

estabiliza a cartilagem dos efeitos destrutivos de cargas mecânicas e estresse de 

proteólise(102). Desta maneira, a associação entre a estrutura da fibrila mediada pela 

reticulação do colágeno, se torna o principal determinante do comportamento mecânico 

da cartilagem e, consequentemente, da longevidade das articulações. 

Existem ainda, fatores que podem favorecer a longevidade do colágeno tipo II, 

conforme demonstrado na Tabela 4. 

Tabela 4. Condições que afetam positivamente a longevidade do colágeno tipo II. 

Condições Localização / Mecanismo 
Localização anatômica Cartilagem articular e discos intervertebrais 
Natureza física do tecido Necessidade de integridade estrutural 
Influência do hospedeiro Dificuldade intransponível para renovar ou 

remodelar a MEC 
Estrutura molecular de fibrilas de colágeno tipo II: 
fibrilas pequenas e finas organizadas soltas 

Permitindo maior fixação das moléculas de 
proteoglicanos 

Reticulação extensiva do colágeno tipo II Fator limitante estrutural para a colagenólise 
Agrecan e outros proteoglicanos Previne a colagenólise e age como absorvente de 

ROS1 

MMPs (metaloproteinases da matriz) Regulado na transcrição, por ativação de 
proteólise e inibido por TIMPs2 

1 ROS. Reactive oxygen species (Espécies reativas de oxigênio) 
2 TIMPs. Tissue inhibitors of metalloproteinases (Inibidores teciduais das metaloproteinases) 
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Isso sugere indiretamente que a idade molecular in vivo do colágeno tipo II na 

cartilagem e no disco intervertebral (DIV) também é ditada pelo contexto de sua 

localização anatômica e não está apenas relacionada às suas características bioquímicas 

e estruturais. 

As proteínas de vida longa estão frequentemente alojadas em tecidos onde a 

integridade estrutural é fundamental para a função do tecido. Por exemplo, na cartilagem, 

a estrutura do colágeno deve funcionar perfeitamente durante todo o tempo de vida do 

indivíduo, a fim de manter a integridade do tecido e a função corporal. Esse conceito de 

integridade estrutural para a longevidade das proteínas no tecido também é válido para 

outras proteínas de longa duração, como no cristalino, na dentina e no esmalte dentário. 

Portanto, isso nos faz pensar que, onde a estrutura da matriz é crítica para o 

funcionamento de um órgão ou tecido, esse recurso cria uma dificuldade intransponível 

para o organismo renovar ou remodelar a MEC dessa estrutura. Assim, os elementos 

estruturais do arcabouço de colágeno não são perturbados durante o período de vida útil 

desse organismo. 

Além da localização anatômica, existem outras razões possíveis para a 

longevidade do colágeno tipo II na cartilagem ou no DIV. Um desses fatores plausíveis é 

o grande agregador de proteoglicanos, o agrecan. O PG, que consiste em um núcleo de 

proteína e cadeias aniônicas altamente carregadas, alinha-se verticalmente com as fibrilas 

de colágeno, preenchendo assim o espaço entre as fibrilas de colágeno tipo II e atraindo 

moléculas de água enquanto repele moléculas catiônicas carregadas. Como resultado, as 

moléculas de PGs circundam e ocupam o espaço entre as fibrilas, proporcionando alta 

viscosidade e baixa compressibilidade(231). Quando o tecido cartilaginoso é 

comprimido, ele elimina água contendo os produtos tóxicos, reativos e degradados 

provenientes do metabolismo celular, deixando o colágeno e os componentes estruturais 
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dos PGs limpos e puros. Além disso, os PGs ajudam no deslizamento sem atrito das 

fibrilas de colágeno, evitando assim o estresse e a ruptura do colágeno e prolongando a 

vida de suas fibrilas. Uma maior ligação das moléculas de PGs fora das fibrilas de 

colágeno tipo II, mais finas e menos organizadas, aumentaria ainda mais a longevidade 

proporcionada pelo PG da cartilagem(227). 

As proteínas da MEC extensivamente reticuladas, como o colágeno e a elastina, 

são resistentes à proteólise(232). A reticulação e a estrutura da fibrila são fatores 

limitantes para a família de enzimas da metaloproteinase da matriz (MMP) para induzir 

a proteólise das moléculas de colágeno(233). 

A proteólise do colágeno por MMPs é importante para a regulação estrutural das 

matrizes(234,235). As colagenases (MMP-1, MMP-8 e MMP-13) têm a capacidade única 

de clivar a hélice tripla do colágeno, levando ao desenrolamento das cadeias, que ficam 

mais suscetíveis à degradação por outras MMPs. Dentro da família das enzimas MMP, a 

MMP-13 mostra uma preferência para o colágeno tipo II em relação ao colágeno tipo I 

ou tipo III(236). No estado estacionário do tecido cartilaginoso, as MMPs não são 

detectadas porque sua atividade é rigidamente regulada no nível transcricional pela 

ativação da proteólise e pela presença de inibidores da metaloproteinase (TIMP) nos 

tecidos. Além disso, o agrecan e uma família de pequenos proteoglicanos de repetição 

ricos em leucina (SLRP), como a decorina, a fibromodulina e o lumican, mostraram 

proteger o colágeno da cartilagem da colagenólise(237,238). 

Existem, contudo, fatores que impactam negativamente na sobrevida da 

cartilagem articular durante o processo de envelhecimento conforme demonstrado na 

Tabela 5. 
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Tabela 5.Fatores que impactam negativamente a sobrevida do colágeno tipo II. 

Fatores Mecanismo 

Espécies reativas de oxigênio (ROS) Modificação química e degradação 

Lipoxidação Modificação química e degradação 

Nitrosilação Modificação química 

Glicação Modificação química e rigidez do colágeno 

 

5.1.4.2 O Dano Oxidativo 

O dano oxidativo é de longe, a forma mais importante de induzir uma modificação 

química pós-translacional na MEC da cartilagem que irá alterar a longevidade do 

colágeno. O dano oxidativo (Figura 24) é causado por espécies reativas de oxigênio 

(ROS), lipoxidação, nitrosilação e glicação(239–241). 

 

Figura 24. Os efeitos das modificações pós-translacionais oxidativas na estrutura dos colágenos e proteoglicanos. 
As espécies reativas de oxigênio e as espécies reativas de nitrogênio podem induzir a clivagem oxidativa, quebrando 
as ligações de aminoácidos da proteína ou cadeias laterais de aminoácidos. As modificações pós-translacionais 
oxidativas também podem induzir o desdobramento da proteína por impedimento estérico ou pela alteração das 
ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas, que mantêm as proteínas corretamente dobradas. Finalmente, a 
reticulação (crosslinking) entre aminoácidos na mesma proteína ou proteínas vizinhas pode ocorrer entre um grupo 
amino livre e um grupo carbonila. Fonte: Hardin, J. A. et al. Nat. Rev. Rheumatol. advance online publication 2 June 
2015; doi:10.1038/nrrheum.2015.70. 

Foi demonstrado que os condrócitos produzem peróxido de hidrogênio (H2O2), 

superóxido e radicais hidroxila no ambiente extracelular(242–244). A decomposição do 

peróxido de hidrogênio pode ser fonte de radicais hidroxila responsáveis pela maioria dos 

danos biológicos(245). As espécies reativas de oxigênio introduzem grupos carbonil nas 

cadeias laterais de aminoácidos, uma reação oxidativa mais comum, que pode resultar na 

fragmentação e agregação de proteínas(246). Os produtos finais de glicação / lipoxidação 



 108 
 

avançada também levam à produção de derivados carbonil de proteína. As modificações 

da proteína podem ser reversíveis ou irreversíveis(246). A modificação de um grupo 

sulfúrico reativo da cisteína e da metionina pelas ROS são reversíveis através de redutases 

específicas(239). 

 

5.1.4.2.1 Mecanismos de Proteção ao Dano Oxidativo 

Para combater o dano oxidativo, antioxidantes como a superóxido dismutase 

extracelular (EC-SOD), o agrecan, o hialuronan e os antioxidantes do líquido sinovial são 

fatores importantes na longevidade do colágeno tipo II (Tabela 6).  

Tabela 6. Lista de fatores e mecanismos que protegem o colágeno tipo II. 

Fatores Mecanismos 
EC-SOD Liga e evita a fragmentação oxidativa de hialuronan e 

colágeno  
Impede a formação de peroxinitrito  
Impede a peroxidação lipídica 

Agrecan Absorve o ataque de ROS, no processo de proteção ao 
colágeno tipo II 

Hialuronan Absorve o ataque de ROS, no processo de proteção ao 
colágeno tipo II 

Antioxidantes do líquido sinovial Detoxifica as ROS 

 

Estudos imunohistoquímicos mostraram uma distribuição uniforme de EC-SOD 

na cartilagem articular(247), e quando comparada a outros tecidos, a cartilagem tem uma 

concentração que pode chegar a ser 10 vezes maior de EC-SOD. Por outro lado, a 

cartilagem na osteoartrite apresenta níveis 4 vezes mais baixos de EC-SOD do que a 

cartilagem normal(247). A EC-SOD tem um domínio de ligação à matriz policatiônica 

que ajuda na ligação aos constituintes da matriz, como o colágeno e o hialuronan. A 

ligação de EC-SOD previne a fragmentação oxidativa do hialuronan e do colágeno, 

sugerindo um papel antioxidante fundamental na preservação da matriz da 

cartilagem(248,249). Essas observações colocam a EC-SOD no centro de defesa contra 

o dano causado ao colágeno tipo II pelas ROS na cartilagem. 
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5.1.4.3 A Glicação 

A glicação começa com a via de reação clássica de Maillard pela reação não-

enzimática de açúcares redutores com uma proteína, um aminoácido ou um lipídio(250). 

Essa reação gera um produto que passa por uma série adicional de reações complexas 

envolvendo desidratação, condensação e fragmentação, seguidas por reticulação para 

formar produtos de glicação avançada ([advanced glycation end-products] - AGEs). Esse 

processo ocorre por um período de meses ou anos e é irreversível(251). 

Com a glicação, as fibras de colágeno tornam-se insolúveis, resistentes à 

desnaturação térmica e aumentam a fragmentação de seu peso molecular na digestão por 

brometo de cianogênio, indicando a formação de ligações cruzadas intermoleculares. 

Quantitativamente, as principais AGEs são as hidro-imidazolonas, como a 

metilglioxalidroimidazolona-1 (MG-H1), mas a Nε-carboximetil-lisina (CML), a Nε-

carboxietil-lisina (CEL) e a pentosidina também foram relatadas(250,252). Contudo, a 

pentosidina é o produto da ligação cruzada mais característica da glicação, presente nos 

tecidos in vivo(253). A pentosidina é uma AGE fluorescente formada entre os resíduos 

de lisina e arginina(254). Existe uma estreita relação entre a idade cronológica e o 

acúmulo de pentosidina no colágeno tipo II ao longo da vida, conforme observações 

realizadas através da medida da racemização do ácido aspártico(92,255,256). Uma vez 

formados, os AGEs parecem ser removidos do corpo apenas quando a proteína envolvida 

é removida. Consequentemente, os AGEs se acumulam, especialmente nas proteínas com 

turnover lento, como o colágeno da cartilagem articular(92), embora todas as proteínas 

sejam propensas à formação de AGE. A partir dos 20 anos de idade (maturidade 

esquelética), os níveis de AGEs aumentam linearmente com a idade na cartilagem 

articular(92).As modificações dos tecidos conjuntivos durante o envelhecimento estão 

associadas a incrementos em algumas de suas propriedades físicas, como a resistência e 
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a rigidez, resultando eventualmente em uma fibra colágena quebradiça, distante do 

funcionamento ideal para o tecido cartilaginoso(253). Como a renovação do colágeno 

tipo II é muito lenta, ao contrário do colágeno ósseo ou cutâneo, o acúmulo de pentosidina 

é significativo na cartilagem, resultando em rigidez e alterando a microanatomia da 

cartilagem, o que alguns acreditam ser um evento de natureza patológica(253,257). O 

colágeno tipo II, danificado pelo estresse oxidativo, perde a estrutura da fibrila e o 

desdobramento facilita a proteólise. Além disso, o colágeno reticulado oxidativamente 

pode impedir a capacidade das MMPs de clivar a hélice tripla do colágeno(246). Estudos 

observacionais em diabéticos indicam aumento da incidência de osteoartrite que pode ser 

o resultado de alterações estruturais da cartilagem induzidas pela glicação(258). Além 

disso, a interação de produtos de AGE com os receptores de AGE em tecidos articulares, 

incluindo os condrócitos, aumenta a resposta inflamatória e acentua ainda mais a 

degradação da cartilagem(259). 

 

5.1.4.4 A Nitrosilação 

Os condrócitos produzem óxido nítrico (NO) constitutivamente e de forma 

dependente de ativação(260). O óxido nítrico se combina com radicais superóxido para 

formar peroxinitrito, um poderoso oxidante conhecido por iniciar a peroxidação lipídica 

e causar danos à matriz. A nitrosilação e a carbonilação ocorrem em condições 

inflamatórias crônicas. 

A produção de NO em condições patológicas pode contribuir para o 

desenvolvimento da doença de várias maneiras (Tabela 7). Na medida em que a 

inflamação está presente na osteoartrite, o produção excessiva de NO pelos condrócitos 

e pelas células sinoviais de revestimento, pode promover aumento da vasodilatação e da 

permeabilidade vascular do tecido sinovial, potencialização da liberação de TNF e 
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interleucina-1 (IL-1) pelos leucócitos, e estimulação da atividade angiogênica por 

monócitos-macrófagos nas articulações(261). 

Tabela 7. Efeitos do óxido nítrico na homeostase da cartilagem. 

Condrócitos: 

óxido nítrico 

exógeno ou 

intracelular 

Inibe a síntese da PGE2 

Inibe as funções da integrina 

Inibição da sulfatação dos glicosaminoglicanos 

Reduz a responsividade ao IGF (Insulin-like growth factor) 

Induz a apoptose 

Induz a calcificação da cartilagem 

Inibe a síntese do DNA 

Potencializa a liberação do agrecan 

Estimula as metaloproteases 

Diminui a síntese de proteoglicanos e colágeno tipo II 

Inibe as citocinas: IL-1, IL-1Ra, TGFß, IL-6, IL-8 

Inibe a polimerização da actina e algumas sinalizações dependentes da tirosino-quinase 

 

Os efeitos mais importantes do NO na osteoartrite provavelmente são exercidos 

na cartilagem, onde ele promoveria uma série de efeitos catabólicos nas funções dos 

condrócitos que resultariam na perda de matriz. 

A expressão de várias metaloproteinases de matriz (MMPs) fica aumentada na 

cartilagem humana afetada pela OA(262). A colagenase-1 (MMP-1) e a colagenase-2 

(MMP-8) estão implicadas na clivagem proteolítica inicial do colágeno nativo, seguida 

pela atividade gelatinolítica que leva à degradação completa do colágeno(263–266). 

A estromelisina (MMP-3) pode degradar moléculas de agrecan(267), embora 

outros membros da família MMP, como MMP-1 ou a MMP-8, também possam produzir 

essa clivagem(268). A MMP-3 pode clivar uma variedade de outros componentes da 

matriz e foi sugerido que ela desempenha um papel na degradação in situ da proteína de 

ligação da cartilagem(269). 
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Foi demonstrado que a colagenase-3 (MMP-13), anteriormente conhecida apenas 

por ser expressa em um tipo de carcinoma(270), encontra-se regulada positivamente na 

cartilagem de OA humana(271). A MMP-13, como a MMP-1, degrada as fibras de 

colágeno tipo II, mas parece ser mais ativa que a MMP-1(236). A MMP-13 também pode 

clivar o agrecan da cartilagem no local de clivagem da MMP no domínio 

interglobular(272,273). 

O óxido nítrico foi associado ao aumento da expressão e atividade de 

determinadas MMPs, uma vez que há um aumento na liberação de agrecan em espécimes 

de cartilagem expostos ao NO(262). 

O óxido nítrico também inibe a sulfatação dos glicosaminoglicanos (GAGs) 

gerando uma população heterogênea dessas moléculas da matriz extracelular(264,265). 

Assim, o aumento da produção de NO na cartilagem também pode ser responsável pelo 

acúmulo de componentes “anormais” da matriz que, por sua vez, podem exercer efeitos 

prejudiciais sobre os condrócitos. Por exemplo, fragmentos de fibronectina degradados 

proteoliticamente (mas não a proteína intacta) induzem a liberação de mediadores 

inflamatórios dos condrócitos, causando degradação da cartilagem ou condrólise(274). 

Há também evidências de que os efeitos catabólicos da IL-1 podem ser potencializados 

pelo NO, que:  

1) inibe a síntese de TGFb e;  

2) diminui a resposta ao fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) em 

condrócitos humanos(275); tanto o TGFb quanto o IGF se opõem aos efeitos da IL-1 e 

exercem efeitos anabólicos na síntese da matriz da cartilagem. 
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5.1.5 Características Microestruturais da Cartilagem 

Como consequência dos diferentes requisitos funcionais, três formas de 

cartilagem evoluíram, cada uma exibindo variação na composição da matriz. Na matriz 

da cartilagem hialina, a forma mais comum, o colágeno tipo II é o principal tipo de 

colágeno (Figura 25). A cartilagem elástica, mais flexível e distensível, possui além do 

colágeno tipo II, uma grande quantidade de fibras elásticas em sua matriz. Já a 

fibrocartilagem, presente em regiões do corpo submetidas a forças de tração, é 

caracterizada por uma matriz contendo uma densa rede de fibras de colágeno tipo I 

grosseiras. 

 

Figura 25. Distribuição da cartilagem em adultos. (a) Existem três tipos de cartilagem adulta distribuída em muitas 
áreas do esqueleto, particularmente nas articulações e onde o suporte flexível é útil, como nas costelas, orelhas e 
nariz. O suporte da cartilagem de outros tecidos ao longo do sistema respiratório também é proeminente. As 
fotomicrografias mostram as principais características de (b) cartilagem hialina, (c) fibrocartilagem e (d) cartilagem 
elástica. Fonte: MescherAL: Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas, 12th Edition: 
http://www.accessmedicine.com. 
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Em todas as três formas, a cartilagem é avascular e é nutrida pela difusão de 

nutrientes de capilares do tecido conjuntivo adjacente (pericôndrio) ou do fluido sinovial 

em cavidades articulares. Em alguns casos, grandes vasos sanguíneos atravessam a 

cartilagem para nutrir outros tecidos, mas esses vasos não fornecem nutrientes para a 

cartilagem. Como pode ser esperado de células em um tecido avascular, os condrócitos 

exibem baixa atividade metabólica. 

O pericôndrio (Figura 26) é uma bainha de tecido conjuntivo denso que envolve 

a cartilagem localizada, por exemplo, na árvore traqueobrônquica, costelas e nariz, 

formando uma interface entre a cartilagem e o tecido suportado pela cartilagem. O 

pericôndrio aporta o suprimento vascular para a cartilagem e, além disso, contém nervos 

e vasos linfáticos. A cartilagem articular, que cobre as superfícies dos ossos em 

articulações móveis, é desprovida de pericôndrio e é sustentada pela difusão de oxigênio 

e nutrientes do líquido sinovial. 

 

Figura 26. Uma seção de cartilagem hialina mostra condrócitos localizados em lacunas. A preparação para a secção 
geralmente causa encolhimento da matriz que pode fazer com que os condrócitos se afastem da matriz e sejam 
distorcidos. A parte superior da figura mostra o pericôndrio mais eosinofílico, um exemplo de tecido conjuntivo denso 
que consiste em grande parte de colágeno do tipo I. Há uma transição gradual e diferenciação das células do 
pericôndrio para a cartilagem, com as células fibroblásticas alongadas, tornando-se condrócitos maiores e mais 
arredondados com superfícies irregulares em contato com a matriz secretada pelas células. X200. H&E. Fonte: 
MescherAL: Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas, 12th Edition: http://www.accessmedicine.com. 

A cartilagem hialina das superfícies articulares dos ossos é de textura estratificada 

bem estruturada, com diferentes conteúdos de condrócitos e MEC, que podem mudar com 
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a idade. Sua estrutura é dividida em duas partes claramente definidas - cartilagem não-

calcificada e cartilagem calcificada, em cujo limite entre elas existe uma linha “ondulada” 

(mais conhecida como “tidemark”). De acordo com várias fontes, a cartilagem não 

calcificada inclui de 3 a 6 zonas, que são caracterizadas por composição celular específica 

e pelo aspecto da MEC (Figuras 27 e 28) (51,276,277). 

 

Figura 27. Divisão da cartilagem articular em camadas. Fonte: https://www.orthobullets.com/basic-
science/9017/articular-cartilage. Acessado em 25/10/2021. 

 Observamos que entre as Figuras 27 e 28 há uma diferença na divisão da 

cartilagem não-calcificada. Ambos classificam a região mais próxima à superfície 

articular como “zona superficial”, entretanto, Lyndin et al (Figura 28) dividem a zona 

superficial em 1A – acelular e 1B – superficial (tangencial). Essa diferença poderia ser 

puramente conceitual, entretanto, alguns estudos trazem novas informações a respeito das 

características dessa zona de cartilagem. Eles mostram que a zona superficial da 

cartilagem articular desempenha um papel central no crescimento e na regulação do 

desenvolvimento tecidual(278). Não apenas a superfície da cartilagem articular 

desempenha um papel importante na morfogênese da articulação diartrodial via síntese 

de matriz diferencial(279), mas a expressão de muitos fatores de crescimento e seus 

receptores na superfície articular sugerem que esta região representa um importante 

centro de sinalização(280,281). Além disso, foi demonstrado in vivo que a zona 
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superficial da cartilagem articular é responsável pelo crescimento aposicional dela e, a 

partir disso, foi formulada a hipótese de que a zona superficial contém uma população de 

células progenitoras / tronco que permite o crescimento aposicional do tecido(281). 

 

Figura 28. Secção transversal da cartilagem articular da cabeça femoral. 1. A - zona acelular, B - zona tangencial 
(de superfície). 2. camada intermediária da zona de transição. 3. camada de grupos de células isogênicas na zona de 
transição. 4. camada de colunas na zona radial (profunda). 5. camada de células hipertróficas na zona radial. 6. 
cartilagem calcificada. 7. osso subcondral. 8. Tidemark. Corado com hematoxilina e eosina. Ampliação: imagem 
central - × 40, 1–8 - × 400. Fonte: DOI: 10.24425/fmc.2019.131138. 

Após a formação do centro secundário de ossificação, o crescimento da cartilagem 

articular torna-se cada vez mais aposicional. Em essência, o crescimento da cartilagem 

articular mostra muitos paralelos com aquele visto na placa de crescimento epifisária. 

Assim, uma nova progênie é gerada na superfície articular, se expande dentro da zona de 
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transição e progride para a diferenciação terminal nas zonas radiais superior e inferior 

(Figura 29). No entanto, no caso da cartilagem articular, a diferenciação terminal não é 

acompanhada de hipertrofia extensa, pois não há necessidade de expansão longitudinal. 

Durante o crescimento, a região basal é reabsorvida pela ossificação endocondral, 

sugerindo que o crescimento da cartilagem articular progride por substituição e não por 

mecanismos intersticiais, com exceção das zonas superficiais e de transição que são 

necessárias como fonte de células(281). 

 

Figura 29. Diagrama resumindo a linhagem celular hipotética da cartilagem articular. As células progenitoras na 
superfície articular se dividem para dar duas células-filhas, uma sendo outra célula progenitora e a segunda sendo 
uma célula unitária de amplificação de trânsito dentro da zona de transição. A célula de amplificação de trânsito pode 
então sofrer novas divisões celulares ao longo da via de diferenciação de condrócitos. Observe que os condrócitos em 
maturação não migram através da matriz. Em vez disso, conforme a cartilagem articular cresce por aposição, a 
posição relativa das células amplificadoras de trânsito originais se move em relação às células progenitoras originais, 
que permanecem na superfície articular. Fonte: Hayes, A.J., et al: The development of articular cartilage: evidence 
for an appositional growth mechanism. Anat Embryol (2001) 203:469–479. 

 

5.1.5.1 Divisão da Cartilagem Articular em Camadas (Zonas) 

5.1.5.1.1 Zona Superficial 

Cobrindo a zona superficial está a lâmina splendens, uma capa acelular de 

colágeno tipo II alinhada na direção da tensão de cisalhamento que serve como uma 

superfície de deslizamento (Figura 28 – 1A). A lâmina splendens também permite a 
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difusão de pequenas moléculas, como a glicose, enquanto retém os componentes da MEC 

da cartilagem em seu interior. Como a lâmina splendens, a zona superficial contém 

fibrilas de colágeno II densamente compactadas, mas também contém uma baixa 

densidade de células alongadas e achatadas. Tanto as células quanto as fibrilas de 

colágeno são orientadas na direção da tensão de cisalhamento(50). Essa zona superficial 

acelular é responsável por entre 1% e 3% da espessura total do tecido da cartilagem(276). 

A zona superficial, junto com a lâmina splendens, constitui 10–20% da espessura total da 

cartilagem articular, e seus colágenos e proteoglicanos estão fortemente interconectados, 

possivelmente para resistir à tensão causada pelo cisalhamento da cartilagem durante o 

movimento(282). 

 

5.1.5.1.2 Zona Tangencial 

A zona tangencial cobre cerca de 10% da espessura total do tecido da cartilagem. 

Essa camada é uma das mais ricas em condrócitos, onde as células têm forma alongada e 

estão dispostas paralelamente ou em ângulo reto com a superfície articular (Figura 28-

1B). Os condrócitos nesta zona são quase completamente preenchidos com o núcleo e o 

citoplasma é representado como uma borda fina ao redor dele(276). 

 

5.1.5.1.3 Zona de Transição 

A zona de transição é dividida em duas camadas - uma camada intermediária e 

uma camada de grupos de células isogênicas. A densidade celular diminui na camada 

intermediária. Os condrócitos ficam posicionados separadamente, em um certo ângulo 

com a superfície, são de forma poligonal e redonda, contêm um, às vezes dois núcleos 

basofílicos e uma quantidade relativamente maior (em comparação com a área de 

superfície) de citoplasma fracamente eosinofílico (Figura 28-2). A camada de grupos de 
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células isogênicas é representada por grupos (até 1–4 condrócitos) e aglomerados (5 ou 

mais condrócitos) de células que têm um núcleo cada, quantidade mais pronunciada em 

relação ao citoplasma eosinofílico (Figura 28-3). Os condrócitos agrupados são 

apresentados como formações arredondadas que com o aprofundamento tornam-se 

primeiro triangulares e depois alongadas. A zona de transição ocupa 40-65% da espessura 

total da cartilagem articular(276). 

 

5.1.5.1.4 Zona Profunda 

A zona profunda também é dividida em duas camadas - uma camada de colunas 

e uma camada de células hipertróficas. A disponibilidade de células alongadas 2-6 na 

forma de uma cadeia que são perpendiculares à superfície da articulação e osso 

subcondral é a principal característica da camada de colunas (Figura 28-4). As células 

que estão localizadas mais próximas da linha de tidemark sofrem alterações degenerativas 

e, em alguns casos, apresentam morte por apoptose. Na camada de células hipertróficas, 

os condrócitos são em sua maioria arranjados individualmente, embora seus 

agrupamentos possam ser encontrados na forma de cadeias (Figura 28-5). Os condrócitos 

nesta área são de dimensões relativamente maiores, eles apresentam alterações 

degenerativas bem-marcadas e sinais gradualmente progressivos de apoptose, às vezes 

lacunas vazias são visíveis. A zona profunda cobre cerca de 15-30% da espessura do 

tecido cartilaginoso da articulação(276). 

 

5.1.5.1.5 Zona de Cartilagem Calcificada 

A zona de cartilagem calcificada é a área da cartilagem articular mais profunda, 

que consiste principalmente de MEC, onde os condrócitos estão localizados separada e 

individualmente (Figura 28-6). Este local está em contato direto com o osso subcondral 
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(Figura 28-7), que tem espessura diferente e às vezes atinge a cartilagem não calcificada. 

A cartilagem calcificada é permeável ao transporte de pequenas moléculas e desempenha 

um papel importante na interação bioquímica entre a cartilagem não-calcificada e o osso 

subcondral(283). A fronteira entre os dois tipos de cartilagem é uma fina linha de duplo 

contorno (tidemark) de coloração basofílica, com aproximadamente 10µm de 

espessura(284) (Figura 28-8). Seu aparecimento é indicativo de acúmulo de detritos 

macromoleculares, incluindo DNA, que não passam pela barreira entre as zonas 

calcificada e não-calcificada. A linha de tidemark nas áreas livres de cartilagem 

calcificada atinge o tecido ósseo. Em alguns lugares, ela é interrompida devido à 

penetração de condrócitos localizados nas proximidades (Figura 28-6 e 28-8)(276). Não 

é uma linha reta através de uma junta, mas uma estrutura tridimensional complexa com 

uma aparência tri-laminada microanatômica distinta (Figuras 30 e 31)(285).  

 

Figura 30. Aspecto trilaminar da tidemark. Fonte: Lyons, TJ, et al: The tidemark of the chondro-osseous junction of 
the normal human knee joint. J Mol Hist (2005) 36: 207–215. 

Ela representa a frente de mineralização da cartilagem calcificada e fornece uma 

transição gradual entre as duas regiões de cartilagem distintas (calcificada e não-

calcificada)(284). Fibrilas de colágeno contínuas cruzam a tidemark, indicando a forte 

ligação entre a cartilagem calcificada e não-calcificada(286). 
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Figura 31. Coloração histoquímica da cartilagem normal com (A) H&E, (B) Picro-sirius vermelho, (C) Azul de 
toluidina e (D) Safranina O. As setas apontam para a tidemark. Fonte: Lyons, TJ, et al: The tidemark of the chondro-
osseous junction of the normal human knee joint. J Mol Hist (2005) 36: 207–215. 

Há também uma linha de limite nítida entre a cartilagem calcificada e o osso 

subcondral, chamada de 'linha de cimento' [cement line] (Figura 32)(286).  

 

Figura 32. Zonas da cartilagem articular evidenciando a presença da tidemark, cartilagem calcificada, linha de 
cimento e osso subcondral. Fonte: Madry, H.: The basic science of the subchondral bone.  Knee Surg Sports Traumatol 
Arthrosc (2010) 18:419–433. 

 

5.1.5.1.6 Linha de Cimento 

A linha de cimento marca a transição da zona de cartilagem calcificada para o 

osso subcondral. A fluorescência no osso subcondral subjacente é geralmente maior do 

que na cartilagem e a linha de cimento é claramente visível nas imagens de TPF (Two-

photon fluorescence) como uma linha de fluorescência aumentada. Alguns autores 

acreditam que ao contrário da tidemark, nenhuma fibrila de colágeno contínua cruza a 

linha de cimento(286). No entanto, imagens de SHG (Second harmonic generation) de 
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alta resolução nesta região revelam fibras de colágeno que cruzam a linha de cimento, 

porém com uma distribuição irregular (Figura 33)(287).  

 

Figura 33. A linha de cimento em seção transversal. Em todas as imagens, a cartilagem calcificada está na metade 
superior da imagem e o osso subcondral na metade inferior. CC, cartilagem calcificada; CL, linha de cimento; SB, 
osso subcondral. (A) Imagem SHG mostrando diferenças na organização do colágeno entre a cartilagem e o osso. (B) 
imagem TPF do mesmo campo mostrando o acúmulo de detritos fluorescentes nas lacunas e fluorescência intensa na 
linha de cimento. (C – E) Imagem SHG de alta resolução das fibras de colágeno na interface da linha de cimento entre 
a cartilagem calcificada e o osso subcondral. As inserções mostram regiões com fibras cruzando a linha de cimento 
em uma ampliação maior. Em (D) há tantas fibras cruzando a linha de cimento que parece obscurecido em alguns 
lugares. Fonte: Mansfield, J. A multi-modal multiphoton investigation of microstructure in the deep zone and calcified 
cartilage. J. Anat. (2012) 220, pp405–416. 

 

5.1.5.1.7 Tidemark 

A tidemark parece ter funções biomecânicas significativas. Ela muda em resposta 

a microlesões e avança para a cartilagem não-calcificada. Há uma mudança considerável 

na rigidez entre essas duas camadas(286). A partir da tidemark, a cartilagem calcificada 

se estende por uma distância variável em direção à cavidade medular, onde é remodelada 

e substituída por tecido, ou osso lamelar semelhante às trabéculas de suporte. Essas 

trabéculas, que são predominantemente perpendiculares à superfície articular, são 

cruzadas perpendicularmente por trabéculas mais finas. Muitas vezes, são lamelas ou 

lâminas, em vez de trabéculas reais(288). Quando o osso esponjoso denso diretamente 

subjacente à cartilagem calcificada é visto em um corte perpendicular à superfície 

articular, ele tem a aparência de uma massa óssea sólida fenestrada por numerosos 
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espaços intercomunicantes. Quando, entretanto, é visto em um corte tangencial à 

superfície articular, fica claro que o osso consiste em placas que se unem para envolver 

os espaços intermediários. As placas são relativamente grossas (0,2 - 0,4 mm) e os 

espaços são relativamente estreitos (0,4 - 0,6 mm). Logo abaixo da superfície articular, 

esses espaços são aproximadamente tão longos quanto largos, de modo que nos 

lembramos de um favo de mel (Figura 34)(289). 

 

Figura 34. [1] Diagrama mostrando osso esponjoso do Tipo I, feito inteiramente de hastes finas se anastomosando 
para formar uma rede. [2] Diagrama mostrando osso esponjoso consistindo de placas dispostas paralelamente umas 
às outras. As placas são separadas por espaços atravessados por hastes que parecem manter as placas separadas. [3] 
Diagrama mostrando osso esponjoso feito inteiramente de placas. A face esquerda do 'cubo' mostra que as placas 
individuais têm contornos irregulares com numerosas fenestrações. A face direita dá a impressão de que as placas 
estão dispostas paralelamente umas às outras e delimitando espaços longitudinais. A face superior, entretanto, revela 
que as placas realmente formam uma malha e encerram espaços tubulares orientados paralelamente entre si. [4] 
Diagrama mostrando osso esponjoso onde as faces direita e esquerda do 'cubo' dão a impressão de uma massa sólida 
de osso fenestrada por espaços irregulares. A face superior mostra parte de uma superfície articular para expor o osso 
esponjoso subjacente, revelando que a arquitetura se assemelha a de um favo de mel com pequenos espaços 
delimitados por placas relativamente grossas. Os espaços tornam-se maiores à medida que se distanciam da superfície 
articular. Fonte: Singh, I. The architecture of cancellous bone. J. Anat. (1978) 127, 2, pp. 305-310. 

Essa aparência, entretanto, é vista apenas alguns milímetros abaixo da superfície 

articular. Mais profundamente no osso, os espaços aumentam consideravelmente e 

gradualmente tendem a se alongar em uma direção perpendicular à superfície articular 

formando a esponjosa subarticular(286). Embora a cartilagem articular hialina seja 

composta principalmente de colágeno do tipo II, responsável por mais de 50% do peso 

seco da cartilagem, o colágeno do tipo X está presente na cartilagem calcificada. A placa 

terminal cortical, sendo feita de osso, consiste principalmente de colágeno tipo I. A 
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observação de superfícies cortadas verticalmente com o microscópio eletrônico de 

varredura(290) demonstrou que a placa subcondral sob a junção osteocondral é composta 

por lâminas de fibrilas de colágeno paralelas que continuam nas lamelas das trabéculas 

ósseas. Canais vasculares ocasionais são conectados à junção osteocondral por pequenas 

passagens. É importante ressaltar que nenhuma fibra de colágeno é contínua entre a 

cartilagem calcificada e a placa terminal cortical (Figura 35). Assim, a junção 

osteocondral representa uma região de fraqueza. Em contraste, a tidemark que separa a 

cartilagem calcificada da cartilagem articular é cruzada por fibrilas de colágeno, 

resultando em uma ligação bastante forte entre essas duas zonas. 

 

Figura 35. Imagens de SEM (Scanning Electron Microscopy) das zonas profundas da cartilagem e da placa óssea 
subcondral subjacente. [cc] cartilagem calcificada; [sbp] placa óssea subcondral; [tm] tidemark; [rz] zona radial. 
Fonte: Madry, H, et al: The basic science of the subchondral bone. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010) 
18:419–433. 

 

5.1.5.1.8 Osso Subcondral 

As camadas mais profundas da cartilagem obtêm seu suporte nutricional do osso 

subcondral, ao invés da sinóvia, e contêm condrócitos que vivem em um microambiente 

diferente daquele de seus vizinhos superficiais(291). Imediatamente abaixo da cartilagem 

calcificada está a placa subcondral de osso cortical relativamente inflexível. 

Muito embora o osso subcondral tenha sido definido de várias maneiras, o termo 

mais frequentemente se refere aos componentes ósseos situados distais à cartilagem 
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calcificada(286,292,293). O osso subcondral pode ser separado em duas entidades 

anatômicas distintas: placa óssea subcondral e osso trabecular subcondral(294) 

(Figura 36). 

 

Figura 36. Estrutura da cartilagem articular e do osso subcondral em uma articulação humana normal. CC, 
cartilagem calcificada; NCC, cartilagem não-calcificada; SBP, placa óssea subcondral; STB, osso trabecular 
subcondral. As setas indicam a tidemark; a linha pontilhada indica a linha de cimento. Fonte: Li et al. Arthritis 
Research & Therapy. 2013, 15:223. 

 

5.1.5.1.8.1 Placa Óssea Subcondral 

A placa óssea subcondral é uma lamela cortical delgada, situada imediatamente 

abaixo da cartilagem calcificada(295). Esta placa terminal cortical não é uma estrutura 

impenetrável, ao invés disso, possui uma porosidade acentuada. É invadida por canais 

que fornecem uma ligação direta entre a cartilagem articular e o osso trabecular 

subcondral. Um número surpreendentemente alto de vasos arteriais e venosos, bem como 

nervos, penetra através dos canais e envia pequenos ramos para a cartilagem 

calcificada(286,296). A distribuição e número desses canais dependem não apenas do 

envelhecimento, mas também da magnitude das forças compressivas transmitidas pela 

cartilagem e osso subcondral dentro e entre as articulações(295). Esses canais estão 

preferencialmente concentrados nas áreas mais fortemente submetidas ao estresse físico 

da articulação. A forma e o diâmetro dos canais também diferem com a espessura da placa 

cortical. Os canais são mais estreitos e formam uma malha semelhante a uma árvore em 
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regiões onde a placa subcondral é mais espessa, enquanto eles tendem a ser mais largos 

e se assemelhar a ampolas onde a placa é mais fina(295). O tecido cartilaginoso fica 

encaixado na superfície irregular da placa óssea subcondral subjacente, algo como um 

quebra-cabeça(297). Isso permite a transformação das forças de cisalhamento durante a 

compressão e a tração. Há um gradiente de rigidez acentuada entre a cartilagem não-

calcificada, a cartilagem calcificada, a placa terminal cortical e o osso subarticular, que 

pode ser uma das causas de dano à cartilagem devido às tensões de cisalhamento. A 

cartilagem normal pode suportar cerca de 2,5 a 5 vezes o pico de deformação causado 

pela carga gerada ao caminhar. O osso subcondral aumenta este fator significativamente, 

normalmente ele atenua cerca de 30% das cargas através das articulações, enquanto que 

apenas 1–3% é atenuado pela cartilagem(298). 

 

5.1.5.1.8.2 Osso Trabecular Subcondral 

Surgindo da placa óssea subcondral estão as trabéculas de suporte, que 

compreendem o osso trabecular subcondral, juntamente com a estrutura óssea mais 

profunda(286). O osso trabecular subcondral exerce importantes funções de absorção de 

choque e suporte nas articulações normais, e pode ser também importante para o 

suprimento de nutrientes da cartilagem e seu metabolismo(299). Em relação à placa óssea 

subcondral, o osso trabecular subcondral é mais poroso e metabolicamente ativo, 

contendo vasos sanguíneos, nervos sensoriais e medula óssea(291). O osso trabecular 

subcondral tem uma estrutura não-homogênea que varia com a distância da superfície 

articular. Exibe anisotropia estrutural e mecânica significativa, ou seja, as trabéculas 

ósseas apresentam orientação espacial preferencial e paralelismo(300). O osso subcondral 

é uma estrutura muito dinâmica e adaptada de forma única às forças mecânicas impostas 

pela articulação. Além dos padrões de densidade óssea e propriedades mecânicas, o osso 
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subcondral também ajusta dinamicamente a orientação trabecular e os parâmetros de 

escala em uma relação precisa com o estresse principal(301). O estresse mecânico 

também modifica o contorno e a forma do osso subcondral por meio da modelagem e 

remodelação óssea(302). O selamento da junção osteocondral ocorre durante a maturação 

esquelética, estabelecendo a fronteira entre os compartimentos sinovial e subcondral que 

persiste na articulação do adulto saudável. A junção osteocondral é, portanto, uma 

estrutura complexa, embora ainda não completamente compreendida. A integridade da 

junção osteocondral é mantida firmemente na articulação saudável, mas comprometida 

na osteoartrite(291). 

Um breve resumo das características das zonas da cartilagem articular pode ser 

apreciado na Tabela 8. 

Tabela 8. Zonas da cartilagem articular. 

Zona superficial (ou 
tangencial) 

• A orientação do colágeno tipo II é paralela à articulação; 
• Tem condrócitos achatados, fibras de colágeno condensadas e proteoglicanos esparsos; 
• Tem a maior concentração de colágeno e a menor concentração de proteoglicanos; 
• Única zona onde as células progenitoras da cartilagem articular foram encontradas. 
 

Zona intermediária (ou de 
transição) 

• O colágeno tipo II tem uma organização oblíqua ou aleatória; 
• É a camada mais espessa com condrócitos redondos e conteúdo abundante de 
proteoglicanos. 
 

Zona profunda (ou radial) • O colágeno tipo II é perpendicular à articulação e cruza a tidemark; 
• Possui a maior concentração de proteoglicanos; 
• Condrócitos redondos dispostos em colunas. 
 

Tidemark • É profunda na camada basal e separa a cartilagem articular verdadeira da cartilagem mais 
profunda que é um remanescente da cartilagem precursora, que participou da ossificação 
endocondral durante o crescimento longitudinal na infância; 
• A tidemark divide: 
        - A cartilagem superficial não-calcificada da cartilagem calcificada mais profunda; 
        - As fontes nutricionais para os condrócitos; 
• A tidemark é encontrada apenas nas articulações; 
• É mais proeminente na articulação adulta e sem crescimento. 
 

Osso subcondral • O osso subcondral pode ser separado em duas entidades anatômicas distintas: placa óssea 
subcondral e osso trabecular subcondral; 
• A placa óssea subcondral possui uma porosidade acentuada, é invadida por vasos 
sanguíneos e nervos que enviam ramos para a cartilagem calcificada; 
• Atenua significativamente as forças de carga articular 

 

 5.1.5.2 Microestrutura da Cartilagem 

Apesar de em cortes histológicos observarmos frequentemente um espaçamento 

entre a parede interna da lacuna e a membrana celular dos condrócitos, em tecido 

cartilaginoso vivo, os condrócitos essencialmente ocupam todo o espaço interno dela. 
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Grupos intimamente associados de duas ou quatro lacunas indicam grupos isogênicos, ou 

clones de condrócitos derivados da mesma célula. As diferenças de coloração são 

evidentes entre a matriz imediatamente ao redor de cada lacuna, chamada de matriz 

territorial, e da matriz mais distante das lacunas, chamada matriz interterritorial. A matriz 

territorial imediatamente em torno de cada condrócito, é rica em glicosaminoglicanos e 

pobre em colágeno apresentando dessa forma, basofilia intensa e metacromasia. Já na 

matriz interterritorial localizada entre as lacunas, o colágeno é mais abundante, 

apresentando coloração menos basofílica(303) (Figura 37). 

 

Figura 37. Cartilagem hialina e sua matriz extracelular. Salientando as matrizes territorial e interterritorial, 
presença de lacunas e grupos celulares isogênicos. Fonte: 
https://www.dartmouth.edu/~anatomy/Histo/lab_2/bone/DMS065/popup.html 

O desempenho mecânico da cartilagem é sustentado por sua fantástica 

microestrutura. Como dito anteriormente, os principais constituintes da cartilagem 

incluem uma matriz anisotrópica e heterogênea de colágeno predominantemente do tipo 

II, entrelaçada com proteoglicanos de alto peso molecular, principalmente agrecanos, 

imersos em um fluido intersticial contendo numerosos eletrólitos fisiológicos. Perto da 

interface com o osso, a matriz de colágeno é orientada predominantemente perpendicular 

a ele quando observada em uma mesoescala, com a orientação das fibrilas inclinando-se 

ao se mover para cima através da cartilagem, até que elas se encontrem 
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predominantemente paralelas à superfície de articulação, formando as clássicas arcadas 

de Benninghoff(304).  

Em escalas de comprimento de alguns micrômetros, a orientação do colágeno é 

pseudoaleatória, permitindo a formação de uma rede interconectada que fornece um 

emaranhamento efetivo de agrecanos(305,306) (Figura 38).  

 

Figura 38. Estrutura hierárquica da cartilagem articular, mostrando a organização do colágeno em diferentes 
escalas de comprimento de milímetro (esquerda) a micrômetro (direita). À esquerda, a orientação das fibras de 
colágeno das arcadas de Benninghoff, que representam a orientação predominante das fibrilas de colágeno na 
mesoescala dentro de uma determinada região, são ilustradas com osso representado na parte inferior do diagrama. 
A distribuição típica de agrecan para a unidade funcional de transporte de carga é ilustrada para tecido saudável em 
vermelho (à esquerda) e seu emaranhamento dentro da malha de colágeno, que é pseudoaleatório em níveis mais 
baixos de escala (centro e direita). Fonte: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmbbm.2016.04.032. 

Essa interação com os agrecanos é de fundamental importância nas propriedades 

de suporte de carga das articulações. Do ponto de vista mecânico, as grandes 

macromoléculas de agrecan são deformadas e comprimidas na rede de colágeno, 

formando uma estrutura composta de baixa permeabilidade que serve para reter a pressão 

do fluido e fornece rigidez compressiva para a cartilagem(307). Do ponto de vista 

eletroquímico, os agrecanos são relativamente imóveis, com uma estrutura de escova 

consistindo em numerosas cadeias laterais de glicosaminoglicanos possuindo carga 

elétrica, que por sua vez induzem uma camada de proteção iônica eletrofisiológica, 

formando a chamada camada de Debye2(308) (Figura 39). Dessa maneira, eles 

configuram gradientes de concentração de íons e, portanto, gradientes de potencial 

 
2 O conceito de teoria eletrocinética é baseado na camada elétrica dupla (EDL) ou camada de Debye. Devido 
ao equilíbrio eletroquímico entre uma superfície sólida e uma solução eletrolítica, normalmente a interface 
adquire uma carga elétrica fixa, devido a uma camada de íons móveis, conhecida como dupla camada 
elétrica, que se forma na região próxima à interface. A formação de EDL é um processo eletroquímico que 
é esquematicamente representado na Figura 39. 
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químico. Por sua vez, as pressões osmóticas atuam na redução desses gradientes iônicos, 

hidratando e, assim, inchando o constituinte da cartilagem sólida, colocando o colágeno 

sob estresse de tensão(309). Esta tendência geral do constituinte sólido de absorver fluido 

é considerada como tendo impacto mecânico devido à indução de um pré-estresse(310) e 

auxiliando na prevenção da cartilagem ser permanentemente deformada sob carga, 

especialmente em um contexto de recuperação e carregamento repetidos(311). 

 

Figura 39. Formação da camada de Debye; uma camada fina carregada por contra-íons, na interface entre a parede 
sólida e o eletrólito. Fonte: Indian Journal of Pure & Applied Physics. Vol. 55, October 2017, pp. 745-753. 

A capacidade do tecido de suportar tensões compressivas elevadas sem ser 

esmagado, é fruto da natureza multifásica da cartilagem articular e à combinação única e 

específica dos coeficientes relacionados ao tecido, ou seja, sua porosidade, 

permeabilidade, condutividade, difusividade, módulos elásticos e suas distribuições não 

homogêneas e anisotrópicas dentro do tecido(312–315). 

Juntas, a fase fluida, a fase de íons e a matriz sólida com carga elétrica 

relativamente suave produzem uma diversidade de fenômenos mecanoeletroquímicos 

(MEQ) observados(315,316). 

O ambiente mecânico dos condrócitos é um dos fatores mais importantes que 

afetam a saúde e a função da articulação diartrodial. Os sinais mecânicos não apenas 

influenciam a manutenção homeostática da matriz extracelular da cartilagem articular, 
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mas também são considerados fatores significativos no início e progressão da 

degeneração articular(317). 

Embora os condrócitos não sejam considerados células sensoriais, é evidente que 

eles têm a capacidade de responder a uma ampla gama de fenômenos biofísicos que estão 

associados às cargas mecânicas sobre a matriz extracelular(318). A natureza (por 

exemplo, tensão, compressão e cisalhamento) e magnitudes dos outros sinais MEQ 

transmitidos às células in situ e, assim, ao núcleo, são todas afetadas pelas propriedades 

MEQ da matriz extracelular e da matriz pericelular (MPC). Cada condrócito é rodeado 

por uma MPC estreita que, juntamente com a (s) célula (s) isolada (s) é referida como um 

condron (Figura 40). Embora a função completa da MPC na cartilagem ainda não tenha 

sido elucidada, evidências crescentes sugerem que a MPC serve como um transdutor de 

sinais biomecânicos e bioquímicos para os condrócitos(319), além de apresentarem um 

importante papel funcional para a MEC na regulação dos ambientes mecânicos e físico-

químicos em múltiplas escalas, que por sua vez influenciam o metabolismo dos 

condrócitos, a homeostase da cartilagem e a saúde geral das articulações(320). 

 

Figura 40. Estrutura e morfologia do MPC. (A) Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) mostrando o 
condrócito dentro das matrizes pericelular, territorial e extracelular (barra de escala = 1 μm). (B) Microscopia de íon 
hélio de um vazio celular dentro de uma seção transversal da cartilagem articular mostrando a morfologia em forma 
de cesta do colágeno na matriz pericelular. (C) Imunohistoquímica para colágeno tipo VI em toda a espessura da 
cartilagem articular. (D) Reconstrução tridimensional dos condrócitos da cartilagem articular definidos pelo colágeno 
tipo VI. Fonte: Matrix Biol. 2014 October ; 0: 25–32. doi:10.1016/j.matbio.2014.08.009. 
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De forma análoga à agulha de um toca discos, por exemplo, a MEC, em associação 

ao fluido intersticial, solutos e íons, pode ser considerada coletivamente como um 

transdutor de sinais que recebe informações mecânicas de entrada na forma de carga 

articular e produz a saída de várias formas de sinais extracelulares (por exemplo, a taxa 

de deformação, pressão, sinais elétricos, bem como fluidos, soluto [nutrientes] e campos 

de fluxo de íons). Esses sinais traduzidos, por sua vez, definem o meio celular in situ e 

podem atuar, de maneira independente ou em combinação, para influenciar as atividades 

do condrócito ou, alternativamente, ser ignorados por ele(310). 

Os mecanismos pelos quais os condrócitos convertem estímulos físicos em sinais 

intracelulares (por exemplo, mecanotransdução no caso de estímulos mecânicos), que por 

sua vez direcionam as atividades celulares, representam uma área de intensa pesquisa 

ortopédica. Um passo importante para a identificação desses mecanismos é uma descrição 

da natureza exata do ambiente mecanoeletroquímico dos condrócitos in situ(310) (Figura 

41). 

 

Figura 41. Ilustração da estrutura da cartilagem articular e distribuição dos condrócitos e as inter-relações entre a 
composição, os sinais MEQ e as atividades biossintéticas dos condrócitos. Fonte: Mow VC, et al. Osteoarthritis and 
Cartilage (1999) 7, 41–58. 

 Claramente, a forma de transmissão dos sinais MEQ dependem inteiramente da 

natureza do meio de transmissão (se o material é um isolante ou um condutor, e se o 
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material contém água e íons dissolvidos). Funcionalmente, o aspecto mais importante da 

composição da cartilagem é o seu conteúdo de água e sua densidade de carga elétrica 

fixa(313,321). Fatores relacionados a organização das macromoléculas da matriz 

extracelular, como os vários tipos de colágeno e proteoglicanos(322), e de distribuições 

celulares e composicionais heterogêneas no interior do tecido(310) também 

desempenham um papel significante na definição do ambiente da MEC em torno do 

condrócito(318). 

 

 5.1.5.3 Propriedades Mecânicas e Função da Matriz Pericelular 

Convém lembrar, que a MEC exibe heterogeneidade significativa com base na 

distância entre os condrócitos e é classificada em regiões distintas, denominadas como 

matriz pericelular (MPC), matriz territorial e matriz interterritorial (Figura 42). A matriz 

interterritorial constitui a maior fração da matriz cartilaginosa, consistindo 

principalmente de colágeno tipo II e moléculas de agrecan. A MPC é uma zona 

estruturalmente distinta, que serve de intermediária entre a MEC e a parede do condrócito, 

medindo aproximadamente 2-4 µm de espessura(323).  Essa região estreita de tecido 

envolve completamente o condrócito e, juntamente com a(s) célula(s) nela contida(s), 

foram denominados como um côndron(324). Assim, um côndron é formado pelo 

condrócito e sua matriz pericelular. Como os eles estão incorporados à MEC da 

cartilagem, a medição das propriedades da MPC requer a extração do côndron, o corte do 

tecido ou métodos indiretos que combinam medidas de deformação em microescala com 

modelagem teórica, entretanto, são medidas tecnicamente difíceis devido à baixa 

densidade celular do tecido cartilaginoso(325). 

 Várias técnicas que foram usadas para caracterizar as propriedades mecânicas da 

MPC requerem extração física de côndrons do tecido. Entre elas, temos a deformação de 
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côndrons isolados incorporados em hidrogel(326,327), compressão de côndron 

único(328,329) e aspiração por micropipeta(330–333). Entretanto, um paradoxo 

interessante nos estudos sobre a função e regeneração da cartilagem, surge quando 

observamos que, embora um ambiente mecânico suave seja necessário para manter o 

fenótipo dos condrócitos in vitro(334), um módulo de compressão muito mais alto é 

necessário para que os produtos de engenharia recapitulem a função do tecido nativo. 

Quando cultivados in vitro, os condrócitos são encapsulados em hidrogel com módulo de 

~ 10 kPa ou menos para manter a viabilidade celular e prevenir a desdiferenciação(334). 

Neste ambiente, embora os condrócitos possam sintetizar os principais constituintes da 

MEC, a saber, colágeno tipo II e agrecan, essas moléculas não se agrupam na estrutura 

hierárquica da MEC nativa, falhando assim em restaurar completamente as propriedades 

biomecânicas do tecido nativo(335). 

 

Figura 42. Micrografias eletrônicas de transmissão (TEM) de um condrócito e matriz circundante na cartilagem 
articular [E: matriz extracelular (MEC), P: matriz pericelular (MPC), C: condrócito, CF: fibra de colágeno na MEC]. 
Fonte: Youn I, et al. Zonal variations in the three-dimensional morphology of the chondron measured in situ using 
confocal microscopy. Osteoarthr Cartil. 2006;14(9):889–97. 

Estudos de aspiração por micropipeta (Figura 43) forneceram algumas das 

primeiras medidas quantitativas diretas das propriedades elásticas(331,332) e 
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bifásicas(333,336) da MPC, demonstrando que os módulos de Young da MPC (40 - 70 

kPa) são cerca de duas ordens de magnitude (~ 100x) maiores do que aqueles dos 

condrócitos ~ 0,5 kPa(337), mas até uma ordem de magnitude (~ 10x) menores do que 

aqueles da MEC circundante, dependendo da zona da cartilagem (0,1 - 2 MPa)(338). Foi 

demonstrado que as propriedades da MPC exibem uniformidade zonal, ou seja, 

permanecem as mesmas independentemente da profundidade do côndron na cartilagem 

articular, diferentemente da MEC que sofre variações significativas de suas propriedades 

dependendo da profundidade do tecido(338). O módulo de compressão aumenta 

significativamente com a profundidade da superfície articular, variando de 0,079 ± 0,039 

MPa na camada superficial, a 1,14 ± 0,44 MPa nas camadas mais profundas. Já a camada 

mais próxima ao osso subcondral, a cerca de 250 µm de profundidade, chega a ter um 

módulo de compressão de 2,10 ± 2,69 MPa(338). 

 

Figura 43. Aspiração por micropipeta de côndron mecanicamente isolado. Fonte: Alexopoulos LG, et al. Alterations 
in the mechanical properties of the human chondrocyte pericellular matrix with osteoarthritis. J Biomech Eng. 
2003;125(3):323–33. 

 Estudos de imagens do côndron in situ, demonstraram que a MPC pode ter 

múltiplas funções biomecânicas, regulando tanto a amplificação quanto a blindagem de 

forças, dependendo da posição da célula no tecido. Por exemplo, na zona superficial da 

cartilagem, que exibe o módulo de compressão da MEC mais baixo, a presença da MPC 

pode na verdade diminuir os níveis de tensão celular, enquanto nas zonas profundas, a 

diferença nos módulos da MEC e da MPC resulta em uma amplificação das tensões 

celulares(339). Esses achados sugerem que um papel importante para a MPC possa ser o 
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fornecimento de um ambiente de tensão relativamente uniforme para os condrócitos, 

apesar das grandes variações zonais da tensão na MEC durante a carga(340). 

 Os modelos trifásicos, que incorporam as fases iônica, sólida e fluida da 

cartilagem(313), sugerem que outro papel importante para a MPC e a MEC pode ser o de 

melhorar e regular a conversão da carga mecânica às mudanças físico-químicas que 

podem ser detectadas pelos condrócitos(310). O conteúdo de proteoglicano da MPC é 

geralmente maior do que o da MEC circundante. Portanto, a deformação do tecido e as 

mudanças associadas no conteúdo de água intersticial que ocorrem durante o 

carregamento(341) resultarão em mudanças dinâmicas no ambiente físico-químico e 

osmótico do condrócito(342). É importante ressaltar que um volume crescente de 

evidências sugere que as mudanças osmóticas podem fornecer sinais críticos para regular 

a resposta dos condrócitos ao carregamento(343,344). 

 

 5.1.5.4 Relação entre as Propriedades Biomecânicas e a Composição da MPC 

A matriz extracelular da maioria dos tecidos contém um conjunto de moléculas 

relacionadas, que interagem umas com as outras para formar redes, como ilustrado na 

Figura 44. A variabilidade é, em grande medida, um efeito de diferentes tipos de 

montagem, parcialmente reguladas por um número limitado de moléculas mais exclusivas 

de um tecido específico(345). As estruturas e funções específicas do tecido da matriz 

extracelular envolvem complexas, e ainda mal compreendidas, interações entre as 

proteínas extracelulares individuais. A formação desses elementos arquitetônicos 

específicos é crítica para o desenvolvimento e função normal do tecido(346). A principal 

proteína em qualquer matriz extracelular é um colágeno formador de fibrilas, isto é, 

colágeno tipo I na maioria dos tecidos e colágeno tipo II em tecido cartilaginoso. O 

processo de formação dessas estruturas fibrilares é ajustado por outros colágenos 
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fibrilares, como por exemplo o colágeno tipo V interagindo com o colágeno tipo I e 

colágeno tipo XI com tipo II, presentes em quantidades inferiores a 5% na 

fibra(75,347,348). 

 

Figura 44. Ilustração esquemática de constituintes moleculares na cartilagem e sua disposição em grandes 
conjuntos multimoleculares. São indicadas as diferentes composições e organizações na superfície celular com vários 
receptores interagindo com moléculas de matriz específicas, na matriz interterritorial mais próxima das células e na 
matriz interterritorial à distância. Fonte: Heinegard, D.: Int. J. Exp. Path. (2009), 90, 575–586. 

Contudo, algumas moléculas podem ser encontradas exclusivamente ou em 

concentrações mais elevadas na MPC em comparação com a MEC circundante(349), 

sendo por isso, consideradas elementos-chave na constituição da MPC(350). Entre elas, 

encontramos mais notavelmente colágeno tipo VI(170,324,351–353), perlecan(354,355) 

[também conhecido como proteoglicano heparan sulfato 2], monômeros e pequenos 

agregados de agrecan (356,357), matrilinas(358–360), hialuronan(357,361,362), 

biglican(363,364), colágeno tipo IX(365,366), fibrilina-1(367,368) e colágeno tipo 

III(125,126). As interações entre esses constituintes moleculares contribuem para a 

ultraestrutura distinta da cápsula em forma de malha da MPC(369) e suas propriedades 

biomecânicas. 
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Na cartilagem articular normal adulta, a MPC é tipicamente definida pela presença 

exclusiva de colágeno tipo VI localizado ao redor do condrócito(324). Estudos em 

modelo animal, confirmam que o colágeno tipo VI tem um papel funcional importante 

nas definições bioquímicas e biomecânicas da MPC e também sugerem que componentes 

adicionais da matriz contribuem para a integridade estrutural e propriedades mecânicas 

dela(165). 

 

5.1.5.5 Os Componentes da Matriz Pericelular 

5.1.5.5.1 O Perlecan 

Uma série de moléculas de matriz são encontradas exclusivamente na MPC da 

cartilagem em comparação com a MEC, incluindo o perlecan, um grande proteoglicano 

heparan sulfato (HS). Ele provavelmente contribui significativamente para as 

propriedades da MPC da cartilagem hialina madura(340). O perlecan é uma proteína 

multifuncional e altamente conservada, conhecida por afetar o módulo de compressão da 

MPC(370,371) e servir de depósito para fatores de crescimento(372,373), indicando que 

ele desempenha um papel na sinalização biomecânica e celular(374). Mutações do gene 

Hspg2, que codifica o perlecan em humanos, resultam em defeitos na ossificação 

endocondral e esqueletogênese, causando, por exemplo, a displasia dissegmental, tipo 

Silverman-Handmaker(375), que é uma doença autossômica recessiva letal e se apresenta 

com condrodisplasia grave, face plana, tórax estreito, orelhas anormais, pescoço curto, 

baixa estatura severa, membros curtos e arqueados, bem como mobilidade articular 

diminuída, fenda palatina, anisospondilia (deformidade dos corpos vertebrais) e pés 

tortos(376).  

As regiões periféricas da MPC, positivas somente para o colágeno tipo VI, 

exibiram módulos elásticos mais elevados do que regiões duplamente marcadas 
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(colágeno tipo VI e perlecan), sugerindo que o perlecan tem um papel de demarcador do 

limite da MPC e as regiões de colágeno tipo VI isolado, marcam a transição para a matriz 

territorial adjacente(370). 

 

5.1.5.5.2 O Agrecan 

Uma característica distintiva da MPC nativa é a localização preferencial de 

proteoglicanos específicos(377). Em particular, o agrecan, o principal proteoglicano da 

cartilagem, está mais concentrado na MPC(378). É na MPC que o agrecan apresenta uma 

renovação mais rápida(379), e é onde suas moléculas mais recentemente sintetizadas 

ficam preferencialmente localizadas(380). O agrecan tem uma arquitetura tipo escova-

de-garrafa, consistindo em uma proteína de núcleo de ~ 400 nm de comprimento e massa 

de 3 × 106 dáltons(58), decoradas com mais de 100 cadeias laterais de um 

glicosaminoglicano densamente compactadas, chamado sulfato de condroitina (CS-

GAG) de ~ 40 nm de comprimento(381) (Figura 45). Na cartilagem, o agrecan contribui 

com > 90% dos CS-GAGs e com as cargas fixas totais(345), e dota a matriz com seu 

ambiente altamente carregado negativamente(382). Assim, a principal função da 

molécula de agrecan é fornecer uma densidade de carga fixa extremamente alta, central 

para criar o ambiente osmótico alto, necessário para reter água no tecido(345), criando 

desta forma, uma pressão de intumescimento osmótica (eletrostática) e uma 

permeabilidade hidráulica, que juntas conferem resistência à compressão estática e 

dinâmica, e ao cisalhamento(383). Embora a contribuição do agrecan para a biomecânica 

do tecido da cartilagem tenha sido bem documentada(383), não está claro se, ou como, o 

agrecan e suas cargas negativas fixas impactam o microambiente pericelular e a 

mecanossensibilidade dos condrócitos in vivo(323). Também não está claro como a 

integridade estrutural do agrecan é mantida na MPC, pois o mecanismo de montagem 
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primária da rede do agrecan e a ligação do agrecan com o ácido hialurônico (HA) assistida 

pela proteína de ligação(384), não abordam totalmente a diversidade ou as mudanças na 

retenção do agrecan em diferentes estágios de desenvolvimento e estados de doença, além 

da distribuição preferencial de agrecan na MPC(380). 

 

Figura 45. (A) Micrografia eletrônica de um conjunto de agrecan sombreado com platina. Várias moléculas de 
agrecan livres também são visualizadas. (B) Ilustração esquemática do conjunto de agrecan gigante mostrado em 
(A). O conjunto consiste em aproximadamente cem monômeros de agrecan ligados não-covalentemente pelo domínio 
N-terminal ao núcleo proteico de uma única cadeia de hialuronan. Fonte: Alberts B, et al. Molecular Biology of the 
Cell. 6th ed. Bethesda, MD; 2017. 

  

5.1.5.5.3 A Decorina 

Para que o agrecan mantenha sua integridade na MPC, um pequeno proteoglicano 

rico em leucina, chamado decorina, desempenha importante papel na sua regulação 

(Figura 46). A decorina é um membro da família de pequenas proteínas de repetição ricas 

em leucina (small leucine-rich repeat protein family - SLRPs) e funciona principalmente 

como um "ligante físico" para aumentar a adesão molecular entre as fibrilas agrecan-

agrecan e agrecan-colágeno II, fortalecendo assim a integração das redes de agrecan sem 

afetar diretamente a biologia dos condrócitos ou a biossíntese de agrecan(385). Desta 

maneira, sabemos atualmente que a decorina desempenha um papel indispensável na 

regulação da integridade estrutural e funções biomecânicas da cartilagem. Este papel é 



 141 
 

manifestado através da mediação das interações moleculares e montagem da rede de 

agrecan, ao invés de influenciar diretamente a biologia dos condrócitos. Esses achados 

estabeleceram uma função estrutural da decorina que é distinta de seu papel canônico 

conhecido na regulação da fibrilogênese do colágeno(386), o que possibilita a melhoria 

da qualidade da cartilagem projetada pela engenharia tecidual, por meio da modulação 

das atividades da decorina(385). 

 

Figura 46. Os esquemas ilustram a hipótese sobre o papel estrutural da decorina na matriz da cartilagem. A decorina 
liga-se ao agrecan para aumentar sua adesão a outras moléculas de agrecan e a fibrilas de colágeno, melhorando 
assim a montagem e integridade estrutural da rede de agrecan na cartilagem da MEC. Por sua vez, a integridade da 
rede de agrecan é necessária para a repulsão elétrica da dupla camada GAG-GAG que determina as propriedades de 
suporte de carga elástica da cartilagem (por exemplo, Eind, EL), e para a interação sólido-fluido em nanoescala e 
pressurização de fluido que confere a propriedades de dissipação de energia poroelástica da cartilagem (por exemplo, 
EH / EL, δm e k). Fonte: Han, B, et al. ACS Nano, 2019. DOI: 10.1021/acsnano.9b04477. 

 Além da decorina, outras SLRPs como o biglican(346,387), a fibromodulina(388) 

e o lumican(389), compõem uma série de proteínas da matriz extracelular que regulam a 

formação de fibrilas na matriz da cartilagem articular. Também desempenham essa 

função outras proteínas, como as trombospondinas(390), as matrilinas(391) e muitas 

outras. Muitas dessas moléculas permanecem ligadas à superfície da fibrila de colágeno 

recém-formada, proporcionando, assim, interações com outros componentes da matriz. 
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 5.1.5.5.4 O Hialuronan (Ácido Hialurônico) 

O polissacarídeo de hialuronan (HA), também chamado ácido hialurônico, é um 

glicosaminoglicano não-sulfatado linear, estruturalmente simples, que consiste em 

unidades repetidas de ácido D-glucurônico e D-N-acetilglucosamina covalentemente 

ligada através de ligações glicosídicas alternadas ß-1,4 e ß-1,3(392–394) (Figura 47). Ele 

é sintetizado na membrana celular plasmática(395), está entre os principais componentes 

da MEC do tecido conjuntivo dos vertebrados e é abundante na cartilagem, pele, cérebro, 

corpo vítreo, cordão umbilical e líquido sinovial(392).  

 

Figura 47. (a) Estrutura molecular de uma unidade de dissacarídeo HA. HA é um polissacarídeo carregado 
negativamente, composto por unidades de dissacarídeo repetidas de ácido glucurônico (GlcA; azul) e N 
acetilglucosamina (GlcNAc). (b) Estrutura secundária de um tetrassacarídeo HA com água. As ligações de hidrogênio 
são representadas por linhas tracejadas vermelhas. (c) Estrutura prevista de HAS de mamífero. As enzimas HAS 
contêm várias regiões que abrangem a membrana nos terminais amino e carboxila e locais catalíticos na parte central 
da molécula. (d) Ilustração esquemática da síntese e secreção de HA. As enzimas HAS catalisam a adição alternativa 
de UDP-GlcA e UDP-GlcNAc à cadeia nascente de HA e a extruem através da membrana plasmática. Fonte: 
Kobayashi, T, et al. Hyaluronan: Metabolism and Function. Biomolecules 2020, 10, 1525. 

A síntese do HA é peculiar, pois é o único glicosaminoglicano (GAG) produzido 

na membrana celular e imediatamente extruído na matriz extracelular sem qualquer 

ligação proteica. Os outros GAGs são primeiramente produzidos dentro do complexo de 
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Golgi e depois secretados na MEC ou expostos na membrana celular ligados ao núcleo 

da proteína que constitui os proteoglicanos(396). Os mecanismos de síntese e degradação 

do hialuronan estão expostos na Figura  48(397). 

 

Figura 48. Síntese e degradação de hialuronan. (A) O mecanismo de síntese de hialuronan por HAS e a biossíntese 
dos nucleotídeos de açúcar individuais (UDP-GlcUA e UDP-GlcNAc) junto com sua regulação são descritos na seção 
superior. Retículo endoplasmático / aparelho de Golgi (ER / GOLGI) é o local de síntese de muitas glicoproteínas, 
proteoglicanos e glicoconjugados, mas o HA é sintetizado na membrana citoplasmática interna e extruído diretamente 
através de domínios transmembranares específicos da HAS. 4-MU pode se conjugar com UDP GlcUA regulando a 
síntese de HA. (B) O mecanismo endolítico de degradação de HA (MW 106-107 Da) por HYALs é representado na 
seção inferior. Os fragmentos (MW 2 × 104 Da) formados inicialmente pela ação do HYAL-2 são encerrados em 
endossomos e depois em lisossomos. A atividade coletiva de HYAL-1, β-glucuronidase e β N-acetilglucosaminidase 
em lisossomas induz a degradação de HA em tetrassacarídeos (MW 800 Da). Finalmente, açúcares individuais (MW 
200 Da) são formados pela β-N-acetilglucosaminidase lisossomal, β exoglicosidases e β-glucuronidase. Esses 
açúcares livres são jogados para o citoplasma para entrar em diferentes reações celulares. 1: Hexoquinase / 
glucoquinase, G6P: glicose-6-fosfato. 2: Fosfoglucomutase, G1P: glicose-1-fosfato. 3: UDP-glicose pirofosforilase, 
UDP-G: UDP-glicose, 4: UDP-glicose desidrogenase; UDP-GlcUA: ácido UDPglucurônico. 5: Fosfoglucose 
isomerase, F6P: frutose-6-fosfato. 6: Glutamina-frutose-6-fosfato transaminase, GlcN6P: glucosamina-6-fosfato. 7: 
Glucosamina-fosfato N-acetiltransferase, GlcNAc6P: N acetilglucosamina-6-fosfato. 8: Fosfoacetilglucosamina 
mutase, UDP-GlcNAc: UDP-N-acetilglucosamina. 10: O-GlcNAc transferase. 11: Glucoroniltransferase, GLN: 
glutamina, GLU: glutamato, Ac-coA: acetil-coenzima, PP: pirofosfato, ATP: adenosina trifosfato, ADP: adenosina 
difosfato, UTP: uridina trifosfato, NAD: nicotinamida adenina dinucleotídeo: 4-M metilumbeliferona..Fonte: Joy RA, 
et al. Metabolism and mechanisms of action of hyaluronan in human biology. Drug Metab Pers Ther. 2018;33(1):15–
32. 

O HA desempenha papéis importantes em quase todas as áreas da biologia. Suas 

interações com receptores celulares ou outros parceiros de ligação extracelular são 

importantes no desenvolvimento de células e órgãos, a resposta à lesão e inflamação do 

tecido, migração celular, formação e resistência ao câncer. Um aspecto intrigante da 
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literatura existente é que, dependendo do contexto, o HA tem efeitos diferentes e às vezes 

antagonistas em muitas funções biológicas, por exemplo, pró ou antinflamatório, 

promovendo e inibindo a migração ou proliferação celular. A pesquisa nos últimos anos 

começou a lançar luz sobre os mecanismos subjacentes que explicam esses efeitos 

díspares. Conforme ilustrado na Figura 49, existem pelo menos quatro mecanismos 

principais pelos quais a função e a atividade do HA são reguladas(398):  

1) propriedades físicas, tamanho e distribuição do peso molecular;  

2) modificações químicas, parceiros de ligação, padrões de ligações cruzadas e 

estrutura macromolecular;  

3) metabolismo da síntese e degradação do HA, bem como regulação pelo 

microambiente; e  

4) envolvimento do receptor e sinalização a jusante.  

 

Figura 49. A função e a atividade do HA dependem das propriedades principais: parâmetros físico-químicos, 
tamanho, distribuição, modificações funcionais e parceiros de ligação na MEC; síntese e degradação, regulação 
microambiental e envolvimento do receptor na vizinhança da membrana plasmática; e vias de sinalização intracelular. 
A complexa interação desses mecanismos se manifesta como efeitos biológicos distintos em nível de célula, órgão e 
organismo. Fonte: Garantziotis, S, et al. Hyaluronan biology: A complex balancing act of structure, function, location 
and context. Matrix Biol. 2019 May; 78-79: 1–10. 

Esses mecanismos não são mutuamente exclusivos. Por exemplo, o metabolismo 

do HA altera o tamanho, a distribuição e as propriedades físico-químicas, enquanto a 

regulação microambiental pode afetar os padrões de ligações cruzadas e o envolvimento 

da molécula parceira de ligação. Assim, a biologia do HA é melhor compreendida 
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determinando como seus efeitos individuais contribuem para um processo dinâmico que 

direciona a biologia nos níveis celular, de órgãos e de organismos(398). 

A concentração do hialuronan varia de acordo com o tecido, a idade e em 

determinadas condições patológicas. A quantidade total de HA no corpo de um humano 

adulto é de cerca de 20 g(399). O turnover3 desse polímero é muito rápido e cerca de 30% 

dessa molécula é substituída todos os dias(400). No corpo humano, a quantidade de HA 

é regulada com precisão, e o polímero é removido principalmente pelo sistema linfático 

para o fígado(396). Com uma ampla faixa de peso molecular, o HA possui múltiplas 

propriedades físicas e fisiológicas que dependem dessa propriedade e de sua 

concentração, ambos regulados pelo equilíbrio entre a sua biossíntese e a sua 

degradação(392). Em vertebrados, o metabolismo dinâmico do HA é rigidamente 

controlado por três sintases e várias hialuronidases(392). As três isoformas de HA 

sintases (HAS1, HAS2 e HAS3), cada uma com diferentes características e sistemas 

regulatórios, controlam a biossíntese de HA em múltiplos estágios(401). Entre os 

membros da família HYAL das hialuronidases, as enzimas HYAL1 e HYAL2 são 

amplamente expressas em tecidos de mamíferos e são consideradas as principais 

contribuintes para o catabolismo de HA(402). 

O HA de alto peso molecular (HMW-HA) é uma substância hidroviscosa, 

característica esta que dita muitos de seus efeitos macromoleculares. Embora consista em 

uma única cadeia de polissacarídeo como outros glicosaminoglicanos, seu peso molecular 

geralmente chega a milhões. Suas unidades de dissacarídeos são repetidas até 25.000 

vezes para formar uma massa molecular de milhões de Daltons variando de 5 × 105 a 5 × 

 
3 Existem diferenças de opinião sobre o uso e o significado da palavra 'turnover'. É usado aqui para denotar 
de maneira geral, as interconversões em ambas as direções desse glicosaminoglicano, ou seja, abrange tanto 
a síntese quanto a sua quebra. Existem muitas diferenças de notação na literatura, que são, sem dúvida, um 
obstáculo à compreensão; uma convenção acordada seria de grande ajuda, como no domínio do 
metabolismo energético(1759). Em outras palavras, o termo representa a renovação do hialuronan no corpo 
humano. 



 146 
 

106 Da ou mais(396). No fluido sinovial normal, por exemplo, a média de peso molecular 

é de cerca de 7 x 106 Daltons, que, se esticada, se estenderia por 15 µm. Sua uniformidade 

de estrutura parece à primeira vista restringir seus papéis biológicos, mas essa limitação 

é superada pelo número de sítios de ligação de HA específicos que evoluíram em outras 

moléculas da matriz e em superfícies celulares(395). De outra forma, em patologias que 

afetam as articulações, uma diminuição substancial na concentração e no peso molecular 

do HA reduz significativamente as características viscoelásticas do líquido sinovial e 

desencadeia uma forte resposta inflamatória(403,404). Dada a sua natureza extremamente 

hidrofílica, o HA pode ligar-se a até 1000 × seu peso em água, formando assim uma 

estrutura em espiral aleatória expandida, muito volumosa em soluções fisiológicas 

aquosas(398). O tamanho do HA é um dos principais determinantes de sua atividade. 

Vários estudos demonstraram que o HA > 1 MDa é antinflamatório e promove a 

homeostase e a sobrevivência celular. Assim, o HA, em doses de 1 mg / ml ou mais em 

sua forma HMW-HA, inibe a quimiotaxia de células inflamatórias, a fagocitose e a 

liberação de elastase(405–407). O HMW-HA também atua como um agente 

antinflamatório e antifibrótico em pacientes portadores de artrite reumatóide e 

osteoartrite(408). As razões para essa dependência em relação ao tamanho da molécula 

do HA ser tão importante, não são totalmente claras. Vários fatores, incluindo o 

agrupamento e a ligação aos receptores, a absorção celular, a sinalização intra versus 

extracelular e as interações com os ligantes do HA, provavelmente desempenham um 

papel nessa relação. 

Em 1972, Hardingham et al(384) descobriram que os proteoglicanos da 

cartilagem, agora chamados de agrecanos, se ligam ao hialuronan. Logo ficou claro, que 

o HA desempenha um papel crítico na estabilização da matriz da cartilagem, embora 

constitua apenas uma pequena fração do material da matriz. Um grande número de 
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agrecanos é ligado através de uma região específica de seus núcleos peptídicos a uma 

cadeia de HA relativamente curta, mas estendida, e a ligação é reforçada por pequenas 

proteínas de ligação. Alguns dos agregados podem ser construídos em cadeias de HA 

também ligadas a locais de ligação específicos nos condrócitos. Os macroagregados 

completos atingem uma massa individual da ordem de várias centenas de milhões de 

Daltons que são depositados entre as fibras de colágeno e atraem água por osmose(395).  

O HA tem um papel central na organização da matriz extracelular da cartilagem 

como a espinha dorsal do agregado de proteoglicano da cartilagem(361,409,410). Na 

matriz pericelular dos condrócitos, onde é um componente essencial da matriz, o 

hialuronan pode não apenas servir a um papel estrutural, mas também a outras funções. 

Ele é um biopolímero com excelente capacidade de retenção de água e pode formar uma 

estrutura em malha. Como o HMW-HA é estabilizado por interações intermoleculares e 

intramoleculares por pontes de hidrogênio e ligações hidrofóbicas em uma solução 

aquosa, soluções altamente concentradas exibem considerável viscoelasticidade (Figura 

46-B)(411). Devido à sua baixa capacidade de difusão, o HMW-HA forma uma MEC 

pericelular ao redor de suas células produtoras. O HA não só funciona como uma 

molécula estrutural, como também ativa a transdução de sinais intracelulares ao interagir 

com os receptores da superfície celular para a regulação de comportamentos celulares 

dinâmicos, como proliferação celular, adesão e migração(412). 

 Acredita-se que o hialuronan sirva como uma proteína de ligação entre o agrecan 

da MPC e a parede celular do condrócito, sendo responsável pela ancoragem da matriz à 

célula. As cadeias de ácido hialurônico podem ser ancoradas à superfície celular por meio 

da enzima sintase ou por meio da ligação a um receptor de superfície celular, como CD44 

ou RHAMM ([receptor for hyaluronic acid mediated motility] receptor para motilidade 

mediada por ácido hialurônico)(413), também chamados de hialaderinas(414). O 
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tratamento de condrócitos com uma pequena quantidade de Streptomyces hyaluronidase, 

que degrada especificamente o HA, remove esta matriz pericelular(415,416) sugerindo 

assim, que a maior parte do agrecan se encontra formando agregados com o hialuronan. 

 

5.1.6 A Cartilagem da Placa de Crescimento 

Sendo a principal responsável pelo crescimento longitudinal, a atividade da placa 

de crescimento epifisária é fortemente orquestrada por múltiplos fatores autócrinos4, 

parácrinos5 e endócrinos6 (Figura 50). 

 

Figura 50. Fotomicrografia colorida do aspecto proximal da tíbia de um embrião de quatro semanas. As 
características estruturais específicas da fise se desenvolveram quando ela atingiu sua posição principal no final do 
osso em desenvolvimento (estágio 6a). Esta fotomicrografia colorida do aspecto proximal da tíbia de um embrião de 
quatro semanas mostra a cartilagem fisária em vermelho, com osso epifisário adjacente (acima) e osso metafisário 
(abaixo) em azul. A cartilagem fisária é composta por zonas de células em repouso, proliferativa (colunares) e 
hipertrófica (azul de toluidina, 60 ×). Fonte: Rivas, R, Shapiro, F. Structural stages in the development of the long 
bones and epiphyses. The Journal of Bone & Joint Surgery. Vol 84-A, 1. JANUARY 2002. 

 
4 Um sinalizador autócrino é um mensageiro químico produzido por uma célula (chamado de agente autócrino), que age nesta mesma 
célula. Ocorre quando o sinal age sobre a célula que o emitiu. Muito utilizado com a intenção de amplificar sinais, como a 
retroalimentação positiva. Pode também atuar na retroalimentação negativa, inibindo sua própria síntese. Vale ressaltar, que há 
necessidade de que a célula que produz a substância, também possua receptores para ela. 
5 Parácrino se refere a um mensageiro químico, produzido por uma célula, que age sobre células vizinhas a ela. O sinal parácrino 
atinge um conjunto de células adjacentes com uma grande concentração de hormônios sem comprometer outras células do corpo com 
uma possível toxicidade ou com relações de agonismo ou antagonismo prejudiciais.  
6 Nessa sinalização, as moléculas sinalizadoras, chamadas de hormônios, são lançadas na corrente sanguínea para atuar em células-
alvo distantes. 
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 Uma vez que nosso estudo é focado na cartilagem articular madura de adultos, 

faremos aqui apenas uma breve explanação sobre este tipo especializado de cartilagem, 

existente somente em indivíduos esqueleticamente imaturos. 

A placa de crescimento, também conhecida como fise ou linha epifisária, é a 

porção cartilaginosa dos ossos longos onde ocorre o crescimento longitudinal do osso. 

Essa região é caracterizada por alta atividade metabólica e está sob o controle regulatório 

de uma ampla variedade de hormônios e compostos sinalizadores. A regulação hormonal 

da placa de crescimento pode ser afetada por trauma, medicamentos e outras variáveis 

extrínsecas que podem causar anormalidades anatômico-funcionais, com distúrbios de 

crescimento subsequentes. Sua estrutura é composta por condrócitos suspensos em uma 

matriz de colágeno que passam por vários estágios de maturação até morrerem, sendo 

substituídos por osteoblastos, osteoclastos e osso lamelar (Figura 50)(417). 

O processo de ossificação endocondral é coordenado por condrócitos e uma 

variedade de fatores humorais, incluindo hormônio do crescimento, hormônio da 

paratireoide, estrogênio, fatores de crescimento, citocinas e várias vias de sinalização. 

Os condrócitos progridem de um estado de repouso para entrar nas fases de 

proliferação e hipertrofia. Sob a influência do estrogênio, a proliferação de condrócitos 

diminui à medida que os condrócitos em repouso são consumidos. Durante a fase terminal 

de diferenciação, a cartilagem é substituída por vasos sanguíneos e tecido ósseo 

organizado e, uma vez que os condrócitos morrem, o crescimento longitudinal do osso 

cessa e a placa de crescimento fecha. 

Os sinais regulatórios altamente complexos envolvidos neste processo são 

determinados geneticamente e as perturbações genéticas em qualquer um dos genes 

associados podem resultar em anormalidades no crescimento ósseo. Centenas de 
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condrodisplasias foram descritas, apontando para a complexidade dos sistemas de 

controle humoral envolvidos na ossificação endocondral. 

 Pode ser dividida histologicamente em cinco zonas distintas: zona de repouso, 

zona proliferativa, zona pré-hipertrófica, zona hipertrófica e zona terminal (Figura 51). 

As células da zona de repouso dividem-se lentamente e dão origem a células proliferativas 

que se dividem rapidamente, as quais são organizadas em colunas ordenadas ao longo do 

eixo longo do osso. As células proliferativas diferenciam-se terminalmente em 

condrócitos hipertróficos que, em última análise, sofrem apoptose e contribuem para a 

ossificação e novo crescimento ósseo(418). 

 A cartilagem hipertrófica da placa de crescimento (HTC) não forma uma 

tidemark. Essa interface é na verdade uma mistura de cartilagem e osso, por definição da 

esponjosa primária, onde o novo osso é depositado nas trabéculas da cartilagem 

esculpidas pelos vasos sanguíneos invasores e medula(419). 

 

Figura 51. Zonas de maturação de condrócitos na placa de crescimento. Fonte: Ağırdil, Y. The growth plate: a 
physiologic overview. EFORT Open Rev 2020;5:498-507. 

 Em um processo coordenado passo a passo, os condrócitos passam pelos estágios 

de fase de repouso, fase proliferativa, fase pré-hipertrófica, fase hipertrófica e fase 
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terminal. Na fase de repouso, as células são relativamente inativas em termos de mitose 

e expressam os genes Col2a1 que codificam o colágeno tipo II, enquanto na fase de 

proliferação, os condrócitos se dividem rapidamente e expressam fortemente Col2a1 e 

Acan, o gene que codifica o proteoglicano agrecan. Após rápida proliferação, os 

condrócitos entram na fase pré-hipertrófica e começam a expressar Col10a1 para 

colágeno tipo X e Ihh, que codifica o Indian Hedgehog7. Subsequentemente, eles 

aumentam de tamanho e entram na fase hipertrófica, durante a qual os condrócitos 

continuam a produzir colágeno tipo X, enquanto a produção de colágeno tipo II cessa. 

Após a fase hipertrófica, os condrócitos param completamente de produzir colágeno e 

morrem no que é chamado de fase terminal(420). 

 Esse processo aparentemente linear é coordenado por uma ampla variedade de 

cascatas de sinalização que interagem com genes, receptores e fatores de transcrição. Essa 

complexidade permite o ajuste fino do processo com base em influências ambientais e 

temporais. Os sinais regulatórios atingem fatores de transcrição de condrócitos como a 

Sox9, RUNX2 e Osterix, desencadeando uma cascata de eventos precisamente 

coordenada que resulta em osteogênese saudável(421). Existem muitas vias, sinais, 

receptores, mediadores, agonistas e antagonistas que interagem através de consideráveis 

mixagens e combinações(420), tornando possível o desenvolvimento do tecido ósseo 

dentro do molde cartilaginoso formado durante o desenvolvimento fetal (Figura 52). Esse 

sistema complexo é vulnerável a uma ampla variedade de anormalidades genéticas e, até 

o momento, cerca de 500 distúrbios genéticos esqueléticos já foram descritos. 

 
7 Este gene codifica um membro da família de proteínas hedgehog. A pré-pro-proteína codificada é 
processada proteoliticamente para gerar vários produtos proteicos, incluindo um fragmento N-terminal que 
está envolvido na sinalização. As proteínas da família hedgehog são moléculas de sinalização secretadas 
essenciais que regulam uma variedade de processos de desenvolvimento, incluindo crescimento, 
padronização e morfogênese. A proteína codificada por este gene desempenha um papel específico no 
crescimento e diferenciação óssea. Mutações nesse gene são a causa da braquidactilia tipo A1, que se 
caracteriza por encurtamento ou malformação dos dedos das mãos e dos pés. Mutações neste gene também 
são a causa da displasia acrocapitofemoral. Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3549. Acessado em 
03/02/2022. 
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Figura 52. Controle parácrino da placa de crescimento. Fonte: Ağırdil, Y. The growth plate: a physiologic 
overview. EFORT Open Rev 2020;5:498-507. 

 O Ihh aumenta a proliferação e maturação dos condrócitos e induz a expressão da 

proteína relacionada ao hormônio da paratireoide (PTHrP) na região periarticular. O 

PTHrP previne a diferenciação hipertrófica prematura. A alça de retroalimentação 

negativa entre o Ihh e o PTHrP mantém os condrócitos no estado de proliferação, controla 

a proliferação dos condrócitos e mantém o comprimento das colunas. O Ihh e a BMP 

estão em um loop de feedback positivo entre si e regulam a proliferação de condrócitos 

juntos. Além disso, a BMP inibe o desenvolvimento de condrócitos terminalmente 

diferenciados. 

A sinalização do fator de crescimento de fibroblastos (FgF) é antagônica à 

atividade da BMP. A expressão de FgF, regula negativamente a proliferação e hipertrofia 

de condrócitos, inibindo o Ihh e promove a diferenciação de condrócitos. 

O fator de transcrição 2 relacionado à Runt (RUNX2), regula positivamente a 

expressão de Ihh e promove a proliferação de condrócitos, mas é inibido pelo PTHrP, que 

é induzido por Ihh. 

A sinalização da Sox-9 contribui para a condrogênese em diferentes etapas. A 

Sox-9 regula positivamente a condensação mesenquimal condrogênica, a diferenciação 
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de condrócitos e a proliferação normal de condrócitos, e inibe a transição de condrócitos 

em proliferação para hipertrofia. A sinalização do fator de crescimento semelhante à 

insulina 1 (IgF-1) modula a condrogênese suprimindo a produção de PTHrP e induzindo 

a atividade de sinalização do alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR), que 

desempenha um papel em todos os estágios da maturação dos condrócitos(417). 

Durante a infância, a largura da placa de crescimento diminui gradualmente, 

juntamente com a zona proliferativa em resposta à influência reguladora do 

estrogênio(422). Eventualmente, todos os condrócitos morrem e a cartilagem é 

substituída por osso maduro, deixando para trás uma linha chamada cicatriz epifisária. O 

fechamento da fise marca o fim do crescimento longitudinal de um osso(423). Esse 

processo leva à formação de um osso longo dentro do molde estabelecido e mantido pela 

linha epifisária(424). O crescimento longitudinal do osso na fise é orquestrado pelos 

condrócitos, que criam e mantêm seu próprio ambiente(425). Os condrócitos se dividem 

e crescem em um arranjo mais ou menos colunar, secretando matriz extracelular e 

enzimas que controlam a mineralização da MEC. À medida que os condrócitos 

envelhecem, eles coordenam sua própria morte e secretam peptídeos que estimulam o 

crescimento de vasos sanguíneos e a migração de osteoblastos e osteoclastos(426). 

Eventualmente, o crescimento linear cessa e o processo de ossificação continua até que 

toda a MEC seja substituída por osso. 

A MEC criada pelos condrócitos é forte e flexível e, assim como na cartilagem 

articular, é composta por uma rede complexa de colágenos e proteoglicanos. À medida 

que os condrócitos mitóticos na zona proliferativa se transformam em células 

hipertróficas não-mitóticas e eventualmente sofrem morte celular, eles continuam a 

produzir grandes quantidades de MEC que se torna calcificada(425). O principal 

colágeno estrutural da cartilagem da placa de crescimento é o colágeno tipo II. O colágeno 
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tipo IX é composto de três tipos diferentes de fios entrelaçados e fica na superfície do 

colágeno tipo II e XI, formando uma forte bainha fibrosa. O colágeno tipo XI é composto 

por três filamentos idênticos e normalmente percorre o núcleo das fibrilas de colágeno 

tipo II. Isso dá a cada fibra de colágeno uma estrutura de três camadas consistindo em 

colágeno tipo XI no centro da fibra, que é cercado por uma camada espessa de colágeno 

tipo II e uma camada externa de colágeno tipo IX(427). Esta estrutura em camadas tem 

alta resistência à tração e flexibilidade. O colágeno tipo X é mais curto e cria hexâmeros 

à medida que se liga para formar cartilagem não-fibrilar, exclusiva dos condrócitos 

hipertróficos(428). 

Além do colágeno, uma variedade de glicoproteínas também está presente na 

MEC secretada pelos condrócitos. Estas incluem o agrecan, um grande proteoglicano de 

sulfato de condroitina que ajuda a reter água na cartilagem devido à sua alta carga iônica 

negativa(429). As matrilinas ajudam a manter os aglomerados de agrecan no lugar(430), 

enquanto o perlecan, um grande complexo de sulfato de heparina / sulfato de condroitina, 

ajuda a fornecer força estrutural e promove a angiogênese(431). A proteína da matriz 

oligomérica da cartilagem, também conhecida como COMP5 ou trombospondina5, 

fornece suporte homeostático para os próprios condrócitos e catalisa a polimerização do 

colágeno tipo II(432). 

 

5.2 A Osteoartrite 

5.2.1 Introdução 

Em primeiro lugar, o que é artrite? 

A artrite é muito comum, mas não é bem compreendida. Sua etimologia vem do 

grego arthros + itis e quer dizer literalmente, articulação inflamada. Na verdade, “artrite” 

não é uma doença única, é uma maneira informal de se referir a dores nas articulações ou 
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doenças articulares. Existem mais de 100 tipos diferentes de artrite e condições 

relacionadas(433). Ela pode atingir pessoas de todas as idades, gêneros e raças, e é a 

principal causa de deficiência nos Estados Unidos. Não sabemos o verdadeiro número de 

pessoas com artrite porque muitas pessoas não procuram tratamento até que seus sintomas 

se tornem graves. Estimativas conservadoras incluem apenas pacientes que relatam ter 

artrite diagnosticada por médico, indicando que mais de 54 milhões de adultos e quase 

300.000 crianças têm artrite ou outro tipo de doença reumática(434–436). 

Os sintomas comuns da artrite incluem inchaço, dor, rigidez e diminuição da 

amplitude de movimento. Os sintomas podem ir e vir, e podem ser leves, moderados ou 

graves. Eles podem permanecer os mesmos por anos e depois podem progredir ou piorar 

com o tempo. A artrite grave pode resultar em dor crônica, incapacidade de realizar 

atividades diárias e dificultar a caminhada ou a subida de escadas. A artrite pode causar 

alterações articulares permanentes. Essas alterações podem ser visíveis, como 

articulações nodosas dos dedos, mas muitas vezes o dano só pode ser visto por 

radiografias. Alguns tipos de artrite também afetam outras partes do corpo, como coração, 

olhos, pulmões, rins e pele(433). 

Em segundo lugar, o que é osteoartrite? 

A osteoartrite (OA) não é apenas uma doença que afeta pessoas idosas. É a forma 

mais comum de artrite, afetando mais de 30 milhões de americanos, dos quais mais da 

metade tem menos de 65 anos(437). Qualquer pessoa que machuque ou sobrecarregue as 

articulações, incluindo atletas, militares e pessoas que trabalham em empregos 

fisicamente exigentes, pode ser mais suscetível a desenvolver essa doença à medida que 

envelhece. Além disso, o diagnóstico é mais tardio e mais difícil em atletas devido a sua 

alta tolerância à dor, bem como a preferência do atleta pelo retorno rápido ao 

esporte(438). A OA é uma condição crônica que pode afetar qualquer articulação, mas 
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ocorre com mais frequência nos joelhos, quadris, região lombar e cervical, pequenas 

articulações dos dedos das mãos e nas bases dos polegares e do hálux. Atualmente, não 

há cura para a OA(433). 

Nas articulações normais, a cartilagem cobre a extremidade de cada osso. A 

cartilagem fornece uma superfície lisa e deslizante para o movimento articular e atua 

como uma almofada entre os ossos. Na OA, a cartilagem se rompe, causando dor, inchaço 

e rigidez articular. À medida que a OA piora, os ossos podem sofrer deformidades e 

desenvolver exostoses chamadas de osteófitos, popularmente denominados “esporões”. 

Fragmentos de osso ou cartilagem podem se soltar e flutuar na articulação, o que 

chamamos de “corpo livre” ou “rato articular”, pois podem se mover furtivamente dentro 

da junta, à semelhança de um murino. Isso pode causar inflamação e danificar ainda mais 

a cartilagem. Nos estágios finais da OA, a cartilagem se desgasta e o osso de uma 

extremidade articular se atrita contra o osso da extremidade contígua, levando a danos 

nas articulações e mais dor. Em casos extremos, quando há falha de todas as opções de 

tratamento conservador, a única opção de tratamento é a substituição da articulação(433). 

As estimativas de prevalência variam dependendo de como a OA é definida: 

radiográfica, radiográfica sintomática ou apenas sintomática (presença autorrelatada de 

dor, dolorimento ou rigidez). A OA radiográfica é relatada em níveis de prevalência mais 

altos do que a sintomática, mas a OA sintomática é mais frequentemente citada nos 

bancos de dados autorrelatados(439). De 2008 a 2014, 32,5 milhões de adultos dos EUA, 

ou uma em cada sete pessoas (14% da população norte-americana), relataram osteoartrite 

e distúrbios relacionados, incluindo dor nas articulações com outras artropatias 

especificadas ou não-especificadas (aqui denominadas “osteoartrite”) anualmente(439). 

Das 291 condições listadas em um estudo global sobre a carga de doenças de 2010, 

a osteoartrite de quadril e joelho foi classificada como a 11ª mais alta em termos de anos 



 157 
 

vividos com incapacidade e a 38ª mais alta em termos de carga geral, medida por 

estimativas de anos de vida ajustados diariamente(440).  

A osteoartrite é uma doença musculoesquelética de alta prevalência, que atingiu 

303 milhões de pessoas em todo o mundo em 2017(441). Embora a literatura sobre sua 

incidência e prevalência seja limitada, estimativas mundiais indicam que 9,6% dos 

homens e 18% das mulheres ≥ 60 anos têm OA sintomática(442). Estimativas de OA de 

mão em adultos com idade ≥	26 anos foi de 6,8% e esse número aumentou para 26,2% 

em mulheres e 13,4% em homens a partir dos 71 anos(443). Devido a dor e incapacidade 

que causa, a OA tem um impacto considerável sobre o indivíduo, assim como sobre a 

sociedade como um todo. Além disso, o ônus econômico da artrite para os pacientes e a 

sociedade é alto em todos os países em que esse dado foi estimado. Em 2016, a grande 

carga desta doença levou à apresentação pela Osteoarthritis Research Society 

International (OARSI) de um “white paper”, descrevendo a osteoartrite como uma 

afecção grave(444).  

A prevalência global de OA de quadril e joelho está se aproximando de 5% e deve 

aumentar na medida em que a população envelhece. A OA está associada ao 

envelhecimento e é mais comum entre pessoas com outras condições crônicas, como 

doenças cardíacas, diabetes e obesidade. No entanto, mais da metade dos adultos com 

OA, 18,7 milhões, estão em idade ativa (18–64 anos)(445). As taxas de obesidade 

também estão aumentando globalmente e, como a obesidade é um forte fator de risco para 

OA de joelho, e também pode aumentar as taxas de OA de quadril, mão e coluna vertebral, 

as taxas dessas condições dolorosas, juntamente com sua incapacidade associada e perda 

de função, continuarão a aumentar(444). 

A OA causa dor, rigidez e inchaço, o que pode limitar a função e a mobilidade. 

Essas limitações interferem na capacidade de realizar tarefas rotineiras da vida diária, 
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como segurar um copo, levantar uma sacola de supermercado ou caminhar até um 

carro(446). Em 2003, os custos totais atribuíveis à artrite e outras condições reumáticas 

nos EUA foram de aproximadamente US$ 128 bilhões, o que equivale a 1,2% do produto 

interno bruto do país naquele ano. Os custos diretos totalizaram US$ 80,8 bilhões (ou 

seja, despesas médicas) e os custos indiretos foram de US$ 47,0 bilhões (ou seja, ganhos 

perdidos)(444). Entre os anos de 2008 e 2014, em média, os adultos com OA ganharam 

US$ 4.274 a menos do que aqueles sem a afecção, especificamente por causa da OA. O 

total anual de perda de renda com trabalho atribuível à OA foi de US$ 71,3 bilhões nos 

Estados Unidos(439). Um estudo demonstrou que no ano de 2009,  904.900 artroplastias 

de joelho e quadril foram realizadas nos Estados Unidos, a um custo de US$ 42,3 bilhões 

(447). Quando comparados com pessoas de mesma idade e sexo, os pacientes com OA 

têm maiores gastos diretos com a saúde, com os custos diretos médios por paciente 

estimados em aproximadamente US$ 2.600 por ano. Esses números provavelmente serão 

muito maiores em 2022, dada a crescente prevalência da OA, o envelhecimento da 

população, as maiores demandas e custos de intervenções médicas e cirúrgicas e o 

provável agravamento dessa condição clínica devido aos impactos sofridos pela 

pandemia de COVID-19. Em razão da pandemia, houve uma diminuição intensa dos 

níveis de atividade física, em todas as faixas etárias, devido às restrições impostas pelo 

distanciamento social, restrições sanitárias, lockdowns, home office etc. Isso levou a um 

agravamento das condições físicas, sobretudo da população idosa, mais afetada pelo 

coronavírus, devido ao sedentarismo, enclausuramento domiciliar, perda de massa 

muscular / sarcopenia, obesidade etc. 

As alterações degenerativas têm sido consideradas como tendo uma grande 

influência na qualidade de vida durante o envelhecimento, sendo as articulações alguns 

dos principais exemplos de estruturas que se desgastam nesse período. A OA é 
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caracterizada pela erosão da cartilagem articular, formação de osteófitos, esclerose óssea 

subcondral, patologias ligamentares e da membrana sinovial. De tudo isso, as alterações 

patológicas na cartilagem articular exercem o papel central para a perda da função 

articular e progressão da OA(93). 

 

5.2.2 Definição de Osteoartrite 

A definição da osteoartrite, apesar de parecer o contrário, não é algo simples. Por 

ser uma afecção complexa, de etiologia variada, que atinge na maior partes das vezes 

múltiplas articulações em diferentes estágios de comprometimento e com uma expressão 

clínica de sinais e sintomas muito variável, sua definição pode ser um problema 

complicado. Ela não é uma entidade única, mas é uma síndrome heterogênea com 

diferentes fenótipos clínicos que evoluem continuamente, eventualmente levando a 

manifestações clínicas comuns(448). 

Além disso, a associação entre a doença e as alterações anatômicas radiográficas 

é muito modesta, pois algumas pessoas sentem dor muito cedo e outras muito mais tarde, 

ou nunca(449). 

Como podemos imaginar, a padronização da definição de qualquer condição 

patológica é fundamental para que a mesma possa ser estudada em todos os seus aspectos. 

Para tanto, é necessário que possamos diferenciar duas palavras utilizadas muitas vezes 

como sinônimos na língua inglesa, e que costumam ser traduzidas apenas como “doença”, 

que são “disease” e “illness”. 

Optamos por não traduzir nenhuma dessas palavras pelo vocábulo “patologia”, 

pois apesar de amplamente utilizado em diferentes meios como sinônimo de “doença”, a 

Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), conceitua a palavra patologia como a 

especialidade médica que estuda as alterações estruturais e funcionais das doenças, 
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identificando suas causas e efeitos. Ela tem sua origem no grego, com a união dos termos 

Pathos (doença / sofrimento) e Logos (estudo)(450). Assim, conforme relato pessoal da 

Dra. Irvênia de Santis Prada(451), o vocábulo patologia refere-se à ciência que estuda as 

doenças, não sendo dessa forma, sinônimo da palavra doença, em si. Diferentemente do 

vocábulo “patológico”, que significa aquilo que faz referência à patologia, que está 

relacionado com quaisquer doenças; doentio ou mórbido(452). 

A palavra “disease”, que será traduzida aqui como “afecção clínica”, refere-se a 

anormalidades da estrutura e função dos órgãos e sistemas do corpo que podem ser 

especificamente identificadas e descritas por referência a certas evidências biológicas, 

químicas ou outras(453). Uma afecção clínica tem propriedades específicas e uma 

identidade recorrente em qualquer cenário em que apareça. Como uma determinada 

afecção é considerada universal em sua forma, progresso e conteúdo(453), procuramos 

aqui definir OA como uma afecção clínica, não pelo fenótipo do paciente, mas pela sua 

forma universal. 

A palavra “illness”, que será traduzida aqui como “doença”, refere-se à resposta 

humana à doença(453). Cassell, em 1978, descreveu doença como “o que o paciente sente 

quando vai ao médico” e afecção clínica como “o que ele tem no caminho para casa do 

consultório médico”; em suma, a afecção é algo que um órgão sofre e a doença é algo que 

uma pessoa sofre (resumido por Helman(453)). 

As manifestações específicas da doença provavelmente diferem de acordo com o 

fenótipo da OA. Embora possam coexistir, e muitas vezes o fazem, é possível que a 

afecção ocorra na ausência de doença. Assim como a osteoporose, a OA pode se 

manifestar por um período prolongado de anormalidades do tecido musculoesquelético 

em um nível molecular, mas clinicamente silencioso, que pode preceder a afecção clínica 

do sistema de órgãos anatômicos e as manifestações da doença em anos ou mesmo 
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décadas(449) (Figura 53). Assim, a OA muito precoce seria caracterizada por um estado 

de afecção assintomática. É comum na OA que a afecção não coincida com a doença, 

uma vez que características radiográficas típicas da OA são frequentemente encontradas 

em articulações de pessoas sem sintomas. Elas podem ser causadas por distúrbios 

metabólicos e moleculares que desencadeiam alterações anatômicas e / ou fisiológicas na 

articulação. Essas alterações características são encontradas radiograficamente como 

estreitamento do espaço articular, esclerose subcondral, cistos subcondrais e formação de 

osteófitos(454). Nesse sentido, a afecção e suas características radiográficas poderiam ser 

consideradas fatores de risco para o adoecimento(449).  

 

Figura 53. Relações entre os componentes da afecção e da doença. Postulamos que a doença pode se manifestar por 
um período prolongado de anormalidades isoladas do tecido musculoesquelético em nível molecular e clinicamente 
silencioso. Além disso, as alterações moleculares podem preceder, em um nível anatômico e fisiológico, a afecção do 
órgão e as manifestações da doença por anos ou mesmo décadas. Ademais, anormalidades dos dois domínios ou de 
todos em combinação, podem ser imaginadas (representadas por setas e o anel conectando os componentes). 
Fonte: Kraus et al. Call for Standardized Definitions of Osteoarthritis and Risk Stratification for Clinical Trials and 
Clinical Use. Osteoarthritis Cartilage. 2015; 23(8): 1233–1241. doi:10.1016/j.joca.2015.03.036. 

Variações entre o início da afecção e o início dos sintomas em humanos dificultam 

o estudo preciso da doença(455). A natureza crônica dessa entidade nosológica, 

combinada com a variabilidade significativa na taxa de sua progressão em seres humanos 

também representa sérios desafios(455,456). As características estruturais e clínicas da 

OA são determinadas por uma alta variabilidade entre os pacientes. Essa heterogeneidade 

é considerada um fator importante associado à complexidade da OA e às dificuldades 
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contínuas para identificar uma terapia que seja “tamanho único”(457,458), isto é, 

adequada a todos os casos. 

Assim, demonstramos aqui algumas definições correntes da osteoartrite. 

 

5.2.2.1 Osteoarthritis Research Society International (OARSI) 

A osteoartrite é um distúrbio envolvendo articulações móveis, caracterizada por 

estresse celular e degradação da matriz extracelular iniciada por macro e microlesões, que 

ativam respostas de reparo adaptativas negativas, incluindo vias pró-inflamatórias da 

imunidade inata. A afecção se manifesta primeiro como um desarranjo molecular 

(metabolismo anormal do tecido articular), seguido por desarranjos anatômicos e/ou 

fisiológicos (caracterizados por degradação da cartilagem, remodelação óssea, formação 

de osteófitos, inflamação articular e perda da função articular normal), que pode culminar 

em doença(449). 

 

5.2.2.2 The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

 A osteoartrite é caracterizada patologicamente por perda localizada de cartilagem, 

remodelação do osso adjacente e inflamação associada. Uma variedade de traumas pode 

desencadear a necessidade de uma articulação se reparar. A osteoartrite inclui um 

processo de reparo lento, mas eficiente, que muitas vezes compensa o trauma inicial, 

resultando em uma articulação estruturalmente alterada, mas sem sintomas. Em algumas 

pessoas, por causa de um trauma avassalador ou reparo comprometido, o processo não 

pode se reparado, resultando em eventual apresentação com osteoartrite sintomática; isso 

pode ser considerado como “falência articular”. Isso explica a extrema variabilidade na 

apresentação clínica e no resultado que pode ser observado entre as pessoas e também em 

diferentes articulações na mesma pessoa(449). 
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 5.2.2.3 Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 A osteoartrite é uma entidade patológica complexa que é difícil de diagnosticar e 

definir. O Subcomitê sobre Osteoartrite do Colégio Americano de Reumatologia definiu 

a osteoartrite como “um grupo heterogêneo de condições que levam a sintomas e sinais 

articulares que estão associados à integridade defeituosa da cartilagem articular, além de 

alterações relacionadas no osso subjacente nas margens conjuntas”(459). Clinicamente, 

a condição é caracterizada por dor nas articulações, sensibilidade, limitação de 

movimento, crepitação, derrame articular ocasional e graus variáveis de inflamação local. 

 

 5.2.2.4 Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease 

Control and Prevention - CDC) 

 A osteoartrite é a forma mais comum de artrite, ocorrendo mais frequentemente 

nas mãos, quadris e joelhos. A cartilagem dentro da articulação começa a se romper e o 

osso subjacente começa a mudar. Essas alterações geralmente se desenvolvem 

lentamente, pioram com o tempo e causam dor, rigidez e inchaço(445). 

 

 5.2.2.5 Dificuldades em Definir Subtipos de Fenótipos na OA 

 Normalmente aceita-se a ideia de que definir subgrupos de OA com base em 

fatores de risco é muito simples, por isso é de grande interesse clínico identificar fenótipos 

específicos de OA (subgrupos de pacientes com características clinicamente observáveis 

semelhantes, ou seja, predisposições genéticas combinadas com fatores ambientais que 

levam à OA) e endótipos (subtipos de doenças definidos funcional e patologicamente por 

um mecanismo molecular, ou seja, mecanismos diferentes que levam ao mesmo fenótipo 

da OA), que são a base do prognóstico preciso e do desenvolvimento de terapias 

personalizadas(458). Várias tentativas foram feitas para agrupar e identificar os fenótipos 
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da OA de acordo com os mecanismos fisiopatológicos. Felson define critérios para 

caracterizar os fenótipos da OA por meio de uma abordagem epidemiológica(457). Ele 

discrimina entre artrite generalizada e OA articular específica, OA secundária e primária, 

e OA incidente e progressiva. Outra perspectiva intrigante é apresentada por Berenbaum 

et al., que fornece uma nova definição de OA como uma “doença de incompatibilidade” 

comumente referida por biólogos evolucionistas(460). Esta é definida como uma 

condição que é mais comum hoje do que no passado, porque o corpo humano não está 

bem adaptado a certas características dos ambientes modernos. Essas características 

seriam altos níveis de inatividade física, inflamação crônica de baixo grau, alto índice de 

massa corporal e dietas obesogênicas (alimentos processados com alto teor de açúcar e 

gordura saturada, além de baixo teor de fibras). Outras distinções incluem os seguintes 

fenótipos: dor crônica com sensibilização central, inflamação, síndrome metabólica, 

metabolismo ósseo e cartilaginoso, doença mecânica e articular mínima(461). Deveza et 

al. dividem-lhes de acordo com subgrupos mecanicistas, incluindo senescência, 

inflamação, dor e endótipos metabólicos(458). 

 No entanto, uma coisa deve ser mantida em mente ao tentar definir subgrupos de 

OA. Embora a OA possa ser iniciada por vários fatores em vários locais, a sobrecarga 

mecânica ainda é a principal característica de sua patogênese. Os tecidos articulares são 

sensíveis a estímulos físicos, e a OA pode resultar de estresses mecânicos excessivamente 

aberrantes ou fisiologicamente normais em cartilagens articulares, ossos e ligamentos 

inicialmente saudáveis ou patologicamente comprometidos, respectivamente(462). 

Brandt et al. apontaram em um comentário, que eles pensam que toda OA é secundária 

ao acúmulo de estresse intra-articular e toda OA é impulsionada principalmente por 

estresse mecânico na articulação(463). Eles postulam uma etiopatogenia mecânica básica 

para OA comum e preferem categorizá-la com base na anormalidade mecânica subjacente 
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como pós-traumática, falha em absorver carga impulsiva repetitiva e incongruências 

anatômicas congênitas ou de desenvolvimento. 

 

 5.2.3 Epidemiologia da Osteoartrite 

 5.2.3.1 Ônus Econômico da Doença 

Distúrbios musculoesqueléticos, incluindo OA, são altamente prevalentes e 

espera-se que sigam aumentando. Uma pesquisa revelou a carga mundial de doenças 

musculoesqueléticas entre 2000 e 2015(464). Eles extraíram os anos de vida ajustados à 

doença (Disease-Adjusted life years - DALYs) que combinam os anos de vida perdidos 

(Years of life lost - YLLs) e os anos vividos com incapacidade (Years lived with disability 

- YLDs) de 183 países do banco de dados de estimativas globais de saúde da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) para 23 categorias de doenças. Com base nesses dados, a carga 

mundial de distúrbios musculoesqueléticos quantificados usando DALYs aumentou de 

2000 a 2015, principalmente devido ao aumento dos YLDs. A proporção mediana de 

YLDs devido a distúrbios musculoesqueléticos aumentou de 11,8% (IQR 25-75 8,3 a 

15,1) em 2000 para 13,5% (9,6-16,6) em 2015. Eles mostraram que a carga por doenças 

musculoesqueléticas aumentou significativamente, chegando a ser a segunda causa de 

YLDs em 2015 (a primeira são os transtornos mentais e transtornos por uso de 

substâncias). 

O estudo Global Burden of Disease de 2017, demonstra em sua última atualização 

a importante contribuição dos distúrbios musculoesqueléticos para a carga de doenças em 

todo o mundo, evidenciando que os distúrbios musculoesqueléticos são a primeira causa 

de YLDs em comparação com outras 21 categorias de causas, que incluem 354 doenças 

e lesões(441). Uma noção importante é que a carga musculoesquelética é especialmente 

alta na meia-idade. A maior contribuição para os YLDs entre os distúrbios 
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musculoesqueléticos deve-se às dores nas costas e pescoço, seguidas pela OA. A OA 

responde por cerca de 7,1% dessa carga e apresentou um aumento estatisticamente 

significativo em relação a 2007 de 31,4% (IC de 95% 30,7 a 32,1). Entre os anos de 1990 

e 2007 houve um aumento estatisticamente significativo de 63,1%. 

Outros autores investigaram a carga da doença na OA de maneira bastante 

diferente(465). Eles avaliaram a carga da doença em uma visita inicial ao ambulatório de 

reumatologia com questionários como RAPID3/MDHAQ (avaliação de rotina dos dados 

do índice de pacientes/questionário de avaliação de saúde multidimensional) e usaram a 

artrite reumatoide (AR) como referência para alta carga de doença. Eles mostraram uma 

carga semelhante em 149 pacientes com OA assim como em 203 pacientes com AR. No 

entanto, na visita de acompanhamento aos 6 meses, os pacientes com OA melhoraram 

menos do que os pacientes com AR, provavelmente devido a tratamentos mais eficazes 

disponíveis para a AR. 

Todos esses estudos evidenciam o impacto que a OA e outros distúrbios 

musculoesqueléticos têm no indivíduo e na sociedade. Esses resultados são cruciais para 

profissionais de saúde e formuladores de políticas para planejar o sistema de saúde do 

futuro(464). 

 

5.2.3.2 Mortalidade 

Ao longo dos anos, muitos estudos analisaram a associação entre OA de joelho e 

mortalidade precoce, levando a resultados conflitantes. Isso pode ocorrer devido a 

diferenças na definição de OA de joelho, especialmente se os sintomas fazem ou não parte 

da definição. 

Em 2016 autores publicaram resultados baseados em uma coorte britânica, que 

estudou 821 mulheres caucasianas, mostrando que a dor no joelho com ou sem OA 
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radiográfica estava associada à mortalidade prematura por todas as causas e mortalidade 

cardiovascular (MCV) específica(466). 

Recentemente, outros pesquisadores encontraram resultados semelhantes nos 

Estados Unidos, em uma coorte baseada na comunidade incluindo adultos afro-

americanos e caucasianos com idade igual ou superior a 45 anos(467). Eles incluíram 

4.182 participantes com quase 15 anos de acompanhamento, nos quais ocorreram 1.822 

óbitos. Um aumento da mortalidade por todas as causas e específica para MCV foi 

observada naqueles com dor no joelho isolada ou com OA radiográfica sintomática do 

joelho, mas não naqueles com OA radiográfica isolada. O risco foi especialmente maior 

para mulheres, caucasianos, pessoas <65 anos de idade e índice de massa corporal (IMC) 

≥30 kg/m2 na análise estratificada.  

No entanto, esse mesmo grupo de pesquisadores demonstrou, em um subestudo 

com 1709 participantes do projeto Johnston County OA, onde mais dados sobre atividade 

física e desempenho estavam disponíveis, em análise univariada, que a OA de joelho 

sintomática no início do estudo estava associada ao risco de MCV incidente após quase 

6 anos de acompanhamento. Mas em análises multivariadas, a OA de joelho sintomática 

não foi associada, enquanto a função física basal e piora na função física foram(468). 

Análises de Turkiewicz et al., usando um grande banco de dados sueco, também 

mostrou um risco aumentado de morte cardiovascular para pacientes com OA de joelho 

e quadril com diagnóstico médico [hazard ratio (HR)s 1,19 (IC 95% 1,10 - 1,28) e 1,13 

(1,03 - 1,24) ] durante 9 e 11 anos de seguimento, respectivamente)(469). 

Isso está de acordo com um estudo anterior de Hawker et al. mostrando que entre 

indivíduos com OA de quadril ou joelho, a incapacidade foi positivamente associada à 

mortalidade por todas as causas e eventos cardiovasculares, em análises 

multivariadas(470). 
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Todos esses estudos apontam na direção de uma contribuição da OA para um 

desfecho desfavorável devido a limitações na função física e na atividade. Quando esses 

estudos forem confirmados, eles exigem estratégias aprimoradas para diminuir os 

sintomas e aumentar a atividade física em pacientes com OA de joelho sintomática(471). 

Além disso, o Framingham Heart Study, uma grande coorte de base comunitária 

para estudar se há associação entre a OA das mãos e o aumento da mortalidade ou eventos 

cardiovasculares, demonstrou que não houve associação entre OA das mãos e 

mortalidade. Embora não tenha havido relação significativa com eventos 

cardiovasculares incidentes em geral ou uma relação de OA radiográfica de mãos com 

esses eventos, encontramos uma associação significativa entre OA de mão sintomática e 

doença coronariana incidente (infarto do miocárdio/síndrome de insuficiência 

coronariana) (HR 2,26, IC 95% 1,22 a 4,18). A associação permaneceu após ajuste 

adicional para dor no membro inferior ou inatividade física. O estudo concluiu assim, que 

a OA sintomática da mão, mas não a OA radiográfica da mão, foi associada a um risco 

aumentado de eventos de doença coronariana. Os resultados sugerem um efeito da dor, 

que pode ser um possível marcador de inflamação(472). 

 

5.2.3.3 Dor 

Não existem estratégias comprovadas para prevenir, retardar, interromper ou 

reverter a progressão da OA. O manejo atual da OA é principalmente paliativo e se 

concentra no alívio da dor. Não existe um único medicamento ideal para o tratamento da 

dor. Agentes de “primeira linha”, como paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides 

(AINEs), têm eficácia apenas pequena a moderada, com > 75% dos pacientes relatando a 

necessidade de tratamento sintomático adicional(473). Portanto, o controle da dor 

continua sendo uma necessidade substancial não atendida no tratamento da OA. 
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Além disso, a OA é uma condição heterogênea caracterizada por uma natureza 

complexa e multifatorial(461). Isso leva a uma grande variação nas apresentações clínicas 

da dor e nas respostas ao tratamento da OA. Alguns estudos consideraram somente a 

afecção ou a progressão estrutural para identificar os fenótipos da OA do joelho, com 

poucos relatos sobre fenótipos de dor(461). A experiência da dor é um fenômeno 

complexo influenciado por fatores em vários domínios - periférico, psicológico e 

neurológico(474). Essa complexidade dificultou a identificação de fenótipos de dor em 

trabalhos anteriores. O dano estrutural periférico no joelho tem sido historicamente 

considerado a principal origem da dor na OA do joelho, entretanto, uma fraca associação 

entre dano estrutural radiográfico e dor no joelho(475) levantou a possibilidade de 

existirem variações individuais na apresentação da dor que podem ser mediadas por 

fatores genéticos, ambientais (obesidade), psicológicos e/ou neurológicos (Figura 54). A 

etiologia exata e os mecanismos de cada fator que contribui para a dor da OA são muito 

menos conhecidos. 

 

Figura 54. Esquema que ilustra a natureza multifatorial da dor na OA, com inter-relações complexas entre vários 
fatores de risco e os potenciais efeitos abrangentes da dor da OA. Fonte: Neogi, T. The epidemiology and impact of 
pain in osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage. 21; (2013): 1145-1153. 

Sabemos, outrossim, que dor é um dos sintomas mais importantes da OA do 

joelho. Como dito anteriormente, estudos realizados no passado mostraram que uma 

grande variedade de fatores como sexo, idade, IMC, escolaridade, fatores psicológicos, 

fatores genéticos e patologia estrutural local estão associados à dor no joelho. Também a 
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sensibilização periférica e central contribui para a dor na OA de joelho(476). No entanto, 

ainda não está claro o que causa a dor na OA do joelho e porque algumas pessoas 

desenvolvem dor e outras não.  

Para tal, alguns pesquisadores estabeleceram um estudo, dentro do Multicenter 

Osteoarthritis Study (MOST), para identificar fenótipos de suscetibilidade à dor, ou seja, 

o desenvolvimento de dor persistente no joelho incidente após 2 anos de 

acompanhamento em pacientes com, ou em risco de OA de joelho, mas sem dor 

persistente no joelho na linha de base(477). A OA radiográfica, baseada na classificação 

de Kellgren e Lawrence, obesidade, comorbidades e escolaridade foi semelhante entre os 

fenótipos. O fenótipo (23% dos participantes) definido por uma alta proporção de 

sensibilidade à dor por pressão e proporção moderada de soma temporal facilitada, teve 

um risco aumentado de 1,98 (IC 95% 1,07 a 3,68) para desenvolver dor persistente no 

joelho incidente, quando comparado ao fenótipo com baixa proporção de sensibilização 

em ambos os testes. Outros fenótipos não apresentaram risco aumentado para dor 

persistente no joelho incidente. Esses resultados sugerem que a sensibilização pode ser 

um alvo para a terapia. 

Os achados clínicos enfatizam que a dor na OA não é uma condição estável e 

linear(478), que a experiência da dor é independente de modificações estruturais e que a 

qualidade da dor na OA é importante a ser considerada, além de sua intensidade. A dor 

relacionada à OA é modulada por muitos fatores, incluindo fatores psicológicos(479) e 

genéticos(480) do paciente individual, bem como o papel teórico das influências 

meteorológicas. Achados recentes de neuroimagem melhoraram nosso conhecimento 

sobre os mecanismos centrais da dor da OA, especialmente em casos persistentes(481). 

Por outro lado, do ponto de vista do paciente, a dor da OA, como muitas outras 

condições dolorosas, está associada a vários equívocos e crenças errôneas sobre suas 
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causas e o método de tratamento mais eficaz. De fato, há grandes dificuldades em fazer 

com que os pacientes descrevam sua dor na OA: eles podem pensar que ninguém quer 

ouvir sobre isso, ou talvez sintam a necessidade de preservar sua autoimagem e imagem 

social. Algumas pessoas vivem suas vidas de acordo com um estoicismo autoimposto, e 

algumas percebem a OA como uma doença complexa, em constante mudança e ilógica, 

associada ao envelhecimento(478). 

 

5.2.3.3.1 Receptores Articulares de Dor 

A cápsula, os ligamentos, os meniscos, o periósteo e o osso subcondral são 

amplamente inervados por uma densa rede de fibras mielinizadas e não-mielinizadas. A 

sinóvia é principalmente inervada por fibras não-mielinizadas, embora a cartilagem não 

tenha inervação. Mais de 80% das fibras da articulação são fibras não-mielinizadas, 

igualmente distribuídas entre fibras C e fibras simpáticas(482). 

Nas articulações, existem quatro tipos de órgãos sensoriais(483). 

- Os tipos I e II (órgãos corpusculares) estão localizados na cápsula, ligamentos e 

meniscos, mas não na sinóvia. Atuam como mecanorreceptores, sensíveis à pressão e 

tração, transmitindo seus impulsos por meio de fibras mielinizadas; 

- Os receptores do tipo III, formados por fibras finas A-delta mielinizadas, estão 

localizados na superfície dos ligamentos e atuam como mecanorreceptores de alto limiar, 

respondendo a fortes estímulos mecânicos e, em menor grau, a estímulos térmicos; 

- Os receptores do tipo IV, também chamados de polimodais, são formados por 

terminais livres de fibras C não-mielinizadas e representam o tipo mais importante de 

receptores articulares, encontrados em todas as estruturas, exceto na cartilagem. Eles são 

normalmente inativos e são chamados de polimodais porque são ativados por estímulos 
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mecânicos, térmicos e químicos em condições patológicas como inflamação, como 

observado na OA. 

Os receptores do tipo III e IV estão envolvidos na sensação de dor induzida por 

lesões articulares. Eles também são sensibilizados pelo aumento da pressão intra-articular 

e por alterações químicas locais(483). 

 

 5.2.3.3.2 Fatores Genéticos da Dor na OA 

 Grandes diferenças na percepção da dor entre os indivíduos são frequentemente 

observadas no cenário clínico, levantando a possibilidade de que essa variabilidade possa 

ocorrer devido a diferenças na sensibilidade álgica, em função de fatores genéticos 

subjacentes(484). Estudos epidemiológicos e com gêmeos, demonstraram que a 

sensibilidade à dor possui um fator hereditário(485,486). Além disso, foi sugerido que 

uma série de outros fatores, como experiências prévias de vida, traços de personalidade, 

expectativas e o estado de humor atual, modulam a experiência dolorosa, sendo que esses 

fatores seriam, eles próprios, geneticamente mediados(487–491). A modelagem em 

gêmeos, no entanto, sugere que existem dois fatores genéticos predisponentes 

separados(492), incluindo variantes que modulam a sensibilidade à dor, bem como 

aqueles que mediam a ansiedade e a depressão(489).  

 Pesquisas vêm tentando identificar genes que possam predispor os indivíduos ao 

desenvolvimento de dor crônica ou a uma maior sensibilidade à dor. Existem duas 

categorias em que a maioria dos estudos se enquadra, estudos de ligação e de genes 

candidatos(493). Uma variedade de genes identificados demonstrou estar associada a 

estados dolorosos(494,495). Como em outros campos, houve associações inconsistentes 

nos métodos de replicação entre populações ou entre condições dolorosas. Além da razão 

geral para resultados inconsistentes em estudos genéticos, incluindo tamanho inadequado 
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da amostra e diferentes definições de dor, o campo de pesquisa da dor luta com a 

existência de fenótipos complexos(494). Por exemplo, mesmo que seja possível 

identificar associações genéticas com condições específicas de dor, como dor lombar, as 

condições álgicas são bastante heterogêneas, pois há várias subcategorias ao investigar 

uma categoria mais ampla de dor clínica(484,494). Nos últimos anos, houve uma 

explosão no estudo de associação genômica ampla (Genome-wide association study - 

GWAS) para a identificação de alelos de risco; no entanto, a GWAS na dor humana ficou 

para trás em relação a outros campos de pesquisa, por razões como dificuldades em 

realizar a fenotipagem quantitativa deste fenômeno subjetivo(496). Atualmente, há 

poucos GWAS com poder estatístico adequadamente realizado para dor crônica 

generalizada(497). 

 No momento, sabe-se que existem pelo menos 150 genes associados à dor crônica 

em humanos, e esse número está continuamente em expansão(498–500). Entre eles, estão 

incluídos genes responsáveis pelas vias imunes, inflamatórias e relacionadas ao estresse, 

incluindo uma variante genética comum de Val158Met no gene da catecol-O-

metiltransferase (COMT) que reduz a atividade da enzima de degradação da catecolamina 

e foi identificada como associada à dor no quadril entre pessoas com OA(501) e o gene 

do receptor opióide µ (OPRM)(502). Variantes genéticas específicas foram identificadas 

em afecções raras que cursam com dor crônica, devido ao gene SCN9A que codifica o 

canal de sódio 1.7 voltagem-dependente (Nav1.7) que é essencial para a transmissão de 

sinais relacionados à dor na eritromelalgia, na desordem de dor extrema paroxística e na 

neuropatia de fibras pequenas(503). Além disso, o SNC9A também mostrou-se associado 

a maior dor em um estudo realizado em 578 pacientes com diagnóstico de OA(504). Uma 

revisão sistemática que analisou os fatores genéticos associados à dor neuropática 
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crônica, descobriu que variantes nos genes HLA, COMT, OPRM1, TNFA, IL6 e GCH1 

foram identificadas em mais de um estudo(505). 

 Alguns outros genes foram examinados e confirmaram associações com a dor 

relacionada à OA, incluindo a subfamília V do membro 1 do receptor transitório potencial 

de canal de cátions (Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 - 

TRPV1), P2X7 e proproteína convertase subtilisina/kexina tipo 6 (Proprotein convertase 

subtilisin/kexin type 6 - PCSK6)(506–508). 

Em humanos, a nível populacional, as pesquisas falham em identificar qualquer 

variante genética única que contribua substancialmente para o risco de desenvolver dor 

crônica, assim, não existe um “gene da dor crônica”. É mais provável que uma 

combinação de variantes genéticas aumente o risco de desenvolver esse tipo de dor. No 

entanto, a identificação de genes relevantes pode ajudar a entender os mecanismos 

biológicos subjacentes e a busca de alvos terapêuticos(500). A identificação de genes a 

partir de GWAS pode oferecer esperança, principalmente porque os dados genéticos de 

um grande número de amostras, como o UK Biobank(509), são acessíveis. Em um 

GWAS, foi descoberto que uma variante genética do cromossomo 5 está associada à dor 

crônica generalizada em ambas metanálises de estudos de associação de genoma humano 

e animal(497). Um GWAS mais recente e uma metanálise de 158.000 indivíduos 

identificaram três novas variantes genéticas associadas à lombalgia crônica(510). 

 

5.2.3.3.3 Dano Estrutural / Inflamação 

A dor na OA tem sido considerada dor nociceptiva, decorrente de dano tecidual 

local periférico(511). A cartilagem, o local primário da patologia da OA, é aneural e 

avascular, portanto, não pode gerar dor diretamente, levantando a possibilidade de que a 

dor possa vir de outras estruturas ou substâncias químicas liberadas pela cartilagem(493). 
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Por outro lado, o osso subcondral, o periósteo adjacente, a membrana sinovial, os 

ligamentos periarticulares e a cápsula articular são ricamente inervados com fibras 

nervosas que transmitem informações periféricas para a medula espinhal(512).  

Em uma articulação normal, a pressão intra-articular mantém-se entre 2 e 10 

mmHg(513). Na presença de inflamação ou lesão articular local, a pressão pode subir 

para 20 mmHg ou mais. Danos na cartilagem podem induzir hiperpressão do osso 

subcondral(514), sendo que as articulações contêm nociceptores que são especificamente 

ativados por estímulos mecânicos. 

Na OA, a inflamação local é uma parte importante da fisiopatologia da geração e 

manutenção da dor articular, envolvendo a liberação de fosfolipases, ciclooxigenases, 

lipoxigenases, leucotrienos, radicais livres e NO(483). Nas articulações, as fibras C 

expressam o receptor TRKA para o fator de crescimento neural (NGF), o receptor P2X3 

para ATP e também o receptor do fator neurotrófico derivado da glia (GDNF). Os 

mediadores dessas fibras são a substância P, o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina 

(CGRP), o neuropeptídeo Y (NPY) e o peptídeo intestinal vasoativo (VIP) em todas as 

estruturas articulares, exceto na cartilagem(482). O NGF é um importante componente 

das fibras C, com importante papel na dor articular, que atualmente é alvo de novas 

terapias biológicas(515). A nova classe de agentes anti-NGF já demonstrou importantes 

efeitos analgésicos na dor da OA, que pode, se os eventos adversos forem controlados, 

mudar drasticamente as estratégias analgésicas para a dor da OA(515). Recentemente os 

receptores TRPV, que desempenham um papel na dor neuropática, também foram 

encontrados em muitas estruturas articulares, podendo ser alvo de mecanismos inibitórios 

descendentes(506). Em um modelo murino de osteoartrite, a injeção intra-articular de 

antagonista de TRPV1 resultou em uma inibição do comportamento doloroso do 

rato(516). 
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Além dos nociceptores, outros receptores nas articulações podem contribuir para 

os mecanismos da dor articular e podem representar possíveis alvos para analgésicos. Por 

exemplo, os receptores opióides estão presentes nas articulações(517), assim como os 

receptores canabinóides(518), e esses receptores aumentam com a inflamação. Os 

receptores canabinóides podem representar uma importante ligação entre a dor e a 

fisiopatologia da OA. Um estudo pré-clínico, demonstrou que a administração sistêmica 

de um agonista do receptor CB2 atenuou o comportamento da dor induzida pela OA e 

modificou as alterações nas citocinas pró e anti-inflamatórias circulantes exibidas em um 

modelo de OA(518). Nesse estudo, a análise da medula espinhal das cobaias revelou uma 

correlação negativa entre o mRNA do receptor CB2 da medula espinhal e a condropatia 

macroscópica do joelho. Esses dados fornecem novas evidências clinicamente relevantes 

de que o dano articular e a expressão do receptor CB2 espinal estão correlacionados, em 

combinação com evidências pré-clínicas convergentes de que a ativação dos receptores 

CB2 inibe a sensibilização central e sua contribuição para a manifestação da dor crônica 

da OA. Esses achados sugerem que os receptores CB2 podem ser um alvo com potencial 

terapêutico para o tratamento da dor da OA(519). 

 

5.2.3.3.4 Mecanismos Centrais da Dor na OA 

Na OA, como em todas as condições dolorosas, há evidências crescentes de que 

os mecanismos centrais e a sensibilização desempenham um papel importante. De fato, 

mecanismos centrais podem estar envolvidos principalmente durante os estágios tardios 

e crônicos(520). As interações entre os sistemas central e periférico sugerem uma 

plasticidade geral do sistema nociceptivo na dor da OA(521). Na Figura 55, observamos 

o mecanismo das vias sensoriais normais. 
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Clinicamente, a sensibilização central relacionada à dor articular induz dor em 

resposta a estímulos que normalmente não são dolorosos (alodinia), com maior área de 

ativação da dor e maior duração da mesma(520). Essa sensibilização central foi sugerida 

em um estudo onde, pela injeção de uma solução salina no músculo tibial anterior, os  

pacientes com OA de joelho sentiram dor mais intensa e difusa em comparação com 

controles normais(522). 

 

Figura 55. Sensação normal. O sistema somatossensorial é organizado de tal forma, que os neurônios sensoriais 
primários altamente especializados, que codificam os estímulos de baixa intensidade, ativam apenas as vias centrais 
que levam a sensações não dolorosas, enquanto os estímulos de alta intensidade que ativam os nociceptores, ativam 
apenas as vias centrais que levam à dor e as duas vias paralelas. não se cruzam funcionalmente. Isso é mediado pelas 
fortes entradas sinápticas entre as entradas e vias sensoriais particulares e os neurônios inibitórios que concentram a 
atividade nesses circuitos dedicados. Fonte: Woolf, CJ. Central sensitization: Implications for the diagnosis and 
treatment of pain. PAIN. 152; (2011): S2–S15. 

A sensibilização central na OA foi confirmada por análises de testes sensoriais 

quantitativos (QST) e ressonância magnética funcional(476,481). Na OA, vários estudos 

analisaram os limiares de dor e a sensibilidade à dor a diferentes estímulos(523), com a 

maioria dos estudos confirmando a ocorrência da sensibilização central(524). As 

mulheres com osteoartrite sintomática parecem estar mais expostas à sensibilização 

central do que os homens(525). Por outro lado, a dor evocada por estímulo pode estar 

mais relacionada às regiões de processamento nociceptivo somatossensorial. A 

sensibilização cerebral observada na OA crônica pode explicar a dor pós-cirúrgica 

frequentemente observada após a substituição articular, muitas vezes concomitante com 

sintomas depressivos(526). 
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Outros achados demonstraram que diferentes tipos de dor na OA podem estar 

relacionados à ativação de diferentes regiões do cérebro. A dor espontânea e contínua 

pode estar relacionada às áreas corticais pré-frontal-límbica mediais, regiões envolvidas 

com o estado emocional. Em particular, foi demonstrado que a dor crônica parece 

reorganizar a dinâmica da rede de modo padrão (Default mode network - DMN) com 

diminuição da conectividade do córtex pré-frontal medial aos constituintes posteriores do 

DMN e aumento da conectividade com o córtex insular proporcionalmente à intensidade 

da dor. Isso reflete a fisiologia mal-adaptativa da dor crônica na osteoartrite(527) (Figura 

56). 

 

Figura 56. Sensibilização central. Na indução da sensibilização central nas vias somatossensoriais com aumento da 
eficácia sináptica e redução da inibição, ocorre uma amplificação central aumentando a resposta dolorosa a estímulos 
nocivos em amplitude, duração e extensão espacial, enquanto o fortalecimento de sinapses normalmente ineficazes, 
recruta entradas subliminares. Dessa forma, impulsos em entradas sensoriais de baixo limiar, agora podem ativar o 
circuito de dor. As duas vias sensoriais paralelas convergem. Fonte: Woolf, CJ. Central sensitization: Implications for 
the diagnosis and treatment of pain. PAIN. 152; (2011): S2–S15. 

Estudos realizados posteriormente, analisaram o volume cerebral, 

especificamente em determinadas áreas, e encontraram algumas modificações na massa 

cinzenta. Como em outros estados de dor crônica, a OA está associada à diminuição da 

massa cinzenta em diferentes áreas do encéfalo(528), mas essa diminuição pode não ser 

permanente, uma vez que a massa cinzenta é regenerada 6-9 meses após a cirurgia bem-

sucedida de artroplastia do quadril ou joelho(529). 

Uma implicação importante desses estudos de ciência básica foi a possibilidade 

de que a dor que experimentamos pode não necessariamente refletir a presença de um 
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estímulo nocivo periférico. Aprendemos com nossa experiência cotidiana, em contato 

com o ambiente externo, a interpretar a dor como refletindo a presença de um estímulo 

prejudicial periférico, sendo isso, de fato, fundamental para sua função protetora. A 

sensibilização central introduz outra dimensão, onde o SNC pode alterar, distorcer ou 

amplificar a dor, aumentando seu grau, duração e extensão espacial de uma maneira que 

não reflete mais diretamente as qualidades específicas dos estímulos nocivos periféricos, 

mas sim os estados funcionais particulares dos circuitos do SNC. Com a descoberta da 

sensibilização central, a dor, pelo menos conceitualmente, tornou-se “centralizada” em 

vez de ser exclusivamente dirigida perifericamente. Nesse sentido, a sensibilização 

central representa um desacoplamento da relação clara de resposta ao estímulo que define 

a dor nociceptiva. A dor nociceptiva reflete a percepção de estímulos nocivos. Na 

ausência de tais estímulos potencialmente prejudiciais, não há dor nociceptiva. No 

entanto, após a descoberta da sensibilização central, ficou claro que um estímulo nocivo, 

embora suficiente, não era necessário para produzir dor. Se o ganho de neurônios na “via 

da dor” no SNC fosse aumentado, eles agora poderiam começar a ser ativados por 

entradas não-dolorosas de baixo limiar. Em consequência, a dor poderia, nessas 

circunstâncias, tornar-se o equivalente a uma percepção ilusória, uma sensação que tem 

a qualidade exata daquela evocada por um estímulo nocivo real, mas que ocorre na 

ausência de tal estímulo prejudicial. Isso não significa que a dor não seja real, apenas que 

não é ativada por estímulos nocivos. Essa dor não pode mais ser denominada nociceptiva, 

mas reflete um estado de hipersensibilidade à dor induzida, com quase exatamente o 

mesmo perfil de sintomas encontrado em muitas condições clínicas. Isso levantou a 

questão óbvia imediata: a sensibilização central contribuiu para a hipersensibilidade 

clínica à dor? 



 180 
 

Essas noções geralmente não foram muito bem recebidas inicialmente, 

particularmente por médicos que acreditavam que a dor na ausência de patologia, era 

simplesmente característica de indivíduos que buscavam compensação relacionada a 

seguro ou trabalho, dependentes químicos de opióides e pacientes com distúrbios 

psiquiátricos; ou seja, fingidores, mentirosos e histéricos. Que uma amplificação central 

da dor possa ser um fenômeno neurobiológico "real", que contribui para diversas 

condições clínicas de dor, parecia improvável, e a maioria dos médicos preferiu usar 

rótulos diagnósticos soltos como transtorno psicossomático ou somatoforme para definir 

condições dolorosas que eles não entendiam. Podemos agora cerca de 40 anos depois, 

com base em dados de muitos estudos em voluntários e pacientes humanos, abordar se a 

sensibilização central, definida operacionalmente como uma amplificação da sinalização 

neural dentro do SNC que provoca hipersensibilidade à dor, é um fenômeno real ou não, 

e pode avaliar sua contribuição relativa para distúrbios de dor inflamatória, neuropática e 

disfuncional em pacientes(530,531), conforme observamos nas Figuras 57 e 57.1. 

 

Figura 57. Síndromes dolorosas. Um resumo das principais características que distinguem e caracterizam as quatro 
principais síndromes de dor; dor nociceptiva (a), dor inflamatória (b), dor disfuncional (c) e dor neuropática (d). 
Fonte: Costigan, M. Neuropathic Pain: A Maladaptive Response of the Nervous System to Damage. Annu Rev 
Neurosci. 2009; 32: 1–32. 
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Figura 57. 1. Continuação das síndromes dolorosas. Fonte: Costigan, M. Neuropathic Pain: A Maladaptive Response 
of the Nervous System to Damage. Annu Rev Neurosci. 2009; 32: 1–32. 

Apesar do avanço na compreensão dos diferentes mecanismos de percepção, 

transmissão e modulação da dor, ainda não entendemos completamente por que pessoas 

com comprometimento articular grave, algumas vezes sentem menos dor do que aquelas 

com dano à cartilagem muito menos severo. 

Estudos de imagem relataram uma ampla discordância entre a gravidade 

radiográfica da OA e a intensidade da dor(532). Um estudo de revisão sistemática 

concluiu que 15-76% dos pacientes com dor no joelho apresentavam OA radiográfica, e 

15-81% dos pacientes com OA radiográfica apresentavam dor no joelho(533). Esta 

discordância é muitas vezes explicada pela insensibilidade da radiografia para detectar 

patologias subjacentes que contribuem para a dor(534). Alguns estudos examinaram as 

relações entre estruturas na ressonância magnética e a dor no joelho e relataram resultados 

inconsistentes(534). Isso é apoiado por uma revisão da literatura, que descreve apenas 13 

dos 21 estudos incluídos, relatando associações positivas estatisticamente significativas 

entre os achados de ressonância magnética em OA e a presença de sintomas(535). Em 

um âmbito geral, os níveis de evidência entre as características estruturais e a dor são 
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limitados ou conflitantes, exceto para lesões da medula óssea (BMLs) e efusão-sinovite, 

que parecem ter níveis moderados de evidência, apoiando sua relação com a dor devido 

à OA(532). A falta de fortes evidências de associação entre alterações nas estruturas 

detectadas em exames de ressonância magnética ou radiografias, sugere que o dano 

periférico não é apenas o único contribuinte para a dor(536). 

 

 5.2.3.3.5 Fatores que Podem Modificar a Dor na OA 

 5.2.3.3.5.1 Diferenças de Gênero 

 Em um estudo transversal de 2.712 indivíduos com dor na OA, onde 60% da 

amostra era composta por mulheres, as diferenças na gravidade da dor entre os sexos em 

cada grau da classificação de Kellgren e Lawrence foram avaliadas em ambos os joelhos 

usando a escala visual analógica (EVA) e o Western Ontario and McMaster Universities 

Arthritis Index (WOMAC). As mulheres relataram maior dor no joelho do que os homens, 

independentemente do grau de Kellgren e Lawrence, embora os tamanhos de efeito 

fossem geralmente pequenos(537). Essas diferenças aumentaram na presença de OA 

fêmoro-patelar e dor generalizada. A forte contribuição da dor generalizada para as 

diferenças sexuais na dor no joelho sugere que a sensibilidade central desempenha um 

papel nessas diferenças. As alterações hormonais também podem ser um fator que 

aumenta a gravidade da dor, por exemplo, durante a menopausa(538). 

 

5.2.3.3.5.2 Vitamina D 

A deficiência de vitamina D tem sido considerada como um possível fator causal 

para as crises de dor da OA(539). No entanto, achados mais recentes demonstraram que 

a suplementação de vitamina D não diminuiu a taxa de estreitamento do espaço articular 

ou levou à redução da dor, rigidez ou perda funcional ao longo de um período de três 
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anos. Com base nisso, os autores consideraram que a suplementação de vitamina D não 

tem papel no manejo da OA de joelho(540). A deficiência de vitamina D e sua relação 

com a osteoartrite é até hoje um assunto debatido na literatura científica. 

 

5.2.3.3.5.3 Obesidade 

A idade e a obesidade são fatores bem conhecidos para o desenvolvimento da OA. 

Há um corpo de evidências robusto que sugere que a obesidade e a dor impactam uma a 

outra de forma adversa, e que a obesidade é preditiva de um status psicológico e funcional 

pior na dor crônica(541). De acordo com um estudo com mais de 1 milhão de 

participantes, indivíduos com sobrepeso (Índice de Massa Corporal [IMC] 25-29,9 

Kg/m2) relataram taxas de dor 20% mais altas, 68% mais altas para aqueles com IMC 

entre 30-34 Kg/m2, 136% mais altas para aqueles com IMC entre 35-39 Kg/m2, e 250% 

mais altas para aqueles com IMC ≥ 40 Kg/m2 em comparação ao grupo com peso 

normal(542). Evidências em estudos longitudinais sugerem que a obesidade, mesmo na 

infância, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de dor crônica, indicando 

que a obesidade é mais uma causa do que uma consequência da dor(543–545).  

Há muito se assume que os mecanismos potenciais subjacentes à relação entre 

obesidade e dor podem ser devidos à carga mecânica, especialmente para os membros 

inferiores. Há um incremento linear da carga compressiva na articulação à medida em 

que o IMC aumenta. Na OA de joelho, em relação àqueles com sobrepeso, as pessoas 

classificadas como obesidade classe 1 ou 2+ têm sobre o joelho maiores picos de forças 

de compressão(546). Da mesma forma, a perda de peso demonstrou ser eficaz na redução 

das forças sobre a articulação do joelho(547). O aumento das forças articulares pode 

resultar em um ambiente biomecânico aberrante. Não é, portanto, surpreendente observar 

maior dano estrutural nas articulações de carga em indivíduos obesos. A evidência do 
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papel da inflamação, envolvida na ligação entre obesidade e dor, está se acumulando 

porque o tecido adiposo tem sido reconhecido como um órgão endócrino responsável pela 

produção e liberação de citocinas e adipocinas pró-inflamatórias(548,549). Estudos 

recentes mostraram um aumento do nível de citocinas e marcadores inflamatórios, como 

proteína C reativa (PCR), IL-6, fator de necrose tumoral (TNF)-α e leptina em indivíduos 

obesos(550,551). Além disso, a liberação de marcadores inflamatórios também pode ser 

desencadeada pelos produtos de degradação de estruturas ou danos nos tecidos devido a 

carga aberrante(552,553). Níveis elevados desses biomarcadores levam ao aumento da 

gravidade da dor e sua mudança(554,555), que por sua vez estimulam a liberação de mais 

marcadores inflamatórios(556).  

O risco de OA de mão é aumentado em duas vezes em pacientes obesos(557). 

Esse risco aumentado não pode ser explicado pelo efeito mecânico da sobrecarga, mas 

certamente pode ser explicado por fatores sistêmicos liberados principalmente pelo tecido 

adiposo abdominal e capazes de atingir e ativar as células articulares(558). Esses fatores 

sistêmicos, chamados de adipocinas, têm sido amplamente estudados na OA. Dentre eles, 

a leptina, a adiponectina, a resistina e a visfatina/NAMPT possuem propriedades pró e/ou 

anti-inflamatórias na OA(559–561). Curiosamente, dados epidemiológicos e clínicos 

recentes destacaram que a síndrome metabólica (SM) e não a própria obesidade, tem o 

maior impacto no início e na gravidade da OA(562–564). Nesse contexto, vale ressaltar 

que existe uma associação independente entre a espessura da camada íntima das artérias 

carótidas com a prevalência de OA de joelho (OR 1,7; 1,1 - 2,7), e placas carotídeas com 

OA das articulações interfalângicas distais (OR 1,4; 1,2 - 1,7)(565). As razões pelas quais 

existe tal ligação entre a aterosclerose e a OA permanecem indefinidas. Uma hipótese 

baseia-se na teoria inflamatória da aterosclerose. Várias linhas de evidência apoiam a 

hipótese de que os lipídios oxidados, incluindo a lipoproteína de baixa densidade oxidada 
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(oxLDL), são os fatores desencadeantes mais prováveis para a produção de 

citocinas(566). Todos esses dados dão força à “teoria das adipocinas”, pois sabe-se que a 

concentração de adipocinas plasmáticas está associada à SM(567). Não à toa, estudos 

demonstraram associação entre a concentração sérica de adipocinas e a gravidade da 

OA(568,569). 

Além disso, adipocinas sistêmicas foram encontradas associadas à inflamação 

local do tecido sinovial(570). Recentemente, descobriu-se que o coxim adiposo 

infrapatelar, tecido adiposo localizado no joelho, é uma fonte potencial de adipocinas 

como a IL-6(571,572). Se essas descobertas levarão um dia ao desenvolvimento de 

terapias “anti-adipocinas”? não sabemos dizer, uma vez que essas moléculas participam 

de muitos outros processos fisiológicos. No entanto, alguns dados provenientes de 

estudos pré-clínicos podem trazer luz a esta questão. Um inibidor da visfatina / 

nicotinamida fosforibosiltransferase (NAMPT), o FK866, demonstrou possuir 

propriedades antiartríticas(573). Outro resultado que apoia o papel das adipocinas no 

desenvolvimento de OA, relaciona-se com a melhora clínica devido a dramática perda de 

peso secundária à cirurgia bariátrica em pacientes obesos com OA de joelho, que 

acompanha uma diminuição dos marcadores inflamatórios sistêmicos de baixo grau(574).  

Assim, observamos que a OA pode ser iniciada e / ou agravada pela presença de 

uma inflamação sistêmica de baixo grau, mas estudos também apoiam a hipótese de que 

a OA pode estar no início de doenças relacionadas ao avanço da idade, através de uma 

liberação conjunta de mediadores inflamatórios na corrente sanguínea(552,575) (Figura 

58).  

Evidências crescentes sugerem que a inflamação pode levar a uma diminuição do 

limiar de excitação e respostas aprimoradas a estímulos supralimiares de nociceptores 

periféricos (sensibilização periférica) e subsequentemente desenvolver sensibilização do 
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sistema nervoso central com hipersensibilidade à dor e maior vulnerabilidade para relatar 

mais locais de dor(532,576). 

 

Figura 58. Efeitos sistêmicos e potenciais consequências dos mediadores inflamatórios derivados da OA. Um novo 
paradigma proposto para o papel da inflamação de baixo grau na OA. A inflamação de baixo grau é caracterizada 
pela liberação de mediadores inflamatórios no sangue durante a SM (obesidade, resistência à insulina, anormalidades 
lipídicas, hipertensão) ou envelhecimento. Esses mediadores inflamatórios são deletérios para os tecidos articulares, 
iniciando e/ou perpetuando o processo de OA. Uma vez ativadas, as células da articulação com OA, por sua vez, 
liberam mediadores inflamatórios na cavidade articular e, eventualmente, no sangue. Os mediadores amplificam a 
inflamação de baixo grau, que pode induzir ou acelerar outras doenças crônicas afetadas pela inflamação sistêmica 
de baixo grau. Fonte: Berenbaum, F. Osteoarthritis as an inflammatory disease (osteoarthritis is not 
osteoarthrosis!). Osteoarthritis and Cartilage. 21; (2013): 16-21. 

Como salientado anteriormente, assim como a obesidade está associada à 

intensidade da dor na OA, a perda de peso tem sido associada a uma diminuição dramática 

dos sintomas álgicos em vários estudos prospectivos(577). Esses achados podem ser 

explicados pela associação da perda de peso com a diminuição da carga mecânica das 

articulações, mas a dor também diminuiu em várias articulações que não sustentam peso, 

como as das mãos. Alguns autores demonstraram, que o reforço contínuo de um programa 

de perda de peso pode ser bem sucedido no alívio da dor por mais de um ano, em pacientes 

obesos com OA de joelho(578). Neste estudo, a perda de peso foi estatisticamente 

associada com a redução da dor. Outros pesquisadores, entretanto, demonstraram que a 

perda de peso clinicamente relevante em pacientes obesos idosos com OA de joelho, não 

levou a um alívio sintomático significativo(577). Esses achados sugerem que o alívio da 

dor induzida pela perda de peso na OA pode estar relacionado a modificações nas vias da 
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dor e / ou diminuição da inflamação sistêmica de baixo grau, e não apenas a modificações 

mecânicas articulares. 

 

5.2.3.3.5.4 Exercícios Físicos e Movimento 

Outro fator que tem grandes implicações na dor da OA é o exercício, juntamente 

com o movimento articular. O movimento pode aumentar a dor, sobretudo a dor 

protocinética (desencadeada pelo início do movimento após um período de repouso), mas 

o exercício é uma importante abordagem não farmacológica para reduzir o desconforto 

da OA, conforme demonstrado em uma revisão sistemática(579). A dor articular em 

repouso e a dor em movimento provavelmente têm uma fisiopatologia diferente. Um 

estudo em pacientes que desenvolveram dor crônica após artroplastia de quadril ou 

joelho, demonstrou que a dor crônica em movimento após artroplastia total da articulação, 

estava fortemente associada à gravidade da dor em movimento durante o período pré-

operatório(580). 

O tipo e a dose de exercício são considerações essenciais(581). Desta forma, 

pacientes com OA são fortemente recomendados a serem fisicamente ativos, evitando 

carga excessiva ou treinamento extenuante(582). A subestimação dos sintomas da OA é 

comum, especialmente em indivíduos mais jovens. A dor nas articulações muitas vezes 

pode ser atribuída à má postura ou trauma. Por esse motivo, tratamentos como exercícios 

e fisioterapia costumam ser negligenciados e não são prescritos com a frequência 

necessária. Os pacientes com OA devem ser aconselhados a participar de programas de 

exercícios adaptados, embora o envolvimento seja ainda muito abaixo do desejável. 

Manter a consciência das graves consequências da inatividade e do benefício do exercício 

é essencial, especialmente na presença de um distúrbio musculoesquelético. 
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5.2.3.3.5.5 Condições Psico-Ambientais do Paciente 

A dor é uma experiência subjetiva, e a dor da OA está sob a influência de uma 

variedade de influências pessoais e de estratégias de enfrentamento(583), dependendo do 

local da dor. Tal como acontece com todos os tipos de dor, a dor da OA é uma condição 

na qual as influências mútuas entre a dor e os distúrbios do humor devem ser analisadas 

como parte do manejo do paciente(479). Além disso, as condições climáticas podem 

influenciar a sensibilidade à dor da OA, com diferenças relatadas por idade, sexo e 

país(584–586). Acredita-se que entre 60% e 70% de pacientes com dor crônica refiram 

alguma sensibilidade relacionada às alterações climáticas, sendo o frio e a umidade as 

variáveis mais problemáticas(587,588). Tem sido sugerido que, como os tendões, 

músculos, ossos e tecidos cicatriciais são de densidades variadas, expansões e contrações 

diferenciais devido a mudanças atmosféricas resultam em dor nos locais de 

microtrauma(588,589). Além disso, alterações na temperatura podem aumentar a rigidez 

nas articulações e podem desencadear movimentos sutis que podem aumentar uma 

resposta nociceptiva(589). Também foi sugerido que o clima afeta o humor, resultando 

em uma alteração da percepção da dor(588,589). O humor negativo está associado a altos 

níveis de dor em pessoas com OA(590–592). Condições meteorológicas chuvosas podem 

afetar negativamente o humor e, portanto, podem afetar indiretamente a percepção da dor. 

Por fim, fatores genéticos podem modificar a experiência de dor e também podem afetar 

o consumo de morfina para fins analgésicos na OA de joelho(593).  

 

5.2.3.4 Envelhecimento, Inflamação e OA 

A inflamação é desencadeada por mediadores externos, como citocinas e 

proteases, além de mecanismos celulares internos que levam ao aumento da produção de 

mediadores inflamatórios e à falta de eliminação de proteínas oxidadas. Essas proteínas, 
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por sua vez, aumentarão a concentração de espécies reativas de oxigênio (ROS) nas 

células, aumentando ainda mais o dano oxidativo que desencadeia a inflamação(594). 

Curiosamente, o estresse oxidativo pode promover a senescência celular e, em particular, 

a senescência dos condrócitos(595). 

Por falar em senescência, sabemos que o envelhecimento é o maior fator de risco 

para o desenvolvimento de uma ampla gama de doenças, que vão do câncer à osteoartrite, 

passando pela neurodegeneração. Essas patologias relacionadas à idade são geralmente 

crônicas e, portanto, causam longos períodos de morbidade grave e, para muitos, eventual 

mortalidade(596). 

Embora a OA seja uma doença caracteristicamente relacionada à idade, os 

mecanismos específicos subjacentes ao processo permanecem amplamente 

desconhecidos. Ao nível celular, a senescência pode ser dividida em duas categorias 

principais: replicativa e secretora. Muitas células humanas em cultura têm uma 

capacidade proliferativa limitada. Após um período de proliferação vigorosa, a taxa de 

divisão celular diminui (senescência replicativa). No entanto, outros tipos de células, 

como os condrócitos, têm menor capacidade de se dividir, o que deixa pouco espaço para 

a senescência replicativa. Mas essas células têm alta capacidade de sintetizar mediadores 

solúveis. Assim, a senescência secretora deve ser predominante durante o processo de 

envelhecimento. Essa condição tem sido chamada de fenótipo secretor associado à 

senescência (senescence-associated secretory phenotype - SASP) que inclui vários 

mediadores inflamatórios e pró-degradativos impulsionados pelo estresse oxidativo(597) 

(Figura 59). Curiosamente, o SASP é principalmente uma resposta tardia ao dano 

(epi)genômico(598). De fato, a produção de condrócitos MMP-13 estimulados por IL-1b 

aumenta com a idade, sugerindo que os condrócitos envelhecidos adquirem um 

SASP(599). 
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Figura 59. Vários tipos de estímulos podem provocar senescência celular e um fenótipo secretor associado à 
senescência (SASP). Quando a parada irreversível do ciclo celular é desencadeada por danos graves ao DNA (ou 
seja, telômeros disfuncionais ou estresse oncogênico), o SASP ocorre em células senescentes. No entanto, quando um 
fenótipo semelhante à senescência é desencadeado em células que superexpressam inibidores do ciclo celular, como 
o p16 ou o p21, as células sofrem uma parada de crescimento com muitas características de células senescentes, mas 
não uma SASP. Fonte: Coppé, J-P. The Senescence-Associated Secretory Phenotype: The Dark Side of Tumor 
Suppression. Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2010. 5:99–118. 

Outra teoria relacionando inflamação, envelhecimento e OA é baseada na recente 

descoberta de que os produtos da glicação avançada (AGEs), produzidos por um processo 

não-enzimático em tecidos envelhecidos, enfraquecem a cartilagem modificando suas 

propriedades mecânicas. Eles podem desencadear a ativação dos condrócitos ligando-se 

a receptores específicos presentes na superfície dos condrócitos, chamados RAGE 

(receptores para AGE). Esse processo pode levar a uma superprodução de citocinas pró-

inflamatórias e MMPs(600–602). 

 

5.2.3.5 Osteoartrite Pós-Menopausa e Inflamação 

Para entender por que a incidência de OA aumenta muito após a menopausa, 

alguns grupos investigaram a regulação do estrogênio. O receptor de estrogênio está 

presente em condrócitos, osteoblastos subcondrais, sinoviócitos, músculos 

periarticulares, ligamentos e cápsula articular(603,604) e exerce diversas ações sobre 

essas estruturas (Tabela 9). Sua ativação por derivados de estrogênio tem levado a 

resultados controversos, dependendo de sua concentração. Além disso, embora à primeira 

vista a literatura possa parecer contraditória e inconclusiva, uma análise mais 

pormenorizada revela que a heterogeneidade pode, em grande parte, ser explicada por 

diferenças nos critérios diagnósticos da osteoartrite, nos parâmetros de eficácia e nas 
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abordagens metodológicas. É importante ressaltar que polimorfismos nos receptores de 

estrogênio (ERs) têm sido associados ao risco de osteoartrite generalizada(605,606).  

Tabela 9. Efeitos do estrogênio nas estruturas articulares e periarticulares. 

Tecido Principais efeitos 
Cartilagem Aumenta a síntese de PG/glicosaminoglicanos 

Diminui NF-kB, iNOS, COX-2, ROS 
Regula a concentração de cálcio intracelular 
Diminui o dano da cartilagem 
Diminui a expressão de mRNA da ciclooxigenase-2 
Altas doses aumentam a degradação do PG e a produção de metaloproteinases 

Osso subcondral Regula o crescimento ósseo e a remodelação do osso subcondral 
Controla o desenvolvimento e a função do OB 
Regula a produção da matriz óssea e sua mineralização 
Reduz a formação óssea e a prevalência de osteófitos marginais em macacos OVX 
Diminui a probabilidade de desgaste articular detectado por RM em mulheres 

Sinóvia Aumenta os níveis sinoviais de componentes da via IGF em animais 
Reverte o desenvolvimento de artrite autoimune em camundongos 
Diminui os níveis séricos de FR, anti-ds-DNA e colágeno anti-tipo II em camundongos 

Músculos Promove a proliferação e diferenciação de mioblastos 
Diminui a apoptose das células musculares 
Reverte a disfunção contrátil muscular em ratos 
Diminui a atrofia muscular e os níveis de calpaína em ratos 
Melhora o desempenho e a estrutura muscular em mulheres 

Ligamentos Efeitos contrastantes nas propriedades mecânicas do LCA em modelos animais 
Altos níveis de estrogênio durante o ciclo menstrual têm sido associados a rupturas do LCA em mulheres 
jovens 

LCA: ligamento cruzado anterior; COX-2: ciclooxigenase-2; IGF: fator de crescimento semelhante à insulina; iNOS: 
sintase de óxido nítrico induzível; RM: ressonância magnética; OB: osteoblastos; OVX: ovariectomizada; PG: 
proteoglicano; FR: fator reumatóide; anti-ds-DNA: anti-DNA de fita dupla. 
Fonte:  

 

A prevalência de OA em homens e mulheres é comparável até a idade de 50 anos, 

no entanto, a prevalência aumenta consideravelmente entre as mulheres na pós-

menopausa, o que sugere uma ligação entre OA e perda da função ovariana(606). A 

capacidade de ligação do estradiol foi significativamente maior em condrócitos de 

mulheres do que em condrócitos de homens(607), apontando para diferenças relacionadas 

ao gênero na importância relativa da ação do estradiol. É importante ressaltar que o 

estradiol pode regular positivamente a expressão nuclear de ERs em condrócitos, 

aumentando assim seus próprios efeitos nos condrócitos(608). Coletivamente, essas 

observações fornecem evidências da existência de elementos estruturais celulares, que 

são condições sine qua non da ação hormonal no tecido cartilaginoso (Figura 60). No 

entanto, de maneira geral, acredita-se que o estrogênio leva predominantemente à inibição 
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da expressão e secreção de citocinas pró-inflamatórias como a IL-1 na articulação(609). 

Outrossim, a diminuição da função ovariana é acompanhada por um aumento espontâneo 

no nível de citocinas pró-inflamatórias no plasma(610), que podem participar da 

inflamação de baixo grau mencionada aqui anteriormente. No entanto, essa sugestão é 

especulativa, pois a literatura é pobre sobre o tema. 

 

Figura 60. Ilustração esquemática dos efeitos do 17b-estradiol através de seus receptores de estrogênio (ER) 
nucleares e ligados à membrana plasmática – as vias genômicas e não-genômicas. ERE, elementos responsivos ao 
estrogênio; Gp, proteína G; PLC, fosfolipase C; PKC, proteína quinase C; IP3, inositol trifosfatase; Shc e Src, tirosina 
quinases; ERK, quinase regulada por sinal extracelular; TF, fator de transcrição; mRNA, RNA mensageiro. Fonte: 
Tankó, LB. An update review of cellular mechanisms conferring the indirect and direct effects of estrogen on articular 
cartilage. Climacteric. 2008; 11:4–16. 

Modelos animais mostraram que a ooforectomia pode induzir a danos articulares, 

e animais geneticamente modificados para não possuírem ER, desenvolvem osteófitos 

maiores em volume e quantidade, bem como uma placa subcondral lateral mais 

fina(611,612). Além disso, a falta de estrogênios leva a um aumento na remodelação 

óssea subcondral, e essa remodelação óssea tem sido sugerida como possível causa para 

induzir a alterações da osteoartrite(613). 

Estudos in vitro demonstraram que o papel condroprotetor direto do estrogênio 

pode ser devido em parte à síntese de glicosaminoglicanos, que é um componente 

importante do tecido conjuntivo. O estrogênio também inibe a expressão do mRNA da 

ciclooxigenase-2 em condrócitos articulares bovinos, bem como em outros tecidos, e este 

fato tem sido relacionado à proteção contra danos aos condrócitos induzidos por 

ROS(614,615). 
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Em contraste, alguns autores postulam que o estrogênio também pode ter um 

efeito deletério no metabolismo dos condrócitos(616,617). Esta afirmação é baseada em 

dados encontrados em coelhas jovens ooforectomizadas que receberam reposição 

sistêmica de estrogênio(616) ou administração de estrogênio intra-articular(617). 

Inesperadamente, esses animais apresentaram comprometimento das articulações. A 

nível celular, foi demonstrado que altas doses de estrogênio tem um efeito na degradação 

de proteoglicanos estimulados por IL-1 e na produção de metaloproteinases(618). 

Portanto, podemos concluir que tanto níveis altos quanto excessivamente baixos de 

estrogênio podem ser deletérios para o equilíbrio normal das articulações, e o efeito final 

depende da concentração de estradiol no microambiente cartilaginoso. 

Em relação aos humanos, os dados disponíveis também são contraditórios. 

Polimorfismos no gene ERa humano e na OA radiográfica do joelho têm sido estudados 

em diferentes populações com resultados paradoxais(619). Estudos observacionais, no 

entanto, mostraram o efeito benéfico da reposição de estrogênio em alguns tipos de OA, 

e que a suplementação de estrogênio diminui a gravidade da OA, especialmente no 

quadril(620). Em linha com essas observações, um estudo relatou a prevalência e o risco 

de OA para cada sítio anatômico de acordo com seu status de reposição hormonal(621). 

Os autores descobriram que, para as pessoas que estavam utilizando a reposição de 

estrogênio, houve um efeito protetor de três vezes para a OA de joelho, definido pela 

presença de osteófitos, e um efeito protetor não-significativo de duas vezes para as 

articulações interfalângicas distais. Nenhum efeito claro, no entanto, foi distinguido na 

articulação carpometacarpal. Em contraste, outro estudo indicou que, de maneira dose-

dependente, o estrogênio induz a inflamação da articulação temporomandibular através 

da via NFkB(622). 
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Enquanto o telopeptídeo do colágeno tipo I representa cerca de 90% da matriz 

orgânica do osso, o colágeno tipo II é o principal constituinte orgânico da cartilagem. A 

ruptura da integridade estrutural da cartilagem é o principal achado histológico na OA e 

na artrite reumatóide. Após a degradação da cartilagem, fragmentos de telopeptídeo 

reticulado C-terminal do colágeno tipo II (CTX-II) são liberados na circulação e 

subsequentemente secretados na urina. Alguns autores avaliaram as concentrações 

urinárias de CTX-II em homens e mulheres saudáveis entre 20 e 87 anos e a influência 

da menopausa e da terapia de reposição hormonal (TRH) em seus níveis. O que esses 

autores descobriram foi que a concentração de CTX-II em mulheres na pós-menopausa 

foi maior do que em um grupo de mulheres pré-menopáusicas da mesma idade, mas 

significativamente menor em mulheres usando TRH(623). Esses dados sugerem que esse 

produto da degradação do colágeno pode ser usado como um biomarcador para a 

progressão da OA em mulheres na pós-menopausa, e que a TRH protege dos danos no 

colágeno induzidos pela privação de estrogênio. 

Todas essas observações indicam que tanto a concentração de estrogênio quanto 

a localização da cartilagem devem ser levadas em consideração para entender o duplo 

efeito do estrogênio na homeostase dos condrócitos. Além disso, a adição de 

progestágenos aos estrogênios na TRH pode neutralizar os efeitos benéficos dos 

estrogênios sobre a cartilagem(624). 

Contudo, sabemos atualmente que a terapia com estrogênio traz mais riscos à 

saúde do que benefícios, e estudos mostraram que mulheres que usam estrogênios após a 

menopausa têm um risco aumentado de desenvolver câncer de mama e câncer de 

ovário(611,625,626). Portanto, foram desenvolvidos agentes não-esteroides sintéticos 

com uma estrutura química diferente, moduladores seletivos de receptores de estrogênio 

(Selective estrogen receptor modulators - SERMs)(627). Os SERMs atuam como 
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agonistas de estrogênio, especialmente nos tecidos articulares e demonstraram ter menos 

efeitos adversos e menos graves em comparação com o estrogênio quando usados para 

prevenir OA pós-menopausa(628). 

 

5.2.4 Genética, Genômica e Epigenética da Osteoartrite 

A epigenética é um grupo de mecanismos de função do genoma que não resultam 

apenas da sequência de DNA. Significa literalmente “em cima” ou “acima” da genética. 

Refere-se à modificação covalente de DNA, proteína ou RNA, resultando em alterações 

na função e / ou regulação dessas moléculas, sem alterar suas sequências primárias. Quase 

todos os aspectos da biologia são influenciados pela epigenética, tornando-a um assunto 

importante na ciência(629). O termo epigenética engloba modificações de DNA e da 

cromatina e suas funções associadas, bem como dos RNAs não codificantes (ncRNAs). 

O controle epigenético da expressão gênica é essencial para o desenvolvimento normal 

do organismo e da função celular. A revogação da regulação epigenética é evidente na 

osteoartrite (OA). Além de compreender a patogênese da OA por meio de pesquisas 

epigenéticas, perfis epigenéticos anormais podem atuar como biomarcadores para 

estratificação da doença ou preditores de desfecho da doença. Assim, a epigenética é uma 

área crucial no diagnóstico, prognóstico e tratamento desta doença. Curiosamente, nem 

todos os tecidos ou articulações da OA são estudados na mesma extensão e, portanto, é 

difícil obter uma compreensão completa e integrada dos sistemas epigenéticos que 

contribuem para a OA(630). 

Os últimos anos forneceram ao campo da OA alguns dos avanços de pesquisa 

mais inovadores até o momento, incluindo a identificação de vários novos loci de risco, 

avaliação funcional de loci da OA, perfil de microRNA (miRNA), RNA longo não-

codificante (lncRNA) e RNA circular (circRNA) expressos na cartilagem da OA, bem 
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como o primeiro estudo publicado usando sequenciamento de RNA de célula única 

(scRNA-seq) para caracterizar a cartilagem osteoartrítica humana. 

 

5.2.4.1 Evolução Humana e a Hereditariedade da OA 

A OA é uma doença multifatorial complexa com forte componente hereditário. 

Para investigar se os processos adaptativos das demandas biomecânicas da postura bípede 

durante a evolução do joelho humano contribuem para o risco de OA, alguns autores 

examinaram de forma convincente como os programas de desenvolvimento de 

condrócitos alterados podem levar ao desenvolvimento de OA(631). Como o 

desenvolvimento das características do joelho está ligado à regulação dos condrócitos, 

que atua como um modelo para a forma da articulação, os autores primeiro traçaram o 

perfil epigenômico dos condrócitos articulares de humanos e camundongos. Depois de 

descobrir elementos reguladores específicos do joelho conservados nos primatas, eles 

relataram que dentro das assinaturas da evolução do joelho humano havia uma tendência 

a modificação de fatores genéticos que influenciavam a morfologia do joelho, mas para 

aqueles que levariam à OA ou defeitos esqueléticos. Esses dados levaram à criação de 

seu modelo propondo mecanismos evolutivos como o curso genético e a pleiotropia8 

antagônica (onde a seleção positiva aumenta um alelo benéfico junto com alelos 

deletérios ligados) leva a violações à restrição de sequências conservadas funcionalmente 

que são toleradas durante o desenvolvimento do joelho, mas podem aumentar o risco de 

desenvolvimento de OA. Os autores mostraram que indivíduos com OA, ou com alto 

risco de desenvolver OA, tinham um número significativamente maior de alelos 

 
8 (do grego pleio = "muito" e tropo = "mudança"). Propriedade de um gene determinar mais de uma 
característica fenotípica. Acontece quando um único gene controla diversas características do fenótipo que 
muitas vezes não estão relacionadas. Fonte: Oxford Languages. https://languages.oup.com/google-
dictionary-pt/ (acessado em 15/03/2022) 
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alternativos dentro dos elementos regulatórios do joelho constritos. Posteriormente, eles 

avaliaram funcionalmente o GDF5 (Growth Differentiation Factor 5 - um membro da 

família BMP essencial para o desenvolvimento do joelho em mamíferos, mas também 

implicado no risco de OA) e identificaram uma variante rs6060369 (sobreposta ao 

elemento regulador R4) como causadora da afecção. Camundongos R4-nulos formaram 

articulações normais, mas com 1 ano de idade apresentaram defeitos morfológicos e 

desenvolveram OA. Esses efeitos provavelmente foram mediados pelo Homeobox 1 

pituitário (PITX1). Este estudo abrangente mostrou, em uma série de experimentos 

lógicos, como a evolução na anatomia do joelho humano resultou na conservação de uma 

variante que afeta a morfologia e o desenvolvimento da OA(631). 

 

5.2.4.2 Genética da OA 

A evidência de um componente genético na OA vem de estudos familiares e de 

gêmeos, que estimam que o componente genético da OA esteja entre 40 e 80%, o que é 

semelhante a muitos outros traços complexos(629). Em todo o espectro da OA como 

doença, uma minoria de casos são formas de OA de início precoce caracterizadas por uma 

forte representação familiar da doença (Figura 60). Essas formas precoces de OA 

representam doenças Mendelianas, que são causadas por uma única mutação que tem 

grandes efeitos sobre a função dos genes / proteínas. Em contraste, a forma comum de 

OA é causada por uma combinação de genética e ambiente. Na OA comum relacionada 

à idade, muitas variantes de DNA, cada uma com pequenos efeitos, juntas resultam em 

um risco aumentado de OA (Figura 61).  

Podemos obter novos insights sobre os mecanismos biológicos subjacentes à OA 

tanto das formas mendelianas raras quanto das formas comuns de OA, entendendo a base 

genética dessas doenças. 
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Formas raras de início precoce da OA muitas vezes coincidem com outras 

características clínicas, tornando difícil desvendar o papel causador da mutação do gene 

na OA, uma vez que a OA pode se desenvolver como uma característica secundária.  

 

Figura 61. Genética da OA. Mutações raras em distúrbios monogenéticos (gene causal único) são geralmente 
encontradas em uma única família e têm um grande tamanho de efeito, resultando em OA de início precoce. Por outro 
lado, a OA de início tardio tem uma característica complexa e é causada por um grande número de variantes comuns 
de DNA, juntamente com fatores ambientais. O tamanho do efeito dessas variantes comuns é geralmente pequeno e 
pode variar entre os indivíduos da população. Fonte: van Meurs, JBJ. Osteoarthritis and Cartilage. 25; (2017): 181-
189. 

Existem apenas alguns casos em que a OA de início precoce é a única 

característica de uma doença(632). Recentemente, uma mutação de ganho de função em 

TNFRSF11B (Osteoprotegerina, OPG) foi identificada como causadora de OA familiar 

de início precoce em várias articulações(633). Este estudo identificou uma mutação de 

característica heterozigótica (p.Stop402Leu) em uma família extensa sequenciando dois 

membros distantes da família. Além disso, mostraram maior capacidade de inibir a 

osteoclastogênese e a reabsorção óssea in vitro. Como já existem medicamentos no 

mercado visando a via OPG-RANKL-RANK, essa descoberta abre novas possibilidades 

para o tratamento da OA(634). Além disso, um estudo que analisou ligações 

cromossômicas em 33 famílias com OA de início precoce, identificou uma região no 

cromossomo 2q21. O ressequenciamento direcionado em seis membros da família 

sugeriu uma conhecida variante de deleção-inserção (rs11446594) como uma variante 

potencial funcional subjacente ao sinal de ligação(635). 
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A genética da OA comum tem sido estudada na última década usando estudos de 

associação genômica, semelhantes a outras doenças complexas. Os resultados desses 

estudos foram revisados extensivamente(636). Ao longo dos últimos anos, grandes 

avanços foram feitos na elucidação do fundo genético subjacente às características 

complexas. Particularmente, para uma série de fenótipos para os quais se pensava ser 

difícil desvendar seu fundo genético, devido à grande heterogeneidade, como a 

esquizofrenia(637) e a habilidade educacional(638), grandes pesquisas de associação 

genômica ampla (GWAS) permitiram a descoberta de muitos loci. Apesar da 

considerável heterogeneidade na definição do fenótipo, o tamanho da amostra parece ser 

um fator muito importante na determinação do sucesso das GWAS. Para a OA, os 

resultados dos estudos GWAS ficaram para trás, produzindo um número total loci ainda 

bastante aquém do desejável para a OA de quadril, joelho e mão(629). Parece que muitos 

dos loci identificados são específicos do local da articulação e possivelmente até 

específicos do gênero (Figura 62), embora esta observação ainda possa ser resultado do 

poder limitado dos estudos GWAS publicados até agora.  

 

Figura 62. Loci genéticos identificados para cada um dos sítios conjuntos com evidência genômica ampla 
significativa (p < 5x10-8) ou genômica sugestiva (p < 10-7). São mostrados os nomes dos genes que estão mais 
próximos da variante de DNA associada. Alguns dos loci associados ao quadril ou joelho, mostram associação apenas 
em um determinado subgrupo: Substituição Total da Articulação (TJR); Artroplastia total do quadril (THR); 
Artroplastia total do joelho (TKR); * Apenas significativo na população asiática. Fonte: van Meurs, JBJ. Osteoarthritis 
and Cartilage. 25; (2017): 181-189. 
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Comparado a outros traços complexos, o tamanho da amostra do maior GWAS 

até agora (n » 7.000 casos descobertos) é modesto. Espera-se que se o número de casos 

aumentar para dezenas de milhares de amostras, muitos mais loci serão descobertos. 

 

5.2.4.3 Os GWAS e a Dor 

Recentemente, alguns grandes estudos de associação genômica ampla foram 

publicados. Em um deles, foram identificadas oito variantes de área óssea associadas à 

OA de quadril ou joelho(639). Em um outro GWAS, foram identificadas variantes 

genéticas associadas à dor no joelho em 171.516 indivíduos da coorte do UK Biobank e 

verificadas por três coortes independentes(640). Foram identificados dois loci para dor 

no joelho, rs143384 localizado no GDF5 e rs2808772 localizado próximo ao COL27A1. 

Sabemos, contudo, que o GDF5 é importante para o desenvolvimento articular e as 

variantes do GDF5 contribuem para o aumento do risco de OA, conforme enfatizado 

anteriormente. 

Muito embora não existam ainda estudos específicos sobre o rs2808772, o gene 

COL27A1 adjacente codifica um membro da família do colágeno fibrilar, sendo que 

mutações nesse gene estão associadas à síndrome de Steel, um tipo de 

osteocondrodisplasia(641). 

Estes estudos identificaram de forma imparcial variantes associadas à dor no 

joelho, apesar de que a relação entre dor e fenótipo na OA seja complexa. Recentemente, 

outro estudo testou para dor (subjetiva, mecânica, calor, pressão), 75 pacientes com 

diagnóstico radiográfico de OA do compartimento medial do joelho e identificou o 

EDNRA (Receptor de Endotelina Tipo A), a COMT (Catechol O-Metiltransferase), o 

BDRKB1 (Receptor de Bradicinina B1) e a IL1B (Interleucina-1 Beta) como envolvidos 

com aspectos da dor(642). A variação genética no fenótipo da dor também pode 
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desempenhar um papel na resposta à intervenção(643). Fenótipos de dor como “dor pós-

cirúrgica”, “dor de OA em estágio inicial” e dor de “OA persistente” foram validados por 

terem sido encontradas diferenças transcriptômicas identificando vias moleculares 

distintas nos gânglios da raiz dorsal de um modelo de OA induzida cirurgicamente em 

camundongos(644). Análises das vias responsáveis pelo fenótipo da dor persistente, 

sugeriram que o sistema imunológico inato e a neuroinflamação são as principais vias 

envolvidas na patologia da dor, e genes como o CX3CL1 (Fractalkine), o CCL2 (CeC 

Motif Chemokine Ligand 2), o TLR1 (Toll-like Receptor 1) e o NGF (Nerve Growth 

Factor) são regulados positivamente neste fenótipo.  

 

5.2.4.4 Avaliação Funcional do Risco Genético 

Testes funcionais de variantes de risco podem indicar causalidade e fornecer 

informações sobre como um polimorfismo pode afetar a fisiopatologia da doença. Em um 

estudo recente, os autores testaram funcionalmente 1.605 variantes de nucleotídeo único 

associadas à OA(645). A variante mais significativa, rs473022, fica dentro de um sítio de 

início de transcrição alternativo do HBP1 (High Mobility Group Box Transcription 

Factor 1), um gene codificador de proteína. Esta variante demonstra ligação diferencial 

de proteína nuclear e expressão aumentada de uma isoforma alternativa em múltiplas 

linhagens celulares. Como o HBP1 é um repressor transcricional da sinalização da via 

WNT9, os autores propuseram que, ao interromper essa via, a variante poderia predispor 

os indivíduos à OA. A sinalização WNT também foi explorada em um estudo que realizou 

 
9 A via de sinalização Wnt é uma via antiga e evolutivamente conservada que regula aspectos cruciais da 
determinação do destino celular, migração celular, polaridade celular, padronização neural e organogênese 
durante o desenvolvimento embrionário. Os Wnts são glicoproteínas secretadas e compreendem uma 
grande família de dezenove proteínas em humanos sugerindo uma complexidade assustadora de regulação 
de sinalização, função e produção biológica(1760). A sinalização WNT é importante na condrogênese e 
seu efeito regulador se estende por toda a vida, desde o desenvolvimento embrionário inicial até a 
manutenção da cartilagem articular na idade adulta(646) 
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a análise da cartilagem do joelho por ressonância magnética de 3.0 T, a fim de caracterizar 

sua composição em duas famílias finlandesas com osteoporose WNT1 autossômica 

dominante devido a uma mutação heterozigótica de troca de sentido c.652T>G (p.C218G) 

em WNT1. Eles observaram menos degeneração da cartilagem relacionada à idade em 

indivíduos com mutação positiva do que em indivíduos com mutação negativa, sugerindo 

que a mutação WNT1 pode alterar o turnover da cartilagem e ainda tem um potencial 

efeito de preservação da mesma(646).  

Em outro estudo, pesquisadores demonstraram uma significância genômica 

robusta entre uma variante de DNA perto do gene Matrix Gla Protein (MGP) e a OA 

radiográfica da mão. Eles descobriram que o alelo de risco da OA da mão está associado 

à menor expressão do MGP na cartilagem articular e sugeriram que a variante causa 

aumento da intensidade da OA ao diminuir os níveis de MGP, o que poderia levar a um 

aumento da calcificação do tecido cartilaginoso(647). Em 2021, autores caracterizaram 

funcionalmente o MGP e rs4764133, confirmando que o alelo que confere risco reduz a 

expressão de MGP na cartilagem, na sinóvia e no coxim gorduroso, mas isso é oposto ao 

encontrado no sangue periférico. Após a análise do desequilíbrio da expressão alélica, 

eles concluíram que, em resposta à OA, os condrócitos podem precisar produzir mais 

MGP, entretanto aquelas pessoas com alelos de baixa expressão não podem responder 

adequadamente. Esse comprometimento pode significar que em indivíduos portadores do 

alelo de risco, a doença tem menor probabilidade de resolução(648). 

A Randomização Mendeliana (RMend) usa a variação genética para investigar 

relações causais entre fatores de risco e desfechos. Essa técnica foi utilizada em dois 

estudos recentes, onde o primeiro investigou o papel dos fatores de risco 

cardiometabólicos na OA de quadril e joelho em indivíduos do Malmö Diet and Cancer 

Study (MDCS) e validou suas descobertas em uma coorte do UK Biobank. Eles 
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implicaram um papel causal para menor taxa de colesterol LDL e maior IMC na OA(649). 

O segundo estudo avaliou fatores causais para a OA de mão, quadril e joelho usando 

dados de 384.838 indivíduos do UK Biobank. As análises de RM demonstraram uma 

forte associação causal entre o IMC geneticamente determinado e todos os casos de OA, 

OA isolada de joelho e de quadril, mas não em casos de OA isolada de mão. O aumento 

da densidade mineral óssea no colo do fêmur e a baixa pressão arterial sistólica também 

foram causalmente associados a todos os casos de OA, OA isolada de joelho e de 

quadril(650).  

A relação entre as variantes genéticas associadas ao gene Interleukin-1 Receptor 

Antagonist (IL1RN) com a gravidade da OA idade-dependente, foi descrita em um estudo 

que demonstrou que o haplótipo IL1RN TTG está associado aos casos mais graves da OA 

radiográfica idade-dependente. Os níveis plasmáticos de IL-1Ra são mais baixos nesses 

pacientes, e os condrócitos derivados desses pacientes secretam menos IL-1Ra do que 

aqueles que não carregam cópias das variantes(651). 

A avaliação funcional do risco genético foi ampliada pela acessibilidade de 

ferramentas eficientes como a tecnologia CRISPR/Cas9. Pesquisadores utilizaram essa 

tecnologia para avaliar se a modificação de genes-chave da OA tinha efeitos mediadores 

da doença em camundongos(652). Eles descobriram que a perda de função do NGF 

atenua a dor, mas piora o dano articular no modelo de OA induzido cirurgicamente. A 

ablação da MMP13 ou da IL-1β reduziu a expressão de enzimas de degradação da 

cartilagem e atenuou a deterioração estrutural. A segmentação da MMP13 e da IL-1β 

mitigou significativamente os efeitos adversos do bloqueio de NGF nas articulações. A 

edição de genes por meio de CRISPR/Cas9 também foi usada para investigar a OA 

associada à idade. Em um estudo usando ablação genética da Proteína Associada a Yes 

(Yes-associated protein - YAP) em células-tronco mesenquimais humanas (hMSC), os 
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autores descobriram que o nocaute da YAP resulta em um aumento da senescência celular 

através da regulação negativa da caixa forquilha D1 (forkhead box D1 - FOXD1). A 

transferência de genes da YAP ou da FOXD1 através de injeção intra-articular de 

lentivírus, diminuiu o desenvolvimento de OA em camundongos, indicando que essa via 

pode ser um alvo no tratamento da OA primária(653). 

 

5.2.4.5 Analisando os Fenótipos na Transcriptômica da OA 

O condrócito é o único tipo de célula presente na cartilagem madura e é 

responsável pela reparação do tecido cartilaginoso danificado. A disfunção dos 

condrócitos resultará na degradação da matriz, morte celular e perda total da integridade 

da cartilagem. Alguns estudos evidenciaram que os condrócitos no envelhecimento ou na 

cartilagem doente tornam-se senescentes com alterações fenotípicas associadas, 

contribuindo para o desenvolvimento ou progressão da OA(654). A morte de condrócitos 

apoptóticos também ocorre com mais frequência na OA em comparação com a cartilagem 

normal e na OA secundária à lesão, em comparação com a cartilagem não lesionada(655). 

Devido aos importantes papéis dos condrócitos na patogênese da OA, alguns 

pesquisadores tentaram determinar o desenvolvimento da OA com base na diferenciação 

e crescimento dos condrócitos(656,657). 

Estudos evidenciaram que a cartilagem articular é composta por alguns subtipos 

de condrócitos, que são os condrócitos proliferativos (ProCs), os condrócitos pré-

hipertróficos (pré-HTCs) e os condrócitos hipertróficos (HTCs)(658–660). Os ProCs são 

encontrados principalmente na zona proliferativa das placas de crescimento, os pré-HTCs 

têm a capacidade de modular o início da diferenciação hipertrófica, enquanto os HTCs 

podem regular a mineralização da matriz circundante na cartilagem. Recentemente, 

células senescentes (SNCs) e células progenitoras de cartilagem (CPCs) foram 
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identificadas(661,662). A eliminação das SNCs atenua o desenvolvimento da OA(663), 

enquanto os CPCs, que são especializados na capacidade de autorrenovação, têm a 

capacidade de se diferenciar ao longo de várias linhagens, expressar marcadores de 

superfície relacionados a células-tronco e contribuir para a manutenção do reparo da 

cartilagem na OA e homeostase(661,664). Esses diferentes subtipos de condrócitos foram 

historicamente definidos por uma combinação entre várias características como, sua 

origem de desenvolvimento, localização, propriedades físicas, morfologia e funções 

moleculares. No entanto, devido à sua heterogeneidade fenotípica e ao número limitado 

de marcadores disponíveis para identificar, isolar e manipular essas células, a maneira 

ideal de definir os tipos de condrócitos da cartilagem articular presentes na OA humana, 

ainda não foi totalmente determinado. Esses parâmetros desconhecidos afetam a 

ontogenia e a função de cada população de condrócitos na patogênese da OA(665). 

Recentemente, foi publicado um estudo pioneiro de sequenciamento de RNA de 

célula única (single-cell RNA sequencing - scRNA-seq) em cartilagem de OA humana, 

revelando subpopulações de condrócitos incluindo novos fenótipos com funções 

distintas(665). 

Atualmente, os avanços nas tecnologias de célula única têm sido utilizados para 

traçar o perfil de marcadores de superfície celular e subconjuntos associados a doenças. 

Alguns pesquisadores utilizaram sequenciamento de célula única associada a pesquisa de 

marcadores de superfície celular no gene COL2A1-GFP editado por CRISPR/Cas9 em 

células-tronco pluripotentes humanas, para identificar marcadores de células de 

superfície que distinguem a população condroprogenitora, a fim de desenvolver métodos 

mais eficientes e precisos para diferenciação condrogênica em ensaios in vitro, pré-

clínicos e de engenharia tecidual(666). A análise de correlação canônica (Canonical 

correlation analysis - CCA), um método de machine learning, foi usada para integrar os 
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conjuntos de dados. As células que eram CD146+ / CD166+ / PDGFRb+ / CD45-, 

exibiram alto potencial condrogênico nos testes in vitro subsequentes, demonstrando que 

este subconjunto regula positivamente a expressão de SOX9, ACAN e COL2 e produz 

matriz extracelular em quantidade substancialmente maior. A identificação e purificação 

deste subconjunto de células poderá fornecer matrizes condroprogenitores mais eficientes 

e com menos heterogeneidade para aplicações futuras, resolvendo um desafio persistente 

dentro deste campo. 

Outro estudo inovador utilizou as técnicas de scRNA-seq, RNA-seq em massa, 

citometria de massa e de fluxo com CCA para identificar a contribuição de subconjuntos 

de células do tecido sinovial para as vias mediação da AR, da OA e da inflamação 

crônica(667). Eles descobriram que os tecidos da AR pobres em leucócitos (baixa 

infiltração de células T sinoviais e células B) tinham composições celulares semelhantes 

aos da OA e a hiperplasia sinovial era semelhante entre os tecidos da AR ricos ou pobres 

em leucócitos e os da OA. O scRNA-seq revelou a presença de 18 clusters entre cinco 

tipos celulares, e as sequências de RNA em massa de células classificadas indicaram que 

os genes expressos no cluster 2 de fibroblastos sinoviais (HLA-DRAhi) foram mais 

intensamente expressos na AR rica em leucócitos do que nos tecidos da OA. Os genes 

associados ao cluster 4 de fibroblastos sinoviais CD55+foram mais altamente expressos 

nas amostras de OA, assim como os genes associados aos monócitos NUPR1+. Ao 

integrar dados transcriptômicos e proteômicos a uma resolução celular única, este grupo 

foi capaz de identificar contribuições singulares das vias crônicas altamente inflamatórias 

na artrite. Essas técnicas complementares e a incorporação de análises exclusivas de CCA 

foram necessárias para destrinchar a interação única entre a transcriptômica e o 

fenótipo(641).  
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A ideia de direcionar subconjuntos de células também foi explorada em um 

estudo, que identificou o Receptor 3 do Fator de Crescimento de Fibroblastos (FGFR3) 

como um mediador chave da progressão da OA em camundongos(668). Estudos 

anteriores demonstraram que os macrófagos se acumulam na sinóvia da OA e direcioná-

los pode ser uma estratégia viável para atenuar a progressão da doença. O knock-out 

condicional (CKO) do FGFR3 em células mieloides demonstrou o desenvolvimento de 

OA espontânea após 13 meses, e mudanças na sinovite e no acúmulo de macrófagos que 

precederam o desenvolvimento da OA. O sequenciamento de RNA identificou o 

CXCR710 como muito diferencialmente expresso e a inibição de CXCR7 usando um 

anticorpo monoclonal atenuou a progressão da OA em camundongos FGFR3 CKO em 

modelos de envelhecimento. O sequenciamento de RNA empregado aqui foi crucial não 

apenas para identificar um alvo terapêutico viável, mas também para avaliar como os 

mecanismos que governam a desregulação em um subconjunto de células sinoviais 

podem afetar a progressão da doença. 

A sinalização do ritmo circadiano desregulado foi previamente identificada na 

patogênese da OA e, através do uso de RNA-seq, pesquisadores demonstram como o 

criptocromo 2 do gene do relógio central (core clock gene cryptochrome 2 - CRY211) 

medeia a progressão da OA. Eles evidenciaram que os níveis de CRY2 estão 

significativamente deprimidos na cartilagem da OA, e que a eliminação de CRY2 em 

 
10 CXCR7 é um receptor de quimiocina identificado para as quimiocinas CXCL11 e CXCL12, que 
anteriormente haviam sido caracterizados como ligantes apenas para CXCR3 ou CXCR4, respectivamente. 
O CXCR7 funciona como um “varredor” específico para CXCL12 e CXCL11, internalizando 
constitutivamente ligantes e removendo ligantes de quimiocinas do espaço extracelular e, em seguida, 
transportando essas moléculas para os lisossomos para degradação. Durante este processo, os níveis de 
CXCR7 permanecem estáveis, indicando que apenas os ligantes internalizados, mas não o receptor, são 
degradados(1761). 
11 CRY2 é um gene que codifica uma proteína de ligação de dinucleotídeo de flavina adenina, que é um 
componente chave do complexo oscilador central circadiano, que regula o relógio circadiano. Este gene é 
regulado positivamente por heterodímeros CLOCK/ARNTL, mas então reprime essa regulação positiva em 
um loop de feedback usando heterodímeros PER/CRY para interagir com CLOCK/ARNTL. Polimorfismos 
neste gene têm sido associados a padrões de sono alterados. A proteína codificada é amplamente conservada 
em plantas e animais. Duas variantes de transcrição que codificam diferentes isoformas foram encontradas 
para este gene. Fonte: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/1408. Acessado em 27/03/2022. 
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camundongos resulta em maior gravidade da OA após a desestabilização do menisco 

medial (destabilization of the medial meniscus – DMM). Eles identificaram a 

remodelação da MEC lesionada e a angiogênese como vias envolvidas na mediação do 

ritmo circadiano da homeostase cartilaginosa(669).  

Uma consideração importante para a traduzibilidade dos estudos pré-clínicos é a 

investigação da patogênese da doença em vários tipos de tecidos. Nos últimos anos, 

muitos grupos deixaram de se concentrar apenas na cartilagem articular para avaliar como 

outros tecidos dentro da articulação afetam o início e a progressão da OA. Assim, foi 

investigado o comprometimento da homeostase celular do menisco durante o trauma e o 

envelhecimento, avaliando a expressão e a função do Forkhead Box O (FoxO), um 

regulador da homeostase celular em meniscos humanos e de camundongos. Desta 

maneira, descobriram que a expressão de FoxO 1 e 3 está reduzida em meniscos 

envelhecidos e degenerados(670). A deleção de FoxO usando Col2Cre ou AcanCreERT2 

(como não há genes exclusivamente expressos no menisco que possam ser usados como 

um driver “cre”), demonstram patologia meniscal espontânea e danos relacionados à 

idade. Essa deleção também suprimiu a autofagia, a defesa antioxidante e alterou os genes 

específicos do menisco. Ambos, FoxO 1 e FoxO 3, protegem contra a degeneração 

durante o envelhecimento e a OA. A rede de transcrição FOXO 1 também foi examinada 

em um estudo epigenético usando ChIP-seq em condrócitos primários humanos para 

elucidar mecanismos protetores desse fator de transcrição na OA(671). As vias que são 

reguladas de forma aberrante durante a patogênese da OA, como homeostase, regulação 

da MEC e genes do relógio circadiano, são todas reguladas diretamente pela FOXO 1. 

Como em muitos estudos pré-clínicos publicados nesses últimos anos, a 

importância de escolher ou criar modelos que recapitulem com precisão a doença humana 

deve ser enfatizada sistematicamente. Estudos como, a já citada anteriormente, 
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identificação de populações de células condroprogenitoras utilizando scRNA-seq 

desempenham um papel importante no estabelecimento de modelos de reparo 

tecidual(666). Enquanto aquelas diferenças de delineamento transcriptômicas entre cepas 

de camundongos que curam e que não curam(672), e diferenças genéticas nas células-

tronco progenitoras da cartilagem durante a progressão da OA dependente da idade em 

cepas STR/Ort (fenótipo de OA espontâneo) e CBA (baixa suscetibilidade à OA)(673), 

auxiliam na captura da diversidade genética e fenotípica da OA, que é essencial para a 

criação de modelos e terapias translacionais em humanos (Figura 63). 

 

Figura 63. Desenho experimental e uma análise de pirâmide para detectar as principais moléculas e redes 
reguladoras na osteoartrite. CSPC: Célula-tronco/progenitora derivada de cartilagem; DE: Expressão diferencial; 
HTSM: Método de sequenciamento de alto rendimento; OA: Osteoartrite. Fonte: Zhang, S. Core regulatory RNA 
molecules identified in articular cartilage stem/progenitor cells during osteoarthritis progression. 
Epigenomics.2019;11(6):669-84. 

 

5.2.4.6 Epigenética da OA para compreensão dos mecanismos da doença 

A incorporação do sequenciamento de RNA total associado a outras tecnologias -

ômicas para expandir a "fenotipagem profunda" passou a ser explorada por vários 

pesquisadores. Isso possibilitou uma melhor compreensão dos mecanismos de doenças 

em diversos tecidos. 
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5.2.4.6.1 MicroRNA (miRNA) 

Em face da grande quantidade de pesquisas recentemente publicadas, percebe-se 

que o estudo sobre o miRNA e a OA tem sido a menina dos olhos de diversos centros de 

pesquisa. Esses estudos, entre outras coisas, identificaram potenciais alvos terapêuticos, 

caracterizaram mecanismos moleculares, exploraram se os miRNAs candidatos poderiam 

ser usados como biomarcadores e até examinaram se os fatores envolvidos na biogênese 

dos miRNAs poderiam mediar a progressão da OA(674). Uma das principais utilidades 

dos marcadores de miRNA é que eles são estáveis em circulação e são muito responsivos 

a mudanças no curso da doença. Alguns potenciais candidatos a biomarcadores de 

diagnóstico identificados recentemente incluem, miR-200c-3p, miR-100-5p, miR-1826, 

miR-29 b-3p e miR-582-5p(675–677) circulantes. A presença de miR-210 no líquido 

sinovial (LS) também foi implicada como um potencial biomarcador diagnóstico, pois 

sua concentração aumenta na OA precoce e mantém um nível sustentado na doença 

radiográfica em estágio avançado, enquanto que os níveis de miR-30c 5p no LS foram 

associados a desfechos de dor pós-operatória(678,679). 

A identificação desses candidatos a biomarcadores é um primeiro passo 

importante, contudo para que tenham alguma utilidade clínica eles devem ser validados 

em múltiplas coortes, preferencialmente com grandes amostras. Dado que a OA é de 

natureza poligênica, os miRNAs são vistos como entidades terapêuticas atraentes, pois 

podem direcionar vários genes com funções relacionadas. As funções in vivo do miR-204 

e do miR-211 foram caracterizadas por pesquisadores, que descobriram que esses 

miRNAs homólogos são necessários para manter a homeostase articular(680). O nocaute 

específico de miR-204/-211 em células progenitoras mesenquimais (CPMs) resultou no 

acúmulo de Runx2 em células articulares de vários tipos, causando degeneração de toda 

a articulação. Especificamente, a perda de função do miR-204/-211 induz a produção de 
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proteases de degradação da matriz em condrócitos e sinoviócitos articulares, estimulando 

a destruição da cartilagem articular. Além disso, a ablação de miR-204/-211 aumenta a 

expressão de NGF de uma maneira dependente da Runx2 e, assim, hiperativa a 

sinalização de Akt e a proliferação das CPMs, propiciando múltiplas condições 

subjacentes da OA não-cartilaginosa, que seriam a hiperplasia sinovial, o crescimento de 

osteófitos e a esclerose subcondral. É importante ressaltar que a OA induzida por 

deficiência de miR-204/-211 é amplamente revertida pela insuficiência de Runx2, 

confirmando o eixo miR-204/-211-Runx2. Além disso, a administração intra-articular de 

vírus adeno-associado (VAA) expressando miR-204 desacelera significativamente a 

progressão da OA(680). Outro estudo, demonstrou que o miR-204 é um regulador chave 

que controla a síntese de PG em condrócitos. Entretanto, de forma contrastante, os 

pesquisadores chegaram a conclusão de que o miR-204 induzido pela senescência, ativa 

os fatores de transcrição NF-κB12 e GATA413, mudando os fenótipos secretores dos 

condrócitos, daqueles necessários para a construção da matriz da cartilagem, para aqueles 

que aceleram os processos degenerativos. O antagonismo ao miR-204 melhora 

efetivamente o desenvolvimento da OA em camundongos, validando o potencial efeito 

terapêutico na progressão da OA em modelos animais pré-clínicos. Ambos os estudos 

ilustram um papel significativo do miR-204 na manutenção da homeostase articular, 

demonstrando que há necessidade de aprofundamento no entendimento de seus reais 

mecanismos de ação. 

Em uma coorte de mulheres portadoras de OA de joelho, foi observado que os 

níveis de miR-146a-5p e 186-5p circulantes estavam elevados nas pessoas afetadas pela 

 
12 O fator nuclear-κB (NF-κB) representa uma família de fatores de transcrição induzíveis, que regula uma 
grande variedade de genes envolvidos em diferentes processos das respostas imune e inflamatória(1762). 
13 O GATA4 é um membro da família GATA do fator de transcrição associado ao zinco, que regula a 
transcrição do gene ligando-se aos elementos GATA. O GATA4 foi originalmente descoberto como um 
regulador do desenvolvimento cardíaco e está associado aos processos de apoptose(1763). 
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OA, em comparação com controles saudáveis(681). Os níveis locais da isoforma miR-

146a juntamente com miR-140-5p foram regulados negativamente em condrócitos de OA 

humanos e associados à hipermetilação das regiões reguladoras nesses miRNAs(682). 

Condrócitos humanos transfectados com miR-146a, miR-140-5p ou miR-140-3p antes da 

estimulação com IL-1b ou TNFa preveniram inflamação, promoveram autofagia e 

regularam proteínas envolvidas no estresse oxidativo e metabolismo(683). A pré-

transfecção com miR-140 também preveniu a senescência de condrócitos induzida por 

IL-1b e a injeção intra-articular de miR-140 protegeu da OA induzida cirurgicamente em 

ratos, tornando-o um alvo terapêutico atraente(684). O gene hospedeiro do miR-140, 

WWP2, também exerceu efeitos protetores da cartilagem através da mediação de 

ADAMTS5(685). 

A autofagia é um processo comum para muitos miRNA examinados em estudos 

de OA. Na autofagia, os componentes citosólicos danificados são degradados e 

reciclados, o que é uma parte importante na manutenção da homeostase celular. Na OA, 

o processo de autofagia inibe a inflamação e reduz a apoptose de condrócitos, e variações 

nos genes relacionados à autofagia, aumentam o risco de OA(686). Além de miR-140-5p 

e miR-146a, outros miRNA que promoveram autofagia em condrócitos incluem miR-

34a-5p, miR-107, miR-335-5p e miR-let-7e(641). Os microRNAs que diminuíram os 

processos autofágicos incluem miR-206, miR-375, miR-411 e miR-449(641). Enquanto 

a autofagia é um fenômeno necessário para manter a homeostase celular na cartilagem, a 

autofagia aberrante também pode ter efeitos deletérios na OA. 

 

5.2.4.6.2 RNA Circular (circRNA) 

Os RNAs circulares (circRNAs) compreendem uma grande classe de RNAs não-

codificantes que são produzidos por um evento de emenda (splicing) não-canônico 
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chamado emenda reversa (backsplicing). Durante o backsplicing, um sítio doador de 

emenda a jusante é covalentemente ligado a um sítio receptor de emenda a montante. São 

RNAs de fita simples, de alça fechada covalentemente, que podem afetar funções 

biológicas agindo como inibidores de miRNA e inibidores de proteínas(687). Devido à 

sua expressão estável e muitas vezes específica de determinados tipos de células ou 

tecidos, são biomarcadores promissores e alvos terapêuticos(688). Alguns estudos 

focaram amplamente nas interações entre o circRNA e o miRNA em condrócitos. Ambos 

circ_0136474 e circ_CDR1as têm sido relatados como tendo ação sobre a MMP-13, uma 

protease catabólica na cartilagem articular. O circ_0136474 liga-se competitivamente ao 

miR-127-5p, inibindo assim sua expressão e impedindo-o de suprimir a expressão de seu 

alvo direto, a MMP-13(689). O circRNA pode agir como uma esponja, absorvendo e 

capturando os miRNA dispersos no citoplasma celular. Assim, quando o circ-CDR1as 

captura o miR-641, acaba afetando o FGF2 que então aumenta a expressão de MMP-13 

e diminui a expressão de COL2 em condrócitos pela via de sinalização MEK/ERK(690) 

(Figura 64). O microRNA-7 já havia sido relatado como um alvo direto de circ-CDR1as, 

também conhecido como ciRS-7(691). Circ-CDR1as pode atuar no miR-7 para atenuar 

seu efeito estimulador sobre a IL-1b em condrócitos mediando assim inflamação, 

apoptose e proliferação(692). 

 

Figura 64. CircRNA-CDR1as interage com miR-641. circRNA-CDR1as contém 19 sítios complementares ao miR-
641, conforme analisado pelo programa de bioinformática starBase. Fonte: Zhang, W. Circular RNA-CDR1as acts as 
the sponge of microRNA-641 to promote Osteoarthritis progression. J Inflamm 2020; 17:8. 
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5.2.4.6.3 RNA Longo Não-Codificante (lncRNA) 

RNAs longos não-codificantes (lncRNA) são transcrições de RNA não-

codificante com mais de 200 nucleotídeos de comprimento. Eles estão surgindo como 

reguladores importantes em redes de expressão gênica, controlando a arquitetura nuclear 

e a transcrição no núcleo e modulando a estabilidade do mRNA, a tradução e as 

modificações pós-translacionais no citoplasma(693), o que faz com que estejam também 

envolvidos nos mecanismos de diversas patologias. 

São muitas as suas funções do lncRNA, que podem ser mais bem avaliadas na 

Figura 65. 

Estudos recentes identificaram o lncRNA expresso diferencialmente na sinóvia da 

OA(694) e RNA longo-intergênico não-codificante na cartilagem de OA do quadril(695). 

As amostras de plasma de pacientes com OA expressam altos níveis de lncRNA 

HOTAIR14 e baixos níveis de lncRNA PACER15 em relação a indivíduos saudáveis. 

Esses lncRNA são inversamente correlacionados e, em condrócitos, o PACER pode 

diminuir a apoptose celular mediando os níveis de HOTAIR(696). 

 
14 O RNA de transcrição em sentido inverso HOX (HOX transcript antisense RNA - HOTAIR), um lncRNA 
de ação trans com função reguladora na transcrição, pode reprimir a expressão gênica recrutando 
modificadores de cromatina. HOTAIR é um lncRNA oncogênico, e numerosos estudos determinaram que 
HOTAIR é altamente regulado em uma ampla variedade de cânceres humanos(1764). 
15 O RNA extragênico COX-2 associado a p50 (p50-associated COX-2 extragenic RNA - PACER) é um 
novo lncRNA relevante para a inflamação e o metabolismo do ácido araquidônico. PACER é conhecido 
por desempenhar um papel em condições associadas à inflamação. Dados sugerem que o PACER está 
criticamente envolvido na transcrição e desregulação da COX-2 em células de câncer de pulmão. Além 
disso, foi demonstrado que a expressão de PACER é induzida após o tratamento com citocinas pró-
inflamatórias para mimetizar a inflamação. O tratamento com prostaglandina E2 (PGE2) induz a expressão 
de PACER e COX-2, sugerindo um ciclo de feedback mediado por PGE2. A inibição da COX-2 com 
celecoxib diminuiu a expressão de PACER, confirmando este processo de autorregulação(1765). 



 215 
 

 

Figura 65. Funções celulares dos lncRNAs. a, Um instantâneo das funções celulares de lncRNAs com exemplos 
mostrados em b–n. b, Xist modula a arquitetura do cromossomo X inativo (Xi) durante a inativação do cromossomo X 
(XCI) recrutando Xi para se associar ao receptor da lâmina B (LBR) na lâmina nuclear para silenciar a transcrição. 
c, os transcritos Firre localizam-se em seu sítio de transcrição e cinco loci cromossômicos autossômicos adicionais 
em trans para afetar as interações entre regiões genômicas distantes. d, CCAT1-L se acumula em cis para modular as 
alças de cromatina entre os intensificadores e o promotor de MYC. e, lncRNAs regulam a acessibilidade da cromatina. 
À esquerda, Xist recruta a proteína repressora associada a HDAC1 (SHARP), silenciando o mediador para o receptor 
de retinoide e hormônio da tireóide (SMART) e HDAC3 para silenciar Xi. Direita, Mhrt impede a ligação de SWI/SNF 
aos loci de DNA correspondentes. f, Khps1 aumenta a transcrição de Pol II formando um R-loop que ancora p300/CBP 
que interage com Khps1 ao promotor SPHK1. g, os lncRNAs interferem com as máquinas de transcrição da Pol II 
tanto nos estágios de iniciação (esquerda) quanto de alongamento (direita). h, SLERT promove a transcrição de Pol I 
ligando-se a DDX21 para alterar sua conformação, liberando assim seu efeito inibitório sobre Pol I. i, NEAT1 é um 
lncRNA arquitetural que nuclea paraspeckles. Sob estresse celular, a transcrição e o processamento alterados de 
NEAT1 levam a alterações de paraspeckles. PSP, proteínas paraspeckle. j, MALAT1 interage com proteínas SR e 
altera sua fosforilação para impactar o splicing pré-mRNA em speckles de splicing. k, Uma rede reguladora que 
consiste em diferentes tipos de ncRNAs. Cyrano, abrigando sítios de ligação ao miR-7, direciona o miR-7 para 
degradação e evita que o miR-7 reprima seus RNAs alvo, incluindo o circRNA Cdr1as. l, os lncRNAs modulam a 
estabilidade do mRNA associando-se a proteínas envolvidas na degradação do mRNA. À esquerda, RNAs de fita dupla 
formados por lncRNAs contendo Alu com mRNA 3' UTRs recrutam STAU1 para induzir o decaimento de mRNA 
mediado por STAU1 (SMD). Direita, NORAD estabiliza mRNAs direcionados a PUMILIO 1/2 (PUM1/2) através do 
sequestro de PUM1/2 de mRNAs. m, lncRNAs regulam a tradução. A associação de lincRNA-p21 (linc-p21) com HuR 
favorece o recrutamento de let-7/Ago2, levando à sua desestabilização. Na ausência de HuR, o lincRNA-p21 identifica 
alvos de mRNA para reprimir sua tradução recrutando o repressor de tradução Rck129. RISC, complexo de 
silenciamento induzido por RNA. n, lncRNAs modulam modificações pós-translacionais. Lnc-DC interage diretamente 
com STAT3 para evitar sua desfosforilação por SHP1. Fonte Yao, R-W. Cellular functions of long noncoding RNAs. 
Nat Cell Biol 2019;21(5):542-51. 
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Em condrócitos, o HOTAIR demonstrou atuar através da inibição de miR-130a-

5p para aumentar a apoptose e diminuir a autofagia com aumentos da Bax16, bem como 

diminuições de Bcl-217 e de survivina18(697). Em um modelo DMM de camundongo, o 

HOTAIR é regulado positivamente na cartilagem da OA, e silenciar o HOTAIR diminuiu 

o dano da cartilagem e aumentou a expressão de genes anabólicos. Esses efeitos são 

mediados pela inibição do HOTAIR pela mir-20b(698). O MALAT1 é um lncRNA 

expresso diferencialmente na sinóvia de pacientes obesos com OA em comparação com 

pacientes com OA não-obesos e pacientes sem OA. O knockdown de MALAT1 em 

fibroblastos sinoviais da OA inibiu a proliferação, aumentou a expressão proteica de 

CXCL8 (interleucina-8) e aumentou a expressão de genes que têm papéis no crescimento 

celular, proliferação e resposta inflamatória(699). Efeitos anti-apoptóticos e anti-

inflamatórios semelhantes foram observados em condrócitos in vitro com transfecção de 

pcDNA (plasmid cloning DNA) de MALAT1(700), bem como em condrócitos tratados 

com lipopolissacarídeo (LPS), onde MALAT1 intermedia genes que regulam o 

catabolismo, a inflamação e a apoptose da matriz extracelular através da inibição de miR-

146a (701). O uso do Resveratrol suprimiu a ativação de MALAT1 e diminuiu as 

características pró-inflamatórias modulando o miR-9(702). Muitos estudos recentes sobre 

RNA não-codificante foram focados na cartilagem, e as interações entre circRNA, 

lncRNA, com miRNA e genes alvo são ilustradas na Figura 66. 

 
16 Bax e Bak são membros da família Bcl-2 e reguladores centrais da via intrínseca da apoptose. Após 
estímulos apoptóticos, eles são ativados e oligomerizados na membrana externa mitocondrial (MOM) para 
mediar sua permeabilização, que é considerada uma etapa chave na apoptose(1766). 
17 A família Bcl-2 compreende pelo menos 18 membros que são classificados em três grupos de acordo 
com sua função na apoptose e o número de domínios de homologia Bcl-2 (BH) que possuem: (a) as 
proteínas Bcl-2 antiapoptóticas ou pró-sobrevivência, que contêm quatro domínios BH, BH1-BH4, e 
suprimem a morte celular ligando e inibindo as proteínas Bcl-2 pró-apoptóticas; (b) as proteínas efetoras 
pró-apoptóticas Bax e Bak, que apresentam BH1-BH4 e promovem diretamente a MOMP; e (c) as proteínas 
apenas BH-3, contêm apenas um domínio BH3 altamente conservado e são muito heterogêneas, com 
exceção da Bid(1766). 
18 A survivina é um membro da família de genes inibidores da apoptose (IAP) que exibe expressão 
diferencial em quase todos os cânceres humanos, mas não na maioria dos tecidos normais(1767).  
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Figura 66. O cross-talk molecular entre circRNA, lncRNA e miRNA indica os papéis poligênicos complexos de 
RNAs não-codificantes. Mecanismos comuns examinados em estudos recentes focados em cartilagem caracterizando 
os papéis de lncRNA e circRNA são exibidos acima. Os processos são ilustrados em hexágonos roxos, circRNA são 
círculos vermelhos, lncRNA são losangos laranja e alterações de expressão de genes e proteínas são indicadas em 
retângulos azuis. As setas cinzas pontilhadas indicam diminuições/associações negativas, enquanto as setas roxas 
sólidas indicam aumentos/associações positivas. Fonte: Ratneswaran, A. Osteoarthritis year in review: genetics, 
genomics, epigenetics. Osteoarthritis and Cartilage. 29; (2021): 151-160. 

 

5.2.4.6.4 Metilação do DNA 

A metilação do DNA é uma modificação epigenética onde um grupo metil é 

adicionado ao DNA em um sítio CpG19 e geralmente está correlacionado com o 

silenciamento do gene(703). Pesquisadores demonstraram que a enzima DNA 

metiltransferase (Dnmt3b) é altamente expressa na cartilagem humana e de 

camundongos, e que sua deleção da cartilagem levou ao desenvolvimento de OA devido 

ao aumento da respiração mitocondrial(704). Recentemente, esses autores identificaram 

um alvo da enzima Dnmt3b, o gene 4-aminobutirato aminotransferase (Abat), que age 

 
19 Os sítios CpG são regiões de metilação de DNA em promotores conhecidos por regular a expressão 
gênica através do silenciamento transcricional do gene correspondente, estando associadas a 70% dos 
promotores de genes conhecidos. As ilhas CpG são trechos de DNA com um conteúdo de guanina e citosina 
maior que 50% e uma razão de CpG para GpC maior que 0,6; com aproximadamente metade contendo 
locais de início de transcrição. A metilação do DNA nas ilhas CpG é crucial para a expressão gênica e 
processos específicos dos tecidos(1768). 
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como mediador da respiração mitocondrial e das mudanças catabólicas genéticas nos 

condrócitos. O silenciamento do Abat protege contra a degeneração da cartilagem 

articular e a esclerose óssea subcondral em um modelo de camundongo de OA induzido 

cirurgicamente. Posteriormente, os autores usaram um inibidor do Abat, a vigabatrina, 

para determinar se o bloqueio farmacológico de Abat poderia modificar a atividade da 

doença in vivo. A vigabatrina preveniu com sucesso a degeneração da cartilagem articular 

e a esclerose óssea subcondral em camundongos após a indução cirúrgica da OA, 

indicando que poderia servir como um alvo viável para a terapia da OA(705). As DNA 

metil transferases 1 e 3a (Dnmt1, 3a) foram implicadas em um estudo que investigou a 

supressão epigenética do proliferador ativado de peroxissoma do receptor gama 

(peroxisome proliferator–activated receptor-gamma – PPARg20) no desenvolvimento de 

OA. Foi descoberto que a cartilagem de OA em camundongo e humanos expressava 

níveis diminuídos de PPARg. Isso poderia ser atribuído à hipermetilação dos promotores 

de PPARg induzida por níveis aberrantes de Dnmt1 e 3a. A inibição dessas enzimas in 

vivo foi capaz de mediar os níveis de PPARg e proteger da degeneração da cartilagem em 

um modelo DMM de OA em camundongos. Essa proteção também foi conferida pela 

inibição de Dnmt1 e 3a em camundongos PPARg KO, indicando que o direcionamento 

de modificações epigenéticas de PPARg poderia ser um caminho produtivo para o 

desenvolvimento terapêutico(706). 

A hidroximetilação do DNA é uma modificação epigenética em que as enzimas 

Ten Eleven Translocation (TET) catalisam a conversão de 5-metilcitosina em 5-

hidroximetilcitosina (5hmC), também conhecida como “desmetilação de DNA”(707). 

 
20 O PPARγ é um membro da família do fator de transcrição nuclear ativado por ligante, desempenha um 
papel essencial na diferenciação e metabolismo dos adipócitos (carboidratos, lipídios, proteínas) e regula 
beneficamente vários processos fisiológicos e patológicos, como diabetes mellitus tipo 2, aterosclerose e 
OA. 
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Outros estudos descreveram anteriormente que a 5hmC se acumula em genes associados 

à OA(708,709). Nestes estudos, eles demonstraram que a hidroximetilação diferencial de 

aproximadamente 40.000 locais precede a progressão da doença estrutural em 

camundongos e que isso é mediado pela TET1. Camundongos silenciados para TET1 são 

protegidos do desenvolvimento de OA pós-cirurgia de DMM e esse efeito é recapitulado 

usando 2-hidroxiglutarato (2-HG, uma pequena molécula inibidora de TET1), indicando 

outro alvo atraente para a terapia de OA(710).  

Os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) que estão associados aos níveis de 

metilação dos sítios CpG são conhecidos como loci de traços quantitativos de metilação 

(methylation quantitative trait loci - mQTLs)(711). A metilação do DNA de loci 

genômicos particulares pode ser influenciada por variantes de sequências genéticas 

vizinhas. Este efeito genético foi determinado em diferentes tecidos e tem sido destacado 

em várias doenças, incluindo distúrbios neurológicos, artrite e câncer(712). 

Recentemente, os mQTLs foram descritos como desempenhando um papel modificador 

nas associações entre os níveis de metilação do DNA em locais específicos de CpG e 

exposições ambientais. Assim, essas características hereditárias fornecem um possível 

mecanismo pelo qual os padrões de metilação podem ser diferentes sob exposições 

ambientais, se a distribuição dos alelos de risco difere entre os expostos e os não expostos. 

Além disso, as ligações das assinaturas epigenéticas aos genótipos também podem 

fornecer evidências mais mecanicistas sobre os fatores de risco genéticos e ambientais 

para várias formas de doenças(713). 

Alguns pesquisadores combinaram os dados de metilação de DNA, a genotipagem 

e o sequenciamento de RNA com análises in silico21 para investigar 42 loci de risco de 

 
21 in silico é uma expressão usada no âmbito da simulação computacional e áreas correlatas para indicar 
algo “ocorrido em” ou “através de” uma simulação computacional. A expressão foi cunhada a partir das 
expressões latinas in vivo e in vitro, frequentemente usadas na Biologia. In silico é, originalmente, usada 
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OA(714). Em dez loci, eles identificaram 24 CpGs onde metilação e genótipo foram 

correlacionados. Destes, a COLGALT2 (colágeno beta (1-O) galactosil transferase 2), o 

COL11A2 (colágeno 11 tipo A 2) e o WWP2 (domínio WW contendo E3 ubiquitina 

proteína ligase 2) surgiram como alvos principais(714). Curiosamente, descobriu-se que 

a variação do DNA mitocondrial se associa diferencialmente ao estado de metilação da 

cartilagem articular, agindo em processos patológicos chave, como apoptose, e 

metabolismo e desenvolvimento desregulados(715). 

 

5.2.5 Mecanismos Moleculares da OA 

Durante os estágios iniciais da OA, a superfície da cartilagem ainda está intacta. 

A composição molecular e a organização da matriz extracelular são alteradas 

primeiro(294). Os condrócitos articulares, que possuem pouca capacidade regenerativa e 

baixa atividade metabólica em articulações normais, apresentam resposta proliferativa 

transitória e aumento da síntese de matriz (Colágeno tipo 2, agrecan etc.) tentando iniciar 

o reparo causado por estimulação patológica. Essa resposta é caracterizada pela clonagem 

de condrócitos para formação de aglomerados e diferenciação hipertrófica, incluindo 

expressão de marcadores hipertróficos como a Runx2, a ColX e a MMP13. Mudanças na 

composição e estrutura da cartilagem articular estimulam ainda mais os condrócitos a 

produzirem mais fatores catabólicos envolvidos na degradação da cartilagem. Com a 

quebra dos proteoglicanos e, em seguida, da rede de colágeno, a integridade da cartilagem 

é interrompida(716). Os condrócitos articulares sofrerão então apoptose e a cartilagem 

articular acabará por ser completamente perdida. O espaço articular reduzido resultante 

da perda total da cartilagem causará atrito entre os ossos, levando à dor e limitação da 

 
apenas para denotar simulações computacionais que modelam um processo natural ou de laboratório e não 
para cálculos computacionais genéricos. 
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mobilidade articular. Outros sinais de OA, incluindo esclerose subcondral, formação de 

osteófitos, bem como afrouxamento e fraqueza dos músculos e tendões também 

aparecerão. 

Como já discutido anteriormente, sabemos que a etiologia da OA é multifatorial, 

incluindo predisposição genética, envelhecimento, obesidade, mal alinhamento articular, 

lesão articular prévia ou cirurgia, entre outros (Figura 67). Há tempos, estudos vêm 

demonstrando que a perda da função do menisco intacto leva à OA em humanos devido 

à instabilidade articular e à geração de sobrecarga mecânica(717–719).  

 

Figura 67. Esquema de um círculo fechado de doenças compreendendo a progressão da doença da osteoartrite 
levando em consideração suas causas e consequências. Fonte: Wojdasiewicz, P. The Role of Inflammatory and Anti-
Inflammatory Cytokines in the Pathogenesis of Osteoarthritis. Mediat Inflamm. 2014; 2014:561459. 

Além disso, a base das alterações patológicas envolve todos os tecidos que 

formam a articulação. Uma análise dessas complexas relações, indica que os processos 

que ocorrem dentro da articulação não são meramente um conjunto que aparentemente 

inclui apenas efeitos catabólicos. Além deles, processos anabólicos anti-inflamatórios 

também ocorrem continuamente. Esses fenômenos são impulsionados por vários 

mediadores, dos quais o papel principal é atribuído às interações dentro da rede de 

citocinas. O grupo mais importante no controle da doença parece ser as citocinas 

inflamatórias, incluindo a IL-1b, o TNFa, a IL-6, a IL-15, a IL-17 e a IL-18. O segundo 

grupo com efeito antagônico é formado por citocinas conhecidas como citocinas anti-

inflamatórias como a IL-4, a IL-10 e a IL-13. O papel das citocinas inflamatórias e anti-
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inflamatórias na patogênese da OA em relação às vias de sinalização inter e intracelular 

ainda está sob investigação. A rede de citocinas na OA é colocada no contexto das células 

envolvidas na doença articular degenerativa(720). Vários estudos têm demonstrado que 

existem diversos mecanismos moleculares que podem estar relacionados à patogênese da 

OA. Exploraremos os principais a seguir. 

 

5.2.5.1 A OA pós-traumática (PTOA) 

A PTOA é a doença que ocorre de forma secundária a uma lesão traumática à 

articulação. Pelo menos 12% de todas as OA e aproximadamente 25% das OA em 

articulações suscetíveis, como tornozelo e joelho, podem ser atribuídas a uma lesão 

articular importante(721,722). Em alguns casos, a proporção de artrite atribuída a causas 

pós-traumáticas é até mais alta: 70% da artrite do tornozelo em um estudo de centro único 

foi classificada como pós-traumática(723). A lesão articular também demonstrou resultar 

em um aumento de mais de cinco vezes o risco de OA do joelho ao longo da vida em 

indivíduos com lesão grave no joelho(724,725). A PTOA é claramente uma doença 

importante, mas definir “pós-traumático” pode ser um tanto quanto problemático.  

Clinicamente, podemos definir a OA como pós-traumática se ela se desenvolver 

após uma lesão articular conhecida, sendo, na maioria das vezes, uma lesão grave 

causando falha estrutural dos tecidos articulares e / ou instabilidade articular 

significativa(726). Modelos pré-clínicos estabelecidos de PTOA foram, portanto, 

baseados na indução de instabilidade articular ou grandes danos estruturais. No entanto, 

outros modelos de carga articular (por exemplo, carga articular repetitiva em nível de sub-

falha e até mesmo vibração) demonstraram alterações semelhantes à OA na ausência de 

indução de grande falha estrutural ou instabilidade articular. Isso levanta as seguintes 

questões: o que realmente classificamos como OA pós-traumática, tanto clinicamente 
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quanto em modelos pré-clínicos? É possível que alguma OA em humanos considerada 

idiopática possa ser pós-traumática, causada por lesões repetitivas ou de menor 

gravidade? Aqui, consideraremos a definição de acordo com o modelo de OA pós-

traumática proposta por Blacker et al.(726), pois se trata de um sistema de classificação 

baseado em uma curva de carga-deslocamento idealizada (Figura 68). Apesar de ter sido 

desenvolvido para fins de padronização de estudos pré-clínicos, acreditamos que seja útil 

a fim de separar diferentes formas de surgimento deste tipo específico de OA. A OA 

prematura das mãos em atletas praticantes de Jiu-Jitsu, por exemplo, é um tipo de doença 

que pode se desenvolver tanto pela lesão traumática aguda dos dedos, quanto pela 

exposição aos microtraumas de repetição. 

 

Figura 68. Gráfico idealizado de força-deslocamento de carga sobre os tecidos articulares até a falha crítica, que 
ilustra o sistema de classificação proposto para modelos de PTOA pré-clínicos. Os modelos do tipo I induzem a falha 
crítica de uma estrutura de suporte principal da articulação e / ou instabilidade articular; os modelos do tipo II 
induzem uma lesão articular significativa, mas subcrítica, e nenhuma instabilidade articular; os modelos do tipo III 
envolvem carga de baixo nível e nenhuma instabilidade articular; e a carga fisiológica induz um efeito protetor 
anabólico. A demarcação entre as lesões Tipo I e as outras é clara, estando no ponto de falha estrutural, mas os limites 
entre lesões Tipo II e III e Tipo III e carga fisiológica são menos bem definidos e podem mudar dependendo de outros 
fatores como idade, sexo, repetição de lesões etc. Fonte: Blaker, CL. Using Mouse Models to Investigate the 
Pathophysiology, Treatment, and Prevention of Post-Traumatic Osteoarthritis. Journal of Orthopaedic Research. 
2017; 35(3):424-439. 

 

5.2.5.1.1 PTOA Tipo I 

Os modelos clássicos de PTOA induzem danos estruturais críticos imediatos e / 

ou instabilidade, seja cirurgicamente ou por sobrecarga mecânica. Em humanos, isso seria 

semelhante a uma lesão articular que excede a força de uma estrutura estabilizadora 

principal (menisco, ligamento, cartilagem / osso). Isso é descrito na Figura 68 como 

carregamento até a falha e inclui modelos pré-clínicos que induzem danos estruturais 
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cirurgicamente (por exemplo, transecção do ligamento cruzado anterior (ACLT), 

desestabilização do menisco medial (DMM), transecção meniscal, meniscectomia, lesão 

condral / osteocondral) e não cirurgicamente (por exemplo, sobrecarga de compressão 

tibial para ruptura do LCA ou fratura intra-articular). Esses modelos do Tipo I produzem 

a patologia da OA confiável e consistente em muitas espécies, e as lesões são claramente 

reconhecidas como trauma articular e amplamente utilizadas e aceitas como modelos 

PTOA(727,728). Esses modelos Tipo I de PTOA são úteis para definir os fatores 

patológicos determinantes da OA, progressão e dor que ocorrem após uma lesão crítica, 

bem como fatores que podem modificá-los (por exemplo, tratamento, modificação 

genética, dieta rica em gordura, sexo). A comparação entre diferentes modelos do Tipo I 

também pode fornecer informações sobre como a PTOA é afetada pela estrutura 

específica que é lesada (por exemplo, menisco versus LCA) ou o papel da carga de 

impacto versus instabilidade articular (por exemplo, ruptura mecânica do LCA versus 

ACLT). 

 

5.2.5.1.2 PTOA Tipo II 

Mais recentemente, foram descritos modelos em que alterações semelhantes à OA 

se desenvolvem após um insulto mecânico significativo à articulação que, ao contrário do 

Tipo I, não induz a falha das principais estruturas articulares nem a instabilidade articular 

aguda significativa / mensurável. Esses modelos (representados como a região abaixo do 

carregamento de falha na Figura 68) são mais comumente usados para estudar o efeito do 

carregamento mecânico nas articulações, mas talvez devam ser considerados modelos de 

PTOA Tipo II de “lesão subcrítica”. Essa classificação inclui sessões únicas ou múltiplas 

de carga articular cíclica(729,730), carga articular de subfalha única(731,732), 

hemorragia articular induzida por impacto contuso(733), impacto contuso na 
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cartilagem(734,735) e modelos envolvendo rupturas parciais na articulação(736,737). 

Esses modelos do Tipo II imitam cenários clínicos diferentes de lesões críticas, mas ainda 

considerados "traumas" articulares, por exemplo, entorse / distensão articular, altos 

impactos repetidos em esportes, cargas repetitivas de baixo impacto ou atividades como 

corridas de longa distância em atletas de elite(738). A inclusão desses modelos pré-

clínicos e cenários clínicos expande o conceito de PTOA e permite a investigação de 

questões de pesquisa diferentes, mas altamente relevantes. Por exemplo, a magnitude da 

carga articular, o número de ciclos / lesões ou o tempo / frequência de lesões repetidas 

levam à PTOA? A fisiopatologia celular e molecular, a progressão ou a dor difere entre 

os modelos Tipo I e Tipo II? Todos ou apenas alguns animais expostos ao trauma do Tipo 

II desenvolvem OA e / ou algumas alterações específicas da OA e, neste último caso, por 

quê? Qual é o efeito de uma lesão subcrítica única ou repetida no risco subsequente de 

lesão crítica e na gravidade da PTOA que se desenvolve se houver uma lesão crítica 

subsequente? 

 

5.2.5.1.3 PTOA Tipo III 

Talvez de forma mais controversa, outros modelos pré-clínicos usando cargas 

articulares de baixo nível também podem ser considerados modelos de PTOA, como por 

exemplo, corrida de baixo impacto / velocidade / exercício(739,740) ou mesmo vibração 

de corpo inteiro(741). Considerados como imitando o uso excessivo (a região de menor 

carga na Figura 68), estes não seriam geralmente classificados como modelos "pós-

traumáticos" de OA apesar de envolver alterações nas cargas articulares e demonstrar 

alguma patologia semelhante à OA ao longo do tempo. As magnitudes de carga articular, 

instabilidade e dano estrutural inicial necessários para classificar os modelos como OA 

pós-traumáticos, são atualmente mal definidas e requerem esclarecimento. No entanto, 
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parece prudente incluir a classificação do Tipo III, pois provavelmente compartilha 

alguns dos mecanismos fisiopatológicos (por exemplo, carga biomecânica) dos Tipos I e 

II e pode servir para esclarecer fatores de risco para aspectos específicos da patologia e 

suscetibilidade da PTOA, por exemplo, a OA induzida pelo exercício em camundongos 

geneticamente modificados(741–745), apesar de que alguns estudos têm demonstrado 

que cobaias do sexo feminino são mais suscetíveis a desenvolver OA em exercícios 

moderados(746). Estudos em humanos, entretanto, não confirmam uma associação ou 

relação causal entre corridas de baixa, média ou longa distância e a OA(747–749). A 

fronteira entre os níveis de carga articular que induzam efeito protetor, lesão subcrítica 

ou dano fisiológico não é clara, e definir melhor os fatores que podem mudar esse 

equilíbrio em qualquer direção em um determinado indivíduo, beneficiaria muito nossa 

compreensão do que constitui uma “lesão” articular e seu manejo para prevenir o início 

e a progressão da OA. 

 

5.2.5.2 Por que Utilizar uma Classificação para Casos Leves e Moderados de 

PTOA? 

A classificação de qualquer doença só é clinicamente útil, se nos fornecer uma 

ideia de gravidade, tratamento e prognóstico da mesma. Acreditamos que a inclusão dos 

subtipos II e III na definição de PTOA pode levar a mudanças semelhantes na 

compreensão e no manejo da doença, como observado no traumatismo cranioencefálico 

(TCE). Lesões graves na cabeça, assim como as lesões articulares graves, há muito são 

aceitas e definidas como traumáticas, e as consequências delas advindas são denominadas 

como patologia pós-traumática. Mais recentemente, as consequências do traumatismo 

cranioencefálico leve / menor também foram classificadas como TCE e reconhecidas 

como um importante problema de saúde, principalmente nos casos de lesões 
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repetidas(750,751). Isso não se deve apenas à maior incidência de lesões leves, mas 

principalmente porque atualmente se reconhece que elas podem criar distúrbios 

cognitivos duradouros e até mesmo reduzir o limiar para uma nova lesão, tornando o 

cérebro mais vulnerável a apresentações mais graves se novamente lesionado(752–754). 

Este ponto de inflexão no reconhecimento do que constitui TCE em pacientes, está agora 

sendo explorado em modelos pré-clínicos de traumatismo cranioencefálico leve, 

permitindo pesquisas sobre a fisiopatologia e estratégias de manejo preventivo, além de 

intervenções terapêuticas. Talvez a ligação entre as lesões articulares mais leves e a OA 

também exijam mais atenção e conscientização, e classificar essas lesões do Tipo II e III 

como modelos de PTOA pode ser um passo importante na prevenção e tratamento 

precoces. 

 

5.2.5.3 A Importância da Membrana Sinovial na OA 

Vários tecidos articulares trabalham em conjunto para orquestrar a inflamação / 

resolução da inflamação e a reparação / degeneração tecidual, incluindo as células dentro 

da membrana sinovial (sinóvia), bem como células do sistema imune, como os 

macrófagos e os linfócitos, entre outras, que invadem o local lesado ou entram pelos vasos 

sanguíneos do tecido sinovial (Figura 69)(665,755–760). A membrana sinovial interna da 

cápsula articular que recobre toda a cavidade articular consiste em duas camadas:  

1) o revestimento sinovial (íntima) composto por duas a três camadas contínuas 

de células (20 a 40 mm de espessura) consistindo principalmente de sinoviócitos 

semelhantes a fibroblastos CD14- (FLS ou sinoviócitos tipo B) que produzem o líquido 

sinovial, bem como alguns sinoviócitos semelhantes a macrófagos CD14+ residentes 

(MLS ou sinoviócitos tipo A); e  
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2) o sub-revestimento sinovial (subíntima), que possui aproximadamente 5 mm 

de espessura em tecido saudável e contém pequenos vasos sanguíneos e linfáticos(761), 

bem como fibroblastos sinoviais, células de gordura e alguns macrófagos e 

linfócitos(759,762–764).  

 

Figura 69. As principais células, tecidos e fatores envolvidos na resposta associada ao trauma e inflamação crônica 
articular. Na OA e (1) em condições associadas ao trauma (por exemplo, lesão mecânica, sangramento articular), (2) 
os padrões moleculares associados a danos (DAMPS) são liberados de células e tecidos lesionados, que (3) 
impulsionam a resposta inflamatória nas células do tecido sinovial, nos condrócitos, nas células do coxim gorduroso 
articular (quando existente), bem como nas células imunes inatas (leucócitos do sangue periférico, incluindo células 
T e monócitos / macrófagos). Os DAMPs se ligam às células por meio de receptores de reconhecimento de padrões 
(PRRs), incluindo receptores TLRs, receptores semelhantes a NOD (NLRs) e receptores para produtos finais de 
glicosilação avançada (RAGEs). Isso leva à ativação de vias de sinalização que causam a produção de vários fatores, 
incluindo as citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNFa, IL-1b), quimiocinas que, por sua vez, recrutam ainda mais 
leucócitos para o local da lesão, fatores catabólicos (MMP-1, MMP-3, MMP-9, MMP-10 e a procatepsina B 
catabólica intracelular que pode ser ativada por GAGs) e ativação da cascata do complemento; fatores descritos como 
essenciais na patogênese da PTOA. Assim, a geração de DAMPs que são produzidos por trauma ou degradação 
enzimática, que transformam componentes da MEC imunologicamente quiescentes em fragmentos que ativam as vias 
de sinalização de PRR, são chamados de DAMPs extracelulares. Aqueles associados com OA / PTOA incluem 
fragmentos de agrecan (ACAN); colágeno tipo II (Coll II); proteína de matriz oligomérica de cartilagem (COMP); 
ácido hialurônico de baixo peso molecular (LMWHA); biglican e decorina que pertencem à família de pequenos 
proteoglicanos repetidos ricos em leucina (SLRP); e lubricina. Os DAMPs também podem ser moléculas intracelulares 
que são liberadas durante a necrose celular, incluindo a prelamina localizada na membrana nuclear interna; proteínas 
S100 (S100A8 e S100A9) liberadas por monócitos, macrófagos ativados e neutrófilos; a proteína 1 da caixa do grupo 
de alta mobilidade (HMGB1) liberada por células necróticas ou secretada por macrófagos em resposta às citocinas 
inflamatórias TNFa e IL-1b; ácido úrico (quebra metabólica de nucleotídeos de purina) e cristais contendo cálcio 
(Ca+) [pirofosfato desidratado de cálcio (CPPD) e fosfato de cálcio básico (BCP)] e até proteínas plasmáticas [a1-
microglobulina (A1M); a2-macroglobulina (A2M); e Gc-globulina também conhecida como proteína de ligação à 
vitamina D,(VDPB)]. (4) Esses efeitos patogênicos causam alterações fenotípicas de condrócitos, morte celular e 
produção de enzimas proteolíticas, que podem conduzir ainda mais a degradação da cartilagem e, portanto, a 
produção de DAMPs. A resposta DAMP / PRR é uma resposta normal que serve como estratégia de defesa para manter 
e restaurar a homeostase, mas também pode se tornar (5) desregulada se os DAMPs continuarem a ser produzidos, 
resultando em processos inflamatórios e de reparo tecidual que podem se tornar patológicos. Se o processo 
inflamatório não for resolvido, um ciclo de feedback crônico que envolve cross-talk e feedback entre as células dentro 
desses tecidos continua e pode levar à progressão da PTOA devido à clivagem proteolítica contínua da MEC, morte 
celular e ativação contínua das respostas imunes inata e adaptativa. Fonte: Khella, KM. Anti-Inflammatory 
Therapeutic Approaches to Prevent or Delay Post-Traumatic Osteoarthritis (PTOA) of the Knee Joint with a Focus on 
Sustained Delivery Approaches. Int. J. Mol.Sci.2021,22,8005. https:// doi.org/10.3390/ijms22158005. 
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Imagina-se que a membrana sinovial e o coxim gorduroso articular (nas 

articulações em que ele existir) funcionem como uma unidade anátomo-funcional através 

de interações mútuas e da liberação de mediadores pró-inflamatórios, da indução de 

modificações teciduais como fibrose(764), e também são parcialmente responsáveis pela 

resposta inflamatória pós-lesional e desenvolvimento de PTOA, inclusive em adultos 

jovens(765,766). 

 

5.2.5.4 Mediadores Catabólicos e Dolorosos na OA 

As opções atuais de tratamento não-cirúrgicas para OA têm benefício de curto 

prazo ou são ineficazes, e não abordam adequadamente os mecanismos fisiopatológicos 

e bioquímicos subjacentes envolvidos com a degeneração da cartilagem e a indução de 

dor nas articulações afetadas. Investigações foram realizadas para se concentrar na 

compreensão de muitos desses processos, com o objetivo de desenvolver novas terapias 

biológicas que possam retardar e / ou reverter a degradação da cartilagem e proporcionar 

alívio da dor.  

Na OA, uma ruptura do equilíbrio da matriz leva à perda progressiva de tecido 

cartilaginoso, expansão clonal de condrócitos nas regiões esgotadas, indução de estados 

oxidativos em um ambiente celular estressante e, eventualmente, apoptose 

celular(767,768). Com a progressão da doença, geralmente há um aumento tanto na 

degradação quanto na síntese de moléculas da MEC dentro da articulação, com uma 

mudança geral em direção ao catabolismo sobre o anabolismo. O metabolismo dos 

condrócitos é desequilibrado devido à produção excessiva de citocinas inflamatórias e 

enzimas de degradação da matriz, em conjunto com uma regulação negativa da 

sinalização anabólica, levando eventualmente à destruição da MEC e subsequente 

degradação da cartilagem. O estresse oxidativo induzido por ROS perturba ainda mais a 
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homeostase da cartilagem e promove o catabolismo via indução de morte celular, quebra 

de componentes da matriz(769), regulação positiva da produção de enzimas de 

degradação de matriz latente(770), inibição da síntese da matriz e oxidação de moléculas 

intracelulares e extracelulares(771,772). Clinicamente, a degradação da MEC resulta no 

comprometimento gradual da cartilagem articular, muitas vezes acompanhada de dor e 

incapacidade física. Tais alterações cartilaginosas também provocam profunda 

remodelação patológica no osso subcondral, tipicamente na forma de esclerose e 

formação de osteófitos (Figura 70). 

 

Figura 70. Interação celular complexa na articulação sinovial. Na OA, os condrócitos ativados de forma aberrante 
produzem proteases de degradação da MEC (MMPs, agrecanases), citocinas pró-inflamatórias (por exemplo, IL-1) e 
fatores de crescimento catabólicos (por exemplo, FGF-2). Essas proteínas podem ser secretadas no líquido sinovial e, 
posteriormente, agir sobre os sinoviócitos. Fragmentos derivados da degradação da MEC (por exemplo, Fn-f) também 
estão presentes no líquido sinovial como indutores catabólicos. Na OA, uma subpopulação de condrócitos sofre 
alterações hipertróficas, manifestadas por sua expressão de colágeno tipo X. Os condrócitos também podem regular 
a apoptose, resultando em celularidade local diminuída. Em resposta à perda de cartilagem, a remodelação patológica 
do osso subcondral dá origem à esclerose e à formação de osteófitos. Os sinoviócitos (fibroblastos e macrófagos) 
também sintetizam ativamente proteases e citocinas que podem afetar negativamente a cartilagem articular e a sinóvia. 
Alterações fisiopatológicas nos sinoviócitos abrem caminho para a angiogênese e inervações, que podem ser 
responsáveis pela dor da OA. Fonte: Lee, AS. A current review of molecular mechanisms regarding Osteoarthritis and 
pain. Gene. 2013; 527(2):440-447. 

Basicamente, Aigner et al.(772) propuseram classificar todas as alterações dos 

condrócitos em cinco categorias:  

1. uma fase de proliferação (fase inicial) / morte celular (fase tardia);  

2. atividade de síntese anabólica perturbada; 

3. atividade catabólica perturbada (condrócitos que começam a superproduzir 

enzimas degradativas da matriz); 
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4. alterações fenotípicas; e 

5. formação de osteófitos. 

Descobriu-se que uma série de mediadores catabólicos e anabólicos 

desempenham papéis-chave na homeostase da cartilagem articular e no desenvolvimento 

da OA. Muitas das cascatas de sinalização específicas, subjacentes aos efeitos induzidos 

por fatores de crescimento catabólicos e anabólicos e citocinas, permanecem 

inadequadamente caracterizadas, mas esforços recentes começaram a aprofundar nossa 

compreensão. A regulação positiva de processos catabólicos e / ou regulação negativa de 

processos anabólicos leva à ruptura do equilíbrio da matriz e subsequente degradação da 

cartilagem(773). O objetivo das terapias biológicas é impedir a destruição da articulação 

por meio da inibição da atividade catabólica e / ou regulação positiva da atividade 

anabólica, retardando ou prevenindo a progressão da OA. Aqui, poderemos focar em 

mediadores específicos que não apenas estimulam a indução da degradação da cartilagem, 

mas também participam da sensibilização nociceptiva. 

 

5.2.5.5 As Citocinas Inflamatórias 

As citocinas inflamatórias formam o grupo mais importante de compostos que 

participam da patogênese da OA. Sua participação é, de longe, a mais amplamente 

documentada e precisa na literatura. São responsáveis em grande parte pela perda da 

homeostase metabólica dos tecidos que formam as articulações, promovendo processos 

catabólicos e destrutivos. O papel fundamental que desempenham na patogênese da OA 

é resultado do efeito que esses compostos têm sobre a maioria das células que estão na 

articulação e do impacto que ocorre pelas vias intracelulares de transdução de sinal na 

produção de citocinas, bem como de outros compostos inflamatórios e enzimas. Entre os 

muitos representantes desse grupo, a IL-1b, o TNFa, a IL-6, a IL-15, a IL-17 e a IL-18 
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têm a maior importância atribuída. Os tipos e a maneira pela qual esses compostos afetam 

as células nas articulações estão resumidos na Tabela 10. 

Tabela 10. Origem e papéis potenciais das principais citocinas inflamatórias. 

Citocina Origem Papel 
IL-1b Macrófagos, fibroblastos, condrócitos, 

osteoblastos e osteoclastos 
Potente indutor de degradação da cartilagem e reabsorção óssea 

TNFa Macrófagos, fibroblastos e condrócitos  Perfil de atividade semelhante à IL-1, mas menos potente 
IL-6 Macrófagos, fibroblastos, condrócitos, 

osteoblastos e osteoclastos 
IL-6 com Il-1β e TNF-α têm um efeito sinérgico, que pode promover a 
degradação da MEC da cartilagem, levando a alterações no osso 
subcondral 

IL-15 Macrófagos, fibroblastos e células 
epidérmicas 

Ativa várias citocinas, incluindo TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-17 

IL-17 Macrófagos Promove a liberação de várias citocinas e compostos pró-inflamatórios, 
incluindo IL-1β, TNF-α, NO e PGE2, bem como MMPs 

IL-18 Macrófagos e células epiteliais 
dendríticas 

Recruta monócitos e linfócitos T para induzir a produção de IFN-γ e inibir 
a angiogênese 

PGE2 Osteoblastos do tecido ósseo 
subcondral 

 

MEC: matriz extracelular; NO: óxido nítrico; PGE2: prostaglandina E2 

 

5.2.5.5.1 A Interleucina-1 (IL-1) 

A família de citocinas e receptores interleucina-1 (IL-1) é única em imunologia 

porque a família IL-1 e as famílias de receptores Toll-like (TLR) compartilham funções 

semelhantes. Mais do que qualquer outra família de citocinas, a família IL-1 está 

principalmente associada à imunidade inata. Mais de 95% dos organismos vivos usam 

mecanismos imunológicos inatos para sobreviver, enquanto menos de 5% dependem das 

funções das células T e B. A imunidade inata se manifesta pela inflamação, que pode 

funcionar como mecanismo de defesa do hospedeiro, mas quando descontrolada é 

prejudicial à sobrevivência. Cada membro do receptor de IL-1 e da família TLR contém 

o domínio citoplasmático do receptor de Toll-IL-1 (TIR). O domínio TIR é quase o 

mesmo e está presente em cada TLR e em cada família de receptores de IL-1. Enquanto 

os membros das citocinas da família IL-1 desencadeiam a inflamação inata através da 

família de receptores IL-1, os TLRs desencadeiam a inflamação através de bactérias, 

produtos microbianos, vírus, ácidos nucleicos e padrões moleculares associados a danos 

(damage-associated molecular patterns - DAMPs). De fato, os membros da família IL-1 
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IL-1a e IL-33 também funcionam como DAMPs. Embora as propriedades inflamatórias 

da família IL-1 dominem na imunidade inata, o membro da família IL-1 pode 

desempenhar um papel na imunidade adquirida(774). 

Uma das citocinas mais bem estudadas envolvidas na OA, a IL-1, representada 

principalmente pela IL-1β, demonstrou desempenhar um papel proeminente tanto na 

degradação da cartilagem quanto na estimulação das vias nociceptivas(773,775). A IL-

1β é considerada uma das citocinas chave envolvidas na patogênese da OA. Ela induz as 

reações inflamatórias e os efeitos catabólicos de forma independente, além de estar 

associada a outros mediadores com respeito à cartilagem articular e aos outros elementos 

articulares. Ela é um dos 11 representantes da família IL-1 (IL-1F)(776) (Figura 71). A 

IL-1 apresenta uma atividade potente na inibição da síntese da MEC e na promoção da 

degradação da cartilagem, reprimindo a expressão de componentes essenciais da MEC 

(ou seja, agrecan e colágeno tipo II) nos condrócitos(777–779), e induz um espectro de 

enzimas proteolíticas como as colagenases (MMP-1 e MMP-13) e ADAMTS-4, tanto em 

condrócitos quanto em fibroblastos sinoviais.  

As ADAMTS são responsáveis pela proteólise de moléculas de proteoglicanos 

agregados(780), sendo a ADAMTS-4 a principal responsável por esse efeito(780,781). 

Além disso, os efeitos da IL-1β em várias enzimas e mediadores secretados durante o 

processo fisiopatológico da OA foram observados. Compostos relevantes incluem o 

óxido nítrico sintase induzível (iNOS), a fosfolipase A2 e a ciclooxigenase-2 (COX-2) 

para produção de óxido nítrico (NO), além da prostaglandina E sintetase 2 para produção 

de prostaglandina (PG)E2(782,783). O NO, como radical livre, promove a progressão 

patológica da OA por inibir a proliferação de condrócitos e induzir à sua apoptose(784). 

Seu catabolismo na cartilagem articular da OA é o seguinte: 

1) inibe a síntese de colágeno tipo II; 
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2) inibe a síntese de proteoglicanos; 

3) inibe a produção de antagonista do receptor de IL-1 (RA); 

4) interfere nos sinais de integrina; 

5) induz a apoptose dos condrócitos; 

6) estimula a produção e ativação de MMP; e 

7) inativa o inibidor tecidual de metaloproteinases (TIMP)(785). 

A PGE2, como um dos metabólitos do ácido araquidônico, tem as seguintes ações: 

1) absorve o osso subcondral; 

2) afeta o anabolismo ósseo e cartilaginoso; e 

3) impede a síntese bioquímica de proteoglicanos, levando à destruição do 

colágeno tipo II e degeneração da cartilagem articular(786). 

Seu catabolismo na cartilagem é obtido principalmente pela ativação de MMPs. 

Além disso, a IL-1β estimula a produção de espécies reativas de oxigênio, por exemplo, 

a formação de peróxidos e radicais hidroxilados e, portanto, danifica diretamente a 

cartilagem articular durante a progressão da doença. Nas articulações afetadas, a 

intensificação desse processo está associada à diminuição da expressão da oxidase(787). 

Além desses efeitos diretos, a IL-1β também induz uma variedade de outras 

citocinas, incluindo a IL-6, a IL-8 e o fator indutor de leucemia (LIF), que interagem para 

induzir efeitos aditivos ou sinérgicos na cascata catabólica(773). A IL-1β também 

demonstrou ativar nociceptores diretamente, via ativação da quinase intracelular, além de 

poder induzir sensibilização nociceptiva indireta via produção de cininas e 

prostanóides(788). Essa relação é relevante para os médicos que tratam as afecções 

musculoesqueléticas, pois estudos vêm demonstrando a possibilidade de associar os 

níveis de citocinas no líquido sinovial com a percepção da dor e com os achados 

radiográficos da OA de joelho(789). A significância da IL-1 na OA foi ainda corroborada 
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por estudos in vivo e em pesquisas farmacêuticas usando o antagonista do receptor de IL-

1 (IL-1Ra) como um potencial fator terapêutico para prevenir a degeneração da 

cartilagem.  

 

Figura 71. Caminho de sinalização intracelular da IL-1β, alvos celulares e seus efeitos. IL-1R1: receptor de 
interleucina-1, tipo 1; IL-1R2: receptor de interleucina-1, tipo 2; MyD88: gene de resposta primária de diferenciação 
mieloide; IRAK: quinase associada ao receptor de interleucina-1; TRAF6: fator 6 associado ao receptor de TNF; 
TAK1: também conhecido como proteína quinase quinase quinase 7 ativada por mitogênio (MAP3K7); TAB1: também 
conhecida como proteína quinase quinase quinase 7 que interage com a proteína quinase 7 ativada por mitogênio 
(MAP3K7IP1); TAB2: também conhecido como proteína quinase quinase quinase 7 que interage com a proteína 
quinase 7 ativada por mitogênio (MAP3K7IP2); p50, p65: subunidades de proteínas que formam NF-kB; IkB: (inibidor 
de kB) um complexo endógeno de proteínas que inibe a ativação de NF-kB; IKK1,2/NEMO: inibidor de NF-kB quinase 
1,2 (IkB quinase 1,2)/inibidor de NF-kB quinase (modulador essencial de NF-kB); ERK: quinase regulada por sinal 
extracelular; JNK: quinase c-JunN-terminal; p38: proteínas quinases ativadas por mitógeno p38; MAPK: proteínas 
quinases ativadas por mitógenos; AP-1: proteína ativadora 1. Fonte: Wojdasiewicz, P. The Role of Inflammatory and 
Anti-Inflammatory Cytokines in the Pathogenesis of Osteoarthritis. Mediators of Inflammation. (2014), Article ID 
561459. http://dx.doi.org/10.1155/2014/561459. 

Como uma molécula inibitória de IL-1β, o IL-1Ra não só demonstrou eficácia em 

modelos animais de OA, mas também melhorou os resultados clínicos(790). O IL-1Ra é 

um verdadeiro antagonista do receptor de IL-1 biologicamente ativo tipo I (IL-1RI), 

bloqueando competitivamente a ligação de IL-1a e IL-1b, embora não tenha capacidade 

de sinalização inerente. A administração local de IL-1Ra na articulação de modelos 

animais diminui a dor, reduziu o dano da cartilagem e reduziu o tamanho e a prevalência 
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de osteófitos(791). Além disso, a eficácia do IL-1Ra foi observada em diferentes tipos de 

modelos animais, com vias de entrega incluindo injeção direta de proteína recombinante, 

transferência de DNA plasmidial e entrega de vetores virais contendo o gene IL-

1Ra(791). 

A eficácia clínica do IL-1Ra foi avaliada na OA do joelho e na OA erosiva das 

mãos, bem como na ruptura aguda do LCA(792–794), onde foram observadas reduções 

agudas na dor e melhorias funcionais. Essa eficácia diminuiu rapidamente, 

provavelmente devido à meia-vida curta de IL-1Ra(794), indicando que um mecanismo 

que forneça expressão durável de IL-1Ra pode ser eficaz. 

Ambos os modelos, por entrega de genes ou injeção intra-articular de IL-1Ra, 

demonstraram impedir a progressão da OA, indicando que a terapia anti-IL-1 pode ser 

uma opção viável na modificação da doença de OA(790,795). 

 

5.2.5.5.2 O Fator de Necrose Tumoral a (TNFa) 

O TNFa é secretado pelas mesmas células da articulação que sintetizam a IL-1b, 

e sua concentração aumentada também é observada nos mesmos elementos, como o 

líquido sinovial, a membrana sinovial, a cartilagem e a camada óssea subcondral, onde 

os níveis aumentados de IL-1b também são detectados(796–800). A citocina tem a 

capacidade de se ligar aos dois isotipos de receptores de membrana, localizados na 

superfície de quase todas as células nucleadas que são o TNF-R1 (p55, CD120a e 

TNFRSF1a) e o TNF-R2 (p75, CD120b e TNFRSF1b)(801–803). O receptor TNF-R1 

pode ser eficientemente ativado pelas formas solúvel e de membrana, enquanto o TNF-

R2 se liga principalmente à forma de membrana(802). Até agora a participação do TNF-

R1 parece ter maior impacto na perda local da cartilagem articular do que o TNF-R2. 

Isso, no entanto, não muda o fato de que ambos os receptores estão envolvidos na 
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transdução de sinal após serem ativados pelo TNFa nos processos que ocorrem na 

OA(804,805). Ambos os receptores diferem em sua afinidade com o TNFa e também em 

sua composição de aminoácidos, grau de glicosilação e estrutura, principalmente em sua 

parte intracelular, a qual dentro do TNF-R1 inclui o assim chamado domínio da morte 

(DD), que não ocorre no receptor TNF-R2(806,807). Tendo em vista a falta significativa 

de homologia na porção intracelular, ambos os receptores têm a capacidade de transmitir 

sinais diferentes. O TNF-R1 é capaz de recrutar dois diferentes complexos de sinalização 

TNF-R1 (TNF-RSC)(808,809). O complexo I está envolvido principalmente na ativação 

de vias cujos produtos finais estimulam uma resposta inflamatória, especialmente a 

produção e secreção de citocinas e a produção de proteínas que previnem a apoptose, 

enquanto a principal função do complexo II envolve a transdução de sinal levando à 

desintegração celular(809,810). A associação do TNFa com o TNF-R1 causa interação 

entre a proteína adaptadora TRADD com o domínio DD e a ligação gradual de outras 

proteínas adaptadoras, como o TRAF2, o c-IAP1, o c-IAP2 e o RIP1(811–813) (Figura 

72). O efeito do TNFa coincide na maioria dos casos com a ação da IL-1b, e no caso de 

muitos fenômenos que ocorrem no curso da OA há um marcado sinergismo entre as duas 

citocinas(814). Esse efeito é resultado da ativação do mesmo grupo de vias de sinalização 

intracelular, que por sua vez desencadeia efeitos semelhantes que aumentam a inflamação 

e o catabolismo nos tecidos articulares(815,816). O TNFa age bloqueando a síntese de 

componentes dos proteoglicanos pelos condrócitos, as proteínas de ligação dos 

proteoglicanos e o colágeno tipo II(817,818). Os condrócitos ativados também produzem 

MMP-1, MMP-3, MMP-13 e ADAMTS-4(780,819,820). Assim, há uma indução da 

morte dos condrócitos e um distúrbio na migração das células progenitoras condrogênicas 

(CPCs), que elimina qualquer possibilidade de regeneração da cartilagem articular(821–

824). 
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Figura 72. Caminho de sinalização intracelular do TNFa, alvos celulares e seus efeitos. TNF-R1: membro 1 da 
superfamília do receptor do fator de necrose tumoral; TNF-R2: membro 2 da superfamília do receptor do fator de 
necrose tumoral; TRADD: proteína do domínio da morte associada ao receptor do fator de necrose tumoral tipo 1; 
FADD: proteína associada ao Fas com domínio da morte; TRAF2: fator 6 associado ao receptor de TNF; c-IAP1: 
também conhecido como proteína 2 contendo repetição de IAP Baculoviral (BIRC2); c-IAP2: também conhecido como 
repetição Baculoviral IAP contendo proteína 3 (BIRC3); RIP1: proteína quinase 1 que interage com o receptor; Ub: 
ubiquitina; TRAF3: fator 3 associado ao receptor de TNF; TAK1: também conhecido como proteína quinase quinase 
quinase 7 ativada por mitogênio (MAP3K7); TAB1: também conhecida como proteína quinase quinase quinase 7 que 
interage com a proteína quinase 7 ativada por mitogênio (MAP3K7IP1); TAB2: também conhecido como proteína 
quinase quinase quinase 7 que interage com a proteína quinase 7 ativada por mitogênio (MAP3K7IP2); p50, p65: 
subunidades de proteínas que formam NF-kB; IkB: (inibidor de kB) um complexo endógeno de proteínas que inibe a 
ativação de NF-kB; IKK1,2/NEMO: inibidor de NF-kB quinase 1,2 (IkB quinase 1,2)/inibidor de NF-kB quinase 
(modulador essencial de NF-kB); ERK: quinase regulada por sinal extracelular; JNK: quinase N-terminal c-Jun; p38: 
proteínas quinases ativadas por mitógeno p38; MAPK: proteínas quinases ativadas por mitógenos; AP-1: proteína 
ativadora 1. Fonte: Wojdasiewicz, P. The Role of Inflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines in the Pathogenesis 
of Osteoarthritis. Mediators of Inflammation. (2014), Article ID 561459. http://dx.doi.org/10.1155/2014/561459. 

Também foi observado um claro impacto do TNFa e da IL-1b na redução da 

eficiência da cadeia respiratória e, portanto, na diminuição do ATP produzido dentro das 

mitocôndrias localizadas nos condrócitos. Além disso, há uma diminuição do potencial 

da membrana mitocondrial(825). O TNFa é responsável pelo aumento da síntese de, por 

exemplo, IL-6, IL-8, RANTES e VEGF(720). Além disso, a IL-1b e o TNFa induzem a 

produção de iNOS, COX-2 e PGE2 sintase, aumentando assim as quantidades de seus 

produtos(782,784,826,827). 
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5.2.5.5.3 A Interleucina-6 (IL-6) 

A interleucina-6 (IL-6) é um composto caracterizado por interações 

omnidirecionais nos processos que ocorrem no corpo humano. É considerada uma 

citocina que ativa fortemente o sistema imunológico e potencializa a resposta 

inflamatória, apesar de que considerando alguns de seus efeitos, possa ser eventualmente 

classificada como tendo ação anti-inflamatória. A produção de IL-6 nos tecidos da 

articulação afetada ocorre geralmente em resposta à IL-1b e ao TNFa e é principalmente 

produzida por condrócitos, osteoblastos, sinoviócitos semelhantes aos fibroblastos 

(Fibroblast-like synoviocytes – FLS), macrófagos e adipócitos(828–833). O aumento da 

concentração de IL-6 está presente no líquido sinovial e no soro e está positivamente 

correlacionado com a intensidade das lesões nas imagens de radiografias de joelhos(834), 

apesar de que esta mesma associação não tenha sido encontrada na coluna vertebral(835). 

O efeito da IL-6 na cartilagem articular não é diferente de outras citocinas e, em sinergia 

com elas, causa diminuição na produção de colágeno tipo II e aumenta a produção de 

enzimas do grupo das MMPs(836–838). Verificou-se também que esses efeitos podem 

ser potencializados sob a influência de lesões(839). A IL-6 é considerada a citocina chave, 

que causa alterações na camada óssea subcondral(840–842). Seu efeito é amplamente 

baseado na promoção da formação de osteoclastos e, portanto, na reabsorção óssea, ao 

mesmo tempo em que mostra sinergismo com a IL-1b e o TNFa(842,843). Os 

osteoblastos estimulados por IL-1b, TNFa e IL-6 tornam-se uma fonte dos mesmos e 

podem produzir MMPs afetando adversamente a cartilagem localizada próxima a 

eles(843). Além do papel demonstrado de outras citocinas na indução da produção de IL-

6, sua secreção por osteoblastos e condrócitos também é afetada pela prostaglandina 

E2(844). Por sua vez, ao analisar testes em modelos animais, pode-se observar que a IL-

6 pode ter um efeito diferente em algumas situações. Um experimento realizado em 
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camundongos sem o gene para a IL-6 mostrou que eles exibiam uma tendência a 

desenvolver alterações degenerativas muito mais avançadas do que camundongos 

saudáveis(845). Durante outro experimento, também foi demonstrado em camundongos 

sem o gene para IL-6 que a injeção intra-articular de IL-6 reduz a perda de proteoglicanos 

na fase aguda da inflamação crônica das articulações e induz a formação de 

osteófitos(846). 

 

5.2.5.5.4 A Interleucina-15 (IL-15) 

A interleucina-15 (IL-15) é uma glicoproteína que assume a forma de quatro a-

hélices interligadas com uma massa de 14-15 kDa(847). A sua ação baseia-se 

principalmente na estimulação da diferenciação e proliferação de células T e células 

NK(848). É uma das citocinas mais bem documentadas envolvidas na patogênese da 

artrite reumatóide (AR)(849,850). Ao analisar o envolvimento da IL-15 na patogênese da 

OA, sua concentração aumentada foi encontrada no líquido sinovial nos estágios iniciais 

da doença(851). Também foi demonstrado que o aumento do nível de IL-15 no soro se 

correlaciona com a sensação de dor e com a gravidade das lesões nas radiografias(852). 

Também foi observado que sua presença pode estimular a secreção de certos tipos de 

metaloproteinases do grupo MMPs(851). 

 

5.2.5.5.5 A Interleucina-17 (IL-17) 

A família da interleucina-17 (IL-17) é um grupo de citocinas com efeito 

inflamatório, que vem chamando cada vez mais a atenção dos pesquisadores por sua 

participação na patogênese da OA. Consiste em seis membros (IL-17A-F) que podem 

interagir através de cinco tipos de receptores (IL-17RA-E)(853,854). A principal fonte de 

IL-17 são as células T CD4+ estimuladas e os mastócitos que infiltram a membrana 
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sinovial e toda a articulação através dos vasos sanguíneos(855–857). As principais células 

da articulação que são afetadas pela IL-17 são os condrócitos e os FLS que exibem a 

expressão de IL-17R em sua superfície(858). Além disso, estudos demonstraram resposta 

imune celular direta dessas células T contra antígenos de membrana de condrócitos e 

fibroblastos no curso da OA(859). O nível de IL-17 medido no soro e no líquido sinovial 

dos pacientes é elevado e mostra uma correlação positiva com a imagem radiográfica das 

lesões na OA(860). A IL-17 demonstrou inibir a síntese de proteoglicanos pelos 

condrócitos e promover a produção de enzimas do grupo das MMPs(861,862). Além 

disso, a IL-17 influencia a secreção de outras citocinas e compostos que afetam 

negativamente a cartilagem, como a IL-1b, o TNFa, a IL-6, o NO e a PGE2(863–865). 

O efeito da IL-17 na secreção do VEGF pelos condrócitos e pelos FLS também é 

característico. Ela favorece o desenvolvimento excessivo da rede de vasos sanguíneos 

dentro da membrana sinovial, levando à sua hipertrofia(858,866). Também foi 

confirmado recentemente que o polimorfismo do gene IL-17AG-197A em certas 

populações pode se correlacionar com a suscetibilidade ao desenvolvimento de OA(867). 

 

5.2.5.5.6 A Interleucina-18 (IL-18) 

A interleucina-18 (IL-18) é outro representante da família IL-1F(776). A produção 

de IL-18 na articulação é determinada por condrócitos, osteoblastos, FLS e 

macrófagos(868–870). Sua concentração aumentada é evidente no líquido sinovial, 

sinóvia, cartilagem e soro sanguíneo e mostra uma correlação positiva com a gravidade 

da doença observada em imagens radiográficas(871,872). O efeito da IL-18 é mediado 

pelo receptor IL-18Ra, que possui semelhança estrutural e funcional com o IL-1R. Como 

no caso da IL-1b, a transmissão de sinal eficiente da IL-18 requer não apenas a presença 

de IL-18Ra, mas também o recrutamento adicional da cadeia IL-18Rb (IL-
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18RAcP)(873,874). Estudos demonstraram que o polimorfismo de genes que codificam 

tanto o IL-18R quanto a interleucina IL-18 em algumas variantes pode predeterminar 

tanto o desenvolvimento de OA quanto a degeneração do disco lombar(875,876). A IL-

18 afeta os condrócitos induzindo a regulação positiva de IL-18Ra em sua superfície e 

estimulando a síntese excessiva de metaloproteinases MMP-1, MMP-3 e MMP-13(877). 

Além de aumentar a concentração de enzimas de degradação da cartilagem, há inibição 

da produção de proteoglicanos, agrecan e colágeno tipo II. A IL-18 afeta os condrócitos 

e as células sinoviais, aumentando a produção de uma variedade de compostos e enzimas 

pró-inflamatórias, como a própria IL-18 de maneira autócrina, a IL-6, o iNOS, a PGE2, 

a COX-2 e o VEGF(868,878,879). Ao mediar a inflamação tecidual, a IL-18 está 

associada ao TNF-α e entra em contato direto com os linfócitos T no líquido sinovial(880) 

e, portanto, estimula os monócitos a aumentar a liberação de TNF-α e induz a produção 

de IFN-γ. Este último pode estimular significativamente a liberação de IL-6, NO e PGE2 

no líquido sinovial(881). Além disso, a IL-18 pode aumentar a concentração de enzimas 

que degradam a cartilagem induzindo TNF-α, que inibe a síntese de proteoglicanos, 

agrecan e colágeno tipo 2, promove sua degradação e, por fim, inibe a proliferação de 

condrócitos, acelerando sua apoptose e destruindo a cartilagem articular(882,883). Desta 

forma, os condrócitos exibem alterações morfológicas típicas de células que entram em 

apoptose(882–884). Embora a apoptose e a autofagia sejam conhecidas por estarem 

envolvidas na degradação da cartilagem, os efeitos específicos da IL-18 na apoptose de 

condrócitos e na autofagia permanecem obscuros(885). A IL-18 pode contribuir para a 

apoptose de condrócitos pela inibição da sinalização de MAPK(883), no entanto, os 

mecanismos subjacentes detalhados ainda são mal compreendidos. Um estudo recente 

mostrou que há uma inibição dose-dependente do colágeno tipo 2, da SOX9 e do agrecan 
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causada pela estimulação da IL-18, demonstrando assim, que a IL-18 tem efeitos 

catabólicos(885). 

A apoptose é necessária para a renovação celular normal, para o desenvolvimento 

adequado e para a morte celular induzida quimicamente(886). Ela é uma “morte celular 

programada” altamente regulada e controlada, conferindo vantagens durante o ciclo de 

vida dos organismos. Pode ser ativada por duas vias alternativas, mediada pelo receptor 

de morte e dependente de mitocôndrias (Figura 73), levando à ativação de caspases 

responsáveis pela deterioração dos tecidos(887,888). Tradicionalmente, a morte celular 

tem sido determinada através da morfologia das células que estão morrendo e pode ser 

denominada como apoptose ou necrose(889).  

 

Figura 73. As vias mitocondriais e mediadas por receptores de morte para a apoptose. Diversos estímulos citotóxicos, 
incluindo estresse oncogênico e agentes quimioterápicos, bem como as diversas etapas de desenvolvimento dos órgãos 
e tecdos, envolvem a via mitocondrial, que é regulada por membros da família BCL-2. Esses estímulos ativam os 
membros da família BH3-only (iniciadores), que inibem as proteínas pró-sobrevivência do tipo BCL-2 (guardiões), 
permitindo assim a ativação dos efetores pró-apoptóticos BAX e BAK, que então rompem a membrana externa 
mitocondrial. O citocromo c liberado da mitocôndria promove a ativação da caspase 9 na proteína modelo APAF1 
(fator 1 ativador da protease apoptótica), enquanto a proteína liberada SMAC (segundo ativador de caspases derivado 
da mitocôndria) bloqueia o inibidor de caspase XIAP (inibidor de proteína de apoptose ligado ao X). A via de apoptose 
mediada pelo receptor de morte (ou extrínseca) é ativada quando certos ligantes de receptores de morte da família do 
fator de necrose tumoral (TNF) (como ligante FAS e TNF) acoplam seus receptores de morte cognatos (FAS e TNFR1, 
respectivamente) na membrana plasmática, levando à ativação da caspase 8 via proteína de domínio de morte 
associada a FAS (FADD) e proteína de domínio de morte associada a TNFR (TRADD). O TRADD é necessário para 
a indução de apoptose por alguns receptores de morte (como TNFR1), mas não por outros (como FAS). As duas vias 
convergem na ativação das caspases efetoras (caspase 3, caspase 7 e caspase 6). Além disso, a forma truncada de BID 
(tBID), que é gerada pela proteólise de BID mediada por caspase 8 na via mediada pelo receptor de morte, pode 
envolver a via mitocondrial para amplificar a resposta apoptótica. Esse mecanismo de amplificação é necessário para 
a apoptose efetiva em certas células (denominadas células "tipo 2"), como hepatócitos, mas não em células "tipo 1", 
como timócitos. O nível de XIAP distingue os dois tipos de células, pois é maior nas células do tipo 2. 
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A apoptose, um processo conduzido pela família de enzimas das caspases, é a 

forma mais estudada e mais bem caracterizada de morte celular programada(890). Este é 

um processo distinto em comparação com a necrose celular. Em contraste com a necrose, 

que é uma forma de morte celular resultante de um estresse celular agudo ou trauma, a 

apoptose é uma morte ordenada e regular, não induz inflamação, requer energia (ATP) e 

geralmente leva a uma vantagem durante a vida do corpo(888). As alterações 

morfológicas observadas nas células apoptóticas incluem fragmentação do DNA, 

diminuição do volume celular e formação de vesículas citoplasmáticas e de 

membrana(887,891) (Figura 74).  

 

Figura 74. Apoptose de um condrócito. (a) Um condrócito normal. Núcleo ligeiramente redondo e grande. (b) Estágio 
inicial de apoptose de condrócitos com condensação de cromatina periférica e brotamento nuclear. (c) Estágio tardio 
de apoptose de condrócitos. Observe a presença de vacúolos e um corpo apoptótico dentro do condrócito degenerativo. 
(d) Estágio inicial da condroptose. Observe a condensação irregular e desorganizada da cromatina e o aumento do 
número de aparelhos de Golgi e retículo endoplasmático no citoplasma. (e) Estágio tardio de condroptose. Notar a 
presença de vacúolos autofágicos no condrócito degenerativo e acúmulo de vesículas na matriz extracelular. Fonte: 
Zamli, Z. Chondrocyte apoptosis: a cause or consequence of Osteoarthritis? International Journal of Rheumatic 
Diseases. 2011; 14: 159–166. 

Em última análise, as células apoptóticas são eliminadas rapidamente pelos 

fagócitos adjacentes sem induzir uma resposta inflamatória. Devido a essas 

características, a apoptose é considerada “programada” e “regulada” e é benéfica para o 

desenvolvimento embrionário normal, homeostase tecidual e respostas imunes(892). Em 

contraste, a necrose é descrita como um processo descontrolado e “acidental” causado 

pela exposição a condições microambientais avassaladoras, como hipertermia extrema, 

hipotermia ou radiação(893). As células necróticas exibem inchaço, ruptura da membrana 
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plasmática e aumento da permeabilidade, bem como perda de conteúdo celular e da 

manutenção do conteúdo de DNA(894).  

A apoptose anormal é causadora de vários distúrbios, como doenças 

neurodegenerativas, degeneração músculo-esquelética e muitos tipos de câncer. As 

caspases promovem a apoptose e sua ativação e função são reguladas pela família de 

proteínas Bcl-2, entre outras moléculas(895,896). A família Bcl-2 consiste 

principalmente em três subtipos: a subfamília anti-apoptótica (incluindo Bcl-2 e Bcl-xl) 

e duas subfamílias pró-apoptóticas, as proteínas BH3-only (como a BIM e a BID), que 

transmitem vários sinais, e os efetores de morte Bax e Bak(897). Foi demonstrado que 

genes pró-apoptóticos como o Bax, a Caspase3 e a Caspase9 são regulados positivamente 

no tratamento com IL-18, enquanto o gene anti-apoptótico Bcl-2 é regulado 

negativamente. Este resultado indicou que IL-18 promove apoptose em condrócitos de 

ratos in vitro(885). 

A autofagia é um mecanismo celular homeostático e de sobrevivência envolvendo 

processos catabólicos em células eucarióticas(898,899). Sua desregulação está associada 

a várias doenças relacionadas à idade, incluindo OA degenerativa(885). De fato, enquanto 

a autofagia ajuda a manter a homeostase celular na cartilagem articular humana normal, 

a autofagia diminui com o envelhecimento e durante o desenvolvimento da OA. Estudos 

recentes mostraram que a autofagia se envolve em um complexo crosstalk com a 

apoptose(900–902) (Figura 75). Um estudo relatou que a redução da autofagia é 

frequentemente acompanhada por aumento da apoptose e degeneração da 

cartilagem(902). Outra pesquisa sugeriu que há um aumento transitório da autofagia 

durante o início da OA como uma resposta compensatória ao estresse celular e que a 

apoptose ocorre quando o estresse prolongado supera esse mecanismo(903). 
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Figura 75. Crosstalk entre proteínas relacionadas à autofagia e proteínas relacionadas à apoptose. (a) O domínio 
BH3 da proteína relacionada à autofagia (ATG) beclin 1 (BECN1) permite a formação de um complexo BCL-2-
BECN1-BCL-XL que se localiza no retículo endoplasmático e inibe a autofagia. A interação competitiva pela proteína 
BH3-only BCL-2/adenovírus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3 (BNIP3) e a fosforilação (P) pela death-
associated protein kinase 1 (DAPK1) regulam a dissociação deste complexo e conduzem a autofagia. A BECN1 
também foi descoberta como um substrato de caspase 3. (b) ATG5 pode sofrer clivagem dependente de calpaína, o que 
muda sua função de pró-sobrevivência para pró-morte. Esta clivagem carboxi-terminal dá origem a um produto pró-
apoptótico que se transloca para a mitocôndria, liga-se ao BCL-XL e induz a apoptose. O ATG5 também pode induzir 
apoptose ligando-se à proteína do domínio da morte associada ao FAS (FADD), e características apoptóticas como 
exposição à fosfatidilserina (PtdSer), liberação de lisofosfatidilcolina (LPC) e surgimento de vesículas de membrana 
parecem depender da autofagia para o fornecimento de energia no forma de ATP. RE, retículo endoplasmático. Fonte: 
Fuchs, Y. Live to die another way: modes of programmed cell death and the signals emanating from dying cells. Nature 
Reviews Molecular Cell Biology. 2015;16: 329-344. 

Um estudo recente investigou os efeitos do tratamento com IL-18 na autofagia de 

condrócitos. Os resultados mostraram consistentemente que o tratamento com IL-18 pode 

aumentar transitoriamente a autofagia, que então diminuiu ao longo do tempo. Também 

encontrou um acúmulo de proteína P62 nos condrócitos, o que implica que a IL-18 

suprimiu a degradação autofágica. Tais resultados demonstraram que a estimulação com 

IL-18 causou uma deficiência de autofagia nos condrócitos, o que pode promover 

apoptose e degradação dos condrócitos(885).  

Um outro processo de morte celular programada, chamada piroptose, está 

associada aos níveis de IL-18 na cartilagem. Como vimos anteriormente, a apoptose 

clássica é um processo de morte celular programada dependente de caspase. Uma forma 

alternativa de morte celular, envolvendo morte celular programada dependente de 

caspase, combinada com alterações pró-inflamatórias também foi identificada(904). Este 

processo foi denominado “piroptose”(905). O termo para este tipo de morte celular 

programada pró-inflamatória foi derivado das raízes gregas pyro, que significa “fogo” ou 
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“febre”, e ptose, que significa “queda” (906). Em contraste com outras formas de morte 

celular programada, a piroptose está intimamente relacionada à inflamação. 

Morfologicamente, a piroptose envolve a clivagem da procaspase-1 para produzir 

caspase-1 ativa. Essa enzima ativada forma poros na membrana plasmática, o que 

possibilita a equalização do gradiente iônico entre os ambientes intracelular e 

extracelular. Consequentemente, a água flui para dentro da célula, causando inchaço e 

lise(907). Juntamente com o aumento do tamanho da célula e a formação de uma vesícula 

circundante semelhante a um balão, o núcleo se condensa e se torna 

arredondado(908,909). Embora a fragmentação do DNA consistente com a apoptose seja 

observada, a integridade nuclear é mantida na piroptose(910,911). Portanto, as alterações 

morfológicas associadas à piroptose são distintas daquelas associadas à apoptose, e o 

primeiro processo pode ser descrito como tendo uma combinação de características 

apoptóticas e necróticas (Figura 76). Os inflamassomos são complexos proteicos 

multiméricos que se montam no citosol e atuam como plataformas para a ativação das 

caspases. Esses complexos desempenham papéis vitais no início da inflamação. Caspases 

são proteases de cisteína que iniciam ou executam programas celulares. Essas proteases 

podem induzir inflamação ou morte celular, dependendo de sua função(912) e, portanto, 

são categorizadas como pró-inflamatórias ou pró-apoptóticas. A caspase-1, a mais 

completamente caracterizada, é regulada de perto pelo inflamassomo para processar 

citocinas(913). A caspase-1 ativada é necessária para o processamento proteolítico e para 

a liberação das citocinas IL-1β e IL-18(914). Inflamassomos como o NLRP3 (família 

NLR, domínio de pirina contendo 3; NLR refere-se a "domínio de ligação de nucleotídeo, 

repetição rica em leucina"), que são induzidos pela sinalização do fator nuclear kappa B 

(NF-κB) e podem converter interleucina-1β (IL-1β) e IL-18 em citocinas pró-
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inflamatórias maduras, são considerados um fator importante na patologia inflamatória 

de baixo grau(915). 

 

Figura 76. Vias que levam à morte celular. As células saudáveis respondem a estímulos indutores de morte iniciando 
uma variedade de vias moleculares que levam à morte celular. A conclusão da via adequada é uma função celular 
crítica para garantir que o resultado apropriado seja alcançado em um organismo multicelular. A falha em morrer 
como resposta a estímulos particulares pode resultar em embriogênese abortiva e disfunção orgânica, e contribui para 
o início do câncer. A morte pró-inflamatória é vital para desencadear respostas imunes apropriadas ou, no extremo, 
pode causar patologia tecidual e disfunção orgânica. Portanto, a utilização da via pode influenciar dramaticamente 
os sistemas biológicos. A apoptose é uma via que leva à morte celular que apresenta a ativação de caspases iniciadoras 
que ativam caspases efetoras para clivar substratos celulares. As células apoptóticas demonstram condensação 
citoplasmática e nuclear, danos ao DNA, formação de corpos apoptóticos, manutenção de uma membrana plasmática 
intacta e exposição de moléculas de superfície visando a fagocitose de cadáveres celulares intactos. Na ausência de 
fagocitose, os corpos apoptóticos podem prosseguir para lise e necrose secundária ou apoptótica. A autofagia 
apresenta degradação de componentes celulares dentro da célula morta intacta em vacúolos autofágicos. As 
características morfológicas da autofagia incluem vacuolização, degradação do conteúdo citoplasmático e leve 
condensação da cromatina. As células autofágicas também podem ser absorvidas por fagocitose. A oncose é a via pré-
letal que leva à morte celular acompanhada de inchaço celular e de organelas e ruptura da membrana, com a eventual 
liberação de conteúdo celular inflamatório. A piroptose é uma via para a morte celular mediada pela ativação da 
caspase-1, uma protease que também ativa as citocinas inflamatórias, IL-1b e IL-18. Esta via é, portanto, 
inerentemente pró-inflamatória. A piroptose também apresenta lise celular e liberação de conteúdo celular 
inflamatório. Sem dúvida, existem outras vias que ainda não foram descritas. Fonte: Fink, S. Apoptosis, Pyroptosis, 
and Necrosis: Mechanistic Description of Dead and Dying Eukaryotic Cells. Infect. Immun. 2005, 73(4):1907-1916. 

Após a estimulação por DAMPs, os macrófagos ao redor da cartilagem sofrem 

piroptose após a ativação da caspase-1 por DAMPs ou PAMPs e a liberação de 
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inflamassomos como o NLRP3. Isso aumenta a liberação de IL-1β e IL-18 na superfície 

da cartilagem, levando a aumentos nas concentrações de citocinas pró-inflamatórias nos 

condrócitos e promovendo ainda mais a piroptose(916). Essas citocinas estimulam os 

condrócitos a secretar enzimas catabólicas que causam a degradação da cartilagem, como 

MMP13 e ADAMTS5(917), levando à destruição da cartilagem (Figura 77). 

 

Figura 77. Piroptose na progressão da osteoartrite do joelho. Em macrófagos ou outras células na sinóvia ou no 
líquido sinovial da articulação do joelho, os DAMPs podem estimular e combinar com PRRs (por exemplo, TLRs) na 
membrana, formando inflamassomos (ASC, pró-caspase-1 e NLRP3), que são ativados por duas etapas: preparação 
e ativação. Os inflamassomos podem converter a pró-caspase-1 em caspase-1 ativa, que cliva o GSDMD e forma 
GSDMD-N. O GSDMD-N gera poros de membrana e leva ao inchaço das células e eventual lise. Além disso, a caspase-
1 induz a liberação de citocinas pró-inflamatórias mais maduras, incluindo IL-1β e IL-18, que podem, por sua vez, 
levar à liberação adicional de citocinas inflamatórias e promover piroptose. Esta é a via canônica da piroptose. O 
LPS pode ativar diretamente caspase-4/5 (humano) ou caspase-11 (camundongo), que também pode ativar o GSDMD, 
e esta é uma via de piroptose não canônica. Comparado com a atividade inflamatória nas articulações normais do 
joelho, o aumento das atividades inflamatórias causadas pela piroptose na articulação promove a progressão da 
osteoartrite, com sinovite exacerbada, degradação da cartilagem e aumento da entrada sensorial para o sistema 
nervoso central, o que pode gerar mais dor. Fonte: An, S. Pyroptosis Plays a Role in Osteoarthritis. Aging and Disease. 
2020; 11(5):1146-1156. 

 

5.2.5.5.7 Os Prostanóides e a Prostaglandina E2 (PGE2) 

Durante os estados pró-inflamatórios na cartilagem articular, vários produtos da 

enzima ciclooxigenase prostanóide (COX) são produzidos e liberados, incluindo PGE2, 

PGD2, PGF2a, tromboxano e PGI2(918). A PGE2, um importante mediador lipídico 
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derivado da catálise do ácido araquidônico pelas enzimas ciclooxigenases (COX 1-2), é 

altamente secretada pela linhagem de osteoblastos no tecido ósseo subcondral de 

pacientes com OA(919). Esses fatores agem como condição necessária para que haja o 

bloqueio das principais enzimas sintéticas, COX-1 e COX-2, por medicamentos 

inibidores seletivos ou não-seletivos da COX (ou seja, AINEs, dexametasona ou 

inibidores seletivos de COX-2)(920). A ativação da COX demonstrou aumentar a 

produção de MMP-3 da matriz, inibir a síntese de PG e colágeno, além de estimular a 

apoptose de condrócitos.  

Destes mediadores, a PGE2 é considerada o principal contribuinte para a dor 

inflamatória em condições artríticas. A PGE2 exerce seus efeitos através de uma 

variedade de receptores de prostanóides E (EP) (EP1, EP2, EP3, EP4), que estão presentes 

tanto nos neurônios sensoriais periféricos quanto na medula espinhal(918). A ativação 

desses receptores induz uma variedade de efeitos, desde o influxo de cálcio até a ativação 

ou inibição do AMPc. Perifericamente, a sensibilização de nociceptores por PGE2 é 

causada pelo aumento mediado por AMPc das correntes de sódio após a fosforilação do 

canal iônico(921). No entanto, na medula espinhal, a PGE2 atua por meio de receptores 

diferentes dos periféricos, sugerindo maior complexidade na regulação prostanóide da 

dor(922). Vários estudos analisaram condrócitos derivados de tecido obtido durante a 

cirurgia de substituição articular para entender o caminho da síntese de PGE2(784,923). 

A IL-1β demonstrou estimular e produzir altos níveis de PGE2 que podem induzir a dor 

e a degeneração na OA. Bioquimicamente, pode-se observar que a IL-1β aumenta a 

expressão de COX-2 e de prostaglandina E sintase-1 microssomal (mPGES-1) nos níveis 

de mRNA e proteína(923). Foi demonstrado que condrócitos retirados de cartilagem com 

OA, estimulados com IL-1β, apresentam aumento da produção de PGE2 
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concomitantemente acompanhado por aumentos de mPGES-1 e COX-2 derivados dessas 

células(923).  

A PGE2 utiliza os receptores EP2 e EP4 para induzir seus efeitos catabólicos. Ela 

pode mediar as vias de dor na cartilagem articular por meio de seu efeito estimulador 

sobre os fatores associados à dor, como a IL-6 e a iNOS(784,924). Além disso, quando 

combinado com a citocina catabólica IL-1, a PGE2 regula sinergicamente os níveis de 

IL-6 e iNOS mRNA in vitro(925). Resultados sinérgicos semelhantes também foram 

encontrados com a expressão de iNOS. Portanto, o receptor EP2 / 4 pode ser um 

importante iniciador da cascata de sinalização de PGE2 e um alvo potencial para 

estratégias terapêuticas destinadas a prevenir a progressão da OA e dor no futuro.  

Ao contrário do bloqueio do receptor EP da PGE2, existe uma via alternativa de 

inibição de PGE2 através do bloqueio da PGE sintase (PGES), uma importante via de 

conversão de prostaglandina H2 em PGE2(918). Duas isoformas da enzima foram 

identificadas, a membrana ou microssomal associada (mPGES-1) e a citosólica (cPGES 

/ p23), que estão respectivamente ligadas à produção de PGE2 dependente de COX-1 e 

COX-2(926). Ambas as isoformas são reguladas positivamente por mediadores 

inflamatórios, e estudos de deleção gênica em camundongos indicam um papel 

importante para a mPGES na inflamação aguda e crônica, e na dor inflamatória, revelando 

um alvo potencial para o tratamento da dor na OA(918,927). 

 

5.2.5.6 As Citocinas Anti-Inflamatórias 

As citocinas anti-inflamatórias na OA incluem citocinas que inibem pelo menos 

uma das principais citocinas pró-inflamatórias responsáveis pelo desenvolvimento e 

progressão da OA, como a IL-1β e o TNF-α. Atualmente, as principais citocinas anti-

inflamatórias na OA são consideradas a IL-4, a IL-10, a IL-13, o IGF e o TGF-β(720,928). 
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Na patogênese da OA, citocinas anti-inflamatórias podem inibir a ação de citocinas pró-

inflamatórias, regular negativamente os níveis de expressão de MMPs, inibir a resposta 

inflamatória e a lise de condrócitos articulares, promover a síntese de proteoglicanos e 

colágeno tipo 2 nos condrócitos e retardar a progressão da OA(929). Aqui, nos 

concentraremos em apresentar o efeito apenas dessas citocinas acima, cuja atividade 

biológica é a mais importante e mais bem estudada à luz dos problemas relevantes ao 

metabolismo da cartilagem articular. No entanto, deve-se notar que essas interleucinas 

pertencem a um grupo mais amplo de citocinas anti-inflamatórias e não são seus únicos 

representantes. Os papéis dessas citocinas são discutidos abaixo (Tabela 11). 

Tabela 11. Origem e papéis potenciais das principais citocinas anti-inflamatórias. 

Citocina Origem Papel 
IL-4 Macrófagos e células Th2 Reduz a secreção de receptores de TGF-β no corpo regulando a secreção de IL-

1, IL-6 e TNF 
IL-10 Macrófagos Inibe a secreção de várias citocinas e compostos pró-inflamatórios, incluindo a 

IL-6, o TNF-α e o NO, e promove a síntese de Col II 
IL-13 Células Th2 Regula muitas atividades de células efetoras de monócitos/macrófagos, incluindo 

a produção de citocinas pró-inflamatórias e a atividade citotóxica(930) 
IGF Macrófagos, fibroblastos, 

condrócitos e osteoblastos 
Estimula a produção de componentes da matriz condral. Também se imagina que 
estimula a replicação da linhagem de células osteoclásticas 

TGF-b Macrófagos, fibroblastos, 
condrócitos, osteoblastos e 
osteoclastos 

Estimula a produção de componentes da matriz condral. Promove a diferenciação 
condrogênica de MSC 

Th2: linfócitos T helper 2; NO: óxido nítrico; Col II: colágeno tipo II; MSC: célula-tronco mesenquimal 

 

5.2.5.6.1 A Interleucina-4 (IL-4) 

A IL-4 é um ligante, cuja atividade biológica é mediada por um sistema receptor 

dedicado tanto à IL-4 quanto à IL-13(931), e como uma citocina produzida por células T 

ativadas, pode regular uma variedade de células imunes, incluindo células B, células T, 

mastócitos, macrófagos M2 e células hematopoiéticas(932). Estudos anteriores 

demonstraram que a IL-4 exerce um efeito inibitório significativo na expressão e 

liberação de citocinas pró-inflamatórias e bloqueia ou inibe as citocinas derivadas de 

monócitos, incluindo IL-1, TNF-α, IL-6, IL-8 e a proteína inflamatória de macrófagos-

1a(933–936). Também foi relatada sua capacidade de inibir a atividade citotóxica de 

macrófagos, matar parasitas e produzir NO derivado de macrófagos(937), além de poder 
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estimular a síntese de IL-1ra(938). A IL-4 também exerce um forte efeito protetor na 

cartilagem e numerosos estudos demonstraram que a IL-4 pode induzir o regulador 

transcricional CITED2, que tem a capacidade de reduzir as variações na produção de 

proteoglicanos durante o curso da OA e prevenir a sua degradação na cartilagem articular 

inibindo a MMP-13(939,940). Um estudo também demonstrou que o efeito protetor da 

IL‐4 na cartilagem é atribuído à inibição do NO. Em um estudo anterior (112), em que 

IL-4 recombinante foi injetada em ratos com OA, os resultados indicaram que a IL-4 

recombinante de rato regulou negativamente a expressão de iNOS mRNA e a produção 

de NO em condrócitos induzida por estresse de tração cíclico. Portanto, uma melhora 

limitada, mas significativa, na destruição da cartilagem pode ser alcançada, a perda de 

agrecan pode ser evitada e o número de condrócitos positivos para nitrotirosina pode ser 

reduzido. Esses efeitos não são dose-dependentes e, portanto, a destruição da cartilagem 

induzida por OA pode ser tratada por IL-4 através da inibição da produção de NO pelos 

condrócitos(941).  

A maioria dos tipos de células é capaz de responder à IL-4, e está bem estabelecido 

que os macrófagos22 polarizam para um fenótipo M2 “anti-inflamatório” em resposta à 

IL-4(942) através do receptor tipo I, mesmo na presença de detritos de cartilagem que de 

outra forma seriam um estímulo M1. Esses macrófagos M2 imunomoduladores estão 

associados à cicatrização de feridas, remoção de detritos e outras respostas anti-

inflamatórias(943). Nos macrófagos, a IL-4 estimula a fagocitose melhorada de detritos 

de cartilagem, um mecanismo potencial pelo qual os macrófagos podem modular o 

 
22 A nomenclatura de polarização de macrófagos M1/M2 foi introduzida em 2000, com base na propensão 
dos macrófagos de camundongos C57BL/6J serem mais facilmente ativados para produzir NO (polarizados 
M1) do que camundongos Balb/c (polarizados M2). Diferentes metabolismos da arginina após a injeção de 
lipopolissacarídeos (LPS) provocam diferentes fenótipos de macrófagos em camundongos C57BL/6J e 
Balb/c. Macrófagos C57BL/6J induziram iNOS resultando em óxido nítrico e uma resposta de células T-
helper 1 (Th1) CD4T, enquanto camundongos Balb/c induziram a arginase a produzir ornitina e uma 
resposta Th2. Em analogia com Th1 e Th2, esses macrófagos foram denominados M1 e M2. Trabalhos 
subsequentes mostraram que os macrófagos M1 têm um fenótipo pró-inflamatório com habilidades de 
matar patógenos e os macrófagos M2 promovem a proliferação celular e o reparo tecidual(1769). 
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microambiente inflamatório dirigido por DAMP de uma articulação doente. Embora o 

estado exato de polarização dos macrófagos em uma articulação com osteoartrite 

permaneça incerto, os efeitos da IL-4 nos macrófagos podem ser essenciais para a 

manutenção da homeostase do tecido e na resposta ao dano nas articulações sinoviais, 

semelhante ao seu papel conhecido em outros tipos de tecidos(944). Além de seu papel 

na imunidade inata, a IL-4 também inibe potentemente a diferenciação e ativação de 

osteoclastos(945–947).  

A patogênese da osteoartrite está na interseção do sistema imunológico e da 

biologia musculoesquelética, particularmente em casos de osteoartrite que surgem após 

uma história de lesão articular traumática que envolve ciclos de lesão tecidual crônica e 

reparo. Assim, a polarização de macrófagos dependentes de IL-4, promovendo um 

microambiente imunomodulador e removendo efetivamente os detritos pró-inflamatórios 

da cartilagem articular, e a inibição da ação dos osteoclastos podem ser determinantes 

críticos no desenvolvimento da osteoartrite a fim de manter a saúde da cartilagem 

articular(944). A IL-4 também pode inibir a expressão de ADAMTS-4 e -5, retardar a 

degradação da MEC e promover a síntese de proteoglicanos de condrócitos e de colágeno 

tipo II na cartilagem articular(720). 

Em conclusão, a IL-4 pode inibir a inflamação, diminuindo a expressão e 

liberação de citocinas inflamatórias e promovendo a expressão de IL-1RA. A IL-4 

desempenha um papel condroprotetor nos níveis de genes e proteínas, diminuindo a 

expressão de NO, MMPs e ADAMTS. 

 

5.2.5.6.2 A Interleucina-10 (IL-10) 

A IL-10 é uma citocina reguladora, bem conhecida por sua atividade anti-

inflamatória, além de ser uma citocina estimulante anabólica produzida por uma 
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variedade de células imunes(948), incluindo monócitos, macrófagos, células T, células 

NK e células B(929). A IL-10 também pode ser produzida por alguns tipos de células do 

tecido conjuntivo, incluindo os condrócitos, e está envolvida em processos como a 

remodelação da MEC nos tecidos conjuntivos(949). Ela é uma citocina estruturalmente 

relacionada aos interferons, que está na forma de um homodímero em que cada 

monômero é uma cadeia polipeptídica que consiste em 160 resíduos de aminoácidos, 

tendo a estrutura de 6 a-hélices interconectadas(950,951). A IL-10 é outra citocina que 

apresenta efeito condroprotetor no curso da OA. Os condrócitos expressam tanto a 

citocina IL-10 quanto o receptor IL-10R(952). O receptor de IL-10 é composto por 2 

subunidades, IL-10R1 e IL-10R2(720), e também é expresso em células imunes e não 

imunes. Na articulação osteoartrítica, foi demonstrado aumento da expressão de 

receptores de IL-10. Foi comprovado que a IL-10 está envolvida na estimulação da síntese 

de colágeno tipo II e agrecan. Após a administração de IL-10 in vitro, tanto a cartilagem 

articular saudável quanto aquela no curso da OA, demonstraram um aumento na síntese 

de proteoglicanos e de sua participação na produção de MEC. Além disso, foi confirmado 

que a IL-10 (de maneira semelhante à IL-4) inibe a apoptose de condrócitos(953). Essas 

propriedades da IL-10 são provavelmente o resultado da estimulação da síntese do 

antagonista de IL-1b, que é o IL-1Ra, e do inibidor tecidual de metaloproteinases-1 

(TIMP-1), bem como de fatores de crescimento(954) [214, 215]. O estudo do efeito da 

IL-10 na estimulação da proliferação de condrócitos em um modelo de camundongo 

mostra outras vias de sinalização da IL-10. Foi comprovado que a IL-10 ativa a via da 

quinase SMAD1 / SMAD5 / SMAD8 e ERK1 / 2 MAP e induz a expressão das proteínas 

morfogenéticas ósseas 2 e 6 (BMP-2, BMP-6)(720). As proteínas BMP pertencem à 

família TGF-b e desempenham um papel crucial na condrogênese(955). Eles fazem parte 

da via de sinalização que afeta muitos genes e proteínas responsáveis pela regulação da 
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transformação de células mesenquimais em condrócitos, como NKX-3.2 / SOX9, SOX5 

e SOX6(956,957). Além de determinar a transformação de células multipotentes em 

condrócitos, as BMPs estimulam sua proliferação tanto diretamente quanto através da via 

dependente de IHH / PTHrP(958,959). Confirmou-se assim, o envolvimento da IL-10 na 

indução da diferenciação e proliferação de condrócitos através da via de sinalização da 

BMP. Desta maneira, ficou deduzido que os mecanismos observados podem ser 

parcialmente responsáveis pelos efeitos condroprotetores da IL-10 na OA. Em um estudo, 

as células do sistema hematopoiético foram observadas após estimulação por LPS. O 

objetivo era descobrir como a estimulação do LPS afeta a síntese e o aumento do nível de 

IL-10 em amostras de sangue de pacientes com OA e indivíduos saudáveis. Com base 

nos resultados dos níveis de IL-10 e informações sobre o estado de saúde dos indivíduos, 

foi desenvolvido um modelo específico de predição de OA. Pessoas cujas amostras de 

sangue não mostraram aumento significativo no nível de IL-10 em relação ao ponto 

inicial (o quartil mais baixo dos resultados) estavam correndo um risco até 3 vezes maior 

de desenvolver OA em comparação com aquelas cujos níveis de IL-10 após estimulação 

ficaram no quartil mais alto(960). A IL-10 reduz o efeito do TNFa em amostras de 

fibroblastos sinoviais de pacientes com OA(961). Isso se manifesta como uma diminuição 

significativa na secreção de PGE2, COX-2 e PLA2. Curiosamente, a IL-10 não possui 

essas propriedades em relação aos fibroblastos não tratados com TNFa. Foi confirmado 

que a IL-10 reduz a expressão de receptores de TNFa e, portanto, sua capacidade de se 

ligar à superfície dos fibroblastos. A natureza anti-inflamatória e condroprotetora da IL-

10 foi deduzida a partir de resultados de estudos sobre a influência do exercício na 

secreção de citocinas no fluido articular e tecidos periarticulares em pacientes com OA 

das articulações do joelho(962,963). Um aumento significativo do nível de IL-10 no 

líquido sinovial e tecidos periarticulares foi observado nos pacientes que realizavam 
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exercícios físicos em relação ao grupo controle, sendo que, neste último grupo, os níveis 

de IL-10 observados antes e após o exercício não mostraram diferença significativa. Com 

base nessas observações, parece razoável defender o efeito medicinal do exercício físico 

nas articulações afetadas pela OA. Na verdade, não está claro qual mecanismo leva ao 

aumento da secreção de IL-10. Alguns autores argumentam que isso se deve ao efeito 

indutivo do aumento da pressão intra-articular na secreção celular(964,965). 

IL-10 pode inibir a síntese e secreção de citocinas pró-inflamatórias relacionadas, 

como IL-6, regulando assim a imunidade inflamatória(966,967). A IL-10 também pode 

reduzir a expressão de iNOS2, reduzindo assim a liberação de NO, interferindo na matriz 

de estresse oxidativo e retardando a degeneração articular(968). Além disso, a IL-10 

previne a apoptose precoce induzida por TNF-α, reduzindo a expressão de enzimas de 

degradação de matriz induzidas por TNF-α, a liberação de glicosaminoglicanos e a 

formação do fragmento G1 do proteoglicano agrecan(969). A IL-10 também pode ativar 

as vias de sinalização SMAD1 / SMAD5 / SMAD8 e ERK1 / 2 / MAPK e induzir a 

expressão da BMP-2 e BMP-6. Como membros da família TGF-β, as proteínas BMP 

desempenham um papel crucial na condrogênese(970). Por meio de suas vias de 

sinalização, eles afetam vários genes e proteínas que regulam a transformação de células 

mesenquimais de condrócitos, como NK3 homeobox 2 / Sox9, Sox5 e Sox6(956,957). 

A IL-10 tem algumas propriedades pró-inflamatórias, incluindo estimulação da 

atividade das células B e a regulação positiva de receptores Fc em células apresentadoras 

de antígenos que, em certas condições, podem neutralizar suas fortes propriedades anti-

inflamatórias. Isso, juntamente com a meia-vida curta da IL-10, foram sugeridas como 

explicações potenciais para os resultados um tanto decepcionantes. Tanto in vitro quanto 

in vivo, a IL-10 mostrou aumentar os receptores Fc em células mieloides na circulação de 

pacientes com AR tratados com IL-10(971). No entanto, em modelos experimentais in 
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vitro e in vivo, a IL-10 (assim como a IL-4) preveniu fortemente a degeneração da 

cartilagem induzida por inflamação, com a combinação de ambas as citocinas tendo 

efeitos aditivos. A IL-10 também estimulou diretamente a síntese de proteoglicanos em 

explantes de cartilagem(972). Além disso, na artrite psoriática, foi conseguida modulação 

imunológica significativa após a administração subcutânea de IL-10, no entanto, nenhum 

efeito benéfico foi encontrado nas manifestações clínicas da doença(973). 

Recentemente, o interesse em IL-4 e IL-10 como opção terapêutica foi alimentado 

pelo desenvolvimento de uma proteína de fusão da IL-4 e IL-10 (IL4-10 FP) para 

promover a eficácia das citocinas individuais, facilitando a sinergia, promovendo 

sinalização exclusiva(974) e biodisponibilidade aprimorada(975). 

 

5.2.5.6.3 A Interleucina-13 (IL-13) 

A interleucina-13 (IL-13) é um composto que assume a estrutura de quatro a-

hélices interconectadas, que é muito semelhante em seu efeito à IL-4(976,977). 

Semelhante à IL-4, a ação da IL-13 como ligante é mediada por um sistema receptor que 

combina ambas as citocinas(931). Neste caso, para criar um complexo tipo 2 as cadeias 

IL-4Ra e IL-13Ra1 requerem o recrutamento de um ligante, a saber, a IL-13(931,978). 

Com esta combinação, a IL-13 tem a capacidade de transferir o sinal intracelular tanto 

pela cascata da IL-4Ra / JAK2 / STAT3 quanto pela IL-13Ra1 / TYK2 / STAT1 / 

STAT6(979). Os efeitos anti-inflamatórios e condroprotetores da IL-13 nas células da 

resposta imune, da cartilagem articular e da sinóvia na OA foram bastante bem 

documentados(980,981). O efeito anti-inflamatório da IL-13 no contexto da OA parece 

mais importante em relação aos fibroblastos contidos na sinóvia. Devemos observar, no 

entanto, que as propriedades anti-inflamatórias baseadas na inibição da secreção de 

citocinas inflamatórias estão relacionadas a toda uma gama de células, como macrófagos, 
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monócitos, células B, células NK e células endoteliais. Um estudo demonstrou que, em 

comparação com as amostras controle, a IL-13 apresentou efeitos inibitórios na síntese 

de mediadores pró-inflamatórios como a IL-1b, o TNFa e a MMP-3 com um aumento 

simultâneo no nível de IL-1Ra. Nas células da sinóvia, a quantidade de mRNA para IL-

1b foi reduzida, enquanto o nível de mRNA para IL-1Ra foi aumentado em relação às 

amostras de controle. Além disso, os fibroblastos sinoviais apresentaram redução na 

ligação entre IL-1b e seu receptor, o que foi causado pelo aumento da produção e ação 

de IL-1Ra(982). Foi observada uma diminuição significativa na síntese de PGE2 pelo 

bloqueio da síntese de COX-2. Curiosamente, em comparação com a IL-4 e a IL-10, a 

IL-13 não afeta o nível de produção de PLA2. Isso pode indicar o efeito seletivo da IL-

13 que envolve apenas a COX-2 e, mais especificamente, a expressão de seu gene. Um 

estudo comprovou que a IL-13 tem a capacidade de diminuir a concentração nuclear dos 

fatores de transcrição C / EBP, o que pode afetar a inibição da síntese de COX-2. Neste 

contexto, os fibroblastos podem apresentar propriedades semelhantes aos 

osteoblastos(983). A análise desses resultados indica a potencial utilidade da IL-13 no 

tratamento da OA, como um composto que inibe os processos inflamatórios, protege os 

condrócitos, reduz a secreção de citocinas inflamatórias e metaloproteinases, enquanto 

estimula a síntese de IL-1Ra. 

As metaloproteinases têm sido amplamente estudadas no contexto da degradação 

da cartilagem na OA, com enzimas como a MMP13 e a ADAMTS-4 e 5 demonstrando 

mediar a degradação do colágeno tipo II e agrecan, respectivamente, em modelos murinos 

de doença(984). Papéis patológicos têm sido sugeridos de forma semelhante para muitas 

outras MMPs e ADAMTSs que se acredita degradar os componentes da matriz da 

cartilagem, contribuir para a remodelação óssea e participar das vias de sinalização 

celular. Uma das ADAMs, a ADAM15, é de particular interesse, pois é o único membro 
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da família das metaloproteinases que protege contra a OA, apesar de seu mecanismo de 

ação ainda permanecer obscuro. Um estudo, investigou a regulação de ADAM15 na 

cartilagem com o envelhecimento e OA, e em resposta à modulação de vias que 

aumentam o risco de OA com a idade. Foi descoberto que a expressão de ADAM15 não 

foi alterada na cartilagem com OA, mas que a expressão da enzima reduziu 

acentuadamente com a idade em articulações humanas e murinas. A análise in vitro 

indicou que a expressão de ADAM15 não foi regulada em consequência da senescência 

ou autofagia, mas foi aumentada pelo tratamento com IL-13. Os níveis de mRNA de Il13 

na articulação caíram com a idade, sugerindo que esta citocina pode controlar a expressão 

de ADAM15 na articulação e, portanto, ser um novo fator contribuindo para o aumento 

do risco de osteoartrite com o envelhecimento(984). 

 

5.2.5.6.4 O Fator de Crescimento Transformador β (TGF-β) 

A diferenciação e a maturação dos condrócitos durante o processo de ossificação 

endocondral são fortemente regulados por vários fatores de crescimento e de transcrição, 

incluindo membros da superfamília do fator de crescimento transformador β (TGF-β), 

fatores de crescimento de fibroblastos (FGFs), fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF) e proteína relacionada ao hormônio da paratireóide (PTHrP)(985–989). Os 

fatores de crescimento têm sido extensivamente estudados na patogênese da OA e no 

reparo da cartilagem devido à sua capacidade de aumentar a síntese da MEC(990). 

A superfamília TGF-β inclui uma gama diversificada de proteínas estrutural e 

funcionalmente relacionadas, como proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs), activinas, 

inibinas, fatores de diferenciação de crescimento (GDFs) e fatores neurotróficos 

derivados da glia (GDNFs). Esses membros regulam multifuncionalmente uma ampla 

gama de processos biológicos, como morfogênese, desenvolvimento embrionário, 



 261 
 

diferenciação de células-tronco adultas, regulação imunológica, cicatrização de feridas, 

inflamação e câncer. Essas proteínas sinalizam estimulando a formação de complexos 

heteroméricos específicos de receptores de serina / treonina quinase tipo I e tipo II. 

Conforme observamos na Figura 78, quando o TGF-β biodisponível atinge a superfície 

da célula alvo, ele se liga a um homodímero de receptores de TGF-β tipo II (TβRII). O 

complexo TGF-β-TβRII fornece uma interface estrutural que facilita a formação de 

complexo estável com um homodímero do receptor de TGF-β tipo I (TβRI). Como um 

complexo receptor ativo, o TβRII, que é uma quinase constitutivamente ativa, sofre 

autofosforilação e catalisa a transfosforilação do TβRI. A transfosforilação do TβRI ativa 

a atividade da quinase. 

 

Figura 78. Via de sinalização do TGF-β/SMAD. Fonte: https://www.creative-diagnostics.com/tgf-b-smad-signaling-
pathway.htm. Acessado em 03/04/2022. 

Os SMADs, os substratos para as TβRI quinases, que são conhecidas por terem 

uma função de sinalização, foram reconhecidos pela primeira vez como os produtos dos 

genes Sma de Drosophila Mad e C. elegans, que estão a jusante dos sistemas ligante-

receptor análogos de BMP nesses organismos. Os SMADs são expressos de forma ubíqua 
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ao longo do desenvolvimento e em todos os tecidos adultos e muitos deles são produzidos 

a partir de splicing alternativo de mRNAs. As proteínas SMAD envolvem a sinalização 

intracelular de TGF-β. De acordo com suas funções, os membros da família SMAD 

podem ser categorizados em três grupos:  

1) os SMADs regulados por receptor (R-SMADs) incluindo SMAD1, SMAD2, 

SMAD3, SMAD5 e SMAD8;  

2) o SMAD comum (Co-SMAD), do qual há apenas um membro, o SMAD4; 

3) os SMADs inibitórios (I-SMADs), que incluem SMAD6 e SMAD7.  

Os R-SMADs ligam-se a receptores de serina / treonina ligados à membrana e são 

ativados por sua atividade de quinase. Como cofator, o Co-SMAD se liga aos R-SMADs 

ativados para formar um complexo que se transloca para o núcleo. Os I-SMADs 

neutralizam os efeitos dos R-SMADs, exercendo assim um efeito inibitório na sinalização 

da superfamília de TGF-β por vários mecanismos. 

Como o TGF-β inibe a hipertrofia e a maturação dos condrócitos, a inibição da 

sinalização do TGF-β representa um mecanismo potencial no desenvolvimento da 

OA(991). Existem três isoformas de TGF-β, TGF-β1, 2 e 3, que podem se ligar ao 

receptor tipo II para ativar a cascata de sinalização canônica TGF-β / SMAD. Na via 

canônica, o TGF-β se liga ao receptor tipo II que então fosforila os receptores 

transmembrana serina / treonina quinase tipo I. O receptor tipo I subsequentemente 

fosforila SMADs 2 e 3 (R- SMAD) em um motivo SSXS conservado no terminal C de 

SMADs 2 e 3. Os R- SMADs ativados assim, dissociam-se do complexo receptor e 

formam um complexo heteromérico com o Co-SMAD (SMAD4). Este complexo 

heteromérico SMAD então entra no núcleo e se associa a outras proteínas de ligação ao 

DNA para regular a transcrição do gene alvo(992). 
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A perda da sinalização do TGF-β está associada ao dano da cartilagem, o que 

sugere perda do efeito protetor do TGF-β durante a progressão da osteoartrite. Além 

disso, o TGF-β está envolvido na formação precoce de osteófitos(991). Em 

camundongos, a ruptura direcionada do gene TGF-β1 resulta em inflamação difusa e letal 

cerca de 3 semanas após o nascimento e a perda de TGF-β2 ou TGF-β3 resulta em defeitos 

no desenvolvimento ósseo afetando os membros anteriores, posteriores e ossos 

craniofaciais, sugerindo que o TGF-β desempenha um papel importante na 

esqueletogênese. 

A via de TGF-β foi identificada como uma via de sinalização chave na 

osteoartrite, mas foram relatadas evidências de papéis protetores e catabólicos da 

sinalização de TGF-β. Um estudo forneceu novas evidências usando vários modelos de 

osteoartrite para mostrar que, em resposta a uma carga mecânica anormal, o TGF-β está 

envolvido na remodelação óssea aberrante e na degeneração da cartilagem na osteoartrite 

(Figura 79). Como o aumento da atividade do TGF-β no osso subcondral pode ser uma 

causa primária de osteoartrite e pode iniciar a patologia, o direcionamento terapêutico 

pode ser usado para prevenir e aliviar a doença(993). 

 

Figura 79. Modelo de níveis elevados de TGF-β1 ativo em osso subcondral no início da osteoartrite. O TGF-β1 é 
ativado no osso subcondral em resposta à carga mecânica anormal. As altas concentrações acumuladas de TGF-β1 
ativo estimulam aumentos no número de MSCs e osteoprogenitores na medula óssea, que levam à formação óssea 
aberrante e angiogênese para progressão da osteoartrite. Fonte: Zhen, G. Inhibition of TGF-β signaling in 
mesenchymal stem cells of subchondral bone attenuates osteoarthritis. Nat Med. 2013; 19:704–712. 
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Por outro lado, a perda da sinalização do TGF-β na cartilagem pareceu induzir a 

hipertrofia dos condrócitos, eventualmente levando à degeneração da cartilagem. Dessa 

forma, a ativação farmacológica da via do TGF-β foi proposta como uma possível 

estratégia para preservar a integridade da cartilagem articular durante a osteoartrite(994). 

No entanto, tal estratégia apresenta várias ressalvas, por exemplo, a sinalização de TGF-

β em condrócitos parece mudar da via anabólica canônica ALK5-Smad2 / 3 para a via 

catabólica ALK1-Smad1 / 5 / 8 à medida em que essas células envelhecem, sugerindo 

que a suplementação de TGF-β em indivíduos envelhecidos, pode na verdade exacerbar 

a destruição da cartilagem(985). 

O TGF-β é um importante regulador da homeostase articular, cuja desregulação 

está intimamente associada ao desenvolvimento da OA. Em condições normais, suas 

funções biológicas em um ambiente articular são protetoras das articulações, mas podem 

ser drasticamente alteradas em diferentes contextos, tornando sua aplicação terapêutica 

um desafio. No entanto, com os insights mais profundos sobre as funções do TGF-β, 

provou-se que ele aumenta a regeneração da cartilagem pelos condrócitos e diferencia as 

células precursoras dos condrócitos e as células-tronco em condrócitos geradores de 

cartilagem. Após a documentação da eficácia terapêutica de condrócitos aumentados por 

TGF-β na última década, há um ensaio clínico de fase III em andamento examinando a 

eficácia terapêutica de uma mistura de condrócitos alogênicos e células com 

superexpressão de TGF-β. Para preparar condrócitos restauradores de cartilagem a partir 

de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs), as células-tronco são diferenciadas 

principalmente usando TGF-β com alguns outros fatores de crescimento. Vale ressaltar 

que os ensaios clínicos avaliando a eficácia terapêutica das iPSCs para OA estão 

programados para este ano. As células-tronco estromais mesenquimais (MSCs) 

apresentam limitações inerentes à sua fisiologia, na medida em que se diferenciam na via 
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osteocondral, resultando na produção de cartilagem de baixa qualidade. Apesar do papel 

essencial estabelecido do TGF-β na diferenciação condrogênica de MSCs, não se sabe ao 

certo, se o uso coordenado de TGF-β na terapia baseada em MSC para cartilagem 

degenerada é eficaz(995). 

 

5.2.5.7 Os Fatores de Crescimento e a OA 

Os fatores de crescimento são um grupo de polipeptídeos biologicamente ativos 

produzidos pelo corpo que podem estimular a divisão celular, o crescimento e a 

diferenciação. Na cartilagem articular, vários fatores de crescimento trabalham em 

conjunto para regular o seu desenvolvimento e a sua homeostase ao longo da vida(33). 

Portanto, os fatores de crescimento oferecem tratamentos promissores para uma melhor 

regeneração em defeitos focais da cartilagem articular ou em situações de perda de 

cartilagem mais generalizada, como as que ocorrem na osteoartrite. Ao considerar uma 

articulação lesada ou com OA, os efeitos de qualquer tratamento como os fatores de 

crescimento, seja na cartilagem, no revestimento sinovial, nos ligamentos, nos tendões, 

nos meniscos, no osso subcondral exposto, bem como nas células-tronco mesenquimais 

(MSCs) que tenham obtido acesso ao ambiente articular, deve ser considerado 

coletivamente. 

Numerosos fatores de crescimento anabólicos estimulam a síntese por parte dos 

condrócitos, de proteoglicanos, de agrecan e de colágeno tipo II. Eles induzem a 

proliferação dos sinoviócitos e das MSCs, conduzem a diferenciação condrogênica das 

MSCs e diminuem os efeitos catabólicos de citocinas como a IL-1 e as metaloproteinases 

da matriz (Tabela 12). Além de ser pró-anabólico e anticatabólico para restaurar a 

cartilagem em doenças que ocorrem naturalmente, um fator de crescimento ideal deveria 
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ser eficaz independentemente da idade do paciente ou da presença de OA e não teria 

efeitos prejudiciais sobre a cartilagem ou o revestimento sinovial. 

Historicamente, a maioria dos fatores de crescimento foi avaliada de forma 

independente, em vez de em combinação, para avaliar seus efeitos na homeostase da 

cartilagem in vitro ou in vivo. Dada a variedade e interações de fatores de crescimento 

que são necessários para o desenvolvimento e homeostase adequados da cartilagem, é 

improvável que um único fator de crescimento leve ao reparo completo da cartilagem ou 

afete o meio artrítico, mas uma abordagem combinada será necessária. 

Tabela 12. Resumo dos efeitos dos fatores de crescimento sobre os condrócitos/cartilagem, a sinóvia e as células 
tronco mesenquimais in vitro e in vivo. 

Fator de 
crescimento 

Condrócito/cartilagem Sinóvia Células tronco mesenquimais 

TGF-b1 Estimula a síntese da MEC; 
Diminui a atividade catabólica 
da IL-1 e MMPs. 

Causa proliferação sinovial e fibrose; 
Induz a quimiotaxia de leucócitos 
inflamatórios para a sinóvia; 
Indução da formação de osteófitos. 

Aumenta a proliferação e a produção 
de MEC; 
Regula a expressão do gene do 
colágeno tipo 1. 

BMP-2 Estimula a síntese da MEC; 
Reversão parcial do fenótipo 
indiferenciado na OA; 
Aumento da renovação da 
MEC (aumento da degradação 
do agrecan). 

Papel presumido na maturação de 
osteófitos; 
Injeções múltiplas levam à fibrose 
sinovial; 
Estimula o espessamento sinovial na 
OA experimental. 

Aumenta a proliferação e a produção 
de MEC; 
Regula a expressão do gene do 
colágeno tipo 1. 

BMP-7 Estimula a síntese de MEC; 
Diminui a degradação da 
cartilagem através da 
diminuição da 
atividade/expressão de 
numerosas ILs e MMPs. 

Diminui a expressão de MMPs e 
agrecanase; 
Não parece causar formação de 
osteófitos ou fibrose sinovial. 

Inibe a proliferação celular; 
Capacidade inconsistente de induzir 
a condrogênese sozinha; 
Potencializa a diferenciação 
condrogênica com o TGF-b, 
resultando em aumento da síntese de 
MEC e diminuição do colágeno tipo 
1 em comparação com TGF-b 
sozinho. 

IGF-1 Estimula a síntese de MEC; 
Diminui o catabolismo da 
matriz, exceto na cartilagem 
envelhecida e na OA. 

Efeito protetor na sinóvia resultando 
em diminuição do espessamento e 
diminuição da evidência de inflamação 
crônica. 

Estimula a proliferação celular; 
Aumenta a expressão de MEC; 
Efeito aditivo quando combinado 
com TGF-b. 

FGF-2 Diminui a atividade da 
agrecanase; 
Antagoniza a síntese de PG; 
Aumenta as MMPs. 

Induz a proliferação sinovial; 
É inflamatório e induz a formação de 
osteófitos quando usado sozinho. 

Aumenta a síntese de PG; 
Aumenta a proliferação celular. 

FGF-18 Aumenta a proliferação de 
condrócitos e estimula a MEC 
in vitro e em articulações 
lesadas, mas não em 
articulações normais. 

Induz espessamento sinovial; 
Aumento do tamanho dos condrócitos 
em OA experimental. 

 

PDGF Nenhum efeito adverso em 
articulações normais. 

Nenhum efeito adverso em 
articulações normais. 

Induz proliferação 

TGF-b1: fator de crescimento transformador-b1; BMP: proteína morfogenética óssea; IGF-1: fator de crescimento semelhante à 
insulina 1; FGF-2: fator de crescimento de fibroblastos 2; PDGF: fator de crescimento derivado de plaquetas; MEC: matriz 
extracelular; IL: interleucina; MMP: metaloproteinase de matriz; OA: osteoartrite; PG: proteoglicano. 
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 Nesta sessão detalharemos os papéis de alguns dos principais fatores de 

crescimento com ação sobre a cartilagem articular. 

 

 5.2.5.7.1 A Superfamília TGF-b 

 No reparo da cartilagem, os três membros mais bem investigados da superfamília 

TGF-b incluem o TGF-b1, a proteína morfogenética óssea-2 (BMP-2) e a BMP-7 

(também conhecida como proteína osteogênica-1 [OP-1]). Mais recentemente, estudos in 

vitro da proteína morfogenética derivada da cartilagem (CDMP)-1 (também conhecido 

como GDF-5; fator de diferenciação de crescimento-5) e da CDMP-2 foram realizados e 

todos mostram alguma capacidade de estimular a síntese da matriz da cartilagem, mas 

não foram todos investigados in vivo e, portanto, não serão revisados como tratamentos 

potenciais atuais para melhorar o reparo da cartilagem. Em uma elegante comparação 

lado a lado das atividades anabólicas e anticatabólicas da BMP-2, -4, -6 e -7 e da CDMP-

1 e -2, a síntese de proteoglicanos foi estimulada em maior extensão pela BMP-2, -4 e -

7, com o tratamento pela BMP-7 resultando em síntese máxima de proteoglicanos(996). 

Além disso, apenas a BMP-7 mostrou atividade anticatabólica consistente, conforme 

indicado pela restauração da síntese de proteoglicanos após o tratamento com IL-1. 

 

5.2.5.7.1.1 O Fator de Crescimento Transformador-b1 (TGF-b1) 

O TGF-b1 estimula a atividade sintética dos condrócitos e diminui a atividade 

catabólica da IL-1(997). In vitro, o TGF-b1 estimula a condrogênese do revestimento 

sinovial e das MSCs derivadas da medula óssea(998,999). Também houve estudos 

promissores em coelhos nos quais o TGF-b1 melhorou o reparo de defeitos da 

cartilagem(1000). O TGF-β1 desempenha um papel crucial na manutenção da 

homeostase da cartilagem articular e do osso subcondral. No entanto, o aumento da 
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concentração local de TGF-β1 na OA foi relatado(1001), assim como a concentração 

sérica de TGF-β1 em pacientes com OA(1002). Estudos recentes em camundongos 

transgênicos indicaram que a via de sinalização da TGF-β1 desempenha um papel crítico 

e único em condrócitos, MSCs e células de revestimento sinovial durante o 

desenvolvimento e a progressão da OA, conduzindo os condrócitos em direção à 

hipertrofia, promovendo a diferenciação de células osteoprogenitoras em osteoblastos e 

a angiogênese no osso subcondral, e estimulando a expansão das células de revestimento 

sinovial e fibrose(1001). Além disso, em estudos com ratos e coelhos, semelhantes efeitos 

colaterais deletérios da suplementação de TGF-b1 foram relatados, incluindo estimulação 

da proliferação sinovial e fibrose, atração de leucócitos inflamatórios para o revestimento 

sinovial e indução da formação de osteófitos(997,1003). Foi demonstrado que o TGF-β1 

ativo liberado durante a reabsorção óssea dos osteoclastos direciona a migração das MSCs 

para formar o novo osso na reabsorção. O TGF-β1 como fator solúvel contribui para a 

diferenciação de MSCs, bem como o fator de acoplamento para processos de osteoclastos 

e osteoblastos no local de reabsorção fresca(1004). Portanto, esses efeitos enigmáticos do 

TGF-β1 têm sido estudados para elucidar os mecanismos de início e progressão da OA. 

Dadas essas sérias preocupações de segurança que não são componentes de outras 

estratégias baseadas em fatores de crescimento, a terapia com TGF-b1 isoladamente, não 

é atualmente uma opção viável para uso no ambiente articular. 

 

5.2.5.7.1.2 A Proteína Morfogenética Óssea-2 (BMP-2) 

Dados de estudos in vitro indicam que a BMP-2 estimula a síntese de matriz e, 

curiosamente, é capaz de reverter a desdiferenciação de condrócitos até certo ponto, 

conforme indicado por um aumento na síntese de colágeno tipo IIB específico da 

cartilagem em condrócitos desdiferenciados/OA(1005). O efeito da BMP-2 em MSCs é 
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semelhante ao do TGF-b1, com aumento da produção de MEC e diminuição da expressão 

de colágeno tipo 1(998). Quando essas substâncias foram injetadas em joelhos murinos, 

houve a indução da formação de condrófitos23 no local onde as placas de crescimento 

encontram o espaço articular e na patela(1006). No sulco troclear de coelhos, esponjas de 

colágeno impregnadas com BMP-2 implantadas em defeitos de cartilagem de espessura 

total, melhoraram o reparo da cartilagem em comparação com defeitos vazios ou defeitos 

preenchidos apenas com esponja de colágeno. O reparo aprimorado permaneceu evidente 

1 ano após o implante(1007). Em um modelo de degeneração da cartilagem induzida por 

IL-1 em camundongos, a BMP-2 aumentou a renovação da matriz da cartilagem. Isso 

ficou evidenciado pelo aumento da degradação de agrecan e pelo aumento da expressão 

do colágeno tipo II e do agrecan(1008). Um aumento no turnover da matriz pode indicar 

uma resposta reparadora após lesão da cartilagem ou OA, mas ainda não está claro como 

um aumento em um mecanismo catabólico, como a degradação do agrecan, seria benéfico 

em um procedimento de reparo da cartilagem. 

 

5.2.5.7.1.3 A Proteína Morfogenética Óssea-7 (BMP-7) / Proteína 

Osteogênica-1 (OP-1) 

A BMP-7 / OP-1 foi investigada por sua capacidade de regenerar a cartilagem 

articular e atualmente parece ser o fator de crescimento padrão-ouro para o reparo da 

cartilagem(1009). Como outros fatores de crescimento anabólicos, a BMP-7 estimula a 

síntese da matriz cartilaginosa(1010) e diminui a atividade catabólica de inúmeras 

citocinas catabólicas, incluindo IL-1, IL-6, IL-8, MMP-1 e MMP-13(1011). No entanto, 

ao contrário de outros fatores de crescimento condrogênicos, esses efeitos da BMP-7 não 

 
23 Condrófito, significado: uma massa cartilaginosa anormal que se desenvolve na superfície articular de 
um osso; uma protuberância ou esporão de cartilagem. Fonte: https://www.merriam-
webster.com/medical/chondrophyte e https://www.dictionary.com/browse/chondrophyte. Acessados em 
28/05/2022. 
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são afetados pela idade ou pela OA(1009). A BMP-7 é sintetizada pelos condrócitos, 

inclusive em condições normais, e sua expressão gênica e proteica diminui com o 

envelhecimento e a degeneração da cartilagem, mas a cartilagem degenerada ainda é 

capaz de responder aos sinais anabólicos da BMP-7(1012,1013). Os mecanismos pelos 

quais a cartilagem envelhecida responde aos efeitos da BMP-7, são atualmente, ainda 

indefinidos. A BMP-7 inibe a proliferação de MSCs, mas estimula a síntese de MEC em 

MSCs sinoviais e derivadas da medula óssea(1014,1015). A BMP-7 sozinha aumentou a 

quantidade de tecido de reparo sem afetar a qualidade do tecido de reparo. Contudo, 

quando a BMP-7 (adsorvida em uma esponja de colágeno tipo I) foi combinada com 

microfraturas (MFx), tanto a qualidade quanto a quantidade de tecido de reparo foram 

aumentadas em relação às MFx isoladas(1016). A diferenciação condrogênica de MSCs 

é aumentada quando a BMP-7 está em combinação com o TGF-b3.  

A BMP-7 atua sinergicamente com outros fatores de crescimento anabólicos, 

como o fator de crescimento semelhante à insulina-I (IGF-I)(1017). Em estudos com 

modelos animais, a BMP-7 parece ser eficaz na regeneração de defeitos osteocondrais ou 

condrais focais(1009). A administração de BMP-7 também tem se mostrado promissora 

para o tratamento da OA(1018), mas há menos estudos em modelos animais para a OA 

do que para o tratamento de lesões focais da cartilagem. Em um modelo de lesão do LCA 

de coelho, a BMP-7 reduziu a degeneração da cartilagem(1019) e diminuiu a expressão 

de MMPs na cartilagem e na membrana sinovial em comparação com membros não 

tratados(1020). Embora a BMP-7 seja altamente eficaz em estimular o reparo ósseo, ela 

não parece levar à formação de osteófitos quando administrada em uma articulação, nem 

estimula a proliferação descontrolada de fibroblastos levando à fibrose articular. Foi 

demonstrado que a exposição de curto prazo à BMP-7 é capaz de atingir o fenótipo dos 

condrócitos da fibrocartilagem e os níveis de proteína de colágeno tipo I, possivelmente 
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de forma dependente da MMP-2. Estudos futuros sobre o efeito de longo prazo de BMP-

7 em condrócitos acabarão por aumentar nossa compreensão das propriedades 

antifibróticas da BMP-7. Além do efeito supressor da hipertrofia de condrócitos da BMP-

7, achados atuais indicam que ela também é ativa no fenótipo de condrócitos 

fibróticos(1021). Isso amplia o escopo da relevância clínica do uso de BMP-7 como uma 

molécula modificadora da doença na OA. Estudos in vitro indicam que a faixa fisiológica 

para a atividade anabólica da BMP-7 é de 50 a 200 ng/mL(1022). Embora o momento 

exato, a frequência ou a concentração de dosagem para aplicações in vivo não sejam 

conhecidos, estudos existentes indicam que as concentrações-alvo efetivas podem ser 

alcançadas no ambiente sinovial por meio de injeção direta ou inclusão de BMP-7 em um 

compósito(1022). Um RCT de fase I, multicêntrico, controlado por placebo mostrou que 

injeções intra-articulares de BMP-7 a 0,1 e 0,3 mg mostraram melhora na dor e um 

aumento na taxa de resposta do que placebo, enquanto a injeção intra-articular de BMP-

7 a 1 mg foi associada a dor no local da injeção(1023). Coletivamente, os dados sugerem 

que a terapia com BMP-7 levaria a uma melhora clínica substancial nos procedimentos 

de reparo da cartilagem, no entanto, a adição de IGF-I pode resultar em um potencial de 

cura ainda maior. 

De forma diversa, entretanto, estudo recente demonstrou que a ativação do eixo 

funcional RIP1-BMP7 promove a necroptose24 de condrócitos e subsequentemente a 

patogênese da OA(1024). Para investigar a contribuição da BMP-7 na necroptose de 

condrócitos, os condrócitos foram tratados com BMP-7 recombinante, o que demonstrou 

que a BMP-7 desencadeou necroptose de condrócitos de maneira dose-dependente, 

 
24 Avanços recentes identificaram uma forma “programada” de necrose (ou seja, a necroptose), que foi 
colocada em uma posição central na patogênese de várias doenças. A necroptose é mediada pelo 
necrossoma, um complexo supermolecular que contém a proteína quinase 1 e 3 que interage com o receptor 
(RIP1, RIP3) e seu substrato direto, a proteína semelhante ao domínio da quinase de linhagem mista 
(MLKL), direcionando o complexo para efetores apropriados adiante no processo indutor da 
necroptose(1024). 
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conforme indicado pelo aumento da concentração de LDH no sobrenadante cultural e 

pela indução de RIP3 nos condrócitos. A regulação positiva de RIP1 contribui para a 

patogênese da OA mediando necroptose de condrócitos e destruição de MEC via BMP-

7, um alvo a jusante recém-identificado de RIP1, além da MLKL. Esses achados revelam 

um modo de necroptose anteriormente não apreciado e abrem caminho para futuras 

pesquisas investigando o bloqueio do eixo RIP1-BMP7 como uma nova abordagem 

terapêutica para a OA. 

 

5.2.5.7.2 O Fator de Crescimento Semelhante à Insulina-1 (IGF-1) 

O papel do IGF-1 (também conhecido como somatomedina C ou fator de 

crescimento mecânico) no metabolismo da cartilagem articular tem sido extensivamente 

investigado tanto na saúde quanto na doença(1025–1028). O IGF-1 é um fator de 

crescimento com funções pleiotrópicas25 e membro de uma família de fatores de 

crescimento que estão estruturalmente intimamente relacionados à pró-insulina(1028), 

que modula a condrogênese das MSCs, estimulando a proliferação e promovendo a 

capacidade de diferenciação condrogênica delas(1029). Além disso, o IGF-1 também 

desempenha papéis importantes no reparo da cartilagem, podendo promover a 

sobrevivência dos condrócitos, proliferação e produção de matriz cartilaginosa(1022). 

Devido a essas características, o IGF-1 despertou considerável interesse para a terapia da 

OA e mostrou grande potencial clínico(1030–1032). Quando adicionado de forma 

exógena a culturas de monocamada ou explantes de cartilagem articular normal de uma 

variedade de espécies, o IGF-1 induz uma infinidade de efeitos anabólicos e diminui as 

respostas catabólicas(1033,1034). A diferenciação condrogênica de MSCs é induzida por 

 
25 A pleiotropia de citocinas é a capacidade de uma citocina de exercer muitos tipos diferentes de respostas, 
muitas vezes em diferentes tipos de células, enquanto a redundância de citocinas refere-se ao fato de que 
muitas citocinas diferentes podem induzir sinais semelhantes(1770). 
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IGF-1, mas é aumentada quando IGF-1 e TGF-b1 são usados em 

combinação(1035,1036). A premissa de que o IGF-1 é necessário para manter a 

integridade da cartilagem articular é apoiada por um estudo in vivo em ratos, em que a 

deficiência crônica de IGF-1 levou ao desenvolvimento de lesões da cartilagem 

articular(1037). Em modelos animais, o IGF-1 levou a um reparo aprimorado de defeitos 

extensos da cartilagem e a uma proteção da membrana sinovial à inflamação 

crônica(1038,1039). No entanto, há uma capacidade diminuída dos condrócitos para 

responder ao IGF-1 com o aumento da idade(1040–1044) e na presença de 

OA(1040,1044–1046). Como visto acima, o IGF-1 tem a capacidade de estimular a 

síntese de PG, além de sincronizar a síntese da matriz e o seu catabolismo. Contudo, 

evidências sugerem que há um desacoplamento da capacidade de resposta do IGF-1 na 

OA. Nesta situação, o IGF-1 continua apresentando a capacidade de estimular de forma 

robusta a síntese da matriz, ao mesmo tempo em que é incapaz de diminuir o catabolismo 

dela(1047). Apesar da capacidade reduzida do IGF-1 para diminuir o catabolismo em 

cartilagens envelhecidas e na OA, estudos sugerem que uma combinação de IGF-1 e 

BMP-7 resulta em maior potencial de reparo do que qualquer fator de crescimento 

aplicado isoladamente(1017,1048,1049). Esses estudos demonstraram que, em geral, a 

BMP-7 foi mais potente que o IGF-1 em estimular a síntese de matriz em células 

envelhecidas e na OA, mas o maior aumento na síntese de matriz foi observado após o 

tratamento combinado entre esses dois fatores de crescimento. 

 

5.2.5.7.3 O FGF-2 e o FGF-18 

Alguns outros fatores de crescimento foram descritos como tendo um papel 

significativo na resposta da cartilagem à lesão e no desenvolvimento da OA(1022). Destes 

fatores de crescimento, a família de sinalização do fator de crescimento de fibroblastos 
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(FGF) é conhecida por ter várias funções(1050–1052). A subfamília do FGF humano é 

formada por um tipo de citocinas que desempenham papéis importantes no crescimento 

celular, desenvolvimento, metabolismo e doença tecidual(1053). Existem 22 membros na 

família FGF (FGF-1-23 em humanos, exceto o FGF-15, porque o FGF-15 é um gene de 

camundongo homólogo ao FGF-199 humano), que podem ser divididos em duas 

categorias: parácrinos e endócrinos (vide página 104). De acordo com a semelhança e 

especificidade de sua estrutura proteica, a família FGF é dividida em sete subfamílias, a 

saber, as subfamílias FGF-1, FGF-4, FGF-7, FGF-8, FGF-9, FGF-11 e FGF-19. Entre 

eles, pertencem à classe parácrina, a subfamília FGF-1 (incluindo FGF-1 e FGF-2), a 

subfamília FGF-4 (incluindo FGF-4, FGF-5 e FGF-6), a subfamília FGF-7 (incluindo 

FGF-3, FGF-7, FGF-10 e FGF-22), a subfamília FGF-8 (incluindo FGF-8, FGF-17 e 

FGF-18), a subfamília FGF-9 (incluindo FGF-9, FGF-16 e FGF-20) e a subfamília FGF- 

11 (incluindo FGF-11 e FGF-14), enquanto a subfamília FGF-19 (incluindo FGF-19, 

FGF-21 e FGF-23) pertence à categoria endócrina(1053–1056). 

Estudos atuais mostraram que os membros do FGF, como FGF-2, FGF-9, FGF-

18 e FGF-19, têm sido intimamente implicados na fisiologia e patologia da cartilagem e 

podem promover o desenvolvimento de cartilagem e osso(1050,1054,1057). 

O FGF-2 tem um potente papel catabólico e antianabólico na homeostase da 

cartilagem humana(1058). O FGF-2 é liberado em quantidades suprafisiológicas durante 

a sobrecarga mecânica e / ou lesão da matriz cartilaginosa e ativa múltiplas vias de 

transdução de sinal (MAPKs), como a ERK, a p38 e a JNK(1051). O FGF-2 pode 

estimular a expressão de MMP-13 de forma potente, que é a principal enzima degradante 

do colágeno tipo II(770). A via de sinalização FGFR1-Ras/PKCδ-Raf-MEK1/2-ERK1/2 

é ativada após a estimulação de FGF-2, que medeia a regulação positiva da expressão das 

enzimas de degradação da matriz (ADAMTS-5 e MMP-13), bem como regulação 
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negativa da expressão de agrecan(1058–1060). De forma correspondente, a inibição de 

PKCδ bloqueia significativamente esses efeitos deletérios mediados pela FGF-2. Essas 

descobertas fornecem uma visão mais profunda sobre a viabilidade da utilização de 

inibidores específicos da via FGF-2 na prevenção e / ou tratamento de doenças articulares 

degenerativas. Estudos futuros podem ser feitos para desenvolver novas intervenções 

farmacológicas que tenham um alto potencial de tradução e possam estabelecer a 

potencial eficácia de um inibidor de peptídeo PKCδ no tratamento da OA(773). 

O FGF-18, um fator de crescimento de polipeptídeo secretado ligado à heparina, 

demonstrou ter várias funções em diferentes órgãos(1061). No sistema 

musculoesquelético, o FGF-18 está envolvido no crescimento e maturação da cartilagem 

e está associado ao desenvolvimento funcional da cartilagem e do tecido 

ósseo(1062,1063). Também está envolvido em processos dentro da cartilagem 

madura(1063), bem como demonstrou ter um papel no aumento da regeneração e do 

reparo dela(1064). Estudos examinaram os efeitos do FGF-18 na cartilagem danificada. 

Por exemplo, foi demonstrado que o FGF-18 estimulou a condrogênese e o reparo da 

cartilagem articular em modelos de dano mecânico(1065). E em um modelo de dano / 

reparo in vitro, o rhFGF18 aumenta a síntese de proteoglicanos, o número de células de 

reparo e previne a apoptose(1066,1067). A Sprifermina, é um fator de crescimento de 

fibroblastos 18 humano recombinante (rhFGF18), que induz a regeneração da cartilagem 

em joelhos de pacientes com osteoartrite. Ela é a primeira droga modificadora da doença 

(Disease-modifying osteoarthritis drug - DMOAD) candidata a induzir a regeneração da 

cartilagem nos joelhos de pacientes com OA(1068). Além disso, a Sprifermina é o único 

DMOAD que pode manter o fenótipo de condrócitos em modelos de cultura de células 

de maneira forte e efetiva(1069). Ela promove de maneira acentuada a proliferação de 

condrócitos articulares e a síntese da MEC e, assim, aumenta a espessura da cartilagem 
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de maneira dose-dependente(1070). Além disso, pode inibir eficientemente a atividade 

de enzimas proteolíticas (como MMP-13 e ADAMTS-5) e reduzir significativamente a 

degeneração da cartilagem articular(1069,1071). 

O efeito regenerativo da Sprifermina na cartilagem é impulsionado pela ativação 

do receptor 3 do fator de crescimento de fibroblastos (FGFR3) na superfície dos 

condrócitos(1062,1072). A Sprifermina é aproximadamente cinco vezes mais potente 

neste receptor em comparação com o ligante natural do FGF18(1068). A ativação do 

FGFR3 induz a proliferação, mantendo o fenótipo condrogênico(1072–1075). Além 

disso, induz a formação de moléculas da matriz extracelular como o colágeno tipo II e o 

agrecan(1062,1072–1075) (Figura 80). 

 

Figura 80. Hipótese de ação da Sprifermina em condrócitos demonstrada por marcadores de renovação da 
cartilagem. O FGF18/sprifermina estimulou os condrócitos a proliferar e expressar agrecanases que degradam o 
agrecan na matriz territorial para dar espaço para mais condrócitos e para a liberação de colágeno tipo II recém-
expresso. Experimentos ex vivo relataram que o marcador derivado de agrecanase AGNx1 é aumentado inicialmente 
em resposta à sprifermina seguido por um aumento no marcador de formação PRO-C2 e CS846. Outros marcadores, 
como os marcadores derivados de metaloproteinase da matriz C2M, AGNx2 e MMP9, não são afetados. Fonte: Bay-
Jensen, AC. Low levels of type II collagen formation (PRO-C2) are associated with response to sprifermin: a pre-
defined, exploratory biomarker analysis from the FORWARD study. Osteoarthritis Cartilage. 2022 Jan;30(1):92-
99. doi: 10.1016/j.joca.2021.10.008. 

O estudo FORWARD (FGF-18 Osteoarthritis Randomized Trial with 

Administration of Repeated Doses) foi um ensaio clínico randomizado de 5 anos (um 

período de tratamento de 1,5 ano com acompanhamento subsequente), de determinação 

da dose, controlado por placebo e randomizado que avaliou a eficácia e segurança da 

Sprifermina como um DMOAD entre 549 pacientes com OA de joelho radiográfica 

sintomática. Pacientes com baixos níveis séricos de PRO-C2 perderam mais espessura de 

cartilagem ao longo do tempo e cresceram mais cartilagem em resposta à Sprifermina 
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versus placebo quando comparados a pacientes com altos níveis de PRO-C2(1076). Estes 

resultados indicam que o rhFGF18 pode ser um bom candidato a fator de crescimento 

para melhorar o reparo da cartilagem após o dano mecânico. 

A homeostase tecidual é importante para o reparo e a manutenção em resposta ao 

estresse e danos. Pode ser descrito como um equilíbrio entre formação e degradação 

tecidual(1077). A degradação e a formação da cartilagem podem ser avaliadas pelo 

monitoramento dos fragmentos de remodelação do colágeno tipo II, principal colágeno 

fibrilar da matriz extracelular da cartilagem(76). Exemplos destes, são os biomarcadores 

de degradação de colágeno tipo II, como o CTX-II(1078), o C2M(1079) e o C2C(1080), 

e os biomarcadores de síntese, como o PIIANP e o PRO-C2 (também conhecido como 

PIIBNP)(1081). Tanto o PIIANP quanto o PRO-C2 quantificam os propeptídeos de 

colágeno tipo II liberados durante a síntese de colágeno (Figura 81). Um bom número de 

estudos investigou a associação de fragmentos de degradação de colágeno tipo II com 

gravidade e progressão(1082,1083); entretanto, pouco se sabe sobre o papel da formação 

de colágeno tipo II na progressão da doença. 

 

Figura 81. Principais biomarcadores de degradação e síntese do colágeno tipo II. PIIANP e PIIBNP (PRO-C2) são 
sequências de propeptídeos N-terminais indicativas de síntese de colágeno tipo II (anabolismo). CTX-II é uma 
sequência de telopeptídeo C terminal indicativa de degradação do colágeno tipo II (catabolismo). Os telopeptídeos N- 
e C-terminais do colágeno tipo I, indicativos de reabsorção óssea, estão disponíveis para monitoramento da 
osteoporose, denominados NTX-I e CTX-I, respectivamente. Fonte: Kraus, VB. Osteoarthritis: Current Molecular 
Biomarkers and the Way Forward. Calcif Tissue Int. 2020;109:329-38.  
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5.2.5.7.4 O Factor de Crescimento Derivado de Plaquetas (PDGF) 

O fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) existe como um 

homodímero (PDGF-AA ou PDGF-BB) ou um heterodímero (PDGF-AB). Evidências 

para apoiar o uso de PDGF no reparo da cartilagem foram retiradas a partir do papel do 

PDGF na cicatrização de feridas por meio de seus efeitos na mitose, quimiotaxia e 

angiogênese, ou estimulação da síntese de matriz em condrócitos da placa de 

crescimento(990,1084). O PDGF-BB é produzido por osteoblastos, plaquetas e 

monócitos / macrófagos e pode interagir facilmente com todos os três receptores de 

PDGF(1085). Além disso, o PDGF-BB foi considerado um inibidor da apoptose através 

das vias Erk1 / 2 e p38 e exibiu efeitos citoprotetores(1086–1088). PDGF-BB poderia 

suprimir a degradação da cartilagem e melhorar o anabolismo de condrócitos para aliviar 

OA in vivo(1089,1090). Assim, PDGF-BB poderia ser um possível tratamento para OA. 

In vivo, quando injetado no joelho de ratos esqueleticamente imaturos, nenhum efeito 

adverso foi observado na cartilagem ou na membrana sinovial(1091). Atualmente, a 

forma mais comumente utilizada de PDGF está dentro do meio de plasma rico em 

plaquetas (PRP). Ele age como um poderoso agente quimiotáxico e estimulador da 

proliferação celular(1092). 

Estudos anteriores mostraram que o PDGF pode promover a regeneração vascular 

além da proliferação e migração de fibroblastos e, ao mesmo tempo, pode estimular os 

fibroblastos a sintetizar colágeno e meios químicos relacionados para promover a 

reconstrução do tecido danificado(1093,1094). Uma revisão sistemática evidenciou que 

as injeções de PDGF após a artrocentese foram mais eficazes para o controle da dor do 

que a artrocentese sozinha e mais eficazes para melhorar a abertura articular do que o 

placebo, em pacientes com artrite da articulação temporomandibular (ATM). A partir 

desses resultados, os autores recomendaram as injeções de PDGF como uma terapia 
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viável para OA da ATM(1095). Um outro estudo utilizando MSCs geneticamente 

modificadas para expressarem quantidade elevada de PDGF, evidenciou uma melhora 

nos sintomas clínicos da OA em modelos caninos após injeção intra-articular(1096). O 

PDGF-BB recombinante aliviou a OA induzida em um modelo de rato por regulação 

negativa da apoptose dependente de caspase-3. A diminuição de Bax e a fosforilação de 

p38 e o aumento da fosforilação de Erk estão envolvidos nesse processo. Os efeitos do 

PDGF-BB na cartilagem de OA incluem principalmente a inibição da perda de 

condrócitos, a redução da hiperplasia da cartilagem e a formação de osteófitos e a 

regulação do anabolismo do colágeno, que contribuem para a remodelação do tecido 

cartilaginoso(1097). 

Por outro lado, um estudo testou o papel do PDGF-BB derivado de pré-

osteoclastos no desenvolvimento da angiogênese óssea subcondral aberrante durante a 

progressão da OA. Usando a DMM em modelos murinos de osteoartrite, os autores 

descobriram que os pré-osteoclastos mononucleares no osso subcondral / medula óssea 

das articulações com OA são estimulados muito cedo em camundongos após a lesão 

articular e produzem uma quantidade marcadamente alta de PDGF-BB, que ativa a 

sinalização PDGFR-β para estimular o desenvolvimento aberrante da angiogênese óssea 

subcondral com osteogênese acoplada, bem como o crescimento interno de nervos 

sensitivos. Foram gerados ainda, deleção condicional de Pdgfb e camundongos 

transgênicos, nos quais o PDGF-BB foi deletado e superexpresso, respectivamente, em 

pré-osteoclastos Trap+. Desta forma, eles demonstraram que o PDGF-BB derivado de 

pré-osteoclastos é tanto suficiente para causar, quanto necessário para a angiogênese 

óssea subcondral aberrante, provocando o dano estrutural da articulação e a dor da 

OA(1098). 
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5.2.5.8 Fatores de Transcrição e Vias de Sinalização Importantes na 

Osteoartrite 

5.2.5.8.1 O Fator Induzível por Hipóxia (HIF) 

As proteínas HIF, incluindo HIF-1, 2 e 3, são os fatores básicos de transcrição 

hélice-alça-hélice que funcionam de forma diferente em condições de concentração 

normal de oxigênio e em condições hipóxicas(1099,1100). O HIF-1a, na cartilagem 

articular, atua como um sinal anabólico, estimulando a síntese específica da matriz 

extracelular(1101). Em contraste, o HIF-2a (codificado pelo gene EPAS1) é um potencial 

regulador catabólico da cartilagem articular e induz a sua degeneração (1102). Ensaios 

sugerem que a sinalização de NF-κB pode induzir significativamente a expressão de HIF-

2a e, em seguida, o HIF-2a regula especificamente a transcrição de vários genes 

catabólicos, como a Mmp13(660). Camundongos transgênicos Epas1 específicos para 

condrócitos podem desenvolver espontaneamente o fenótipo de osteoartrite com aumento 

da expressão de MMP13 e ColX na cartilagem articular. Além disso, camundongos com 

deficiência de Epas1 heterozigotos mostraram resistência à degeneração da cartilagem 

induzida pela cirurgia do menisco(660,1102). Portanto, o HIF-2a pode ser um fator de 

transcrição crítico que tem como alvo vários genes para o desenvolvimento da 

osteoartrite. 

No entanto, devido à ausência de vasos sanguíneos na cartilagem, os condrócitos, 

o único tipo celular presente no tecido, parecem ter desenvolvido mecanismos específicos 

para promover a função tecidual em resposta à hipóxia crônica, por exemplo, induzindo 

o aumento da expressão de componentes da matriz cartilaginosa(1103,1104). Os HIFs 

parecem desempenhar um papel crítico nos condrócitos, para suas respostas específicas 

ao tecido. Além disso, os principais genes da matriz, como os que codificam o Col-2a1, 

o agrecan e o Col-9, são regulados pela hipóxia através do fator de transcrição específico 
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da cartilagem SOX9. Quando as sequências putativas de elementos de resposta à hipóxia 

são mutadas, a indução hipóxica é abolida. Outrossim, o papel específico dos HIFs na 

condrogênese de MSCs induzida por hipóxia merece mais investigação. Curiosamente, 

um estudo demonstrou que MSCs humanas isoladas do coxim gorduroso infrapatelar 

evidenciaram diferenciação condrogênica melhorada em hipóxia e, além disso, que o HIF 

-2a, mas não o HIF-1a, foi regulado positivamente nessas culturas(1105). 

No entanto, para determinarmos que o HIF-2a é uma estratégia terapêutica 

potencial para a regulação da destruição da cartilagem osteoartrítica, parece necessária 

alguma cautela. A maioria dos fatores de transcrição são ativos em vários tipos de células 

e para evitar efeitos colaterais sistêmicos de um inibidor putativo, o direcionamento local 

para as articulações afetadas pela OA provavelmente é o caminho a ser seguido(1106). 

Além disso, o HIF-2a é expresso principalmente nos estágios iniciais da OA, portanto, a 

terapia deveria ser iniciada nos estágios mais precoces da afecção. 

 

5.2.5.8.2 A MMP-13 e a ADAMTS 

A metaloproteinase de matriz 13 (MMP-13), também conhecida como colagenase 

3, é uma enzima de substrato específico que tem como alvo para degradação o colágeno. 

Em comparação com outras MMPs, a expressão de MMP-13 é mais restrita aos tecidos 

conjuntivos(1107–1109). A MMP-13 cliva preferencialmente o colágeno tipo 2 (Col2), 

que é mais abundante na cartilagem articular, no núcleo pulposo, no anel fibroso interno 

e na placa terminal de cartilagem do disco intervertebral. Também tem como alvo a 

degradação de outras proteínas da cartilagem, como o agrecan, os colágenos tipos IV e 

IX, os colágenos desnaturados (gelatinas), a osteonectina e o perlecan(1110). A MMP-13 

tem uma taxa de velocidade catalítica muito maior em comparação com outras MMPs 
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sobre o Col2 e a gelatina, tornando-se a enzima peptidolítica mais potente entre as 

colagenases(1111,1112). 

Investigações clínicas revelaram que pacientes com destruição da cartilagem 

articular apresentavam alta expressão de MMP-13(1113), sugerindo que o aumento de 

MMP-13 pode ser a causa da degradação da cartilagem. Camundongos deficientes em 

Mmp13 não apresentam anormalidades fenotípicas grosseiras, e a única alteração é na 

arquitetura da placa de crescimento durante o desenvolvimento inicial da 

cartilagem(1114,1115). No entanto, camundongos transgênicos com superexpressão de 

Mmp13 específica da cartilagem desenvolvem destruição espontânea da cartilagem 

articular caracterizada por clivagem excessiva de Col2 e perda de agrecan(1116). 

Estudos sugerem que a deficiência de MMP-13 não afeta a função da cartilagem 

articular durante os estágios pós-natal e adulto, mas a regulação anormal de MMP-13 

pode levar à destruição da cartilagem(1061,1117). Além disso, a deleção do gene Mmp-

13 previne a erosão da cartilagem articular induzida por lesão meniscal, porém não 

impede a hipertrofia dos condrócitos e a formação de osteófitos(1118). 

A família ADAMTS consiste em uma grande família de membros que 

compartilham vários módulos de proteína distintos. Estudos mostram que os níveis de 

expressão da ADAMTS 4 e 5 aumentam significativamente durante o desenvolvimento 

da OA. O nocaute único do gene Adamts5 ou o nocaute duplo dos genes Adamts4 e 

Adamts5 previne a degradação da cartilagem em modelos de OA de joelho murino 

induzidas por cirurgia e induzidas por produtos químicos(1119–1121). Curiosamente, em 

modelos de camundongos com ativação de Tgfbr2 cKO, β-catenina e Ihh, a ADAMTS5 

foi significativamente aumentada no tecido da cartilagem articular, sugerindo que a 

manutenção de níveis adequados de ADAMTS5 é essencial para a função normal da 

cartilagem articular(1117). Em conjunto, esses achados indicam que as enzimas 
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catabólicas desempenham um papel significativo na progressão da OA e o 

direcionamento dessas enzimas pode ser uma estratégia terapêutica viável para 

desacelerar a degradação da cartilagem articular. 

Uma vez que a MMP-13 e a ADAMTS5 são dois alvos potencialmente atraentes 

para a terapia da OA, a inibição dessas enzimas e seus mecanismos reguladores têm sido 

extensivamente estudados. Os inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMP) são 

inibidores específicos que se ligam diretamente a MMPs e ADAMTS em condrócitos 

para prevenir a destruição da cartilagem articular(1122). Um inibidor específico de 

MMP-13 de pequena molécula também pode atenuar a gravidade da OA em um modelo 

de OA induzida por lesão menisco-ligamentar(1123). 

Além dos inibidores de proteinase, o fator de transcrição Runx2 (Runt domain 

factor-2) parece ser outro alvo potencial para regular a MMP-13 e a ADAMTS5 in vivo. 

A análise da sequência de DNA dos promotores Mmp-13 e Adamts5 identificou sítios de 

ligação putativos de Runx2 nas regiões promotoras desses genes. Além disso, o Runx2 

tem um padrão de expressão sobreposto com MMP-13 e ADAMTS5, quase 

exclusivamente na cartilagem e no osso em desenvolvimento, sugerindo que o Runx2 

pode ser um importante fator de transcrição que regula a expressão tecidual específica de 

Mmp13 e Adamts5 em condrócitos articulares(1124,1125) (Figura 82).  

Assim, a manipulação da expressão de Runx2 in vivo pode ser uma estratégia 

terapêutica eficaz. Durante o desenvolvimento ósseo, os padrões de expressão temporal 

e espacial de Runx2 são regulados por citocinas e fatores de crescimento, incluindo TGF-

β, BMP e FGF(1126–1128). Além da expressão gênica, os níveis de proteína Runx2 

também são regulados por meio de mecanismos pós-translacionais envolvendo 

fosforilação, ubiquitinação e acetilação(1129–1131). 
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Figura 82. Regulação da diferenciação de condrócitos. Durante o processo de ossificação endocondral, Sox9, Sox5 
e Sox6 são essenciais para a diferenciação de células-tronco mesenquimais em condrócitos imaturos. Runx2 e Runx3 
são essenciais para a maturação dos condrócitos e inibem os condrócitos de adquirir o fenótipo de cartilagem 
permanente. Runx2 induz diretamente a expressão de Ihh, o que aumenta a proliferação de condrócitos. Ihh induz 
Pthlh, que inibe Runx2 e a maturação dos condrócitos, formando uma alça de retroalimentação negativa para a 
maturação dos condrócitos. Ihh também induz a expressão de Runx2 no pericôndrio para diferenciação de 
osteoblastos. Runx2 regula a expressão de Col10a1 em condrócitos hipertróficos e a expressão de Spp1, Ibsp, Mmp13 
e Vegfa em condrócitos hipertróficos terminais. Em animais adultos, o estresse mecânico induz a expressão de Runx2 
em condrócitos da cartilagem articular. Runx2 induz a maturação dos condrócitos e a expressão de Col10a1, Mmp13 
e Adamts5 nos condrócitos da cartilagem articular e causa osteoartrite. Fonte: Komori, T. Runx2, an inducer of 
osteoblast and chondrocyte differentiation. Histochem Cell Biol. 2018 Apr;149(4):313-323. 

 

A regulação do microRNA é outro mecanismo regulatório importante para a 

tradução de proteínas. O microRNA-140 (miR-140) é o primeiro microRNA que foi 

demonstrado estar envolvido na patogênese da OA, pelo menos parcialmente, através da 

regulação da expressão de mRNA de ADAMTS5. Camundongos com nocaute para miR-

140 são suscetíveis à progressão de OA relacionada à idade e, inversamente, a expressão 

aumentada de miR-140 em condrócitos protege os camundongos do desenvolvimento de 

OA(1132–1135). 

 

5.2.5.8.3 As Agrecanases (ADAMTS-4 e 5) 

As agrecanases são os membros da família ADAMTS (A Disintegrin And 

Metalloproteinase with ThromboSpondin motifs - uma desintegrina e metaloproteinase 

com domínios trombospondina [TS]), e consistem em metaloproteinases de zinco 

secretadas com uma organização modular precisamente ordenada. Isso inclui pelo menos 

uma repetição de TS tipo I(1136–1139). As agrecanases são as principais proteinases 
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responsáveis pela clivagem do agrecan nos primeiros eventos de remodelação da 

cartilagem. As MMPs começam a participar desse processo durante o desenvolvimento 

da doença e continuam com a degradação do colágeno(1137). A atividade das 

agrecanases é, portanto, considerada como uma marca registrada na degradação da 

cartilagem durante doenças inflamatórias articulares como a OA. 

Existem vários membros da família ADAMTS que são conhecidos por influenciar 

o desenvolvimento, a angiogênese, a coagulação e a progressão da artrite, mas de 19 

membros dessa família, a ADAMTS-1, ADAMTS-4, ADAMTS-5, ADAMTS-8 e 

ADAMTS-9, são os 5 principais membros que demonstraram degradar o proteoglicano 

agrecan da cartilagem na OA(1140–1143), mas com alta proporção de substrato 

enzimático, de modo que apresentam atividade muito fraca(1144). Também foi 

demonstrado que os camundongos com nocaute da ADAMTS-1 não são protegidos da 

artrite experimental(1145) e a clivagem por ADAMTS-8 e ADAMTS-9 é altamente 

ineficiente. Na cartilagem, foram isoladas duas agrecanases diferentes, ou seja, 

agrecanase-1 (ADAMTS-4) e agrecanase-2 (ADAMTS-5). Estas duas proteinases clivam 

a proteína central de agrecan na ligação Glu373-Ala374 específica da agrecanase na 

região IGD(1140,1146) e, portanto, essas proteinases têm recebido maior atenção na 

patologia das doenças articulares artríticas, porque são as agrecanases mais eficientes in 

vitro(1147,1148). Uma regulação rigorosa da atividade dessas agrecanases é fundamental 

para manter um bom equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo do agrecan. No corpo 

humano normal, um mecanismo de controle para o catabolismo do agrecan pode envolver 

inibidores endógenos, como o inibidor tecidual da metaloproteinase da matriz (TIMP-3) 

das agrecanases, mas em doenças como a OA, o equilíbrio entre a síntese de TIMP-3 e 

ADAMTS-4 é perturbado a favor do catabolismo. Este distúrbio pode ser atribuído à 
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síntese de novo da ADAMTS-4(1149,1150) e / ou ativação pós-translacional de 

ADAMTS-4 e ADAMTS-5(1151,1152). 

Vários experimentos usando abordagem de si-RNA(1153), anticorpos 

neutralizantes para ADAMTS-4 em cartilagem de porco(1154) e imunoprecipitação com 

anticorpos anti-ADAMTS-4 e anti-ADAMTS-5 em cartilagem de bovinos(1155) 

demonstraram que a ADAMTS-4 desempenha um papel significativo na agrecanólise in 

vitro. Por outro lado, foi revelado que os camundongos deficientes em ADAMTS-5 (mas 

não em ADAMTS-4) são protegidos da perda precoce de agrecan e da erosão da 

cartilagem em modelos inflamatórios e não inflamatórios de artrite(1119,1121) tornando 

a ADAMTS-5 humana recombinante substancialmente mais ativa que a ADAMTS-

4(1148). Mas, no entanto, permanece discutível até o momento se a agrecanase-1 

(ADAMTS-4) ou a agrecanase-2 (ADAMTS-5) é a principal responsável pela degradação 

do agrecan durante a destruição da cartilagem articular humana in vivo. Portanto, ainda 

não está claro qual agrecanase desempenha o principal papel na degradação patológica 

da cartilagem em humanos. 

Identificar a situação exata é uma tarefa árdua porque o nível final de atividade 

enzimática é influenciado por processos moleculares múltiplos, independentes e 

interativos, incluindo a atividade do promotor, modificações epigenéticas, regulação por 

RNA não-codificante (ncRNA), incluindo microRNA (miRNA) e alternative splicing 

(emenda alternativa). Portanto, para obter potenciais alvos de drogas na OA, deve-se 

buscar inibidores sintéticos para ADAMTS-4 e ADAMTS-5, pois os resultados 

experimentais indicam que tanto a ADAMTS-4 quanto a ADAMTS-5 contribuem para o 

dano estrutural da cartilagem que caracteriza a OA humana. 
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5.2.5.8.3.1 Diferenças entre ADAMTS-4 e ADAMTS-5 

Ambas as agrecanases (ADAMTS-4 e ADAMTS-5) têm um arranjo de domínio 

semelhante, consistindo em um domínio pró, um domínio de metaloproteinase catalítica, 

um domínio tipo desintegrina (Dis), um domínio rico em cisteína (CysR) e um domínio 

espaçador (Sp). Além disso, a ADAMTS-5 contém um domínio TS adicional após o 

domínio Sp (Figura 83). 

 

Figura 83. Uma representação diagramática de ADAMTS mostrando prometaloprotease e domínios auxiliares. O 
domínio auxiliar é ainda composto por um módulo tipo desintegrina, um TSR central (repetição de trombospondina), 
um módulo rico em cisteína, um espaçador livre de cisteína e um número variável de TSRs adicionais, 0 (em ADAMTS-
4) e 1 (em ADAMTS-5). Fonte: Verma, P. ADAMTS-4 and ADAMTS-5: Key Enzymes in Osteoarthritis. J. Cell. 
Biochem. 112: 3507–3514, 2011. 

Ambas as proteases ADAMTS-4 e ADAMTS-5 são sintetizadas como 

zimogênios26. Para produzir as enzimas ativas e maduras, os pró-domínios de ADAMTS-

4 e ADAMTS-5 contendo sequências de reconhecimento de furina são clivados 

constitutivamente por pró-proteína convertases antes de sua secreção.  

Os domínios CysR e Sp da ADAMTS-4 são necessários para as interações das 

enzimas com as cadeias GAG do agrecan(1156). O domínio TS da ADAMTS-4 é crítico 

para o reconhecimento e clivagem de agrecanos(1157) e os domínios C-terminais da 

 
26 Os zimogênios são os precursores inativos de enzimas proteolíticas que se tornam ativadas em um 
ambiente adequado. Este termo é geral, pois se refere a uma grande variedade de proteínas(1771). 
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ADAMTS-4 e da ADAMTS-5 governam a especificidade das enzimas modulando sua 

ligação ao substrato(1158). Pesquisadores utilizaram enzimas quiméricas nas quais os 

domínios catalíticos de ADAMTS-4 e ADAMTS-5 foram trocados entre si. Eles 

descobriram que o domínio catalítico de ADAMTS-5 é quatro vezes mais ativo que o 

ADAMTS-4 na região IGD e 2,5 vezes na região CS-2 do agrecan(1158). Também foi 

demonstrado que a clivagem pela ADAMTS-4, mas não ADAMTS-5, no IGD foi afetada 

pela idade da cartilagem animal e humana(1159). Esta diferença na clivagem pode ocorrer 

devido ao padrão de glicosilação do agrecan que varia com a idade(1160,1161). 

Além disso, foi demonstrado que a ADAMTS-4 pode clivar outros proteoglicanos 

de sulfato de condroitina, incluindo o brevican e o versican, após Glu393 e Glu441, 

respectivamente(1162,1163). A ADAMTS-4 também cliva a proteína da matriz 

oligomérica da cartilagem (COMP), bem como a fibromodulina e a decorina, indicando 

que o espectro proteolítico deste subgrupo de proteinases não se restringe à clivagem de 

proteoglicanos apenas como no caso da ADAMTS-5(1164,1165). 

 

5.2.5.8.3.2 Regulação da Expressão de ADAMTS-4 e ADAMTS-5 

Foi estudado que o mRNA da ADAMTS-4 foi induzido por citocinas catabólicas 

como a IL-1b ou o TNF-a na cartilagem humana e condrócitos, mas o mRNA da 

ADAMTS-5 não foi regulado por citocinas e se expressou constitutivamente(781,1152). 

Além disso, a ADAMTS-4 foi suprarregulada pela influência do TGF-b na cartilagem 

articular no nível de mRNA(1151). Além disso, uma exposição a agentes bloqueadores 

de TNF-a ou IL-1b reduz apenas a atividade da ADAMTS-4(830). Esta descoberta (de 

estudos in vitro) diverge dos estudos em animais que demonstram que a expressão de 

mRNA de ADAMTS-5 é regulada por citocinas catabólicas(1166).  
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Uma visão interessante surgiu também de modelos animais. Camundongos 

nocauteados para ADAMTS-4 e ADAMTS-5 não expressaram anormalidades fenotípicas 

importantes, mas mostraram uma redução significativa na gravidade da OA induzida 

cirurgicamente na ADAMTS-5 em contraste com os grupos nocauteados para a 

ADAMTS-4(1119,1121,1167). 

Outro ponto relevante a ser observado diz respeito aos sítios funcionais das 

agrecanases em um organismo. Os níveis de transcrição da agrecanase-1 (ADAMTS-4) 

são de longe, mais abundantes e onipresentes em tecidos adultos. Sua expressão é 

particularmente proeminente no pulmão, coração e cérebro. O hormônio tireoidiano tri-

iodotironina (T3) também é conhecido por regular a expressão de mRNA da ADAMTS-

5, com subsequente degradação do agrecan na cartilagem da placa de crescimento durante 

a ossificação endocondral(1168). 

Além disso, a atividade da ADAMTS-5 é reduzida pelo processamento C-

terminal, enquanto a atividade da ADAMTS-4 é mantida ou aumentada. Da Tabela 13, 

conclui-se que a ADAMTS-4 e a ADAMTS-5 são contrastantes entre si. 

Tabela 13. Diferenças funcionais entre a ADAMTS-4 e a ADAMTS-5. 

Função ADAMTS-4 ADAMTS-5 
Localização na matriz Pelo domínio espaçador (Sp) Pelo domínio Cys-R 
Atividade proteolítica Pelos domínios terminal carboxil Cys-R 

e Sp 
Pelo segundo domínio TS e um pouco 

por domínio catalítico isolado 
Substratos conhecidos Agrecan, brevican, versican V1, 

fibromodulina, decorina, transferência 
carboxilmetilada e COMP 

Agrecan, brevican e a2-macroglobulina 

Concentração ideal de NaCl para 
degradação do agrecan 

12,5 - 50mM NaCl 200nM NaCl 

Otimização de atividade no pH 7,0 - 9,5 7,0 – 9,5 
Potência das atividades proteolíticas 1 x 1000 vezes maior 
Resposta à IL-1b e TNF-a Suprarregulação mRNA Expressa constitutivamente 

 

5.2.5.8.4 A Via de Sinalização Wnt / b-catenina 

Linhas de estudo recentes sugerem que a sinalização Wnt / β-catenina desempenha 

um papel importante na regulação da patogênese da OA e outras formas de artrite. Com 

base no tipo de interações Wnt-FZD (FZD – Frizzled), bem como no envolvimento ou 
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ausência de b-catenina, a via Wnt pode ser classificada em dois ramos distintos, a saber: 

a via canônica dependente de b-catenina e duas vias não-canônicas independentes de b-

catenina. 

A via canônica da Wnt desencadeia sua sinalização dentro das células através da 

regulação dos níveis intracelulares de β-catenina e da localização subcelular de β-

catenina(1169) (Figura 84). Na ausência de proteínas Wnt, os níveis de β-catenina são 

mantidos em estado estacionário. As proteínas de β-catenina em excesso são degradadas 

pela enzima GSK-3β em um “complexo de destruição” juntamente com Axin1/Axin2, 

adenomatous polyposis coli (APC), disheveled (Dvl) e Caseína quinase I (CKI) de uma 

maneira dependente de fosforilação(1170,1171). Estudos recentes descobriram que a 

proteína YAP (yes-associated protein) e a Tafazzina (TAZ), que são reguladores 

transcricionais da via Hippo, também podem participar da regulação da sinalização do 

Wnt por serem parte integrante do complexo de destruição da b-catenina(1172). Este 

complexo proteico fosforila resíduos de aminoácidos específicos no terminal carboxil da 

proteína β-catenina, codificado pelo exon3 do gene β-catenina(1173). Quando os ligantes 

de Wnt se ligam a seus receptores, incluindo Frizzled e proteína relacionada ao receptor 

de lipoproteína de baixa densidade (LRP) 5 e 6, a porção intracelular dos receptores 

Frizzled e LRP5 e 6 interagem com as proteínas Dvl, APC e Axin1/Axin2, levando à 

liberação de β-catenina do complexo de destruição e permitindo que a β-catenina se 

acumule no citoplasma e se transloque para o núcleo. A b-catenina não é um fator de 

transcrição por si só, mas pode se ligar a vários fatores de transcrição, coativadores ou 

correpressores em complexos multiproteicos. Em particular, a b-catenina se associa a 

fatores de transcrição da família TCF/LEF (fator de células T/fator de aumento linfoide) 

e, assim, modula os programas de expressão gênica e ativa a expressão de genes alvo do 

Wnt no núcleo(1171,1174). A esclerostina e o DKK1 são antagonistas de Wnt e se ligam 
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competitivamente aos correceptores de Wnt, LRP5 e 6, para inibir a transdução de sinal 

de Wnt(1175,1176). 

 

Figura 84. Visão geral esquemática da cascata de sinalização Wnt canônica. Na ausência de interações com o 
receptor Wnt-Wnt, a b-catenina é capturada dentro de um complexo de destruição multiproteica, fosforilada e 
direcionada para degradação pelo proteossoma. Após a ligação de Wnt aos correceptores de proteínas relacionadas 
a Frizzled e a lipoproteínas (LRP), o complexo de destruição se move para a membrana celular; assim, a b-catenina 
pode acumular-se no citoplasma e translocar-se para o núcleo. Nesta figura, a b-catenina se associa ao fator de 
transcrição da família TCF/LEF e controla a transcrição gênica. CKI, caseína-quinase 1; APC, polipose adenomatosa 
coli; GSK3b, glicogênio sintase quinase 3b; Ub, Ubiquitina. Fonte: Stampella, A. Wnt signaling as target for the 
treatment of osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017 Oct;31(5):721-729. 

 

As interações Wnt-Frizzled ou o engajamento alternativo de outros receptores, 

como RoR2, podem resultar na ativação das chamadas vias não-canônicas, caracterizadas 

pelo aumento do cálcio intracelular ou pela ativação de diferentes quinases, incluindo as 

cascatas MAPK. As vias não-canônicas permanecem amplamente pouco estudadas em 

comparação com os sistemas dependentes de b-catenina e, apenas recentemente, estão 

surgindo dados que sugerem que as vias não-canônicas também podem afetar a biologia 

das articulações(1177–1179). 
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A transdução de sinal Wnt não-canônica pode ser classificada em Wnt/Ca2+ e 

vias de polaridade celular planar (PCP) com base em diferentes sinais subsequentes 

(Figura 85), os quais podem participar na regulação da organização do citoesqueleto, 

diferenciação celular e comunicação(1180). A sinalização Wnt também pode ser regulada 

por vários antagonistas, como Dickkopf (DKK), fator inibitório Wnt 1 (WIF1), 

esclerostina, proteínas relacionadas ao FZD secretadas (SFRPs) e a proteína de ligação 

ao fator de crescimento semelhante à insulina 4 (IGFBP4)(1181). Esses antagonistas 

podem bloquear as vias de sinalização Wnt, mas às vezes ocorrem efeitos conflitantes 

devido a mecanismos intrínsecos complexos(1182). Além disso, esses chamados 

antagonistas podem até atuar como agonistas dependendo do contexto celular(1183). 

 

Figura 85. Vias Wnt não-canônicas. Os dois tipos de vias Wnt não-canônicas descritos: As vias não-canônicas 
incluem sinalização dependente de Ca2+ com ativação de proteína quinase II dependente de Ca2+/calmodulina 
(CamKII) e vias dependentes de polaridade celular planar (PCP). Em condições patológicas, a ativação das vias de 
sinalização Wnt pode ser inibida ou modulada por antagonistas de Wnt, como DKK e esclerostina para as vias 
canônicas e fator inibitório de Wnt (WIF) e sFRPs para vias canônicas e não canônicas. Fonte: Claudel, M. Secreted 
Frizzled-related proteins (sFRPs) in osteo- articular diseases: much more than simple antagonists of Wnt signaling? 
FEBS J. 2019 Dec;286(24):4832-4851. 

 

5.2.5.8.4.1 Regulação da Via Wnt na Osteoartrite 

A razão fundamental para que as estratégias de tratamento sejam limitadas para 

uma doença específica, é uma compreensão insuficiente de sua patogênese subjacente. 
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Estudos recentes demonstraram que a via Wnt / b-catenina está envolvida nos processos 

fisiopatológicos da OA e que tanto a estimulação excessiva quanto a supressão dessa via 

podem contribuir para o desenvolvimento da OA(1174). 

A via Wnt regula processos celulares complexos como proliferação, 

diferenciação, regeneração, envelhecimento e apoptose durante o desenvolvimento 

embriológico e a patogênese de doenças. A via Wnt ativa é crucial na hipertrofia de 

condrócitos: um importante processo patológico na cartilagem da OA(1184) (Figura 86). 

A sinalização canônica de Wnt pode contribuir para a OA, pois tanto a ativação excessiva 

quanto a inativação de b-catenina na cartilagem parecem contribuir para alterações 

osteoartríticas em experimentos com animais(1185). Um estudo relatou que a ativação de 

b-catenina em condrócitos da cartilagem articular induziu a diferenciação prematura de 

condrócitos em um fenótipo semelhante a OA em camundongos adultos(1173). Por outro 

lado, a equipe de pesquisa demonstrou que a inibição da sinalização de b-catenina nos 

condrócitos promoveu a apoptose celular, o que também levou à destruição da cartilagem 

articular(1186). De forma semelhante, outros grupos descobriram que a inibição da via 

Wnt poderia aliviar os sintomas da OA em um modelo murino de OA induzido por 

cirurgia(1187), enquanto outro estudo revelou resultados opostos, ou seja, a ativação 

transitória da via Wnt poderia induzir, ou até acelerar o reparo da cartilagem articular 

danificada(1188). Assim, é razoável deduzir que a atividade moderada de Wnt é 

necessária para a manutenção fisiológica da cartilagem.  
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Figura 86. A regulação rigorosa da sinalização Wnt canônica é fundamental para manter a saúde da cartilagem. 
Na articulação saudável, baixos níveis de sinalização Wnt canônica ativa são necessários para manter a homeostase 
da cartilagem e do osso subcondral. No entanto, existem diferentes mecanismos para restringir essa via, pois a 
ativação excessiva desencadeia a doença articular. A zona superficial da cartilagem está exposta à cavidade sinovial 
e parece ter um papel importante. A camada superficial abriga células com propriedades progenitoras de condrócitos 
que podem contribuir para o reparo da cartilagem. Essas células também produzem Wnt16, um fator autócrino que 
aumenta a produção de lubricina, o principal lubrificante articular essencial para a saúde das articulações. Na 
cartilagem articular, a atividade de antagonistas como a proteína 3 relacionada ao frizzled secretada (sFRP3, também 
conhecida como FRZB) e a inibição recíproca da sinalização Wnt canônica e não-canônica mantém um equilíbrio 
saudável. Após lesão ou dano articular, a produção de Wnt16 aumenta como mecanismo de proteção, antagonizando 
competitivamente outros Wnts que são considerados ativadores mais fortes da cascata canônica do que Wnt16. Em 
contraste, os níveis de sFRP3 diminuem rapidamente. O efeito líquido é a ativação excessiva da sinalização Wnt 
canônica. O aumento dos níveis de enzimas destrutivas de tecidos, como as MMPs, induz a diferenciação terminal dos 
condrócitos articulares em direção às células hipertróficas que produzem a típica matriz calcificada rica em colágeno 
tipo X e estimula a remodelação óssea no osso subcondral. Fonte: Monteagudo, S. Cushioning the cartilage: a 
canonical Wnt restricting matter. Nat Rev Rheumatol 2017;13(11):670-81. 

Outro estudo encontrou uma função de tamponamento para Wnt16, o que pode 

explicar como um bom equilíbrio da ativação de Wnt é alcançado em processos 

biológicos altamente dinâmicos, como danos e / ou reparos na cartilagem na OA(1189). 

Sabe-se também que a via Wnt pode afetar a cartilagem indiretamente, regulando a 

estrutura do osso subcondral(1190). Por exemplo, descobriu-se que a inibição seletiva por 

Dkk-1 no osso poderia diminuir a gravidade da OA através da inibição de VEGF, que por 

sua vez diminuiu a expressão de MMPs nos condrócitos(1181). Este estudo mostrou que 

a via Wnt não só participou da fisiopatologia da cartilagem ou osso subcondral, mas 

também desempenhou um papel complexo para toda a articulação. Portanto, a questão de 
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como regular com precisão a sinalização Wnt pode até ser mais complicada do que se 

pensava inicialmente. 

 

5.2.5.8.5 A Via de Sinalização Indian Hedgehog (Ihh) e a Osteoartrite 

A alça de retroalimentação negativa da proteína relacionada ao hormônio da 

paratireoide (PTHrP) é fundamental para a diferenciação dos condrócitos durante a 

formação do osso endocondral(1191). Os condrócitos articulares sofrem alterações 

celulares que lembram a diferenciação dos condrócitos da placa de crescimento terminal 

durante a OA(1192). Essas observações sugerem que a via de sinalização do Ihh pode 

desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento da OA. O Ihh é um dos 

principais ligantes de Hedgehog (Hh) em condrócitos, que ao se ligar ao receptor Patched-

1 (PTCH1), acaba por desbloquear a inibição que exercia sobre o receptor Smoothened 

(SMO). O SMO pode então ativar a família de fatores de transcrição homólogos de 

oncogenes associados ao glioma (Gli) para iniciar a transcrição de genes-alvo específicos 

a seguir, incluindo Gli1, Ptch1 e proteína de interação com hedgehog (HHIP), que são 

membros da via de sinalização Ihh (Figura 87). 

Estudos imunohistoquímicos demonstraram que a ativação da sinalização de Ihh 

se correlaciona positivamente com a gravidade da OA em joelhos humanos, além de 

apresentar alta expressão de GLI1, PTCH e HHIP na cartilagem articular da OA murina 

induzida cirurgicamente. A ativação da sinalização de Ihh em camundongos com 

superexpressão específica de condrócitos dos genes Gli2 ou Smo induziu um fenótipo 

tipo OA espontâneo com alta expressão de MMP13, ADAMTS5 e ColX. Em contraste, 

a deleção do gene Smo ou o tratamento com um inibidor farmacológico de Ihh atenuou a 

gravidade da OA induzida por lesão MLI(1193). 
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Figura 87. Ativação da via Ihh/Gli em condrócitos OA. Na cartilagem normal, a via de sinalização Ihh é inativa. A 
ausência de Ihh leva à inibição de Smo e dos fatores de transcrição Gli e Runx2 a jusante. Na cartilagem OA, carga 
mecânica, lesão, fatores inflamatórios, genéticos e relacionados ao envelhecimento causam expressão elevada de Ihh, 
que induz os fatores de transcrição Gli e Runx2, posteriormente causam o aumento da expressão de colágeno tipo X e 
MMP-13, e finalmente levam a degeneração da cartilagem. Fonte: Zhou, J. Indian Hedgehog, a Critical Modulator in 
Osteoarthritis, could be a Potential Therapeutic Target for Attenuating Cartilage Degeneration Disease. Connect 
Tissue Res. 2014 Aug;55(4):257-61. 

Estudos genéticos usando camundongos nocauteados mostraram que a ativação 

das vias de sinalização Ihh a jusante resulta em uma diminuição na espessura da 

cartilagem articular e no conteúdo de proteoglicanos, enquanto a inibição da sinalização 

Ihh resulta em um aumento da espessura da cartilagem articular e de PG(1194,1195). 

Consistente com essas observações, a regulação positiva da sinalização de Hh na 

cartilagem pós-natal promove hipertrofia de condrócitos e degradação da 

cartilagem(1193), sugerindo a possibilidade de que o bloqueio da sinalização de Ihh possa 

ser usado como uma abordagem terapêutica para prevenir ou retardar a degeneração da 

cartilagem. No entanto, a deleção do gene Ihh atualmente não é uma opção terapêutica, 

pois é letal em animais. A interferência de RNA (RNAi) fornece um meio para derrubar 

o Ihh sem os efeitos colaterais graves causados por inibidores químicos(1196). No futuro, 

será necessário desenvolver um sistema de entrega de RNAi seguro e eficaz para 

direcionar a sinalização de Ihh para prevenir e tratar OA(1197). 
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5.2.5.8.6 A Via de Sinalização da PKCd (Proteína Quinase C Sigma) 

Vários estudos têm implicado a PKCδ como o fator limitante de taxa, de forma 

que ela está situada no ponto convergente de múltiplas entradas de sinalização, incluindo 

FGF-2, substância P (SP), TNF-a, IL-1 e fragmento de fibronectina (Fn- f). A ativação 

de PKCδ pode levar à ativação de NFκB além da ativação de MAPK, e essas vias 

funcionam em conjunto para inibir a sinalização anabólica e estimular a degeneração da 

MEC (Figura 88). Recentemente, a PKCδ também demonstrou desempenhar um papel 

nociceptivo como regulador, tanto dos tecidos periféricos da articulação do joelho 

(cartilagem, sinóvia, menisco, osso subcondral), quanto da atividade glial espinhal. 

Utilizando um modelo in vivo estabelecido para OA, um estudo demonstrou que a 

atividade glial pode ser controlada pelo eixo PKCδ, que integra os principais sinais 

nociceptivos que promovem a dor central da OA no joelho(1198).  

 

Figura 88. PKCδ funciona como o nó de sinalização de múltiplas vias. A entrada de cada complexo ligante-receptor 
ilustrado desencadeia a ativação de PKCδ. PKCδ, por sua vez, ativa MAP quinases (ERK1/2, p38 e JNK) e NFκB, 
levando à inibição da sinalização anabólica (por exemplo, IGF-1 e BMP-7), supressão da produção de PG e regulação 
positiva de proteases catabólicas. Fonte: Lee, AS. A current review of molecular mechanisms regarding Osteoarthritis 
and pain. Gene. 2013 Sep 25;527(2):440-7. 

Embora muitos desses conceitos sejam novos e pré-translacionais por natureza, 

eles fornecem informações mais profundas sobre a viabilidade da utilização de inibidores 

específicos da via FGF-2 a jusante na prevenção e/ou tratamento de doenças articulares 
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degenerativas e dor associada à OA. Focos futuros podem ser para elucidar intervenções 

farmacológicas que tenham um alto potencial de tradução e possam estabelecer a eficácia 

potencial de um inibidor de peptídeo PKCδ no tratamento da OA sintomática. 

 

5.2.6 Marcadores Bioquímicos da Osteoartrite 

A enorme e crescente carga da osteoartrite é óbvia. No entanto, as abordagens 

diagnósticas atuais têm suas limitações e as opções de tratamento conservador geralmente 

são modestamente eficazes. Numerosos esforços estão sendo realizados para melhorar 

esta situação, incluindo tentativas de identificar e validar marcadores bioquímicos para o 

processo da OA. Marcadores bioquímicos podem ajudar a diagnosticar a OA em um 

estágio mais precoce e distinguir entre subgrupos ou fenótipos de OA (ou seja, ser 

diagnóstico), identificar pessoas com alto risco de desenvolver OA ou pessoas com OA 

que devem progredir de forma relativamente rápida (ou seja, ser preditivo), monitorar a 

progressão da doença e a resposta às intervenções (ou seja, refletir a carga da doença, 

intervenção, segurança) e / ou compreender os mecanismos patobiológicos por trás da 

OA e identificar alvos terapêuticos(768). Como tal, marcadores bioquímicos bem-

sucedidos teriam uma gama de aplicações possíveis e um grande potencial para beneficiar 

o campo OA. 

Nos últimos anos, os desafios no caminho para se ter marcadores bioquímicos 

bem-sucedidos tornaram-se óbvios, alguns dos quais foram discutidos em uma série de 

revisões(1199–1203). Em primeiro lugar, os marcadores bioquímicos podem não ter 

especificidade para tecidos articulares e para articulações específicas. Em segundo, os 

ensaios podem precisar de melhoria na sensibilidade e especificidade para o marcador de 

interesse. Terceiro, a complexidade da fisiopatologia da OA não está de acordo com a 

abordagem comum de medir apenas um, ou um número limitado de marcadores 
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bioquímicos. E por último, há a necessidade de integrar painéis de marcadores 

bioquímicos com estudos de intervenção. 

Os estudos mais recentes na área, ajudaram a obter uma melhor compreensão dos 

mecanismos fisiopatológicos envolvidos na OA e como as intervenções podem interferir 

sobre eles. Os dados dos estudos revisados sugerem papéis mais ou menos consistentes 

para mediadores inflamatórios menos convencionais, estresse oxidativo, meios ácidos, 

angiogênese e / ou formação de autoanticorpos (Figura 89). 

 

Figura 89. Visão geral das áreas de marcadores bioquímicos. Todas as áreas provavelmente estão inter-relacionadas 
e sobrepostas. Para detalhes sobre os marcadores individuais, consulte as tabelas e o texto principal. Abreviaturas: 
AGNx1: agrecan degradado por ADAMTS; ANG: angiopoietina; C3M: colágeno tipo III degradado por 
metaloproteinase de matriz; CLEC3A: domínio de lectina tipo C família 3 membro A; Coll2-1NO2: epítopo nitrado 
da região a-helicoidal do colágeno tipo II; COL3-ADAMTS: produto de clivagem de colágeno tipo III derivado de 
ADAMTS; COMP: proteína de matriz oligomérica de cartilagem; CTXII: telopeptídeo reticulado C-terminal de 
colágeno tipo II; CXCL10: quimiocina 10 de motivo C-X-C; FGF: fator de crescimento de fibroblastos; HGF: fator 
de crescimento hepático, hsCRP: Proteína C reativa de alta sensibilidade; IL: interleucina; IFN: interferon; MCP: 
proteína quimioatraente de monócitos; PDGF: fator de crescimento derivado de plaquetas; PIIANP, PIIBNP: 
Propeptídeo N terminal de colágeno tipo II, variantes de emenda IIA e IIB, respectivamente; TNF: fator de necrose 
tumoral; TSP: trombospondina. Fonte: van Spil, WE. Osteoarthritis year in review 2019: biomarkers (biochemical 
markers). Osteoarthritis and Cartilage. 28; (2020):296-315. 

Pesquisas de acompanhamento estratégicas e robustas são necessárias para validar 

as descobertas desses estudos, que têm sido muitas vezes estabelecidos como pilotos. 

Futuros estudos de coorte com esse objetivo devem especificar melhor as articulações de 

interesse, levar em conta potenciais fatores de confusão, ter tamanhos de amostra maiores, 

realizar coleta de amostras padronizadas, fornecer dados sobre características estruturais 

individuais da OA e também incluir dados em estágios anteriores de OA em oposição ao 
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estágio final dela, no momento da substituição da articulação. Quando validados, esses 

achados em estudos de coorte podem ser um alvo apropriado para pesquisas mais 

fundamentais sobre os mecanismos moleculares e as formas de intervir neles. 

A Foundation for the National Institutes of Health Biomarkers Consortium visa 

facilitar o desenvolvimento de medicamentos com biomarcadores em OA e outras 

afecções(1204).  

Dados de marcadores bioquímicos sobre os efeitos desses agentes podem ajudar 

a aprender ainda mais sobre os seus mecanismos de funcionamento. Marcadores 

bioquímicos foram usados com pouca frequência para investigar a existência de 

subgrupos, heterogeneidade ou fenótipos de OA. Isso pode vir de limitações dos 

conjuntos de dados disponíveis, com relação ao tamanho da amostra, número de 

marcadores e falta de dados sobre outras características de OA potencialmente relevantes. 

Para tornar útil qualquer subgrupo baseado principalmente em marcadores bioquímicos, 

ele deve ser combinado com (outros) resultados clínicos e estruturais para mostrar seu 

impacto nos pacientes e talvez no tratamento. Uma iniciativa relevante neste campo é o 

consórcio público-privado IMI-APPROACH, em andamento. Tem como objetivo 

identificar e validar diferentes fenótipos de OA progressiva de joelho em uma coorte 

longitudinal usando biomarcadores existentes e outros recém-desenvolvidos(1205). 

 

5.2.7 A Biomecânica da Osteoartrite 

A biomecânica é uma parte fundamental da biologia celular e requer interação 

com vias bioquímicas e metabolismo celular. Consequentemente, otimizar a biomecânica 

e o nicho bioquímico como um sistema interconectado pode potencialmente contribuir 

para a consecução de uma substituição real e viável de longo prazo para a OA. 
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Dentro da comunidade de pesquisa biomédica, é globalmente aceito que as 

propriedades biomecânicas do tecido se comportam como função da organização 

ultraestrutural, que depende da bioquímica e das interações célula-célula e célula-

MEC(1206), a tal ponto que qualquer pequena alteração nessas propriedades irá alterar 

drasticamente a biomecânica do tecido(1207). O principal eixo do desenvolvimento da 

OA começa por um desarranjo mecânico inicial que produz um dano de baixo grau na 

cartilagem articular(1208). Assim, do ponto de vista biomecânico, três estágios diferentes 

podem ser estabelecidos no desenvolvimento da OA (Figura 90)(1209): 

I. a quebra proteolítica da MEC; 

II. a fibrilação e erosão da superfície da cartilagem e; 

III. o início da inflamação sinovial.  

Juntamente com os estresses biomecânicos, fatores bioquímicos e genéticos 

participam da progressão e desenvolvimento da cartilagem articular na OA. Eles 

contribuem para a decomposição das interações condrócitos-MEC, por sua vez, 

modificando o metabolismo celular(1210). 

 
Figura 90. Cascata de eventos biomecânicos na OA. A instabilidade biomecânica original (ou seja, uma pequena 
cicatriz ou apenas um desalinhamento da articulação) promove a quebra proteolítica da MEC. A degradação desta 
MEC induz o estiramento dos mecanossensores envolvidos na homeostase normal da cartilagem articular (CA). Uma 
homeostase anormal da CA irá degradar mais a MEC e desenvolver a inflamação sinovial (que induz as vias das 
MMPs). Fonte: Martínez-Moreno, D. Cartilage biomechanics: A key factor for osteoarthritis regenerative medicine. 
BBA - Molecular Basis of Disease. 2019; 1865(6):1067–1075. 
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A expressão gênica da matriz de condrócitos é alterada na OA, pois apresenta 

moléculas de colágeno (tipo X, III, VI) que normalmente são perdidas na cartilagem 

articular adulta normal(1211). Nos estágios iniciais da OA, os condrócitos tendem a 

reparar a perda da matriz sem resultado positivo, uma vez que aumenta a síntese de 

citocinas catabólicas e enzimas degradantes da matriz(1212). Infelizmente, isso induz a 

perda de proteoglicanos e a quebra do colágeno tipo II, que começa na superfície da 

cartilagem. Consequentemente, a concentração de água aumenta implicando uma redução 

crítica da resistência à tração da MEC(317). Outras enzimas importantes envolvidas na 

degradação da cartilagem articular na OA são as MMPs. Estudos anteriores mostraram 

que as MMPs 1, 8 e 13 específicas do tecido (colagenases I, II e III, respectivamente) 

estão envolvidas na OA. A etapa posterior é a degradação do agrecan produzida pelas 

agrecanases 1 e 2, que são da família das ADAMs (uma desintegrina e metaloproteinases) 

ligadas à trombospondina tipo 1 (TS1)(1146). A cascata de etapas iniciais resulta em uma 

degradação parcial ou total da cartilagem, portanto, as tensões de cisalhamento 

produzidas pelo atrito entre os ossos adjacentes da articulação aumentam(1213). O 

crescimento de esporões ósseos progride durante o desenvolvimento da doença, o que 

levará à inflamação articular e dor nas articulações(1214). 

Nesse estado, a presença de IL-1 e de TNF-α(1215) induz a síntese de outros 

fatores inflamatórios como as ciclooxigenases (COX-1, COX-2)(1216), a fosforilação da 

proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK)(1217), bem como a degradação de I-kBs 

ativando o Fator Nuclear Kappa B (NF-kB)(1218).  

 

5.2.7.1 Fatores Biomecânicos na Osteoartrite 

A carga biomecânica é claramente necessária para a manutenção da homeostase 

da cartilagem, como evidenciado pela rápida perda de proteoglicanos nas articulações que 
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estão imobilizadas ou em desuso(1219,1220). No entanto, carga anormal, alterada ou 

prejudicial está associada a desequilíbrios inflamatórios e metabólicos que podem 

eventualmente levar à osteoartrite(1221,1222). Na ausência de uma compreensão 

completa do papel dos fatores biomecânicos na etiopatogenia da osteoartrite, poucas 

opções de tratamento estão disponíveis. O tratamento farmacológico é paliativo e muitas 

vezes baseado em analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides, agentes que podem 

proporcionar algum alívio sintomático, mas não são modificadores da doença e 

apresentam riscos especiais para populações mais velhas devido aos efeitos colaterais 

vasculares. O repouso, por meio de técnicas de proteção articular e evitar atividades 

vigorosas, é frequentemente recomendado para minimizar o estresse articular e manter a 

mobilidade. No entanto, estudos recentes indicam que o exercício pode desempenhar 

muitos papéis benéficos importantes em um regime terapêutico geral para a osteoartrite. 

Estes incluem diminuição da dor, aumento da mobilidade e aumento da força 

muscular(1223). 

 

5.2.7.2 Os Efeitos da Carga Mecânica na Cartilagem in Vivo 

Sob condições fisiológicas, as articulações do corpo são submetidas a milhões de 

ciclos de carga, resultando em forças de até dez vezes o peso corporal passando pelas 

articulações. Em circunstâncias normais, essas cargas não têm efeitos adversos sobre a 

cartilagem ou outros tecidos articulares e, além disso, dados clínicos indicam que vários 

exercícios são seguros e eficazes para indivíduos com osteoartrite(1224). De fato, o 

exercício para osteoartrite tem sido fortemente recomendado em diversas diretrizes de 

tratamento nos EUA e na Europa. Além disso, a obesidade é potencialmente o principal 

fator de risco para doença articular que é diretamente modificável. Em particular, a 

obesidade é um forte fator de risco para a incidência, progressão e incapacidade da 
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osteoartrite(1225). Embora se suponha que esses efeitos estejam relacionados à marcha 

alterada e ao aumento do estresse articular secundário ao aumento do peso 

corporal(1226), há evidências crescentes da presença de inflamação sistêmica devido à 

obesidade(1227,1228) que pode interagir com fatores biomecânicos para promover a 

degradação progressiva da cartilagem articular em outras articulações, como a 

mão(1229). Os benefícios do exercício em uma população artrítica incluem não apenas a 

perda de peso, mas também a diminuição da inflamação sistêmica, aumento da força 

muscular, flexibilidade, energia, sensação de bem-estar, melhores habilidades de 

enfrentamento (coping), qualidade do sono, diminuição da pressão arterial e menor 

frequência de ataques cardíacos(1230). 

Estudos clínicos e em animais, forneceram fortes evidências de que as cargas 

“anormais” podem levar a alterações na composição, estrutura, metabolismo e 

propriedades mecânicas da cartilagem articular e de outros tecidos articulares. A carga 

anormal pode ser causada por uma variedade de fatores, como obesidade, imobilização, 

instabilidade articular, uso excessivo ou trauma. Por exemplo, a obesidade está 

fortemente associada à osteoartrite(1231), e uma diminuição de 5 kg de peso corporal 

demonstrou diminuir o risco de osteoartrite em mais de 50%(1232). A alteração da carga 

articular devido à instabilidade ou lesão da articulação é agora bem conhecida por ser um 

fator de risco significativo para o aparecimento e progressão da osteoartrite(1222). As 

cargas de impacto causam danos significativos à cartilagem articular, incluindo divisão 

da MEC, aumento da atividade celular, aumento da hidratação do tecido e remodelação 

do osso subcondral(1233). Essas características são geralmente consistentes com os 

estágios iniciais da osteoartrite, sugerindo que estresses suprafisiológicos podem ser um 

fator importante na etiopatogenia desta doença. A instabilidade articular, induzida por 

transecção ligamentar(1234) ou meniscectomia(1235,1236), também induz alterações 
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profundas e reprodutíveis nos tecidos articulares que imitam as alterações observadas na 

osteoartrite humana precoce, incluindo aumento da hidratação, ruptura do colágeno e 

renovação da matriz acompanhada por diminuição da rigidez do tecido em tensão, 

compressão e cisalhamento(1237,1238). A cartilagem articular e o líquido sinovial desses 

modelos de osteoartrite mostram aumentos significativos em vários biomarcadores(1239) 

que estão correlacionados com danos histológicos na articulação(1239). Mediadores 

inflamatórios e citocinas parecem desempenhar um papel importante nesses modelos de 

carga alterados de osteoartrite, embora as relações precisas entre fatores biomecânicos e 

inflamação não sejam totalmente compreendidas.  

 

5.2.7.3 Obesidade, Carga Mecânica e Osteoartrite 

A obesidade (ou fatores associados à obesidade) é um fator de risco primário para 

osteoartrite(1240). Nas últimas décadas, a prevalência da obesidade aumentou 

dramaticamente, de modo que dois terços dos adultos nos Estados Unidos estão agora 

com sobrepeso ou obesos(1241), com aumentos semelhantes na prevalência da obesidade 

na Europa(1242) e no mundo(1243,1244). Evidências significativas mostram que a 

obesidade altera a biomecânica da marcha e das articulações, embora não 

necessariamente aumente a magnitude geral das cargas ou torques articulares(1245–

1248). Uma revisão sistemática deste tópico mostrou que, quando solicitados a caminhar 

na velocidade desejada, indivíduos obesos andam mais devagar, com passos mais curtos 

e mais largos, e têm tempos de postura mais longos em comparação com indivíduos com 

peso normal(1249). Embora essas alterações biomecânicas possam afetar as regiões de 

suporte de carga da cartilagem articular, o papel de tais alterações como fatores de risco 

para osteoartrite não é totalmente compreendido. Historicamente, os efeitos da obesidade 

sobre a articulação foram descartados como sendo simplesmente um aumento do 
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“desgaste”; no entanto, há evidências crescentes de ligações sistêmicas e multifatoriais 

entre obesidade e osteoartrite(1250). Por exemplo, apenas uma pequena redução no peso 

corporal (5 kg) e, em particular, na gordura corporal (2,4%), está associada a melhorias 

significativas na redução do risco ou progressão da osteoartrite(1232,1251). Além disso, 

a obesidade está associada ao aumento da osteoartrite da mão(1252), que não é uma 

articulação de “suporte de peso” por si só. 

 

5.2.7.4 Obesidade, Biomecânica e Inflamação 

Além de alterações na mecânica articular, a obesidade tem sido associada a um 

estado de inflamação sistêmica crônica de baixo grau(1228). O tecido adiposo é uma fonte 

de inflamação local e sistêmica e o excesso de adiposidade tem sido implicado em várias 

doenças, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer. Vários estudos 

mostraram que citocinas pró-inflamatórias associadas ao tecido adiposo (ou seja, 

adipocinas), como IL-1, IL-6, TNF-a, leptina, adiponectina etc., têm uma forte influência 

na biologia da cartilagem(1253). Acredita-se que as adipocinas desempenhem papéis 

importantes em várias doenças relacionadas à síndrome metabólica. Em mulheres obesas, 

mas saudáveis, a perda de peso de 3 kg devido à restrição alimentar causa uma diminuição 

acentuada nos níveis séricos de IL-6(1254). De fato, a IL-6 foi proposta como um fator 

crítico na ligação entre inflamação, obesidade, estresse e doença coronariana(1255). 

Além disso, os estressores psicossociais demonstraram aumentar ainda mais os níveis 

plasmáticos de IL-6(1256). Esses achados intrigantes sugerem que a ligação entre 

obesidade e osteoartrite pode não ser apenas biomecânica, mas pode de fato refletir a 

influência de fatores biomecânicos, metabólicos e psicossociais na articulação na 

presença de inflamação sistêmica. 
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Embora a obesidade seja claramente um fator de risco para osteoartrite clínica, 

apenas alguns modelos animais foram utilizados para estudar a relação entre obesidade e 

osteoartrite(1257). Os camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura também 

desenvolvem alterações semelhantes à osteoartrite em uma idade mais precoce e em um 

grau mais grave do que aqueles alimentados com uma dieta de controle com baixo teor 

de gordura(1258,1259).  

Achados sugerem que em modelos animais obesos de osteoartrite, o peso corporal 

e / ou a gordura corporal é um fator mediador no desenvolvimento da osteoartrite 

espontânea do joelho. No entanto, outros dados sugerem que a adiposidade (ou peso) por 

si só pode não ser um fator de risco para degeneração articular, mas sim, que as interações 

entre carga articular, dieta e inflamação local ou sistêmica podem ser responsáveis pelo 

início e progressão da osteoartrite(1219). 

No geral, esses estudos in vivo enfatizam a relação entre a carga mecânica e a 

saúde da articulação e sugerem que a regulação mecânica normal da atividade dos 

condrócitos pode ser influenciada negativamente pela presença de mediadores pró-

inflamatórios e citocinas na articulação. Tomados em conjunto, eles sugerem que um 

nível crítico de carga e a maneira como a carga articular é aplicada, são necessários para 

regular o equilíbrio homeostático normal entre anabolismo e catabolismo da cartilagem. 

As interações dos mecanismos biomecânicos e inflamatórios envolvidos na progressão 

da degeneração da cartilagem não são totalmente conhecidas. Atualmente, há evidências 

significativas para implicar o papel de várias citocinas, especificamente IL-1, leptina e 

TNF-a, nesses processos(1260). Em conjunto, o desuso coletivo e os estudos de exercício 

sugerem que as alterações degenerativas estão associadas a magnitudes suprafisiológicas 

de carga ou por alterações no padrão de carga normal da articulação (por exemplo, carga 

de regiões normalmente sem carga na cartilagem). 
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5.2.7.5 Biomecânica na Osteoartrite das Mãos 

Em comparação com indivíduos saudáveis sem sinais clínicos de doença articular, 

os pacientes com OA das mãos (HOA) apresentam uma diminuição significativa da massa 

óssea trabecular e um aumento da massa óssea cortical nas articulações das mãos, 

mostrando um comprometimento do osso nos locais esqueléticos adjacentes à 

osteoartrite(1261). Alguns estudos já relataram observações interessantes sobre a 

composição óssea periférica em pacientes com OA das mãos. Em um deles, pacientes 

com HOA do sexo feminino demonstraram uma densidade mineral óssea das falanges 

alterada, que foi associada a alterações erosivas(1262). Outro estudo mostrou menor 

índice metacarpal (MCI) e menor índice ósseo cortical (CCT) em pacientes com OA das 

mãos(1263).  

A quantidade de perda óssea em HOA pode ser notável, uma vez que o osso 

trabecular é degradado em uma extensão semelhante à observada na artrite reumatóide 

(AR) ACPA-positiva(1264). Notavelmente, a perda óssea na HOA provavelmente é de 

caráter local e, portanto, diferente da perda óssea inflamatória na AR, que afeta todo o 

esqueleto. 

O mecanismo que leva à perda óssea trabecular das articulações da mão e do rádio 

na HOA não é totalmente claro. No entanto, é concebível que a força muscular reduzida, 

a mobilidade limitada e a atividade física reduzida, que resulta da dor crônica e da rigidez 

articular, possam levar à redução da massa óssea local e alterar sua estrutura.  

No caso da osteoartrite prematura em atletas praticantes do BJJ, esperamos 

encontrar achados diametralmente opostos aos anteriores. Os estudos citados 

anteriormente se concentram na HOA primária, comum no paciente idoso e com 
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comorbidades. Nós, entretanto, estamos estudando um tipo específico de OA secundária 

em pessoas jovens, atletas com um ótimo grau de desempenho físico e com uma alta 

demanda biomecânica crônica sobre as articulações das mãos. Assim, de acordo com a 

lei de Wolff(1265,1266) o osso se modifica em sua estrutura sofrendo o processo de 

remodelação em resposta à carga externa que recebe, ficando tanto mais denso e resistente 

quanto mais estresse mecânico é aplicado a ele. Observamos ainda em nossos estudos, 

que alguns indivíduos apresentam uma linha radiopaca paralela à superfície articular da 

falange distal dos dedos, a cerca de 2 mm dela, que pode ser uma zona de aumento de 

densidade óssea em resposta ao estresse mecânico repetitivo (Figura 91). 

 

Figura 91. Radiografia das mãos de atleta praticante de Jiu-Jitsu Brasileiro. Observe que além da OA prematura 
evidente em algumas articulações (acima), observamos uma linha de radiolucência paralela à articulação na base da 
falange distal de todos os dedos, conforme evidenciado pelas setas (abaixo). Fonte: Banco de imagens do autor. 

À medida que um indivíduo envelhece, os tecidos cartilaginosos e ósseos 

começam a diminuir em volume e densidade progressivamente e, como resultado, 

comprometem a integridade e a resistência funcional da articulação. Curiosamente, os 

ligamentos e inserções tendíneas fornecem informações importantes sobre como eles 

podem ter um papel na OA, já que ligamentos anormais e inserções tendíneas 
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demonstraram ajudar no desenvolvimento dos nódulos de Heberden e na formação de 

erosão articular(1267). É importante observar que existem vários fatores ambientais, 

como carga / pressão mecânica exercida sobre as articulações pelo movimento 

diário(1268). No entanto, esses movimentos não são suficientes para causar o estresse 

necessário para que uma articulação saudável desenvolva OA. Em vez disso, articulações 

vulneráveis, como aquelas que foram lesionadas anteriormente, que apresentam 

desalinhamento de eixo ou degrau articular, e aquelas deformadas são as que correm o 

maior risco de OA. Isso causa uma mudança na estrutura articular que inclui o 

espessamento da cápsula articular e o estreitamento do espaço articular(512). A lesão 

articular é uma causa comum de OA.  

Antes considerada uma forma não inflamatória de artrite, estudos mostraram que 

a OA tem regulação positiva de várias vias inflamatórias(512). Alterações na matriz 

extracelular da cartilagem (citocinas e fatores de crescimento em particular) estão ligadas 

ao início da OA precoce. Agrecan, uma proteína altamente carregada negativamente, 

ajuda a dar à cartilagem sua rigidez compressiva com a repulsão elétrica imposta pelas 

fibras de colágeno. Durante o início da OA, alterações na matriz causam um aumento na 

produção de agrecan. Por fim, há uma concentração diminuída do agrecan à medida que 

a OA se desenvolve devido à degradação acelerada(1268). A OA geralmente é 

classificada em duas categorias: primária e secundária(1269,1270). Quando há a presença 

de OA nas articulações sem história prévia de trauma ou condição pré-existente, ela é 

chamada de primária. Como não há uma causa definitiva conhecida, ela geralmente é 

chamada de idiopática(1270,1271). Por outro lado, a OA secundária é o desenvolvimento 

da doença dada após trauma na articulação afetada ou uma condição / doença 

preexistente(1270,1271). Essas causas vão desde acidentes que causam lesões físicas e 

uma variedade de distúrbios metabólicos, endócrinos e ósseos. Detalhes sobre as causas 
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da OA secundária podem ser vistos na Tabela 14, extraída e modificada de Buchanan e 

Kean(1271), Nuki(1270) e Altman(1269). 

Tabela 14. Causas de osteoartrite secundária retiradas e modificadas de Buchanan e Kean(1271), Nuki(1270) e 
Altman(1269). 

Tipo de OA Manifestações 
Congênita Localizada 

Quadris: Legg–Calvé–Perthes disease, epifisiólise femoral proximal, displasia acetabular 
Mãos: Thiemann’s disease 

Trauma Tanto agudo quanto crônico envolvendo a articulação ou osso próximo causando desalinhamento 
(lesão) 

Metabólica Hemocromatose, doença de Wilson, ocronose, condrocalcinose, doença de Gaucher, hemoglobinopatias 
Endócrina Acromegalia, diabetes mellitus, obesidade, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo 
Doença articular Artrite séptica, artrite reumatoide e gota 
Neurológica Artropatia de Charcot (tabes dorsales, diabetes, siringomielia, e doença de Charcot–Marie–Tooth  
Vascular Necrose avascular 
Óssea Doença de Paget 
Estresse crônico Estresse mecânico crônico (Brazilian Jiu-Jitsu hand) 

 

Anormalidades nas articulações das mãos em pessoas com OA incluem a presença 

de nódulos de Heberden e nódulos de Bouchard. Por definição, os nódulos de Heberden 

estão presentes das articulações interfalângicas distais (IDP), enquanto os nódulos de 

Bouchard estão presentes das articulações interfalângicas proximais (IFP)(768,1272). 

Um estudo demonstrou que a presença desses nódulos indica uma relação positiva e os 

liga  patologicamente com alterações subjacentes àquelas alterações radiográficas das 

mãos na OA(1273). A Liga Europeia Contra o Reumatismo (EULAR) também 

determinou que a presença de nódulos de Heberden aumenta o risco de um indivíduo para 

OA da mão em 20%, e até 88% se combinado com outros fatores de risco, como histórico 

familiar e estreitamento do espaço articular(1274). Apesar desses nódulos serem bem 

documentados quanto à sua prevalência, sua etiologia e patogênese ainda não foram 

totalmente elucidadas(1273,1275). Há uma grande proporção de especialistas que 

concordam que os nódulos de Heberden e de Bouchard derivam do desenvolvimento de 

osteófitos, que são aumentos ósseos ao longo das margens de uma articulação(22,1275). 

Foi observado que esses nódulos são encontrados frequentemente nas articulações das 

mãos, porém quase nunca em outras regiões do corpo porque os osteófitos não ficam tão 
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grandes. O osteófito cresce na direção de menor resistência e continuará a crescer até ser 

interrompido pela cápsula, pelos tendões ou por ligamentos mais fortes(22). Nas 

articulações IFD, uma janela contendo apenas o tecido subcutâneo entre o tendão extensor 

distal e os ligamentos colaterais fornece resistência contra o osteófito em 

crescimento(22). Ao contrário, as articulações IFP têm uma janela menor devido à 

presença da banda lateral, juntamente com o ligamento colateral e o tendão extensor 

proximal(22). 

A otimização da aquisição de imagens das mãos com ressonância magnética (RM) 

de alta resolução facilitou a visualização detalhada de pequenas articulações(1276,1277). 

Como esperado, ficou estabelecido que a OA sintomática crônica é uma doença que afeta 

praticamente todos os tecidos articulares e na qual há degeneração articular, inflamação 

ou ambos. Na doença crônica, a anormalidade mais marcante é a lesão dos ligamentos 

colaterais das articulações IFP e IFD.  

Uma relação entre os nódulos de Heberden e os ligamentos colaterais também 

ficou evidente, uma vez que os ligamentos são estruturas mais densas e resistentes, os 

nódulos acabam por ficar salientes na região de “fraqueza” adjacente às cápsulas 

articulares. Nesses locais, o tecido do nódulo de Heberden agudo pode ser visto 

lembrando, por similaridade, da formação do cisto de Baker na articulação artrítica do 

joelho(22). O local do abaulamento do tecido mole entre ligamentos e tendões na doença 

inicial parece ditar a distribuição e o padrão de formação de osteófitos na doença 

estabelecida, uma vez que tais anormalidades ósseas na doença crônica espelham 

alterações inflamatórias agudas na OA inicial(1276). Como poderia ser antecipado, as 

ênteses27 do ligamento e do tendão também são os locais onde os esporões ósseos ou 

entesófitos (outra manifestação articular proeminente da OA) se desenvolvem (Figura 

 
27 A êntese é uma zona especializada de tecido conjuntivo fibroso ou fibrocartilaginoso localizada onde 
tendões, ligamentos e cápsulas articulares se ligam ao osso(1772). 
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92). De fato, mesmo na apresentação clínica, entesófitos e osteófitos proeminentes foram 

comumente observados(1277). Isso apoia o conceito de que a remodelação aberrante 

pode dominar a expressão fisiopatológica da doença, mesmo na primeira apresentação 

clínica(1278). 

 

Figura 92. Visão oblíqua amplificada de radiografia das mãos de uma paciente de 60 anos com OA na articulação 
IFD dos dedos indicadores. As cabeças de setas evidenciam entesófitos dorsalmente no local de fixação do tendão 
extensor. Isso ilustra a importância da doença relacionada às ênteses em HOA. Fonte: Arquivo de imagens do autor. 

A posição dos ligamentos também foi um bom indicador da localização das 

erosões ósseas determinadas pela RM. Essas erosões eram frequentemente adjacentes às 

origens do ligamento nos lados proximais das articulações IFD e IFP(1276,1277). A 

“osteoartrite erosiva da mão” é geralmente considerada como um subconjunto 

inflamatório da osteoartrite. No entanto, um componente inflamatório agora é 

reconhecido em todos os subgrupos de OA, portanto, esse subgrupo de OA erosiva ou 

inflamatória é provavelmente um pouco artificial, pois na ressonância magnética de alta 

resolução, a maioria dos casos era de fato erosiva(1279). Essa propensão à erosão 

adjacente aos ligamentos não é exclusiva da OA generalizada, podendo representar uma 

resposta biomecânica comum em locais de estresse ósseo relacionada à pressão do 

ligamento no osso e ao efeito da sinovite imediatamente adjacente(1280). Os 

correspondentes radiográficos dessas alterações podem ser observados na Figura 93.  

Outro achado na ressonância magnética de alta resolução foi o edema da medula 

óssea nas ênteses, além daquele edema ósseo subcondral mais comumente 
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reconhecido(1277). Isso lembra um pouco a osteíte que é conhecida por estar associada 

à entesopatia na espondilite anquilosante, mas é claro que há uma falta de evidências de 

que o edema ósseo na OA seja devido à osteíte(1281). Edema ósseo também foi 

observado na base de ambos osteófitos e entesófitos, o que provavelmente indica 

remodelação óssea ativa. Notavelmente, as alterações  ao redor das ênteses determinadas 

pela ressonância magnética nas pequenas articulações da mão lembravam a aparência das 

lesões da medula óssea evidentes na coluna vertebral em pacientes com radiografias 

normais, mas com dor lombar do tipo mecânica, as chamadas alterações de Modic(1282). 

 

Figura 93. Radiografia da mão de atleta campeão mundial de BJJ com 26 anos de idade. Observe as calcificações 
nos ligamentos colaterais (pontas de seta) e as erosões ósseas nos locais de inserção das ênteses (setas). Fonte: 
Arquivo de imagens do autor. 

 

5.2.7.6 O Ligamento e o Osso 

É útil observar a anatomia funcional dos ligamentos e as alterações patológicas 

relacionadas à idade que ocorrem neles. De uma perspectiva funcional, alguns ligamentos 

são vistos de forma simplista como cabos de força para cápsulas articulares que vão de 

um local de fixação para o outro (Figura 94-A). Ao contrário da cartilagem articular, os 

ligamentos são vascularizados e, quando lesados, há uma reação inflamatória típica com 
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remodelação e reparo(1283). A OA é frequentemente declarada como uma doença de 

“desgaste”, e uma possibilidade é que o grau de dano de uma estrutura articular possa 

estar diretamente relacionado ao seu tamanho e ao grau de estresse mecânico que ela 

experimenta durante seu uso. Mesmo uma visão superficial das pequenas articulações da 

mão mostra que seus ligamentos colaterais são extremamente grandes em relação ao 

tamanho da articulação e, portanto, à área ocupada pela cartilagem articular (Figura 94-

D)(1284). É de suma importância para a habilidade da mão de agir, tanto como uma 

ferramenta grosseira de 'agarrar' quanto uma ferramenta de 'precisão' fina, que a abdução 

e adução das articulações IP sejam bloqueadas - algo que exige ligamentos colaterais 

impressionantemente robustos (Figura 94-D)(1285). 

 

Figura 94. Inserções do ligamento colateral (CL) nas pequenas articulações sinoviais da mão. (A) Uma visão 
simplificada do CL mostrando-o aderindo ao osso logo além das cartilagens articulares (AC). (B) Uma representação 
mais precisa da posição de seus locais de fixação - ou seja, mostra que uma extremidade do ligamento (a extremidade 
PP) está presa em um poço (P) mais distante da própria articulação - de modo que o osso e o ligamento possam 
interagir na região intermediária. Isso ilustra a estreita interdependência funcional entre o ligamento e o osso 
imediatamente adjacente. Ambos fazem parte do órgão êntese. (C) Um alargamento da êntese do CL na fosseta 
mostrando a diferenciação da cartilagem em fibrocartilagem êntese (EF), fibrocartilagem periosteal (PF) e 
fibrocartilagem sinovial (SF). Isso mostra como o órgão êntese, incluindo a fibrocartilagem sesamoide que pode 
revestir os ligamentos adjacentes às inserções, também está intimamente ligado à sinóvia e essas estruturas formam 
um complexo sinovial-êntese (SEC). (D) A anatomia dos ligamentos colaterais (CLs) das articulações interfalângicas 
proximais da mão. Cada CL é uma estrutura relativamente grande que se estende da falange proximal (PP) até a 
falange intermediária (IP), e é delimitada pela placa volar (VP) na superfície volar. Esta última estrutura está 
intimamente relacionada aos tendões flexores (TF) e suas bainhas (FS). Os CLs resistentes impedem a abdução e 
adução das articulações IP para permitir manobras de preensão e preensão mais precisas. O tamanho e as tensões 
funcionais nesta articulação a tornam especialmente propensa a microdanos (DP: falange distal). Fonte: McGonagle, 
D. Heberden’s nodes and what Heberden could not see: the pivotal role of ligaments in the pathogenesis of early nodal 
Osteoarthritis and beyond. Rheumatology. 2008;47:1278–1285. 
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Reconhecemos agora que muitas ênteses não são simplesmente inserções focais, 

mas parte de uma estrutura funcional única e especializada, dissipadora de estresse que 

chamamos de “órgão êntese”(1286). Assim, pode haver duas fibrocartilagens "tampão" 

em um local de fixação do ligamento, além daquela presente na própria êntese (Figura 

94-C). Estas foram denominadas fibrocartilagens sesamoides e periosteais. Essas 

estruturas de órgãos de êntese ajudam a ilustrar como o ligamento e o osso são 

funcionalmente integrados. Os ligamentos podem não correr em linha reta entre dois 

ossos, mesmo quando parecem. Assim, no caso das articulações IFP e IFD, os ligamentos 

colaterais surgem de uma pequena cavidade no lado proximal da articulação e, portanto, 

devem cruzar uma superfície óssea convexa para alcançar sua inserção distal (Figura 94-

B)(1276). Isso leva a uma integração funcional próxima entre o ligamento e o osso 

adjacente na extremidade proximal da articulação. Além disso, ambas as extremidades do 

ligamento são efetivamente ancoradas a uma extensa rede trabecular de osso, e não ao 

córtex ósseo, que é extremamente fino nos locais de fixação(1287). Essas observações 

anatômicas parecem ser clinicamente relevantes, uma vez que notamos que o edema 

ósseo determinado pela RM de alta resolução se estende do osso periligamentar até a 

placa subcondral abaixo da cartilagem articular(1276). Isso fornece um novo mecanismo 

de como a disfunção relacionada ao ligamento pode afetar a cartilagem articular 

diretamente por meio de uma via óssea. Embora as primeiras alterações anatômicas 

pareçam estar centradas nos ligamentos, seria prematuro descartar um papel central do 

osso nos processos patológicos relacionados aos ligamentos na OA. Vemos apenas, que 

as primeiras anormalidades estruturais aparecem nos ligamentos. 
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5.2.7.7 Mecanismo de Sinovite na OA das Mãos 

A inflamação é uma característica marcante da OA em geral, incluindo a das 

mãos(1276,1277,1288). Um dos principais mecanismos percebidos de sinovite na OA 

está relacionado à liberação de tecidos danificados da cartilagem articular(1288). No 

entanto, na RM de alta resolução na OA inicial da mão, a inflamação pode ser extensa e 

envolver os tecidos periarticulares, mesmo quando a cartilagem parece relativamente 

normal. As alterações inflamatórias podem ser vistas no corpo dos próprios ligamentos, 

assim como nos tecidos extracapsulares(1276,1277). Isso também pode ter implicações 

para uma possível nova explicação sobre o mecanismo da sinovite e destruição da 

cartilagem articular na OA. De maneira análoga ao osso, há também uma estreita 

interdependência funcional entre as fibrocartilagens periosteal e sesamoide, e a 

membrana sinovial (Figura 94-C). O termo “complexo êntese-sinovial” (SEC) foi 

cunhado para destacar a interação funcional normal e patológica entre a membrana 

sinovial e uma êntese (Figura 94-C)(1289). 

Os ligamentos foram avaliados quanto à evidência de microdanos e alterações 

degenerativas em articulações de cadáveres normais(1277,1280). Isso mostrou que as 

alterações degenerativas eram praticamente universais nas ênteses ligamentares e nas 

fibrocartilagens adjacentes de humanos idosos(1277,1280). Tais alterações incluíram 

fissuras e fibrilação da fibrocartilagem, hipertrofia de condrócitos, agrupamento dos 

condrócitos e alterações císticas subcondrais - o que poderia ser coletivamente descrito 

como “OA do SEC” (Figura 95). Essas alterações da OA na fibrocartilagem da SEC 

provavelmente explicam os achados relacionados à idade em articulações normais na RM 

de alta resolução. 

Notou-se também, que o dano da fibrocartilagem da êntese foi associado à 

evidência de um pequeno número de células inflamatórias adjacentes ao seu local de 
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fixação. No entanto, as alterações inflamatórias também se estenderam aos fascículos 

ligamentares. A extrapolação dos achados acima oferece uma nova perspectiva sobre o 

padrão de edema da periartrite e de desenvolvimento de sintomas na OA aguda da mão 

(Figura 95), uma vez que um epicentro da inflamação localizado no ligamento ou cápsula, 

em vez da sinóvia, poderia explicar a periartrite ou padrão extracapsular de inflamação.  

 

Figura 95. (A) Histologia de uma articulação interfalângica com cartilagem articular normal (asteriscos). Observe 
que há fibrilação e fissura na cartilagem periarticular relacionada ao ligamento e não nas cartilagens articulares 
voltadas para a cavidade articular principal. (B) Em maior aumento, a proeminente fissura e fibrilação da cartilagem 
periligamentar é evidente (setas). Essas imagens mostram que o espectro osteoartrítico reconhecido da patologia pode 
ocorrer em um local topográfico diferente daquele convencionalmente considerado – neste caso, nas fibrocartilagens 
sesamoides e periosteais do SEC. A imagem é do dedo de um cadáver de dissecação. Fonte: McGonagle, D. Heberden’s 
nodes and what Heberden could not see: the pivotal role of ligaments in the pathogenesis of early nodal Osteoarthritis 
and beyond. Rheumatology. 2008; 47:1278–1285. 

Em um nível molecular, já foi estabelecido que padrões moleculares associados 

ao dano, que incluem moléculas intracelulares que são liberadas nos espaços 

extracelulares podem ativar receptores de reconhecimento de padrões imunes inatos, 

incluindo o receptor tipo Toll-4. Assim, já existe uma cascata relacionada ao "desgaste" 

e microdano do ligamento, e como isso pode levar à inflamação periarticular na 

OA(1289,1290). 

 

5.2.7.8 Ligamentos na OA Além do Envolvimento Mãos-Joelhos 

Os investigadores no campo da OA tendem a argumentar que todo o espectro da 

OA deve ser visto de uma única perspectiva principal, a cartilagem articular, o órgão 

articular ou, mais recentemente, o osso(1291–1293). Considerando-se o estresse crônico 
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que atletas de BJJ realizam sobre as articulações das mãos, os argumentos aqui expostos 

estão focados em cenários nos quais os ligamentos podem desempenhar um papel 

iniciador ou modulador no processo da OA. No entanto, reconhecemos plenamente que 

os fatores de risco tradicionais da OA, incluindo obesidade e lesão direta na cartilagem 

articular, ainda são criticamente importantes em um número significativo de 

configurações. Todavia, em apoio à importância crítica dos ligamentos na OA da mão, os 

cirurgiões reconheceram o papel fundamental que o ligamento bico palmar (palmar beak 

ligament) desempenha na patogênese da OA da articulação CMC, uma vez que sua 

reconstrução está associada a um bom resultado(1294). Conquanto, os ligamentos não 

sejam necessariamente fatores de iniciação em todos os tipos de OA, seu papel 

provavelmente também poderá ser importante fora das articulações da mão. Na OA 

isolada do joelho, há boas evidências de que a ruptura ou lesão do LCA está associada à 

OA progressiva(1295,1296). Também existem evidências de anormalidades do LCA na 

OA de joelho atraumática(1297). Em uma metanálise recente analisando a integridade 

dos ligamentos cruzados em pacientes que foram submetidos a artroplastia do joelho, foi 

observado que o LCA apresentava algum grau de lesão em 43,2% dos casos (1298). Além 

disso, foi sugerido que tanto a hipermobilidade quanto o desalinhamento da articulação 

do joelho estão associados ao aparecimento subsequente de OA(1299,1300). Portanto, 

parece provável que a frouxidão ligamentar, tendínea ou capsular sejam os principais 

determinantes da hipermobilidade, podendo desta forma contribuir para o desalinhamento 

articular, que por si só pode levar à progressão da OA(1301). 

O papel de fatores locais específicos, incluindo a anatomia funcional das 

articulações envolvidas, provavelmente será um fator chave para entender a OA, e 

ilustramos isso em relação às pequenas articulações que são mais caracteristicamente 

envolvidas. Mas como o envolvimento do joelho como parte da OA pode estar ligado aos 
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ligamentos? É bem reconhecido que após trauma no ligamento colateral medial (LCM), 

edema pode ser visto associado ao ligamento e nos tecidos circundantes(1302,1303). No 

entanto, também tem ficado claro que a RM demonstra anormalidades dentro e ao redor 

do LCM em alguns pacientes sem histórico de lesão traumática. Mais especificamente, 

um grupo de pesquisadores demonstrou que o edema do LCM, na ausência de trauma, 

estava associado à doença articular degenerativa(1304). A ligação mais óbvia, além do 

dano aos ligamentos colaterais, é através do menisco medial, que está ligado ao 

LCM(1304). 

Há também evidências de que os ligamentos cruzados também podem 

desempenhar um papel na patogênese da OA de joelho. Observamos que o edema da 

medula óssea ao redor das ênteses era comum na OA da mão(1276,1277) e agora 

anormalidades semelhantes foram mostradas por outros pesquisadores no osso do platô 

tibial adjacente ao LCA(1305). A base para esses importantes achados relacionados ao 

ligamento e sintomas e progressão da OA aguarda mais exploração. 

Estudos convencionais de ressonância magnética também mostraram que a OA de 

joelho em estágio final está associada à ruptura do ligamento cruzado(1306). Atualmente, 

embora existam iniciativas intensivas de ressonância magnética sendo desenvolvidas para 

explorar a OA precoce do joelho, e embora os sistemas de pontuação da OA tenham sido 

desenvolvidos, eles não incluem especificamente os ligamentos(1307). Isso é mais um 

reflexo da insensibilidade da ressonância magnética convencional para mostrar 

ligamentos, do que um descuido dos investigadores. No entanto, há necessidade de 

desenvolver métodos de imagem de maior resolução para verificar sistematicamente se 

as alterações nas estruturas ligamentares, tendíneas ou capsulares são características 

precoces na OA generalizada com grande envolvimento articular e na OA isolada de 

joelho. 
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5.2.8 Biologia da Osteoartrite 

5.2.8.1 O Papel das Células Progenitoras da Cartilagem na Homeostase e 

Reparo Articular 

Progredindo a partir de grandes desenvolvimentos no uso de modelos murinos 

transgênicos usados nos últimos anos para descobrir o papel das células estromais / tronco 

mesenquimais da medula óssea (MSCs) portadoras de marcadores, incluindo Gremlin1, 

receptor de leptina e Nestina como progenitores esqueléticos(1308–1310), juntamente 

com a recentemente demonstrada contribuição das células de revestimento sinovial 

proteoglicano 4 (Prg4)+  para o crescimento e reparo da cartilagem(1311–1313), a 

natureza potencial das lendárias "células-tronco da cartilagem" foi ainda atribuída a uma 

população de células sinoviais com fator de crescimento / diferenciação 5 (Gdf5)+ . O 

GDF5 tem sido observado há muito tempo como um marcador da interzona articular 

durante o desenvolvimento esquelético. De fato, todas as estruturas articulares adultas, 

incluindo a cartilagem articular, sinóvia, meniscos, ligamentos e tendões, recebem 

contribuição direta das células da linhagem GDF5+(1314,1315). Trabalhando a partir da 

hipótese de que a progênie da interzona articular expressando Gdf5 forma uma população 

de células definida que pode contribuir para a homeostase e reparo da cartilagem, 

pesquisadores demonstraram a persistência de células que expressam Gdf5 na sinóvia 

adulta(1316). Após lesão mecânica na cartilagem articular, verificou-se que estas células 

proliferam de uma forma dependente da proteína 1 associada a Yes (Yap1), 

concentrando-se numa população perivascular Nestina+ e contribuindo para a reparação 

do defeito da cartilagem murina. Quando selecionadas e cultivadas in vitro, as células-

tronco mesenquimais da linhagem Gdf5 apresentaram alta capacidade condrogênica com 

resistência à mineralização e foram capazes de contribuir diretamente para o reparo 

tecidual quando injetadas in vivo. 
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A identificação desse nicho de células-tronco dentro da sinóvia adiciona um peso 

significativo à crença de que as MSCs derivadas da sinovial podem ser usadas para 

reparar defeitos da superfície articular em humanos. Resta investigar se outras populações 

progenitoras distintas coexistem, ou se as dependências e hierarquias entre as populações 

controlam as respostas ao dano de acordo com fatores de tempo, localização, gravidade e 

comorbidade. É importante ressaltar que o impacto da OA e da inflamação na manutenção 

da subpopulação progenitora não pode ser subestimado. A análise do número de 

progenitores e atividade celular em doadores normais e em portadores de OA, revelou a 

divergência de uma subpopulação adicional, caracterizada por aumento da senescência 

celular(1317). No entanto, os achados indicando que a Yap1 é um regulador chave da 

resposta à lesão de MSCs sinoviais, expressa na camada de revestimento sinovial de 

pacientes com OA e fraturas intra-articulares, fornecem uma pista para a compreensão 

dos mecanismos de resposta à lesão necessários para a realização translacional. 

Outras pesquisas começaram a demonstrar o potencial de exossomos derivados de 

MSC como uma opção para aproveitar a capacidade regenerativa das MSCs. Embora os 

mecanismos de ação das terapias baseadas em células-tronco permaneçam obscuros, 

acredita-se que os efeitos diretos das células injetadas sejam limitados, com estudos 

recentes sugerindo que os mediadores secretados podem reduzir a dor e a inflamação por 

meio de uma resposta parácrina(1318,1319). As vesículas extracelulares (EVs) são uma 

classe heterogênea de partículas liberadas de quase todos os tipos de células, que 

demonstraram estar envolvidas nos mecanismos de comunicação celular(1320). 

Exossomos e micropartículas derivadas de MSCs demonstraram exercer efeitos 

protetores dentro da OA induzida por colagenase (CIOA) em modelo murino com 

notáveis reduções observadas na apoptose e na ativação de macrófagos, reproduzindo 

independentemente os efeitos protetores da injeção de MSCs(1321). 



 323 
 

In vitro, os condrócitos de ratos demonstraram internalizar exossomos de MSCs 

derivadas de células-tronco embrionárias humanas, o que levou a aumentos significativos 

na proliferação e migração celular, fosforilação de AKT e ERK(1322). Esses achados dão 

suporte mecanístico aos resultados anteriores encontrados pelos mesmos autores, onde 

ratos adultos com defeitos osteocondrais receberam injeção intra-articular de exossomos 

derivados de MSC humana, resultando em restauração aprimorada de cartilagem e osso 

subcondral em comparação a controles tratados com PBS(1323). 

Foi demonstrado que os exossomos podem ser modificados para garantir que sua 

carga possa fornecer efeitos condrogênicos ideais(1324). Tais propriedades aumentam a 

possibilidade de EVs serem aproveitados para uso em terapias regenerativas sem células. 

Embora a evidência de sua penetrância na cartilagem articular seja convincente(1325), 

sua persistência e potência devem ser bem examinadas para otimizar a eficácia clínica. 

 

5.2.8.2 Mecanismos de Sinalização Envolvidos na Homeostase da Cartilagem 

Há muito sabe-se que os condrócitos articulares, como a população de células 

isoladas dentro da cartilagem articular, são responsáveis pela manutenção dos processos 

anabólicos e catabólicos necessários para preservar a saúde e a função da articulação. 

Durante a OA, os condrócitos participam ativamente do desenvolvimento da doença, 

tanto por perderem sua capacidade de manter a expressão gênica e produção de matriz 

normais, quanto por contribuírem para sua degradação e produção anormal, sofrendo 

aumento da proliferação e da apoptose. Essas características são geralmente classificadas 

como uma diferenciação hipertrófica de condrócitos, que é um comportamento normal 

dos condrócitos durante o desenvolvimento da cartilagem e subsequentemente do osso 

endocondral, mas parece ser aberrantemente reconstituído durante a OA. Compreender 

como o fenótipo dos condrócitos é modificado por meio de redes transcricionais, a 
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regulação epigenética e as vias de sinalização intracelular dá aos pesquisadores uma visão 

vital de como os condrócitos devem ser direcionados terapeuticamente em pacientes com 

OA. 

Durante a última década, a autofagia foi reconhecida como um mecanismo pelo 

qual os condrócitos agem para evitar a morte celular descontrolada e destrutiva durante 

condições de estresse fisiológico(1326). A expressão de genes relacionados à autofagia é 

desregulada em condrócitos de OA, enquanto a ativação forçada da autofagia usando 

rapamicina pareceu proteger contra a OA experimental(1327). Mais recentemente, foi 

demonstrado que a expressão de fatores de transcrição FoxO, cuja regulação é 

sabidamente interrompida em outras doenças musculoesqueléticas relacionadas à 

idade(1328,1329), é significativamente reduzida na cartilagem da OA murina e 

humana(1330). 

Pesquisadores demonstraram que a deleção específica da cartilagem dos fatores 

de transcrição FoxO resulta na quebra espontânea da cartilagem articular, mesmo em 

camundongos não desafiados em idade relativamente jovem(1331). A deleção de FoxO 

resultou em aumento da apoptose e diminuição da expressão de genes necessários para 

autofagia e defesa contra o estresse celular. FoxO1 em particular, foi encontrado em 

sinergia com o TGFβ na regulação positiva do Prg4, que é conhecido por desempenhar 

um papel fundamental nos mecanismos de sobrevivência dos condrócitos(1189,1332). 

Esses achados identificaram os fatores de transcrição FoxO como reguladores 

homeostáticos vitais na cartilagem, necessários para o reparo autofágico de condrócitos e 

resistência à inflamação. Sua expressão reduzida durante o envelhecimento e na OA 

sugere que uma restauração terapêutica da atividade de FoxO pode aumentar a 

homeostase da cartilagem durante a doença. 
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O papel da inflamação na patogênese da OA tem sido objeto de muito debate com 

uma aceitação geral de que, embora os mediadores inflamatórios expressos nas 

articulações da OA contribuam para a patogênese e para a dor, níveis controlados de 

ativação das vias inflamatórias são necessários tanto para os processos de homeostase da 

cartilagem quanto para os processos de reparo tecidual(1333–1335). Uma ampla gama de 

estudos investigando o papel patogênico da sinalização da IL-6 na OA demonstrou que 

ela é expressa no soro de pacientes com OA(1336), promove a mineralização(1337) e a 

expressão de proteases, enquanto diminui a produção da matriz cartilaginosa(833). Além 

disso, descobriu-se que o bloqueio de IL-6 em modelos murinos de OA reduziu a 

destruição articular(833,1338). 

A via de sinalização da IL-6 é tipicamente complexa, primeiramente no 

compartilhamento de um correceptor comum (gp130) entre os membros da família IL-6 

(IL-6, oncostatina M [OSM], fator inibidor de leucemia [LIF]). As vias intracelulares 

ativadas incluem MAPKs, AKT, JAK / STAT e potenciador da cadeia leve kappa do 

NFκB. Embora a inibição de IL-6 / STAT3 tenha sido considerada condroprotetora em 

modelos de DMM(833), a inibição dessa via demonstrou aumentar a hipertrofia de 

condrócitos durante o desenvolvimento esquelético(1339), diminuir a expressão de Sox9 

e levar ao aumento da diferenciação hipertrófica em condrócitos(1340), sugerindo uma 

dependência significativa do contexto para a sinalização de IL-6 na cartilagem. Uma nova 

estratégia destinada a promover a capacidade pró-regenerativa da sinalização de IL-6 foi 

publicada utilizando a modulação do correceptor gp130 como meio de prevenir a 

degradação da cartilagem e facilitar o reparo da cartilagem articular(1341). Foi 

descoberto que o composto de pequena molécula RCGD 423 pode promover a 

homodimerização de gp130, reduzindo assim a disponibilidade de correceptores para 

dimerização com receptores da família IL-6. Isso, por sua vez, reduziu a ativação da 
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sinalização MAPK pró-inflamatória e reduziu o dano estrutural no modelo de DMM 

murino, ao mesmo tempo em que aumentou a sinalização via de fosforilação STAT3, 

levando a aumentos na regeneração da cartilagem articular em um modelo de lesão 

osteocondral de rato. O desenvolvimento de compostos capazes de aproveitar as 

capacidades homeostáticas e regenerativas das vias de sinalização inflamatória, evitando 

os efeitos prejudiciais associados aos fatores de sinalização pró-inflamatórios, é um 

avanço significativo para a tradução da compreensão cada vez maior da inflamação 

durante a OA para terapias potenciais. 

A sinalização Wnt é essencial para o desenvolvimento articular e avanços recentes 

forneceram o entendimento atual de que a atividade Wnt fortemente regulada e 

precisamente restrita é necessária para a homeostase da cartilagem e do osso, além de 

prevenção de doenças(1179,1342). Embora os estudos de ganho e perda de função 

investigando o papel da β-catenina e da sinalização Wnt canônica induzam alterações 

semelhantes à osteoartrite em camundongos(1173,1186), os resultados sugerem que uma 

hiperativação da sinalização Wnt canônica leva ao aumento da degradação da cartilagem. 

Com isso em mente, avanços significativos foram feitos recentemente para o 

desenvolvimento de inibidores farmacêuticos de Wnt adequados para uso clínico. Alguns 

autores demonstraram a capacidade de penetração em condrócitos in vitro de dois 

inibidores de pequenas moléculas chamados, stapled β-catenin binding domain of Axin 

(StAx 35R) e stapled peptide derived from the Bcl9 homology domain-2 (SAH-

Bcl2)(1343). Ambos os inibidores bloqueiam a sinalização Wnt canônica via interação 

direta com a β-catenina, interrompendo a função transcricional, demonstrada por sua 

atividade reduzida. Este estudo encontrou que cada inibidor previne a diferenciação 

hipertrófica induzida por Wnt de condrócitos articulares, juntamente com uma regulação 

positiva significativa da expressão do gene Sox9. 
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A triagem de uma gama de compostos com a capacidade de suprimir a atividade 

canônica de Wnt levou à identificação de lorecivivint (SM04690) como um potencial 

DMOAD(1344). Lorecivivint afeta a atividade da via Wnt através da inibição de 2 alvos 

intranucleares, a quinase 2 semelhante a CDC (CLK2) e a quinase 1A regulada por 

fosforilação de tirosina de especificidade dupla (DYRK1A), através das quais atua 

independentemente e em combinação para melhorar a saúde e a função dos condrócitos, 

enquanto inibem a inflamação(1345). Estudos pré-clínicos, incluindo doses repetidas em 

ratos e cães, descobriram que o nível de efeito adverso não observado é de ~ 400 vezes a 

dose planejada em humanos. Estudos in vitro demonstraram que o lorecivivint modulou 

a sinalização Wnt, reduziu a liberação de enzimas degradantes da matriz dos condrócitos, 

demonstrou atividade anabólica em condrócitos e reduziu a sinalização STAT3, a 

sinalização NF-κB e a produção de citocinas inflamatórias em sinoviócitos(1346). 

Pesquisadores avaliaram os efeitos do lorecivivint no fenótipo de condrócitos e no modelo 

de transecção do ligamento cruzado anterior associado a meniscectomia medial parcial 

(ACLT+pMMx) de OA em ratos(1346). Seguindo em seu papel como um antagonista de 

Wnt, observou-se que ele dá suporte à diferenciação condrogênica de MSCs e, 

adicionalmente, reduz a expressão de MMPs e reduz quebra da cartilagem durante a OA. 

Mais surpreendentemente, a análise farmacocinética após uma única injeção intra-

articular revelou que o lorecivivint ainda era detectável em níveis terapêuticos 180 dias 

após o tratamento, sem ser quantificavelmente detectado no nível plasmático. Penetração, 

acúmulo e retenção, ao lado de baixa toxicidade, há muito são idealizados como 

propriedades para DMOADs, de modo que o efeito da modulação da via de sinalização 

seja limitado a alvos celulares específicos. Se a retenção de lorecivivint é atribuível a 

interações do composto com a matriz de cartilagem, ainda restam dúvidas. É difícil definir 

se o regime terapêutico de injeção do composto uma semana após a ACLT + pMMx é 
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adequado para comparação em pacientes com OA que sofrem de doença crônica. Mais 

investigações são fundamentais para entender os tempos específicos e a duração da 

inativação de Wnt necessária para abordar estágios específicos da doença, sem afetar 

qualquer mecanismo de reparo relacionado ao Wnt. A conclusão dos ensaios clínicos de 

fase I demonstrou tolerabilidade em humanos com o lorecivivint, que não foi detectado 

no plasma após injeção intra-articular. A avaliação de estudos de Fase II é necessária para 

apoiar sugestões de melhora na dor da OA e na função articular(1347). 

Um estudo demonstrou que a  sinalização canônica Wnt é regulada na cartilagem 

através da histona metiltransferase DOT1L (Disruptor of telomeric silencing-1)(1348). A 

DOT1L metila a histona H3L79 (H3 lysine 79) especificamente, atuando como um 

regulador positivo para a transcrição gênica e do ciclo celular(1349). Associações entre 

polimorfismos de DOT1L e aumento da suscetibilidade à OA foram previamente 

demonstradas(1004,1350). Ao investigar o efeito da ruptura de DOT1L em condrócitos, 

pesquisadores conseguiram demonstrar que a DOT1L exerce função protetora na 

cartilagem(1348). A inibição in vivo de DOT1L usando o inibidor específico EPZ-5676 

em camundongos levou a uma rápida quebra da cartilagem articular, que foi associada ao 

aumento da ativação da via Wnt canônica. As implicações clínicas do direcionamento de 

DOT1L na OA foram demonstradas pelo tratamento de camundongos com OA induzida 

por EPZ 5676 com um inibidor de Sirtuina-1 (SIRT1), que melhorou significativamente 

o fenótipo da cartilagem. Embora a DOT1L exiba uma função protetora em condrócitos, 

tal efeito não ocorreu em osteoblastos, enquanto a metilação de DOT1L e H3K79 foi 

previamente associada ao aumento da ativação da via Wnt(1004,1351). Tais observações 

suportam a noção de que um balanço bem ajustado tecido-específico da sinalização Wnt 

é necessário para a saúde da cartilagem. Os achados sobre a DOT1L como um fator de 

equilíbrio que controla a ativação canônica de Wnt apoiam a sugestão de que existem 
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mecanismos intrínsecos na homeostase da cartilagem que permitem a função fisiológica 

das vias de sinalização morfológica, enquanto se autorregulam contra a ativação 

patológica(1189,1352). 

 

5.2.8.3 O Papel dos Condrócitos Lesados e Senescentes 

A OA pós-traumática (PTOA) frequentemente se desenvolve em pacientes após 

lesão articular significativa, fratura intra-articular e dano meniscal ou ligamentar. O 

desenvolvimento da doença é frequentemente associado a uma fase inflamatória de curto 

prazo após a lesão inicial, incluindo sangramento intra-articular. Embora o reparo 

cirúrgico muitas vezes possa resolver os sintomas mais agudos, essas lesões articulares 

muitas vezes desencadeiam processos inflamatórios crônicos e de remodelação, 

geralmente levando ao desenvolvimento de OA(1353). 

A cartilagem articular danificada por trauma é frequentemente vista apresentando 

altos níveis de morte celular de condrócitos, gerados tanto pelo trauma inicial quanto pela 

disseminação da perda celular por meio de mecanismos apoptóticos, juntamente com o 

aumento da degradação da matriz extracelular(1354–1356). Demonstrou-se que os 

condrócitos dentro e ao redor dos locais de trauma respondem inicialmente ao dano 

tecidual por meio de uma rápida explosão de atividade mitocondrial, produzindo altos 

níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS)(1357). Tal dano oxidativo cumulativo 

resultante da disfunção mitocondrial e exposição a oxidantes é conhecido por contribuir 

para a continuação da morte dos condrócitos(1358,1359). Alguns pesquisadores testaram 

se a inibição da função mitocondrial dentro da articulação submetida a trauma, exposta a 

um alto influxo de oxigênio, sangue e fatores inflamatórios, poderia ser terapeuticamente 

direcionada para reduzir o dano oxidativo a fim de reduzir o desenvolvimento de 

PTOA(1360). O estudo usou amobarbital ou N-acetilcisteína (NAC) para inibir a cadeia 
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de transporte de elétrons I em um modelo de fratura intra-articular de miniporco, 

resultando em proteção significativa contra PTOA analisada 6 meses após a lesão. 

Notavelmente, o tratamento não teve impacto nas respostas inflamatórias iniciais, 

sugerindo que o direcionamento da via de oxidação pode não afetar negativamente os 

papéis pró-reparativos da inflamação durante a consolidação da fratura. 

Células senescentes (SnCs) já foram encontradas dentro da cartilagem isolada de 

pacientes com OA(654), enquanto a eliminação seletiva de células senescentes de 

camundongos jovens submetidos à transecção do LCA reduziu a erosão da cartilagem e 

diminuiu a dor(663). De fato, o transplante de células senescentes obtidas de cartilagem 

da orelha injetada na articulação do joelho de camundongos do tipo selvagem induziu dor 

e indicações histológicas de degradação da cartilagem semelhante à OA(1361), 

fornecendo mais evidências do papel exacerbador da doença das células 

senescentes(1362,1363). 

 

5.2.9 Imagem na Osteoartrite 

Nas últimas décadas, os exames de imagem têm desempenhado um papel 

importante na crescente aquisição de conhecimento científico que contribui para a nossa 

compreensão da osteoartrite. Radiografias, ressonância magnética (RM), tomografia 

computadorizada (TC), ultrassonografia (US), absorciometria de raios X de dupla energia 

(DXA), tomografia por emissão de pósitrons (PET) e outras modalidades de imagem, 

fornecem métodos não invasivos e prontamente disponíveis a fim de detectar e 

caracterizar a patologia articular estrutural associada à OA. Por esse motivo, a imagem é 

comumente utilizada em estudos de pesquisa para entender melhor a patogênese, 

progressão e tratamento dessa afecção. Apesar de a maioria esmagadora de estudos de 

imagem na OA estarem concentrados na análise de afecções dos joelhos e quadris, temos 
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como foco de nossa pesquisa a OA das mãos. Desta forma, extrapolaremos os dados 

encontrados nos estudos das demais articulações, tentando concentrar nossos esforços em 

pesquisas relativas às mãos.   

 

5.2.9.1 Definição Radiológica da Osteoartrite 

Conforme discutido anteriormente no item 5.2.2 e subsequentes, a definição da 

OA, apesar de fundamental e aparentemente simples, não é tarefa fácil. Estudos têm 

abordado a questão de quais critérios devem ser usados para definir definitivamente a OA 

na prática clínica e em protocolos de pesquisa. Pesquisadores investigaram a incidência 

de osteoartrite de joelho em 340 indivíduos da Osteoarthritis Initiative (OAI) com e sem 

dor no joelho e outros fatores de risco de osteoartrite em um período de acompanhamento 

de 72 meses. Houve uma prevalência moderada crescente (10-40%) de OA definida por 

RM e uma prevalência baixa crescente (0-18%) de OA definida por radiografia ao longo 

do tempo. No entanto, houve apenas uma pequena proporção de indivíduos (2,2% sem 

fatores de risco e 4,8% com fatores de risco no período de acompanhamento) que tinham 

OA definida por ressonância magnética e por radiografia, apresentando dor associada no 

joelho. Os autores concluíram que alterações estruturais em radiografias e ressonância 

magnética não devem ser consideradas OA de joelho definitiva, mas sim um fator de risco 

para a OA(1364). Outro estudo forneceu recomendações de um painel de especialistas 

internacionais em OA para harmonizar os dados de OA em estudos de pesquisa 

populacionais existentes e futuros. O painel chegou à conclusão consensual de que a OA 

definitiva de joelho e quadril deve ser definida principalmente pela presença de dor 

articular e osteófitos definitivos nas radiografias, com dor articular isolada servindo como 

definição secundária(1365). 
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5.2.9.2 Sistemas de pontuação para OA 

Sistemas de pontuação semiquantitativos, incluindo o Whole Organ Magnetic 

Resonance Score (WORMS)(1307), Boston-Leeds Osteoarthritis Score (BLOKS)(1366) 

e Magnetic Resonance Osteoarthritis Knee Score (MOAKS)(1367), têm sido 

amplamente utilizados para investigar a associação entre patologia estrutural do joelho e 

a incidência e progressão da OA do joelho. Novos sistemas de pontuação 

semiquantitativos foram recentemente desenvolvidos e validados para uso em pesquisas 

de OA para avaliar a gravidade da patologia estrutural em outras articulações. Estes 

incluem o Shoulder Osteoarthritis Severity Score (SOAS) para a articulação do 

ombro(1368), o Scoring Hip Osteoarthritis with Magnetic Resonance Imaging 

(SHOMRI) para a articulação do quadril(1369) e o Thumb Osteoarthritis MRI Score 

(TOMS) para a primeira articulação carpometacarpal(1370). Esses novos sistemas de 

pontuação demonstraram ter alta validade de construto e alta concordância 

interobservador para avaliar a gravidade da patologia articular estrutural na RM. 

 

5.2.9.3 Radiologia na Osteoartrite das mãos 

Estudos forneceram informações sobre a patogênese e o diagnóstico da OA das 

mãos. Pesquisadores utilizaram modelagem estatística da forma das imagens de TC para 

investigar as diferenças na morfologia do trapézio e do primeiro metacarpo entre 47 

indivíduos com OA inicial da primeira articulação carpometacarpal (1CMC) e 22 

controles saudáveis. Os achados característicos da OA na 1CMC incluíram saliências da 

tuberosidade volar do primeiro metacarpo, alargamento e aprofundamento da superfície 

articular e crescimento ósseo ao longo das margens côncavas da articulação(1371). Outro 

estudo investigou a associação entre dor articular e patologia estrutural da 1CMC em 

radiografias, ressonância magnética e US em 289 indivíduos na coorte Hand 
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Osteoarthritis in Secondary Care (HOSTAS). A dor na base do polegar foi associada 

com a presença de osteófitos na radiografia, mas não com características inflamatórias na 

RM (lesões de sinovite e edema de medula óssea) ou US (espessamento sinovial, derrame 

e sinal de power Doppler). Os resultados contrastam com estudos anteriores envolvendo 

indivíduos com OA de dedo que mostraram uma forte associação entre dor articular e 

características inflamatórias na RM e US(1372,1373) e, portanto, sugerem que OA de 

polegar é um fenótipo distinto da OA da mão(1374). Investigadores pesquisaram a 

associação entre a textura do osso trabecular em raios-X e osteófitos na ressonância 

magnética das articulações interfalângicas em 21 mulheres sem OA das mãos da coorte 

Oslo Hand OA. A textura do trabeculado ósseo (a direção da rugosidade óssea) das 

falanges está associada a osteófitos definidos por RM em indivíduos sem OA 

radiográfica. Os resultados sugerem que a análise da textura do osso trabecular, se medida 

apropriadamente nas radiografias, pode ser um método útil para a detecção precoce da 

OA da mão(1375). 

 

5.2.9.4 Avaliação Radiográfica da Osteoartrite 

A mensuração do resultado da doença na osteoartrite inclui diferentes 

possibilidades:  

(a) idealmente, a mensuração do processo real da doença, que poderia ser obtida 

apenas pela avaliação anatomopatológica;  

(b) medidas de dor e incapacidade articular, ou  

(c) medição por imagens de alterações estruturais articulares.  

Na impossibilidade de realizar uma avaliação anatomopatológica, devem ser 

utilizadas as duas alternativas restantes. Embora as medidas clínicas sejam provavelmente 

os melhores indicadores da atividade da doença e de um fármaco, além de serem as mais 
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facilmente apreciadas por médicos e pacientes, elas podem ser influenciadas a longo 

prazo por diversos outros fatores. Além disso, o desenvolvimento de incapacidade grave, 

ou seja, o desfecho final da doença, pode não ser fácil de determinar (por exemplo, a 

inadequação de parâmetros como a frequência de artroplastias).  

A radiografia simples é atualmente a técnica de imagem mais econômica, 

facilmente disponível e aceita para avaliar as alterações estruturais da OA. Atualmente é 

proposta como sendo um “substituto” para a mensuração do processo da doença, desde 

que a metodologia existente seja suficientemente padronizada, mas também que possa ser 

razoavelmente correlacionada com a mudança dos sintomas(1376). 

Os níveis de padronização da metodologia radiográfica existente incluem a 

técnica, as variáveis de avaliação e o resultado. Grande parte do esforço nos últimos anos 

tem sido colocado na padronização da técnica, a fim de limitar as fontes de variabilidade 

na medição e interpretação, incluindo: posicionamento do paciente, procedimento 

radiográfico (por exemplo, centralização do ponto focal de raios-X, a distância foco-filme 

etc.) e o processo de medição. Diferentes documentos foram produzidos a esse respeito, 

seja por órgãos científicos como a OARSI(1377), ou a American Academy of Orthopaedic 

Surgeons (AAOS) em conjunto com a OMS(1378), ou por autores individuais(1379–

1381) e dizem respeito às três grandes articulações que hoje são consideradas alvo de 

investigação, a saber, o quadril, o joelho e a mão. Vários aspectos básicos já são padrão 

no procedimento radiográfico, como o uso de tela rápida, filme cassete e distância foco-

filme de 100 cm. Com relação ao posicionamento do paciente, deve-se observar que o 

uso da fluoroscopia é recomendado para um correto alinhamento do feixe de raios X. 

Além disso, suportes para as mãos devem ser fornecidos em algumas posições para a 

estabilidade do paciente e os mapas do pé (ou mão) podem ser úteis para 

reposicionamento e reprodutibilidade (embora até mesmo um controle multiponto possa 
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ser necessário em alguns casos, por exemplo, para evitar torque corporal sobre o joelho 

durante a avaliação dos quadris com descarga de peso). Para estudos envolvendo o quadril 

ou o joelho, a preferência atual vai para as vistas anteroposteriores com sustentação de 

peso (em pé) de uma ou ambas as articulações. No entanto, ainda pode haver discussões 

sobre a possibilidade de aceitar vistas do quadril com o paciente deitado sobre a mesa e 

os pés rodados internamente, uma vez que este último parece aplicar uma carga na 

superfície articular, possivelmente dispensando a necessidade de filmes de sustentação 

de peso(1378). Da mesma forma, ainda é necessário trabalhar para definir se os 

compartimentos tibiofemorais do joelho devem ser mais bem investigados na visão 

totalmente estendida ou na visão parcialmente flexionada. Por outro lado, existe 

concordância suficiente na investigação do compartimento femoropatelar do joelho pela 

visão da linha do horizonte (também conhecida como axial, ou nascer / pôr do sol) de 

cada joelho, assim como para a visão dorsopalmar do punho e da mão. Detalhes sobre o 

posicionamento do paciente e alinhamento do feixe de raios X são fornecidos em outro 

lugar(1377,1378). A correção da magnificação da imagem radiográfica demonstrou 

melhorar a acurácia e a precisão das medidas, especialmente para o quadril e joelho, uma 

vez que a distância entre a articulação e o filme pode variar entre os indivíduos, ou para 

o mesmo indivíduo se ocorrer mudança significativa de peso corporal entre a realização 

dos exames(1382). Finalmente, reconhece-se a necessidade de leitura central, testes de 

qualidade e reprodutibilidade, bem como treinamento adequado de radiologistas e 

técnicos. 

Idealmente, escalas radiográficas globais seriam uma variável de avaliação 

perfeita, pois considerariam tanto a perda de cartilagem (estreitamento do espaço 

articular) quanto a resposta óssea (osteófitos, esclerose, cistos etc.) e a progressão da 

doença (além da graduação dessa progressão). A escala de Kellgren e Lawrence(1383) 
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foi a primeira e mais amplamente utilizada dessas tentativas. No entanto, os limites 

inerentes à escala e à sua implementação(1384) favoreceram o retorno à avaliação de 

características radiográficas individuais e sua quantificação separada, ou pelo menos 

semiquantitativa. Atualmente, uma característica evidente como o estreitamento do 

espaço articular (JSN) pode ser quantificada com precisão em décimos de mm por régua, 

paquímetro ou mais precisamente pela medida computadorizada da radiografia digital. A 

precisão é certamente muito aumentada pela digitalização e técnicas computadorizadas 

de análise de imagens. Embora metodologias quantitativas semelhantes possam ser 

aplicadas para características de resposta óssea, a classificação semiquantitativa em uma 

escala de 0 a 3 tem sido proposta como uma alternativa mais padronizada para a maioria 

deles (osteófitos, esclerose subcondral e cistos etc.) e para o próprio JSN, resultando na 

criação de novos atlas que podem ser facilmente utilizados para padronização(1385). 

Qualquer que seja a variável selecionada, esta deve ser avaliada separadamente para cada 

compartimento conjunto. Aparentemente existe acordo científico e regulatório sobre a 

proposta de usar a medição do JSN no ponto mais estreito articular como variável 

primária em estudos de progressão da doença para quadril e joelho, enquanto osteófitos 

e outras alterações ósseas devem ser consideradas como variáveis secundárias. Por outro 

lado, os estudos de prevenção podem se concentrar melhor nos osteófitos, uma vez que 

estão mais fortemente associados à dor, pelo menos no joelho, e são um componente 

básico dos critérios de classificação. Os resultados radiográficos em estudos da mão 

provavelmente devem ser baseados em características predeterminadas descritas em atlas 

publicados, na ausência de padronização suficiente de variáveis mais precisas.  
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5.2.9.4.1 Significado do Resultado Radiográfico  

Foram revisados estudos longitudinais publicados avaliando a taxa de JSN na 

articulação do joelho. Apesar de a maioria destes estudos ser questionável por uma série 

de motivos, seja por uma curta duração de seguimento em alguns deles, ou por um 

pequeno número de pacientes para outros, ou seja, pela inclusão de pacientes com 

diferentes graus de fatores de risco para progressão; a taxa de JSN varia muito. Várias 

discussões poderiam ser feitas para as diferenças na técnica e padronização, mas há uma 

indicação clara de que a mudança geral no JSN pode ser muito menor do que o esperado 

anteriormente, e muito pequena (<0,1 mm/ano). De fato, isso foi confirmado por estudos 

de tamanho e duração apropriados, direcionados à investigação da história natural da OA 

em um grupo de pacientes muito selecionado(1386,1387). Nesses estudos, a taxa média 

de JSN foi de cerca de 0,08 mm/ano. O significado clínico de uma alteração tão pequena 

é duvidoso e, de fato, a correlação entre a progressão radiográfica e a progressão dos 

sintomas foi pobre. A definição clara do resultado radiográfico a ser perseguido em 

estudos de DMOADs na OA e sua validade, é desta forma, o ponto fraco na metodologia 

existente. 

 

5.2.9.5 Avaliação por Ultrassonografia da OA 

A radiografia convencional (RC) é a modalidade de imagem padrão na avaliação 

de anormalidades estruturais na OA das mãos(1274,1388), porém a ultrassonografia (US) 

vem sendo reconhecida e consolidada como uma modalidade de imagem extremamente 

útil para a detecção de sinovite e osteófitos em pesquisas clínicas sobre o assunto(1389–

1391). Nos últimos anos, temos testemunhado o uso crescente da ultrassonografia como 

ferramenta para avaliação de pacientes com artrite inflamatória. Além de ser um método 

barato, seguro e amplamente disponível, a US oferece a perspectiva de avaliação mais 
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precisa da inflamação dos tecidos moles do que o exame clínico 

convencional(1392,1393) e com a mesma sensibilidade da ressonância magnética 

(RM)(1394). Contudo, apesar do crescente interesse e de sua grande utilidade na prática 

clínica cotidiana, a US ainda é percebida como uma técnica operador-dependente, 

restringindo seu uso em ensaios clínicos. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de 

Medicina Regenerativa (SBRET), através de seus membros, tem sido pioneira no 

incentivo à pesquisa, treinamento e divulgação da US como ferramenta no auxílio ao 

diagnóstico e tratamento no dia a dia dos ortopedistas, reumatologistas, especialistas em 

dor ou outras áreas afins, que batalham na árdua tarefa de tratar a OA das mãos, a fim de 

que o método se consolide na prática clínica. Se é bem verdade que o ortopedista não usa 

um estetoscópio no pescoço, talvez se torne uma realidade futura, que todo bom 

ortopedista utilize um transdutor de ultrassonografia regularmente ao avaliar seus 

pacientes. 

Desde que o Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) US Working 

Group formulou o primeiro consenso internacional sobre as definições da US para 

patologias articulares na AR, um maior grau de homogeneidade tem sido observado na 

literatura publicada ao definir a sinovite(1395). 

A formação de osteófitos é uma característica fundamental da osteoartrite(1396), 

e os osteófitos detectados por ultrassonografia e radiografia nas articulações dos dedos 

foram encontrados relacionados à dor(1397), bem como à progressão dos sinais 

radiográficos de OA da mão(1398). Além disso, a US demonstrou ser mais sensível do 

que a RC na detecção de osteófitos nos dedos(1397,1399,1400). 

Em relação à ultrassonografia das articulações das mãos e pés, um estudo sobre 

articulações do mediopé com doença articular inflamatória e não inflamatória mostrou 

que, em comparação com a radiografia, a avaliação com US encontrou significativamente 
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mais osteófitos (14,1% versus 0,5%) e erosões (2,5% versus 0,1%)(1401). O sinal 

positivo do Power Doppler (PD) foi observado em 8,3% dos casos e não foi observada 

diferença significativa entre doença articular inflamatória e não-inflamatória. 

Pesquisadores estudaram as articulações dos dedos das mãos sem OA radiográfica, bem 

como as articulações dos dedos sem alargamentos ósseos clínicos com a US, e realizaram 

um seguimento de 5 anos com avaliação clínica, US e radiografia (Figura 96)(1402). A 

US demonstrou osteófitos em 28,6% da articulação sem OA radiográfica e em 54,7% sem 

aumentos ósseos clínicos. No seguimento de 5 anos, foram observadas associações 

significativas entre os osteófitos detectados por US e a formação de OA radiográfica, 

aumentos ósseos clínicos e estreitamento do espaço articular.  

 

Figura 96. Exame ultrassonográfico e radiografia convencional da segunda articulação interfalângica proximal na 
linha de base (2009) e acompanhamento (2013). A ultrassonografia (A) mostrou pequenos osteófitos na superfície 
articular proximal e distal (setas), enquanto as radiografias concomitantes (B) foram avaliadas como normais (KL0). 
No seguimento (C), a mesma articulação havia evoluído para OA radiográfica (ponta de seta), com desenvolvimento 
de estreitamento do espaço articular e esclerose subcondral (ponta de seta), além de desalinhamento. Fonte: 
Mathiessen, A. Ultrasound-detected osteophytes predict the development of radiographic and clinical features of hand 
osteoarthritis in the same finger joints 5 years later. RMD Open 2017;3:e000505. doi:10.1136/ rmdopen-2017-000505. 
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Assim, osteófitos detectados por US predizem a OA radiográfica e clínica da 

mão(1402). Finalmente, um estudo sobre OA de mão relatou que, enquanto os escores 

radiográficos de osteófitos se correlacionaram bem com os escores da US, a avaliação da 

US detectou até 25% mais osteófitos do que a radiografia. Apenas alguns pacientes 

demonstraram sinal positivo do Power Doppler(1403). Em conjunto, a sensibilidade da 

US para detectar osteófitos em várias articulações parece ser maior do que a da 

radiografia. 

Tanto a escala de cinza (GS) quanto o PD demonstraram ser sensíveis a mudanças 

e preditivos de desenvolvimento de artrite e danos estruturais radiográficos(1404,1405), 

mas não existe acordo sobre como classificar as alterações detectadas e em que extensão 

ambas as características do espectro inflamatório ultrassonográfico devem ser 

monitoradas, se as alterações morfológicas na GS [derrame e hipertrofia sinovial (SH)], 

a hipervascularidade apresentada pelo PD, ou ambas. A abordagem mais utilizada para 

pontuação da sinovite é uma classificação semiquantitativa (SQ) de gravidade em uma 

escala de 0 a 3, mas após a introdução da US Doppler, alguns sistemas de pontuação 

focaram apenas na hipervascularidade sem levar em conta as alterações da GS 

(especialmente a SH)(1406–1408). Muitas definições diferentes para as notas individuais 

foram propostas por diversos grupos, e não há consenso generalizado sobre qual desses 

sistemas é o mais adequado para ser aplicado(1409,1410). 

Uma definição padronizada de sinovite, bem como um sistema de pontuação 

baseado em um consenso, melhoraria, portanto, o desempenho da US como medida de 

resultado em ensaios clínicos de OA. A fim de uniformizar as definições das lesões 

elementares de sinovite e os sistemas de pontuação, um grupo de especialistas do 

OMERACT US Working Group e de uma Força-Tarefa da Liga Europeia Contra o 

Reumatismo (EULAR), decidiu analisar os sistemas de pontuação, avaliando a 
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concordância inicial entre os especialistas e examinando como reduzir a variabilidade na 

pontuação da sinovite, a fim de desenvolver uma definição e classificação melhorada e 

baseada em um consenso. Como consequência, esse grupo de pesquisadores desenvolveu 

uma nova escala baseada em uma combinação dos resultados da GS e do PD, chamada 

PDUS(1411) (Figura 97).  

A avaliação dorsal da articulação MCF apresentou concordância como a posição 

chave de varredura para aquisição de imagem de sinovite em 90% dos examinadores. 

Uma concordância perfeita (100%) foi alcançada nas seguintes definições: 

1. Uma articulação normal é aquela sem hipertrofia sinovial hipoecóica, 

independentemente da presença de derrame articular, e sem sinal de 

Power Doppler detectado na sinóvia;  

2. A sinovite na Escala de cinza é uma hipertrofia sinovial hipoecóica, 

independentemente da presença de derrame articular e de qualquer grau 

de sinal de Power Doppler;  

3. Um sinal de Power Doppler positivo é caracterizado como pelo menos 

uma mancha vermelha dentro da hipertrofia sinovial hipoecóica. 

Mais de 90% dos especialistas que formularam a escala concordaram em não 

considerar o derrame sozinho (ou seja, sem SH concomitante) como um sinal de sinovite, 

e não definir e pontuar derrame articular e SH juntos como componentes de um processo 

comum (sinovite na GS). Eles concordaram em definir sinovite como "hipertrofia sinovial 

hipoecóica" mesmo na ausência de sinal de PD (> 90%). Essa decisão foi tomada com 

base na consideração da enorme variabilidade dos módulos Doppler em diferentes 

máquinas de US, algumas delas com baixa sensibilidade de PD, mesmo na presença de 

GS aceitáveis. 
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Figura 97. O Painel A mostra o desenho esquemático dos graus individuais de SH hipoecóico para a GS isoladamente. 
Para cada grau também é mostrada a imagem GS correspondente. (1) Nenhum=Grau 0: sem SH independente da 
presença de derrame; (2) mínimo=Grau 1: SH com ou sem derrame até o nível da linha horizontal que liga as 
superfícies ósseas M e P; (3) moderado=Grau 2: SH com ou sem derrame estendendo-se além da linha articular, mas 
com superfície superior convexa (curvada para baixo) ou hipertrofia estendendo-se além da linha articular, mas com 
superfície superior plana; (4) grave=Grau 3: SH com ou sem derrame estendendo-se além da linha articular, mas com 
superfície superior plana ou convexa (curvada para baixo). O Painel B mostra o desenho esquemático das notas 
individuais para a atividade Doppler. Para cada grau também é mostrada a imagem de ultrassom correspondente. (1) 
Nenhum=Grau 0: sem atividade Doppler; (2) mínimo=Grau 1: até três pontos únicos de Doppler ou até um ponto 
confluente e dois pontos simples ou até dois pontos confluentes; (3) moderado=Grau 2: maior que o Grau 1, mas 
<50% dos sinais Doppler no fundo total da GS; (4) grave=Grau 3: superior ao Grau 2 (>50% da GS de fundo). O 
Painel C mostra a pontuação EULAR-OMERACT para sinovite PDUS combinando sinal de SH e PD em escala de 
cinza. Articulação normal=Grau 0: sem SH detectado em escala de cinza e sem sinal de PD (dentro da sinóvia); 
sinovite mínima=Grau 1: sinal de grau 1 SH e ≤ grau 1 PD sinal; sinovite moderada=Grau 2: SH de Grau 2 e sinal 
de PD de Grau ≤ 2 ou SH de Grau 1 e sinal de PD de Grau 2; sinovite grave=Grau 3: SH Grau 3 e sinal PD ≤Grau 3 
ou hipertrofia sinovial Grau 1 ou 2 e sinal PD Grau 3. fx1, tecido conjuntivo; EULAR, Liga Europeia Contra o 
Reumatismo; GS, escala de cinza; M, cabeça do metacarpo; P, osso falange proximal; OMERACT, Outcome Measures 
in Rheumatology; PD, Power Doppler; SH, hipertrofia sinovial. Fonte: D’Agostino M-A, et al. RMD Open 2017;3:e000428. 
doi:10.1136/rmdopen-2016-000428. 
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Eles também concordaram (86%) em usar uma pontuação de 0 a 3 para cada 

componente elementar (ou seja, sinal SH e PD, sendo a classificação semiquantitativa de 

PD uma versão modificada do sistema de pontuação PD semiquantitativo proposto por 

Szkudlarek), permitindo que mais Doppler seja presente no grau 1(1407). 

Com base nos pontos acima, mais de 90% dos participantes concordaram em 

avaliar e classificar a sinovite usando o sinal GS, SH e PD juntos em um sistema de 

pontuação semiquantitativo combinado. A gravidade geral da sinovite, no escore 

combinado, depende da quantidade de PD e da quantidade e configuração de SH (ou seja, 

a SH aparecendo hipoecóica e criando um abaulamento convexo / côncavo ou linear do 

perfil da cápsula). Nessa pontuação combinada, a pontuação mais alta de SH ou DP 

hipoecóica é usada para classificar a gravidade geral da sinovite (Tabela 15). A Figura 97 

-Painel C acima, mostra um desenho esquemático com imagens de US correspondentes 

aos graus acordados de SH (Figura 97 - Painel A) e PD (Figura 97 - Painel B), bem como 

da pontuação combinada de PDUS (Figura 97 – Painel C). 

Tabela 15. Sistema de pontuação combinado EULAR-OMERACT para classificar sinovite na artrite reumatóide. 

Grau 0: normal Sem SH detectada por GS e sem sinal de PD (dentro da 
sinóvia) 

Grau 1: sinovite mínima Grau 1 SH e sinal ≤ Grau 1 PD 
Grau 2: sinovite moderada Grau 2 SH e sinal ≤ Grau 2 PD ou; 

Grau 1 SH e um sinal Grau 2 PD 
Grau 3: sinovite severa Grau 3 SH e sinal ≤ Grau 3 PD ou;  

Grau 1 ou 2 SH e um sinal Grau 3 PD 
Proposta de sistema de pontuação combinado PDUS (GS e PD) graduado de 0 a 3 descrevendo os critérios para os 
graus individuais em relação ao sinal de SH na GS e PD. O mais alto dos dois determina a pontuação final 
combinada. EULAR, Liga Europeia Contra o Reumatismo; GS, escala de cinza; OMERACT, Outcome Measures 
in Rheumatology; PD, Power Doppler; SH, hipertrofia sinovial. 

 

Apesar de a escala acima ter sido desenvolvida para avaliação de pacientes 

portadores de artrite reumatóide, acreditamos que sua metodologia de estudo de imagens 

possa ser extrapolada para investigação de pacientes com OA das mãos de causa não 

reumatológica. 
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5.2.9.6 Avaliação por TC e Medicina Nuclear na OA 

Alguns artigos relevantes empregando TC na OA foram realizados nos últimos 

anos, principalmente examinando as principais articulações, ou seja, joelho, quadril e 

ombro. Alguns autores estudaram a espessura da cartilagem em artrogramas de TC de 30 

joelhos saudáveis e 30 joelhos com OA. Surpreendentemente, as espessuras média e 

máxima da cartilagem na face posterior do côndilo femoral medial foram 

significativamente maiores nos joelhos com OA(1412). No entanto, a relevância clínica 

deste achado permanece obscura. Em um estudo longitudinal de base populacional, foi 

demonstrado que vários parâmetros antropométricos e ósseos, avaliados com medidas 

quantitativas periféricas de TC, eram diferentes entre filhos e netos de indivíduos com 

OA de quadril / joelho e controles(1413). 

Em relação à medicina nuclear, uma pesquisa estudou a captação óssea do 

radiofármaco Tc-99m-HDP em pacientes agendados para ATJ, em comparação com 

avaliação radiográfica e de ressonância magnética. O SUVmáx foi significativamente 

correlacionado com os escores de KL e da RM, porém o SUVmáx e outros parâmetros de 

imagem não se correlacionaram com os sintomas(1414). 

Contudo, apesar de extremamente úteis em outras áreas, como são estudos pouco 

utilizados para avaliação da OA, sobretudo das mãos, não nos deteremos no 

aprofundamento destes métodos de imagem. 

 

5.2.9.7 Avaliação por Ressonância Magnética na OA 

Os mecanismos das alterações estruturais e sintomas articulares relacionados à 

OA não são bem compreendidos. A dor no joelho, por exemplo, frequentemente não está 

relacionada à presença e gravidade de anormalidades estruturais. Um artigo encontrou 

uma associação significativa entre lesões de cartilagem e função física reduzida com base 
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tanto em autorrelatos quanto em testes de desempenho físico entre indivíduos com joelho 

assintomático e sintomático(1415). Pacientes com OA de joelho geralmente relatam dor 

também em outros locais além do joelho, e isso pode enfraquecer a associação entre a 

percepção da dor e os achados de imagem local. Um estudo com adultos de meia idade e 

idosos investigou a presença de dor em vários locais (pescoço, costas, mãos, ombros, 

quadris e pés) e sua associação com achados de RM do joelho(1416). A associação entre 

anormalidades estruturais do joelho e dor foi mais forte em indivíduos com dor isolada 

no joelho em comparação com indivíduos com dor no joelho e outras articulações. Os 

resultados confirmam que as lesões estruturais estão envolvidas nos mecanismos da dor 

localizada.  

A osteoartrite é atualmente reconhecida como uma falha de toda a 

articulação(1417), e a RM tem uma vantagem única com a visualização multiplanar de 

todos os componentes articulares. Ela é aceita como uma medida de resultado tanto na 

osteoartrite do joelho quanto na doença inflamatória de outras articulações.  

Características que não são visíveis na radiografia convencional (RC), como 

lesões da medula óssea (BML) e sinovite, são comprovadamente marcadores importantes 

para prognóstico e sintomatologia tanto na osteoartrite do joelho quanto na artrite 

reumatóide(1418–1420), e numerosos estudos em artrite reumatóide mostraram que a RM 

é mais sensível do que a RC na detecção de danos estruturais nas articulações do punho 

e dos dedos(1421,1422). No entanto, apenas alguns estudos de RM foram realizados na 

osteoartrite da mão(1277,1279,1423). A RM tem a vantagem adicional de demonstrar 

BMLs(1373). No entanto, ela é relativamente cara e a maioria das bobinas de RM tem 

campo de visão limitado e só pode visualizar da segunda à quinta articulações 

interfalângicas distais e proximais (IFDs e IFPs) de uma mão de cada vez. Há alguns anos 
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foi publicado o primeiro sistema de pontuação de RM proposto para osteoartrite da mão, 

que mostrou uma confiabilidade intra e interobservador muito boa(1424). 

A interação da cartilagem articular e do osso subjacente na evolução da OA tem 

sido o interesse de vários estudos. Essas interações foram abordadas em um estudo 

observando as associações das características microestruturais do osso trabecular e da 

espessura da cartilagem, ambas avaliadas a partir de imagens de RM em indivíduos 

normais, com OA precoce e OA grave(1425). Pesquisadores estudaram a associação entre 

os parâmetros quantitativos da RM da cartilagem, assim chamada, RM de Cartilagem 

Aprimorada com Gadolínio (dGEMRIC, sensível aos proteoglicanos da cartilagem), o 

tempo de relaxamento T2 (sensível ao colágeno e hidratação da cartilagem) e as 

características de textura baseadas em raios-X de osso subcondral(1426). Os autores 

descobriram dependências complexas entre os biomarcadores de RM da cartilagem e a 

organização arquitetônica do osso trabecular subcondral, confirmando que na OA as 

alterações teciduais estão conectadas umas às outras(1426). Em outro estudo empregando 

a análise de textura de radiografias, foi demonstrado que a presença de lesões de 

cartilagem ou lesões de medula óssea estão associadas a alterações na estrutura 

óssea(1427). Além da morfologia interna do osso, sabe-se que a geometria articular se 

altera na OA. 

As BMLs em imagens de RM são um achado típico na OA, muitas vezes 

associado à degeneração da cartilagem e dor articular(1428–1430). Trauma e circulação 

prejudicada são apontados como os mecanismos patogênicos mais prováveis para as 

BMLs, no entanto, ainda falta uma caracterização histopatológica exata delas. 

Pesquisadores avaliaram as BMLs detectadas antes da artroplastia total do joelho (ATJ) 

usando técnicas histológicas e de microarray de tecido colhido em cirurgia(1431). Nas 

BMLs, o volume da medula óssea foi reduzido e substituído por tecido conjuntivo fibroso 
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denso, novos vasos sanguíneos, cartilagem hialina e fibrocartilagem. A análise de 

microarrays encontrou uma diferença significativa na expressão de mais de 200 genes 

nas BMLs. Elas demonstraram áreas de alta atividade metabólica expressando genes para 

sensibilização à dor, neuronais, para matriz extracelular e genes de sinalização pró-

inflamatória. 

Comparado ao tecido normal, o osso que apresenta o padrão de sinal típico para a 

BML na RM revelou aumento de microdanos na matriz óssea, que foi associado ao 

aumento da reabsorção tecidual e redução da densidade de osteócitos e do volume da 

cartilagem. Além disso, o tecido que apresenta a BML mostrou características vasculares 

alteradas e aumento da densidade arteriolar. Esses achados parecem apoiar a hipótese de 

que a origem da BML deve ser encontrada na carga anormal e na vasculatura alterada. 

Curiosamente, em alguns estudos, a RM mostrou-se menos sensível do que as 

radiografias na detecção de osteófitos na extremidade proximal das articulações 

interfalângicas(1432). Esse achado, já relatado por outros autores(1400), poderia ser 

explicado por um “sinal de vazio” do cálcio densamente impactado nos osteófitos. Apesar 

disso, em outro estudo, os pesquisadores descobriram que a RM foi mais sensível que a 

RC na detecção de erosões e osteófitos. Eles também verificaram que a frequência de 

osteófitos definidos por RM, JSN, erosões, atrito, desalinhamento, ligamentos colaterais 

ausentes/descontínuos e BMLs aumentou com a gravidade radiográfica. A sinovite foi 

frequente e mais comum na osteoartrite radiográfica leve(1433). Diferentes autores 

descreveram que os cistos ósseos são mais frequentemente detectados por radiografias do 

que por ressonância magnética(1432,1434). A avaliação radiológica hipoteticamente 

superestima a presença de cistos. A ressonância magnética provavelmente retrata a perda 

de um sinal de fluido entre o cisto e o espaço articular que define a presença de um geodo 
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de forma mais eficaz, enquanto as erosões podem parecer cistos em 

radiografias(1433,1434). 

A RM provou sua utilidade como ferramenta de imagem para pesquisa em OA, 

pois é capaz de avaliar a patologia em nível molecular em estruturas não visualizadas pela 

radiografia(1435,1436). As alterações bioquímicas na cartilagem podem ser avaliadas 

antes que as alterações morfológicas se tornem evidentes(1437). A articulação é avaliada 

holisticamente com a RM, ou seja, virtualmente todas as estruturas formadoras da 

articulação podem ser visualizadas, como sinóvia, meniscos, cartilagem articular, medula 

óssea, estruturas capsulares, coleções de fluidos e ligamentos(1437). É fundamental 

escolher as sequências de pulsos de RM aplicáveis para analisar as características 

distintivas da OA. Sequências com supressão de gordura sensível a fluidos (por exemplo, 

sequências de spin-eco rápidas ponderadas em T2, ponderadas em densidade de prótons 

ou ponderadas intermediárias) são úteis para a avaliação de BMLs focais (medula óssea) 

e defeitos de cartilagem(1438–1440). Sequências do tipo gradiente-recall (GRE) (por 

exemplo, gradiente 3D-spoiled em estado estacionário [SPGR], disparo rápido em ângulo 

baixo [FLASH] e eco duplo em estado estacionário [DESS]) fornecem excelente 

contraste de cartilagem para o osso subcondral e alta resolução espacial. Eles são 

apropriados para estimativa quantitativa de volume e espessura(1439,1441). 

No cenário clínico atual, as estratégias para aquisição de imagens capazes de 

distinguir a deterioração morfológica da cartilagem na OA apenas nos estágios avançados 

ainda não são sensíveis para identificar alterações bioquímicas imperceptíveis durante o 

estágio inicial da doença. Novas técnicas quantitativas, como T1 rho, mapeamento T1, 

mapeamento T2, mapeamento T2* e ressonância magnética tardia da cartilagem com 

gadolínio (dGEMRIC), coletivamente chamadas de ressonância magnética 

composicional, fornecem avaliações indiretas e diretas da composição da cartilagem e, 
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consequentemente, permitem uma identificação mais precoce da OA(1442–1445). 

Alterações histológicas e bioquímicas iniciais na degeneração da cartilagem incluem 

ruptura da rede de colágeno, diminuição do conteúdo de proteoglicanos e aumento da 

permeabilidade à água(1207). Estruturalmente, uma unidade de proteoglicanos é 

composta por um núcleo de proteína e GAGs ligados covalentemente ao núcleo(1446). 

Com a degeneração, o PG da cartilagem se difunde no líquido sinovial, reduzindo assim 

o conteúdo de água da cartilagem, causando afinamento dela, além de fibrilação que 

constitui o estágio inicial da OA(1447). 

As técnicas de RM de composição permitem que essas alterações bioquímicas na 

MEC da cartilagem sejam identificadas antes das alterações morfológicas que não podem 

ser vistas na RM tradicional(1448). No método dGEMRIC, a carga negativa do GAG irá 

repelir o Gd(DTPA)2- carregado negativamente, que portanto terá dificuldade em penetrar 

na cartilagem normal com GAG abundante. Assim, a cartilagem mais saudável exibe um 

índice dGEMRIC mais alto (maior tempo de relaxamento T1 pós-contraste). Desta 

maneira, o dGEMRIC pode ser utilizado para avaliar a variação espacial da concentração 

de GAG e parece um método promissor para medir com precisão a degradação precoce 

associada à OA na cartilagem ECM(1448,1449). Um estudo demonstrou que dGEMRIC 

MRI poderia ajudar a identificar a degeneração precoce da cartilagem. Na cartilagem 

doente, o baixo conteúdo de GAG foi acompanhado por distribuição de alto contraste e 

difusão facilitada(1450). Pesquisadores encontraram as correlações entre um baixo índice 

dGEMRIC, futuros sintomas de OA e alterações radiográficas em pacientes com lesão do 

LCA. Ele pode, portanto, ter um valor preditivo para OA futura(1451). O dGEMRIC MRI 

também foi usado no estudo para avaliar os efeitos terapêuticos dos medicamentos 

modificadores da osteoartrite (DMOAD)(1442). 
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Os valores nativos de T1 (relaxamento spin-lattice) foram relatados como 

sensíveis à estrutura macromolecular da matriz da cartilagem(1445) e se relacionam mais 

com o conteúdo de PG do tecido do que com a arquitetura do colágeno(1452). Wiener et 

al., em seu estudo, mostraram a dependência do valor de T1 na estrutura macromolecular 

da cartilagem com uma diminuição dos valores de T1 da camada superficial para a 

profunda dos compartimentos cartilaginosos de voluntários humanos saudáveis(1453). O 

tempo de relaxamento spin-lattice dentro da estrutura rotativa (T1rho) é considerado 

suscetível a interações de troca de baixa frequência entre as macromoléculas grandes e 

lentas e as moléculas de água que compõem a MEC da cartilagem(1454). Em princípio, 

a magnetização é inclinada no plano transversal na imagem T1rho padrão e é “spin-

locked” por um campo de radiofrequência constante(1455,1456). As medições de T1rho 

foram consideradas responsivas a variações no conteúdo de PG da cartilagem bovina 

enzimaticamente degradada, sugerindo o potencial de T1rho para ser utilizado como um 

biomarcador para OA em um estágio inicial(1457,1458). O uso de métricas T1 rho 

derivadas da RM foi proposto em um ensaio clínico, que está atualmente em curso, para 

monitorar o efeito terapêutico de um inibidor de IL-1 (IL-1Ra), Anakinra,  como uma 

medida da diminuição da incidência de danos na cartilagem, ou seja, OA em pacientes 

que sofrem de uma lesão recente do LCA(1459). 

Em contraste, o mapeamento em T2 foi baseado na estrutura e hidratação do 

colágeno para definir a composição molecular da cartilagem hialina. Os valores de T2 

aumentam na cartilagem saudável das camadas profundas para as superficiais(1460). O 

mapeamento T2* também foi estudado por suas características específicas, como alta 

resolução de imagem, velocidade de imagem e capacidade de realizar avaliação de 

cartilagem isotrópica em 3D(1444,1461). Vários estudos compararam as sensibilidades 

relativas das medidas quantitativas de T1rho e T2 com as primeiras alterações 
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degenerativas da MEC da cartilagem(1462,1463). O consenso foi que T1rho pode ser 

mais suscetível a alterações iniciais da MEC da cartilagem relacionadas à diminuição do 

conteúdo de PG, enquanto T2 é apenas suscetível a alterações na rede de colágeno em 

estágio mais avançado. Em tecido degenerativo versus tecido saudável, a mudança 

relativa nos valores de T1rho foi maior que T2, aumentando a faixa dinâmica para 

detecção de patologia precoce de OA(1464). 

Mais pesquisas sobre novas técnicas de imagem composicional: imagem por 

tensor de difusão in vivo (DTI), imagem ultra-short echo time-enhanced (UTE)(1465), 

técnicas baseadas em contraste de transferência de magnetização (MTC), incluindo 

imagem de transferência de saturação de troca química GAG (gagCEST)(1466) e 

imagens de sódio(1467) são consideradas promissoras. No entanto, essas técnicas ainda 

estão em um estágio inicial de pesquisa e desenvolvimento. As ressonâncias magnéticas 

de sódio são usadas para calcular as densidades de carga fixa na cartilagem e, 

posteriormente, seu conteúdo de PG(1443). O sódio e outros íons móveis se dispersarão 

na cartilagem proporcionalmente à concentração de proteoglicanos, principalmente 

quando não afetados pelo nível de sódio ou inflamação sinovial(1468). A imagem de 

sódio demonstrou ser sensível a mudanças sutis na concentração de proteoglicanos em 

amostras de cartilagem(1469,1470). Embora ímãs de 7 T sejam usados para ressonância 

magnética de sódio com a vantagem de uma alta relação sinal-ruído (SNR), foram feitas 

tentativas para traduzir essas técnicas em 3 T para fins clínicos de rotina(1471,1472). 

Neste sentido, pesquisadores demonstraram que a RM de sódio 3T era viável para uso 

clínico de rotina e pode diferenciar notavelmente entre as cartilagens do joelho em OA 

diagnosticada e controles saudáveis(1472). A imagem gagCEST é uma nova técnica que 

pode avaliar as alterações iniciais da OA. O conteúdo de GAG na cartilagem é medido 

por transferência de saturação de troca química (CEST) de prótons hidroxila lábil (-OH) 
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por GAG saturado com pulso seletivo de radiofrequência (RF). Ao avaliar a assimetria 

da razão de transferência de magnetização (MTRasym), que se correlaciona com a 

concentração de GAG, o sinal normalizado pode ser utilizado para avaliar o efeito 

CEST(1466,1473). Autores mostraram uma relação inversa entre o grau de KL e 

gagCEST em seu estudo em 3 T para diferenciar entre cartilagem saudável e cartilagem 

com alterações de OA(1474). Recentemente, a imagem DT tem sido utilizada para avaliar 

a degradação da cartilagem. A anisotropia fracionada (AF) representa alterações no 

alinhamento das fibras de colágeno, enquanto o coeficiente de difusão aparente (ADC) 

medido pela imagem DT indica diminuição do teor de proteoglicanos e água(1475,1476). 

Um grupo de pesquisadores demonstrou a utilidade do DTI em 3 T; eles encontraram 

uma diferença substancial nos valores médios de difusividade entre a OA de joelho e 

controles saudáveis. A difusão quantitativa, com imagens morfológicas de RM padrão, 

pode ajudar na configuração clínica de rotina para distinguir alterações precoces da 

cartilagem relacionadas à OA precoce e acompanhamento adequado(1477). Em resumo, 

a RM composicional até agora não está em uso clínico, no entanto, está sendo cada vez 

mais usada para avaliação “pré-morfológica” da cartilagem na pesquisa da OA. 

 

5.2.9.7.1 Aparência da Sinóvia na Ressonância Magnética Convencional 

A ressonância magnética é a referência para imagens de OA, pois seus múltiplos 

contrastes permitem a avaliação de cartilagens, osteófitos, derrames e lesões de tendões, 

ligamentos, músculos e tecidos meniscal. A RM também é uma ferramenta clínica útil na 

avaliação de derrames sinoviais, pois o excelente contraste dos tecidos moles separa 

líquido e tecido. Tal como acontece com outros fluidos, o líquido sinovial tem tempos de 

relaxamento T1 e T2 muito longos, aparecendo hiperintenso nas sequências ponderadas 

em T2 e hipointenso nas sequências ponderadas em T1. Uma vez que a sinóvia é 
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altamente vascularizada, ela também aparece tipicamente hiperintensa nas sequências 

ponderadas em T2 e hipo a isointensa no músculo esquelético e na cartilagem articular 

nas sequências ponderadas em T1. Portanto, pode ser difícil distinguir sinovite de líquido 

sinovial, particularmente quando a proliferação sinovial franca está ausente. 

 

5.2.9.7.2 Ressonância Magnética da Sinovite com Contraste 

Os agentes de contraste à base de gadolínio (GBCAs) fornecem uma solução para 

a diferenciação entre o fluido articular e a sinóvia, uma vez que eles se assemelham muito 

nas imagens convencionais e, por isso, são difíceis de serem vistos como estruturas 

diferentes. A RM com contraste (contrast-enhanced MRI [CE-MRI]) ponderada em T1 

após a injeção de GBCA é o padrão de referência de imagem atual para avaliação de 

sinovite. Após a injeção endovenosa de GBCA, o agente viaja para a sinóvia altamente 

vascularizada, diminuindo o tempo de relaxamento T1 da sinóvia e fazendo com que ela 

pareça hiperintensa em relação ao líquido sinovial que retém seu longo tempo de 

relaxamento T1, bem como as estruturas circundantes, proporcionando uma visualização 

sinovial clara. Embora a CE-MRI seja útil para avaliação sinovial, não é amplamente 

utilizada para imagens de OA. Além do custo, tempo e complexidade adicionais, os 

GBCAs são contraindicados em pacientes com disfunção renal, uma população com 

considerável sobreposição com a população envelhecida da OA. Evidências recentes 

também mostram acúmulo de gadolínio no cérebro e em outros tecidos após injeções 

repetidas(1478,1479). Embora esta deposição até o momento não tenha consequências 

clínicas conhecidas, preocupações em relação ao risco-benefício foram levantadas(1480). 

Sistemas de pontuação semiquantitativos também foram propostos para OA de 

mão. Dois sistemas abrangentes de pontuação de OA das mãos propostos incluem 

avaliação de sinovite: o Oslo Hand Osteoarthritis MRI Score (OHOA-MRI) e o Hand 
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Osteoarthritis Magnetic Resonance Scoring System (HOAMRIS). O OHOA-MRI avalia 

sinovite em uma escala de quatro pontos da segunda a quinta articulações interfalângicas 

distais (IFD) e interfalângicas proximais (IFP) e calcula uma pontuação somada(1424). 

O HOAMRIS também avalia a sinovite em uma escala de quatro pontos, mas com 

incrementos de 0,5 para fornecer maior sensibilidade quando há incerteza entre 

pontuações adjacentes(1481). Enquanto o OHOA-MRI avalia as articulações IFD e IFP 

separadamente, o HOAMRIS combina essas pontuações em uma só. Uma descrição 

detalhada das características da RM na HOAMRIS e sua graduação podem ser vistas na 

Tabela 16. 

Tabela 16. Definições e escalas das características da HOAMRIS. 

 Definição Escala 
Sinovite Sinóvia espessada com realce pelo 

gadolínio 
0 = normal; 1 = leve; 2 = moderado; 3 = grave. As 
pontuações de 1 a 3 são definidas por terços do volume 
máximo presumido de tecido realçado no compartimento 
sinovial 

Lesão erosiva Perda óssea subcondral, incluindo 
erosões (lesão óssea com borda bem 
delimitada com ruptura cortical em 
pelo menos um plano), desgaste ósseo 
(achatamento ou depressão da placa 
articular) e reabsorção óssea 

0 = normal; 1 = leve, ≤ 10% do volume ósseo ou ≤ 25% da 
superfície articular afetada*, 2 moderado, 11–20% do 
volume ósseo e/ou 26–50% da superfície articular 
afetada*, 3 = grave, > 20% do volume ósseo e/ou > 50% 
da superfície articular afetada* 

Cisto Uma lesão óssea com margens bem 
delimitadas com características de 
sinal típicas* sem ruptura cortical. * 
Intensidade de sinal aumentada em 
imagens T1w fs, T2w fs ou STIR 

0 = normal; 1 = leve, ≤ 10% do volume ósseo*; 2 = 
moderado, 11–20% do volume ósseo*; 3 = grave, > 20% 
do volume ósseo* 

Osteófito Abaulamento ósseo anormal nas 
margens ou superfícies articulares 

0 = normal, sem osteófitos; 1 = leve, 1–3 pequenos 
osteófitos; 2 = moderado, ≥ 4 osteófitos pequenos e/ou ≥ 1 
osteófito(s) moderado(s); 3 = grave, pelo menos 1 grande 
osteófito 

Perda do espaço 
articular 

Perda da espessura da cartilagem 
medida com base na distância 
interóssea 

0 = normal; 1 = leve, perda de espaço cartilaginoso sem 
contração osso a osso; 2 = perda moderada e focal completa 
do espaço cartilaginoso; 3 = perda severa e completa do 
espaço da cartilagem afetando > 50% da área articular 

Desalinhamento Angulação ou subluxação das 
articulações no plano frontal 

0 = nenhum desalinhamento aparente; 1 = leve, angulação 
≤ 10° e/ou superfícies articulares não congruentes; 2 = 
moderado: angulação de 11 a 20° e/ou subluxação 
moderada sem cruzar a linha média; 3 = grave: > 20° de 
angulação e/ou subluxação com cruzamento da linha média 

Lesões em medula óssea Uma lesão dentro do osso trabecular 
com sinal característico consistente 
com aumento do conteúdo de água* e 
com margens mal definidas. * Alta 
intensidade de sinal em imagens STIR 
ou T2w fs 

0 = normal; 1 = leve, 1–33% do volume ósseo*; 2 = 
moderado, 34–66% do volume ósseo*; 3 = grave, 67–
100% do volume ósseo* 

* O volume ósseo e a superfície articular referem-se à parte proximal e distal da articulação combinada. O volume ósseo avaliado 
deve se estender da superfície articular até uma profundidade de 0,5 cm para articulações interfalângicas distais e 1,0 cm para 
articulações interfalângicas proximais de cada lado; # incrementos de 0,5 para avaliação de sinovite, erosões e lesões da medula 
óssea. T1w: ponderado em T1, T2w: ponderado em T2, fs: com supressão de gordura, STIR: recuperação de inversão de tau curto. 
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 5.2.9.8 Deep Learning em Imagens de OA 

O deep learning é um dos novos campos mais empolgantes em imagens 

médicas(1482). Ao contrário do machine learning tradicional, o deep learning não requer 

a extração de informações predefinidas de estudos de imagem. Com dados de treinamento 

suficientes, o deep learning pode aprender automaticamente um subconjunto 

representativo de recursos que podem nem ser perceptíveis pelo olho humano. Métodos 

de deep learning foram usados recentemente para segmentação rápida e totalmente 

automatizada de cartilagem e osso(1483,1484), menisco(1484) e todas as estruturas 

articulares(1485,1486) na ressonância magnética do joelho e na tomografia do 

joelho(1487). Técnicas de deep learning foram descritas para identificar patologia 

estrutural na articulação do joelho na ressonância magnética, incluindo lesões de 

cartilagem(1488), rupturas de menisco(1489) e lesões de LCA(1490), com desempenho 

diagnóstico semelhante a leitores humanos experientes. Estudos recentes também usaram 

abordagens de deep learning para atribuir uma classificação de acordo com Kellgren e 

Laurence (KL) para avaliar a gravidade da degeneração articular em radiografias do 

joelho(1491,1492). Um estudo envolvendo 4.384 indivíduos do OAI comparou modelos 

de deep learning e machine learning tradicional para análise por voxel based relaxometry 

de mapas de cartilagem T2 para distinguir entre joelhos com e sem OA. O modelo de 

deep learning teve maior desempenho de diagnóstico com uma acurácia maior em 

comparação com o modelo tradicional de machine learning(1493). 

 

5.2.10 Terapêutica da Osteoartrite 

O foco desta tese, assim como da pesquisa a ela relacionada é voltado ao 

diagnóstico e descrição de uma afecção há muito conhecida, porém em um grupo de 

atletas, em sua esmagadora maioria, jovens em idade produtiva. Como visto até aqui, a 
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OA é uma afecção complexa e multifacetada, o que tornou até a atualidade, seu 

tratamento focado no alívio temporário dos sintomas, já que poucas opções de tratamento 

têm se mostrado efetivamente como DMOADs. Portanto, não nos aprofundaremos com 

detalhes nas diversas terapias existentes ou em desenvolvimento para essa complexa 

questão. Faremos uma descrição breve do panorama atual nos itens 5.2.11.8 e 

subsequentes. 

 

 5.2.11 Osteoartrite das Mãos 

 5.2.11.1 Definições de OA das mãos 

A OA das mãos (HOA) pode ser definida de várias maneiras:  

§ pelos critérios clínicos do ACR(1494);  

§ por alterações estruturais determinadas por imagem, mais frequentemente 

usando radiografia simples, a chamada OA radiográfica da mão; e  

§ por alterações radiográficas acompanhadas pela presença de sintomas típicos 

como dor, desconforto ou rigidez, referido como OA sintomática da mão.  

Para as duas últimas categorias, uma gama de definições diferentes, 

principalmente as radiográficas(1495), tem sido utilizada no estudo da OA da mão, o que 

sem dúvida é um obstáculo à uniformização da definição diagnóstica, o que pode implicar 

em heterogeneidade nos resultados de estudos na área. Radiograficamente, a OA das 

mãos é caracterizada, assim como outras formas de OA, por estreitamento do espaço 

articular (JSN), formação de osteófitos (que, para qualquer articulação, é patognomônico 

de OA radiográfica), esclerose subcondral e formação de cisto subcondral. Os 

pesquisadores tentaram melhorar a detecção de características precoces da doença 

(incluindo características que podem não ser evidentes por radiografia simples) usando 

ressonância magnética ou ultrassonografia, contudo, essas técnicas não encontraram lugar 
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no diagnóstico da OA das mãos na clínica até o momento(1496), apesar de terem sua 

utilização e expansão cada vez maior no estudo dessa afecção. 

 

5.2.11.2 Prevalência 

A OA das mãos é uma condição altamente prevalente com uma preponderância 

feminina bem reconhecida, que é particularmente notável em pacientes com doença 

sintomática grave que chegam à atenção secundária(1497–1499). As estimativas de 

prevalência da OA das mãos variam de acordo com a definição utilizada, bem como da 

idade, sexo e área geográfica da população estudada, podendo também ser influenciadas 

por fatores genéticos, ocupação e dieta. Das várias definições de HOA, a OA da mão 

radiográfica está associada à maior prevalência, variando de 21% em uma população dos 

EUA a 92% em uma população japonesa(1500–1502). Em contraste, a prevalência de 

HOA sintomática é muito menor do que a de HOA radiográfica, variando de 3% em 

populações iranianas e chinesas a 16% em uma população dos EUA(1503–1505). As 

estimativas de prevalência para HOA são geralmente maiores do que aquelas relatadas 

para OA de quadril e joelho (OA de quadril: radiográfica 1,0 – 45,0% e sintomática 0,9 

– 7,4%; OA de joelho: radiográfica 7,1 – 70,8% e sintomática 5,4 – 24,2%)(1500). A 

prevalência de HOA também é maior em alguns grupos de indivíduos, como em pacientes 

com infecção pelo HIV-1, do que na população geral(1506). 

 

5.2.11.3 Incidência e Progressão da Osteoartrite das Mãos 

A distinção entre incidência (ocorrência da doença) e progressão 

(desenvolvimento para um estágio mais avançado da doença) da HOA é um tanto 

arbitrária e depende de qual definição dos caso da doença é utilizada. Com essa ressalva 

em mente, em um estudo de uma população dos EUA, o risco ao longo da vida de 
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desenvolver OA das mãos sintomática, em pelo menos uma das mãos, aos 85 anos foi 

estimado em 40%, com 47% das mulheres e 25% dos homens desenvolvendo a doença 

nesta população(1507). A incidência anual de HOA varia entre 0,2% e 4,7% para OA da 

mão radiográfica e entre 0,1% e 1,1% para OA da mão sintomática, independentemente 

da idade, sexo e localização geográfica(1508–1510). A incidência de OA de mão atinge 

o pico aos 50 anos de idade em mulheres e excede em muito a incidência medida para 

homens nessa idade(1511). A progressão da OA de mão geralmente é lenta e apenas 

algumas articulações da mão apresentam alterações em cada paciente(1509). As taxas de 

progressão radiográfica variam de 3,2% a 23,5% ao ano, dependendo da população 

estudada, da escala de graduação utilizada e se a definição de progressão também 

incorpora OA incidente (ou seja, OA de início recente)(1508,1512). 

 

5.2.11.4 Apresentação e Ônus da Doença 

5.2.11.4.1 Sinais e Sintomas da Osteoartrite das Mãos 

A OA é considerada uma condição de toda a articulação, e não apenas da 

cartilagem articular, desta forma, os sinais e sintomas podem surgir da cartilagem, osso 

subcondral, sinóvia, músculos, tendões e ligamentos (ou dos locais de inserção dos 

tendões e ligamentos no osso, as ênteses)(1277,1513). Os sintomas geralmente incluem 

dor, rigidez e limitação ou restrição de movimento, como diminuição da força de preensão 

e / ou pinçamento. Os sinais de OA da mão incluem a presença de nódulos nas 

articulações interfalângicas afetadas (inchaços firmes sobre os aspectos superolaterais e 

dorsais das articulações interfalângicas distais [IFDs] e articulações interfalângicas 

proximais [IFPs], conhecidos como nódulos de Heberden e Bouchard, respectivamente) 

e deformidades como o abaulamento da base do polegar (Figura 98). A inflamação pode 

produzir vermelhidão, calor, derrame e / ou inchaço dos tecidos moles. Indivíduos com 
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HOA podem ser divididos em diferentes subgrupos, dependendo das articulações das 

mãos afetadas; esses subgrupos consistem em: 

§ OA nodal;  

§ OA da primeira articulação carpometacárpica (CMC), também conhecida 

como rizartrose; 

§ OA erosiva da mão, na qual o osso subcondral é afetado por erosões centrais.  

Acredita-se que a rizartrose seja a forma que ocorra com mais frequência, seguida 

pela OA nodal das interfalângicas, a forma não-nodal da OA interfalângica e, por último, 

a forma erosiva da OA das mãos(1514). No entanto, além da rizartrose, que 

frequentemente ocorre de forma isolada, há considerável sobreposição nas apresentações 

entre esses subgrupos, sugerindo etiologias compartilhadas(1514).  

 

Figura 98. Características da osteoartrite da mão. Imagem fotográfica da mão de um indivíduo mostrando o 
abaulamento da base do polegar e aumento ósseo, nódulos e deformidade das articulações interfalângicas, além da 
radiografia correspondente exibindo osteófitos, estreitamento do espaço articular (JSN) e esclerose subcondral na 
base do polegar e articulações interfalângicas. Fonte: Marshall, M. Hand osteoarthritis: clinical phenotypes, 
molecular mechanisms and disease management. Nature Reviews Rheumatology. 2018; 14(11):641-656. 
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5.2.11.4.2 Rizartrose 

Pacientes com rizartrose apresentam aumento da sensibilidade à dor, redução da 

amplitude de movimento na abdução do polegar e diminuição da força combinada de 

abdução do polegar e extensão do dedo indicador em comparação com indivíduos 

saudáveis(1515). Associações notáveis entre dor e função autorreferidas foram relatadas 

para esses pacientes. Além disso, em comparação com indivíduos saudáveis, os pacientes 

com essa condição apresentam redução na força de preensão e pinça(1516), incluindo 

uma diminuição na força de preensão cilíndrica e de pinça chave que pode começar nos 

estágios iniciais da doença(1517,1518). Algumas dessas apresentações podem ser 

decorrentes de alterações na estrutura e composição da articulação e alterações na 

inervação do ligamento radial dorsal, que tem importante papel proprioceptivo e 

estabilizador da base do polegar(1519). Em indivíduos com rizartrose sintomática, a 

presença de rupturas ligamentares e subluxação dorsal é um achado comum na 

RM(1520,1521). O teste de moagem (em que o examinador exerce pressão enquanto gira 

a articulação para testar se há dor ou crepitação) tem sido frequentemente usado para 

determinar a presença da rizartrose(1522). No entanto, em um estudo de 2014, o teste de 

tração-deslocamento (subluxação-realocação) onde o examinador provoca subluxação e 

realocação da articulação passivamente para testar se a dor é provocada, apresentou maior 

sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivos e negativos para a rizartrose 

do que o teste de moagem(1523). 

 

5.2.11.4.3 OA nodal das Mãos 

Os nódulos são a marca registrada da OA nodal e afetam mais frequentemente as 

IFDs (nódulos de Heberden), seguidos pelas articulações interfalângicas do polegar e as 

IFPs (nódulos de Bouchard). O padrão das articulações afetadas pelos nódulos é 
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semelhante ao padrão das articulações afetadas nas radiografias(1524), porém, muito 

embora a presença de nódulos esteja associada à OA radiográfica subjacente, a OA das 

articulações interfalângicas pode apresentar sensibilidade e aumento ósseo sem a 

formação de nódulos(1273). A OA nodal ocorre mais frequentemente em mulheres do 

que em homens e ocorre mais frequentemente na mão dominante, sugerindo o 

envolvimento de fatores mecânicos e hormonais(1524). Pacientes com OA nodal 

frequentemente apresentam sinovite, osteófitos, perda de cartilagem e erosões centrais e 

marginais(1525), além disso, desconforto estético também é comum(1526). Uma forte 

associação positiva entre a presença de nódulos e OA radiográfica (em particular, a 

ocorrência de JSN) sustenta a noção de que a observação clínica de nódulos pode ser 

tomada como uma indicação de OA das mãos, sem a necessidade de avaliação 

radiográfica(1524). 

 

5.2.11.4.4 OA Erosiva das Mãos 

As características predominantes da OA erosiva das mãos são:  

• a presença de erosões centrais, e  

• o colapso do osso subcondral.  

O termo OA erosiva é indiscutivelmente um equívoco, pois dependendo da 

modalidade de imagem utilizada, erosões centrais são evidentes em algum grau, em 

muitos pacientes(1385,1527). Portanto, essa condição provavelmente representa um 

fenótipo extremo dessa afecção. Embora a OA erosiva seja comumente considerada uma 

doença distinta, evidências crescentes sugerem que essa condição é uma forma grave de 

OA das mãos(1525,1528,1529). A OA erosiva das mãos pode afetar a primeira 

articulação CMC assim como as interfalângicas, mas os pacientes raramente apresentam 

OA erosiva tanto da primeira articulação CMC quanto das articulações interfalângicas (a 
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maioria dos pacientes tem erosões centrais exclusivamente em uma ou outra)(1530). A 

OA erosiva das articulações interfalângicas ocorre predominantemente em mulheres, 

enquanto a OA erosiva da primeira articulação CMC ocorre mais frequentemente em 

homens do que em mulheres(1530). A OA erosiva das mãos causa um custo funcional 

maior do que as formas não erosivas de OA das mãos, e a incapacidade associada pode 

ser tão grave quanto aquela associada à artrite reumatoide, dependendo do 

cenário(1531,1532). Alterações inflamatórias, incluindo sinovite e tenossinovite 

(determinadas como edema de tecidos moles clinicamente, assim como por 

ultrassonografia) e derrames articulares com erosões centrais e marginais (determinadas 

por RM), são frequentemente observadas em pacientes com OA erosiva das mãos ou OA 

nodal(1525). A frequência e os padrões das articulações afetadas por doença erosiva e 

formas não erosivas graves de OA das mãos, são semelhantes(1528,1529). No entanto, a 

progressão da sinovite, derrame articular e OA radiográfica ocorre mais frequentemente 

em pacientes com OA erosiva do que em pacientes com formas não erosivas de OA das 

mãos (independentemente da quantidade de sinovite e dano estrutural radiográfico 

presente no início)(1533,1534). Além disso, os resultados de um estudo de 2016 

indicaram que pacientes com OA erosiva das mãos tinham um nível mais alto de 

inflamação (incluindo uma atividade do Power Doppler aumentada, que é um indicador 

do nível de vascularização) do que pacientes com OA não erosiva das mãos, sugerindo 

que o fenótipo inflamatório difere nas formas erosivas e não erosivas(1534). Este conceito 

requer uma investigação mais aprofundada. 

 

5.2.11.5 Carga Individual e Social da Osteoartrite 

A presença de OA das mãos frequentemente afeta a capacidade de um indivíduo 

realizar atividades cotidianas(1535,1536). A HOA sintomática está associada a um estado 
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geral de saúde autorrelatado ruim, embora a força dessa associação varie de país para país 

e muitas vezes seja parcialmente mediada pela função física da mão prejudicada(1537). 

Em vários estudos, a presença de HOA e dor relacionada à OA das mãos foi associada à 

aterosclerose e doença cardiovascular(472,1538–1540). Essa associação é análoga ao 

aumento da mortalidade cardiovascular observado em pacientes com OA dolorosa das 

grandes articulações em comparação com a população geral(466). Supõe-se que esse 

aumento de mortalidade seja causado pela diminuição dos exercícios de carga, mas a 

associação com a HOA sugere o envolvimento de outros fatores. Por outro lado, alguns 

dados dos últimos anos indicam que indivíduos com HOA têm um risco semelhante de 

mortalidade por todas as causas e doenças cardiovasculares específicas, assim como a 

população geral (466,1541). Pacientes com HOA frequentemente estão insatisfeitos com 

a aparência de suas mãos, especialmente aqueles com grandes nódulos de Heberden e 

Bouchard, deformidade articular e / ou HOA erosiva(1526). A insatisfação estética tem 

efeitos negativos nos sintomas do paciente, incluindo aumento do nível de dor e rigidez, 

além de diminuição da função da mão. A insatisfação estética também está associada à 

depressão, ansiedade e percepções negativas dos pacientes sobre sua 

doença(1526,1542,1543). Vale ressaltar que esses estudos foram realizados em uma 

população predominantemente feminina e que a OA secundária à prática do BJJ ocorre 

predominantemente em indivíduos do sexo masculino. Além do mais, os praticantes dessa 

arte marcial não costumam reclamar da alteração estética, pois veem a deformidade dos 

dedos como “marcas da batalha” e algo usual entre os praticantes mais contumazes do 

esporte, o que geralmente não os incomoda. Ainda assim, pacientes com HOA podem ter 

uma representação mental distorcida da dor na mão, e a normalização dessa distorção por 

ilusões multissensoriais pode oferecer alívio da dor(1544). Embora muito se saiba sobre 

o ônus econômico da HOA em termos de custos diretos de alguns tratamentos, pouco se 
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sabe sobre os custos indiretos dessa condição, como perda de produtividade(1545). Por 

exemplo, em um estudo, a cirurgia de artroplastia para rizartrose muitas vezes resultou 

em tempo substancial de afastamento do trabalho(1546). Mais pesquisas ainda são 

necessárias nesta área. 

 

5.2.11.6 Sintomas e Patologia Estrutural da Osteoartrite das Mãos 

Discordância ou associações fracas entre sintomas clínicos e alterações estruturais 

radiográficas são frequentemente relatadas na OA, e a HOA não é exceção(1547). No 

entanto, é possível que modalidades de imagem mais sensíveis do que as atualmente em 

uso possam revelar associações mais fortes. Em uma revisão sistemática de 2015 de 

vários estudos transversais, os pesquisadores concluíram que as BMLs, os osteófitos, o 

desgaste ósseo e os cistos definidos por ressonância magnética não estavam associados à 

gravidade da dor nas mãos(1548). No entanto, várias características definidas por RM 

(como sinovite moderada ou grave, BMLs, erosões centrais, desgaste da cartilagem e 

osteófitos), além de várias características determinadas por ultrassonografia (como 

osteófitos, sinovite e ausência de cartilagem articular), foram associadas à sensibilidade 

nas mesmas articulações(1372,1547,1549). Além disso, os efeitos cumulativos da OA em 

múltiplas articulações das mãos estão associados a dor mais intensa nelas(1550), 

limitação funcional(1372) e força de preensão e pinça mais fracas(1372,1502,1551). 

Pouco se sabe sobre o curso dos sintomas na HOA ao longo do tempo e como eles se 

relacionam com a patologia estrutural. A inflamação (conforme determinada pela 

ultrassonografia) tem sido associada à progressão da OA radiográfica da mão e ao 

desenvolvimento subsequente de erosões ósseas(1552,1553), no entanto, mais pesquisas 

longitudinais permitirão uma melhor compreensão dos processos da doença e poderão 

ajudar a identificar alvos potenciais para o tratamento. 
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Além dos métodos de imagem tradicionais já discutidos anteriormente, na Figura 

99 abaixo temos um resumo dos métodos imaginológicos mais recentes em 

desenvolvimento para avaliação da HOA. 

  

 

 

Tomografia óptica difusa e imagem fotoacústica 
Na tomografia óptica difusa (DOT), a luz da região espectral próxima ao infravermelho é passada através dos 
tecidos, e a variação espacial e temporal na absorção e espalhamento da luz é medida e utilizada para construir 
imagens tomográficas. Usando 3D DOT, os pesquisadores puderam distinguir entre articulações interfalângicas 
distais afetadas por OA e articulações saudáveis. Após mais refinamentos metodológicos, essa técnica poderia 
distinguir entre pacientes com HOA e pacientes com artrite psoriática ou indivíduos saudáveis. A incorporação de 
imagens fotoacústicas com DOT melhora a resolução da imagem, permitindo melhor diferenciação entre osso e 
tecido mole. 
 
Imagens ópticas de fluorescência 
Na imagem óptica de fluorescência (FOI), os tecidos são iluminados com uma fonte de luz que pode variar de 
ultravioleta a infravermelho. Esta luz excita fluoróforos que foram introduzidos através de um meio de contraste 
de fluorescência que se acumula nos locais de inflamação. Em um estudo que investigou o uso de FOI na OA, que 
analisou as articulações da mão, os pesquisadores observaram que, embora proporções semelhantes de indivíduos 
com inflamação fossem distinguidas usando FOI e ultrassonografia em escala de cinza ou Power Doppler em 
pacientes com OA ou artrite reumatóide, uma fase particular de inundação de corante fluorescente em FOI (fase 2) 
pode ser mais informativa na OA. 
 
Tomografia de coerência óptica 
A tomografia de coerência óptica (OCT) emprega luz da extremidade infravermelha do espectro, que é passada 
pelos tecidos sob investigação. As reflexões resultantes são medidas e as imagens em corte transversal são 
produzidas. A OCT pode ser usada para visualizar a cartilagem na primeira articulação carpometacarpal e detectar 
alterações precoces, incluindo espessamento da cartilagem e alterações na superfície articular que são consistentes 
com achados histológicos. Além disso, a sobreposição das imagens de OCT em imagens de TC pode ajudar na 
visualização da cartilagem. 
 
Textura do osso trabecular 
A textura do osso trabecular é quantificável, e mudanças na textura óssea são observáveis na OA inicial no joelho. 
O trabalho usando sinais fractais direcionais agora estendeu essa descoberta para as regiões menores das mãos, e o 
uso de orientação de variância aumentada transformada (AVOT) tem o potencial de ser útil na detecção precoce e 
previsão de HOA. 
 
Mamografia por emissão de pósitrons 
A mamografia por emissão de pósitrons (PEM) é uma modalidade da medicina nuclear que tem sido utilizada para 
detectar ou caracterizar o câncer de mama. O scanner PEM tem um pequeno campo de visão, mas é comparável a 
um PET padrão ou tomografia computadorizada para avaliar a HOA. 
 
Fotografia 
Um sistema para pontuação da HOA a partir de fotografias oferece um método alternativo de diagnóstico à 
avaliação clínica ou radiográfica e é um método comumente usado, confiável e válido de pontuação da HOA. Ele 
oferece aos pesquisadores um método alternativo viável de coleta de dados, que pode ser de uso particular para 
grandes estudos populacionais ou estudos que abrangem amplas áreas geográficas ou remotas. 

Figura 99. Métodos de imagem inovadores e alternativos em desenvolvimento aplicáveis à HOA. Fonte: Marshall, 
M. Hand osteoarthritis: clinical phenotypes, molecular mechanisms and disease management. Nature Reviews 
Rheumatology. 2018; 14(11):641-656. 
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5.2.11.7 Mecanismos da doença 

Estudar a patogênese da HOA é difícil, uma vez que os pesquisadores têm acesso 

limitado ao tecido doente e, para o tecido disponível, as quantidades obtidas para análise 

molecular são pequenas. Tecido de doador saudável, para usar como controle, raramente 

está disponível e não existem modelos animais de HOA. Além dos estudos de imagem 

prospectivos epidemiológicos e profundos detalhados acima, nossa compreensão das vias 

da doença da HOA vem de uma combinação de análise de dados genéticos e os resultados 

(positivos ou negativos) de estudos clínicos.  

Uma questão importante a ser abordada é se a HOA compartilha vias patogênicas 

semelhantes com a OA em outras articulações. Dos fatores etiológicos comuns, talvez o 

fator mais importante seja a carga mecânica anormal. Embora as articulações das mãos 

não suportem peso, elas são, no entanto, suporte de carga. A evidência para o 

envolvimento da carga mecânica no desenvolvimento da HOA é melhor demonstrada 

pela maior prevalência da afecção na mão dominante, do que na mão não dominante (80% 

dos indivíduos destros com HOA são predominantemente afetados na mão direita)(1554) 

e a ausência de doença na mão imobilizada (por exemplo, por hemiparesia ou 

poliomielite) de alguns pacientes com OA da outra mão(463,1555). Alterações 

inflamatórias nas ênteses das articulações interfalângicas de pacientes com HOA sugerem 

que esse tecido seja uma importante área de estresse(1276). Diversas características são 

exclusivas da HOA, por exemplo, ao contrário da OA das grandes articulações, a 

incidência de OA das mãos atinge o pico na época da menopausa(1511), a fase 

inflamatória precoce da doença parece anteceder a remodelação óssea e a sensibilidade 

articular geralmente parece melhorar nos indivíduos ao longo do tempo. 
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5.2.11.7.1 Hormônios Sexuais e Osteoartrite das Mãos 

Todos os tipos de OA têm maior prevalência em mulheres na pós-menopausa do 

que em mulheres na pré-menopausa, mas a relação que a HOA tem com o tempo típico 

de início da menopausa parece ser única e robusta(1511,1556). Por exemplo, sintomas da 

perimenopausa, como ondas de calor e ciclos menstruais irregulares, geralmente ocorrem 

no momento da apresentação da HOA(1556). Se esta relação é devido à perda dos efeitos 

anti-inflamatórios e pró-reparativos que são exercidos pelo estrogênio ou relacionado a 

flutuações em outros hormônios sexuais, ainda não está claro. Tanto o estrogênio quanto 

a testosterona regulam a expressão de membros da família ALDH1A1(1557), que é uma 

enzima catalisadora da conversão do retinaldeído em ácido retinóico, e é tentador 

especular que pode haver uma importante conversa cruzada entre o ácido retinóico e a 

sinalização do estrogênio no período da perimenopausa(1558). 

 

5.2.11.7.2 A Inflamação e a Osteoartrite das Mãos 

O papel da inflamação na HOA permanece particularmente controverso. Embora 

seja amplamente aceito que alterações inflamatórias, incluindo sinovite clínica e de 

imagem, ocorrem na doença, essas alterações são geralmente relativamente modestas na 

HOA em comparação com artrites inflamatórias como a AR(1559), e o papel patogênico 

da inflamação está longe de ser certo. Dados de estudos de imagem prospectivos mostram 

que a sinovite basal na RM ou ultrassonografia prediz a progressão radiográfica ou a 

erosão central, respectivamente(1552,1553,1560,1561). No entanto, vale a pena ter em 

mente que a presença de BMLs e JSN também prediz doença progressiva(1560) e, 

portanto, é possível que a inflamação é uma consequência e não uma causa de doença 

progressiva. Uma ampla gama de biomarcadores séricos ou plasmáticos da OA tem sido 

investigada na HOA, o que pode fornecer informações sobre o desenvolvimento da 
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doença. Esses biomarcadores incluem vários marcadores inflamatórios, como proteína C 

reativa e adipocinas, e marcadores de homeostase da cartilagem ou osso, como colágeno 

tipo II(1562,1563). Em um pequeno subestudo de 18 pacientes de um ensaio clínico de 

HOA de 2016, os níveis séricos de IL-1 foram associados à perda da função da mão e 

erosões radiológicas(1564). Embora este estudo levante a possibilidade de que OA 

erosiva e não erosiva tenham perfis de biomarcadores diferentes, até o momento, a 

caracterização de biomarcadores permanece menos desenvolvida para a HOA do que para 

a OA em outros locais, como o joelho. Atualmente, não existem biomarcadores séricos 

ou plasmáticos validados para diagnosticar a OA das mãos, estratificar sua gravidade, 

prever sua progressão ou resposta ao tratamento. Os resultados de ensaios clínicos 

também podem auxiliar na compreensão da patogênese da doença. A terapia intra-

articular com esteroides é usada rotineiramente em muitos casos para tratar a OA 

sintomática da mão. Um estudo de 2015 de 60 pacientes com HOA sintomática mostrou 

que a injeção de corticoide (triancinolona) em combinação com lidocaína (um anestésico 

local) resultou em uma melhora estatisticamente significativa nas mãos dos pacientes em 

termos de dor ao movimento e avaliação do inchaço pelo médico, em comparação com 

tratamento apenas com lidocaína(1565). Curiosamente, a injeção de lidocaína sozinha 

resultou em uma resposta surpreendente nos pacientes deste estudo, e cinco medidas de 

atividade da doença secundária não diferiram entre os dois grupos. A ênfase no 

direcionamento da inflamação na HOA foi ainda mais perturbada pelos resultados 

negativos de vários estudos na área usando agentes anti-inflamatórios tradicionais ou 

“anti-sinoviais”. Esses achados incluem uma falha em demonstrar uma diferença entre o 

tratamento com placebo e o tratamento com hidroxicloroquina(1566,1567), agentes anti-

TNF(1568,1569) ou estratégias de direcionamento de IL-1(471). 
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5.2.11.8 Avanços na Terapia da Osteoartrite das Mãos 

O manejo da HOA combina abordagens não farmacológicas e farmacológicas. 

Tratamentos cirúrgicos são oferecidos a alguns daqueles com sintomas graves e para os 

quais as abordagens conservadoras falharam(1513). Nesta seção, descrevemos os 

resultados de estudos originais produzidos nos últimos anos para recomendações básicas 

(uma variedade de suporte de autogestão), analgesia de primeira linha e novos alvos 

farmacológicos. 

 

5.2.11.8.1 Terapias Não Farmacológicas 

Os programas de intervenções centrais de apoio à autogestão para HOA podem 

incluir uma variedade de abordagens, como fornecer ao paciente informações escritas 

sobre a afecção e abordagens de autogerenciamento, aconselhar sobre exercícios para as 

mãos e educação conjunta (como estratégias de proteção articular e ritmo de atividades), 

estratégias de controle de peso, além do uso de novos modelos de atenção(1570,1571). 

Por exemplo, alguns pesquisadores concluíram que o uso de um modelo integrado de 

atenção multidisciplinar, embora não superior em resultados clínicos, resultou em maior 

satisfação relatada pelo paciente do que o cuidado usual(1571).  

A educação sobre a manutenção da saúde das articulações é frequentemente 

descrita como “educação de proteção conjunta” ou “educação conjunta”. No estudo 

SMOOTH (Self-Management of Osteoarthritis of the Hand), que incluiu adultos 

residentes na comunidade (com 50 anos ou mais) com HOA definida pela ACR, os 

indivíduos que participaram de aulas de terapia ocupacional para educação em proteção 

articular (usando informações de um livreto da Arthritis Research UK(1572)) tiveram 

duas vezes mais chances de responder positivamente ao tratamento do que aqueles que 

não compareceram às aulas(1573).  
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O exercício é reconhecido como uma terapia analgésica eficaz para aqueles com 

OA em qualquer local(1574). No entanto, apesar dos esforços contínuos para identificar 

os benefícios específicos dos exercícios para a HOA, uma revisão descobriu que a 

magnitude do benefício dos exercícios e quais exercícios devem ser prescritos, ainda são 

incertos(1575). Para intervenções complexas, é difícil cegar o terapeuta ou paciente para 

a intervenção e, em grandes estudos, frequentemente são utilizados questionários de 

autorrelato, o que contribui para uma classificação de baixa qualidade do estudo quando 

avaliado em revisões sistemáticas. Os resultados sugerem que recomendar uma 

abordagem de exercício em detrimento de outra não é possível no momento para a HOA.  

A associação de obesidade e HOA é continuamente debatida. O controle de peso 

faz parte de uma abordagem mais ampla para o manejo da OA em geral e, como a HOA 

geralmente coexiste com OA em outros locais, as consultas para HOA oferecem uma 

oportunidade de oferecer aconselhamento sobre controle de peso e encaminhamento para 

serviços se um paciente estiver com sobrepeso, conforme recomendado pelos padrões de 

qualidade NICE(1576,1577). 

Várias revisões sistemáticas foram publicadas nos últimos anos sobre o uso de 

tratamentos não cirúrgicos para a rizartrose(1578,1579). Tratamentos locais, como talas 

(órteses pré-fabricadas ou personalizadas usadas na articulação afetada) podem oferecer 

calor, suporte e estabilização das articulações que normalmente são dolorosas ao 

movimento. No entanto, continua a haver incerteza sobre o mecanismo exato de ação das 

talas e sobre seu design ideal e instruções de uso para maximizar a adesão ao tratamento 

e a segurança. Talas macias, talas artesanais e talas para uso noturno podem ser mais 

aceitáveis para os pacientes do que talas duras, talas feitas sob medida ou talas para serem 

usadas durante o dia(1580). 
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Pesquisadores investigaram a utilização de talas ou órteses para rizartrose(1581–

1583) e OA das interfalângicas(1578,1579,1584,1585), bem como luvas de pressão para 

artrite nas mãos(1586). No entanto, atualmente, qual tipo de tala é a melhor ainda não 

está claro, e os dados são inconsistentes sobre se as talas proporcionam alívio dos 

sintomas na mão(1584). O uso de talas melhora a função e a força de pinça em pacientes 

com rizartrose(1578,1579). A maioria dos estudos de imobilização tem um alto risco de 

viés devido às dificuldades em estabelecer ou manter o cegamento do participante ou 

incluir dispositivos com efeito falso, mas a inclusão de uma tala placebo em novos 

estudos futuros, como o estudo OTTER (OA of the Thumb Therapy) fornece uma 

oportunidade de abordar algumas das principais limitações de ensaios anteriores sobre 

imobilizações(1580,1587). 

 

5.2.11.8.2 Terapias Farmacológicas 

5.2.11.8.2.1 Analgesia de Primeira Linha: Tratamentos Tópicos 

Os AINEs tópicos são recomendados nas diretrizes internacionais e nacionais 

como uma opção de tratamento farmacológico de primeira linha para OA sintomática das 

mãos, devido ao seu perfil de segurança superior aos analgésicos orais(1570,1588) e 

eficácia melhorada em comparação com paracetamol oral(1589) e placebo(1590)). No 

geral, os AINEs tópicos são superiores ao placebo para aliviar a dor e melhorar a função 

na OA(1590). Embora o gel de salicilato esteja associado a maiores taxas de parada da 

medicação devido a eventos adversos, os AINEs tópicos restantes não estão associados a 

nenhum aumento de eventos adversos locais ou sistêmicos(1590). Os benefícios dos 

AINEs tópicos foram bem definidos(1591), mas ainda há incerteza sobre a eficácia 

relativa dos AINEs tópicos em comparação com a eficácia de outros tratamentos tópicos, 

como a capsaicina.  
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A capsaicina tópica, um extrato de pimenta, é recomendada para o tratamento da 

dor da OA(1570), mas os estudos desse tratamento na OA das mãos são limitados. Em 

uma revisão sistemática(1592) sobre o uso tópico de capsaicina em OA, apenas um estudo 

incluiu pacientes com HOA. A capsaicina foi relatada como segura e bem tolerada em 

todos os estudos incluídos, sem evidência de toxicidade sistêmica(1593). Esse tratamento 

está associado a uma leve queimação no local da aplicação, que atinge o pico após 1 

semana e diminui com o tempo. A capsaicina pode, portanto, ser mais adequada para 

pacientes sem sinais inflamatórios e com dor persistente ou sintomas neuropáticos, o que 

se alinha com o uso de capsaicina para dor neuropática associada a outras condições. 

 

5.2.11.8.2.2 Analgesia Local 

A injeção de drogas como glicocorticoides diretamente nas articulações 

proporciona alívio sintomático local e oferece outra opção além do tratamento básico. O 

interesse no uso da terapia de injeção intra-articular na HOA continua(1565,1594–1597), 

pois essa abordagem é preferível às abordagens cirúrgicas em pacientes idosos com 

comorbidades(1596). Os benefícios e malefícios das terapias intra-articulares foram 

avaliados em um estudo onde essa análise incluiu ensaios que investigaram a eficácia ou 

a segurança de qualquer terapia intra-articular na rizartrose e na OA das interfalângicas, 

em comparação com placebo ou outros tratamentos para os quais a dor foi o principal 

desfecho(1596). Os resultados da comparação entre corticosteroides intra-articulares e 

tratamento com placebo em pacientes com rizartrose indicaram que os corticosteroides 

intra-articulares não resultaram em melhora da dor. O hialuronano sintético também 

pareceu ineficaz em comparação com o placebo em pacientes com rizartrose. No entanto, 

em um estudo de pacientes com OA das interfalângicas, os pacientes que receberam 

corticosteroides tiveram melhoras consideráveis na dor durante o movimento em 
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comparação com os pacientes que receberam placebo(1565). Os autores do estudo 

concluíram que a injeção intra-articular de corticosteroides ou ácido hialurônico não 

parece mais eficaz do que placebo na rizartrose(1596). No entanto, a resposta ao placebo 

parece ser grande e o uso intra-articular em combinação com outras modalidades, como 

talas, ainda pode ser uma opção relevante. 

 

5.2.11.8.2.3 Analgesia Adjuvante 

O paracetamol é prescrito para HOA se os tratamentos tópicos forem ineficazes 

ou não tolerados(1570), embora o tamanho do efeito dessa terapia no tratamento da OA 

de grandes articulações possa ser menor do que se pensava anteriormente(1589). Se 

ineficaz, e após avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios para o indivíduo, AINEs orais 

(como naproxeno), inibidores da ciclooxigenase 2 (COX2, também conhecido como 

PTGS2) ou opiáceos podem ser introduzidos. Esses medicamentos geralmente devem ser 

usados com moderação e somente quando necessário para limitar o risco de toxicidade. 

Um inibidor da bomba de prótons deve ser prescrito junto com AINEs para proteger 

contra eventos adversos gastrointestinais induzidos por AINEs. Em um estudo de 

pacientes com rizartrose(1598), os pacientes que receberam naproxeno tiveram uma 

redução considerável na atividade cerebral em áreas comumente associadas à percepção 

da dor em comparação com aqueles pacientes recebendo placebo.  

O uso de vários novos agentes tem sido investigado para o tratamento da HOA e 

normalmente envolve o reaproveitamento de drogas antirreumáticas modificadoras da 

doença ou terapias biológicas licenciadas para uso na AR: essas terapias incluem 

adalimumabe, um anticorpo monoclonal para TNF(1568), hidroxicloroquina(1567), 

doxiciclina(1599) e GCSB-5, um extrato de ervas(1600). As evidências desses estudos 

sugerem que o adalimumabe e a hidroxicloroquina não são eficazes no tratamento da dor 
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da OA nas mãos(1567,1569). Mais estudos são necessários para identificar tratamentos 

orais que melhorem a dor nas mãos ou modifiquem o curso da doença. Vários ensaios de 

medicamentos na OA, incluindo ensaios em andamento, podem ser relevantes para a 

HOA(1601). Os ensaios clínicos em andamento incluem drogas que inibem mecanismos 

inflamatórios, como GM-CSF(1602) e anti-IL-6(1603,1604), mas novos alvos relevantes 

para outros mecanismos de OA podem ser necessários para avançar no campo.  

Os nutracêuticos não são recomendados pelo NICE para o manejo da OA, mas os 

pesquisadores investigaram seus efeitos na HOA. Em uma revisão sistemática de 

condroitina oral para OA, incluindo a OA das mãos, o tratamento com condroitina 

(sozinho ou em combinação com glucosamina) foi associado a um benefício de curto 

prazo em termos de alívio da dor em comparação com placebo (embora a maioria dos 

estudos avaliados fosse de baixa qualidade)(1605). Os baixos riscos associados à 

condroitina podem explicar sua popularidade como suplemento de venda livre em 

indivíduos com HOA, mas são necessárias mais evidências para defender o uso desse 

suplemento na prática clínica de rotina. 

 

5.2.11.8.3 Terapias em Desenvolvimento para a Osteoartrite 

5.2.11.8.3.1 Licofelona 

Os AINEs são um dos pilares no tratamento da doença inflamatória e estão entre 

os medicamentos mais utilizados em todo o mundo. A principal limitação no uso de 

AINEs consiste em seus efeitos colaterais, incluindo atividade ulcerogênica 

gastrintestinal e broncoespasmo. O mecanismo de ação dessas drogas é atribuído à 

inibição da ciclooxigenase (COX) e, consequentemente, à conversão do ácido 

araquidônico em prostaglandinas. Supõe-se que os efeitos colaterais indesejáveis dos 

AINEs sejam devidos à inibição da COX-1 (isoforma constitutiva), enquanto os efeitos 
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benéficos estão relacionados à inibição da COX-2 (isoforma induzível). O ácido 

araquidônico também pode ser convertido em leucotrienos (LTs) pela ação da 5-

lipoxigenase (5-LOX). A Licofelona, um inibidor competitivo de LOX / COX, diminui a 

produção de leucotrienos e prostaglandinas pró-inflamatórios (que estão envolvidos na 

fisiopatologia da osteoartrite e nos danos gastrointestinais induzidos por AINEs) e tem o 

potencial de combinar bons efeitos analgésicos e anti-inflamatórios com excelente 

tolerabilidade GI(1606,1607). Um estudo multicêntrico em 355 pacientes com 

osteoartrite do joelho mostrou que 200mg duas vezes ao dia reduz os sintomas de forma 

semelhante ao naproxeno, mas a perda de volume da cartilagem é significativamente 

reduzida(1608). Dados preliminares com esse medicamento parecem promissores, mas 

serão necessários mais ensaios clínicos bem delineados desse agente em idosos antes que 

uma avaliação final seja possível. 

 

5.2.11.8.3.2 Esclerostina 

A esclerostina (Romosozumab® — ainda não aprovado pelo FDA) é um anticorpo 

monoclonal que pode aumentar a área da cartilagem, a espessura da cartilagem e os níveis 

de proteoglicanos em camundongos transgênicos para o TNF humano(1609). Contudo, 

até o momento não encontramos ensaios clínicos sobre o efeito da esclerostina na 

cartilagem articular. 

  

 5.2.11.8.3.3 Ciclopamina 

 A ciclopamina é um inibidor hedgehog alcaloide esteroide utilizado em 

tratamentos de tumores. Ela melhora a aparência histológica da lesão da cartilagem 

articular e limita a apoptose de condrócitos em um modelo animal de artrite induzida por 

adjuvante em doses de 1,5; 5 e 10mg/kg por via intraperitoneal(1610). Os efeitos são 
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explicados pela redução de TNF-a, IL-1b e IL-6(1610). Não encontramos estudos 

clínicos sobre os efeitos da ciclopamina em lesões de cartilagem. As reações adversas 

potenciais à ciclopamina são perda de peso e desidratação(1611). 

 

 5.2.11.8.3.4 Polissulfato de Ciclodextrina 

O polissulfato de ciclodextrina regula negativamente IL-1a e IL-1b enquanto 

aumenta o agrecan, o colágeno tipo II e a fibronectina em condrócitos humanos. Injeções 

subcutâneas de polissulfato de ciclodextrina produzem um efeito protetor na cartilagem 

articular em concentrações de 1mg/kg em coelhos com transecção do ligamento cruzado 

anterior(1612). Não foi possível identificar nenhum ensaio clínico sobre o efeito do 

polissulfato de ciclodextrina nas lesões da cartilagem. 

 

5.2.11.8.3.5 AMG 108 

AMG 108 é um anticorpo monoclonal humano do IL-1R1, inibindo assim IL-1a 

e IL-1b. Um estudo controlado randomizado foi feito em pacientes com osteoartrite do 

joelho. Eles receberam 300mg por via subcutânea uma vez a cada 4 semanas por 3 meses. 

O AMG 108 mostrou uma melhora nos escores de dor WOMAC em comparação com 

placebo, mas o resultado foi estatisticamente insignificante(1613). 

 

5.2.11.8.3.6 ABT-981 

A ABT-981 é uma imunoglobulina de domínio variável duplo (DVD-Ig) capaz de 

se ligar simultaneamente à IL-1a e IL-1b(1614). Apesar das modificações na estrutura 

convencional de IgG para incorporar sítios de ligação para múltiplos ligantes, o ABT-981 

exibiu um perfil farmacocinético semelhante aos anticorpos monoclonais tradicionais 

quando administrado a indivíduos saudáveis e pacientes com osteoartrite do joelho. Os 
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resultados apoiam o desenvolvimento clínico contínuo do ABT-981 para indicação como 

medicamento modificador da osteoartrite(1615). A injeção subcutânea de ABT-981 em 

pacientes com osteoartrite de joelho leve e moderada mostrou redução no colágeno tipo 

I derivado de MMP e na resposta inflamatória(1614). A reação adversa mais frequente 

foi representada por eritema no local da injeção. 

 

5.2.11.8.3.7 AG-041R 

O AG-041R é um derivado de indolin-2-one que acelera a síntese de 

proteoglicanos, a expressão gênica de colágeno tipo II e agrecan. Por outro lado, suprime 

a atividade da ALP, expressão do colágeno tipo X e Runx2, impedindo a diferenciação 

terminal dos condrócitos. Além disso, também previne a diferenciação terminal de 

condrócitos ativando a via MEK/Erk(1616). 

 

5.2.11.8.3.8 Resveratrol 

O fitoestrogênio resveratrol (RSV) (trans-3,4',5-trihidroxiestilbeno) é um 

composto de polifenol natural encontrado em amendoins, cranberries e na casca de uvas 

vermelhas, e acredita-se que seja um dos compostos responsáveis pelos benefícios à saúde 

de consumo moderado de vinho tinto(1617). As propriedades anti-inflamatórias, 

antioxidantes, cardioprotetoras e antitumorais do RSV foram bem documentadas em 

vários tecidos(773) com estudos recentes começando a analisar os efeitos do RSV na 

homeostase da cartilagem. Alguns estudos relataram pela primeira vez um efeito protetor 

significativo de injeções de RSV na degradação da cartilagem articular em modelos de 

coelho para OA e AR por meio de análise histológica in vivo(1618,1619). Em condrócitos 

articulares humanos, pesquisas elucidaram mecanismos regulatórios antiapoptóticos e 

anti-inflamatórios mediados pelo RSV(1620,1621). Em outro estudo, foi demonstrado 
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potente potencial anabólico e anticatabólico do RSV em tecido do núcleo pulposo da 

espinha bovina(1622) e condrócitos articulares adultos humanos(1623) via inibição da 

expressão da enzima degradadora da matriz a nível de transcrição e tradução. Além disso, 

a terapia de combinação de RSV com BMP-7 induz efeitos sinérgicos no acúmulo de PG, 

e o RSV reverte os efeitos catabólicos de FGF-2 e IL-1 na expressão de enzimas de 

degradação da matriz, acúmulo de PG e a expressão de fatores (iNOS, IL- 1, IL-6) 

associados ao estresse oxidativo e estados inflamatórios(1622). Estudos futuros são 

necessários para avaliar o papel do RSV na estimulação nociceptiva da OA, bem como 

seu papel in vivo antes de seu uso em um ambiente clínico, mas esses achados revelam 

uma promessa considerável para o uso do RSV como uma terapia biológica única para o 

tratamento de doenças degenerativas da cartilagem. 

 

5.2.11.8.3.9 Lactoferricina 

A lactoferricina bovina (LfcinB) é um peptídeo catiônico de 25 aminoácidos com 

estrutura em folha β antiparalela e anfipática que é obtido pela hidrólise ácido-pepsina da 

região N-terminal da lactoferrina (Lf) encontrada no leite de vaca(1624). Semelhante ao 

RSV, as propriedades anti-inflamatórias, antivirais, antibacterianas, antioxidantes, 

antálgicas e anticancerígenas da LfcinB foram relatadas em uma variedade de 

tecidos(1625). O efeito antioxidante natural da LfcinB também foi relatado, sugerindo 

um possível papel biológico condroprotetor na cartilagem articular(1626), e estudos 

recentes tentaram desvendar o papel da LfcinB na doença musculoesquelética. Em um 

modelo de colágeno-induzido e artrite séptica de camundongo, a injeção periarticular de 

Lf humano suprime substancialmente a inflamação local(1627).  

Em outro estudo, verificou-se que a LfcinB exerce potentes efeitos anabólicos e 

anticatabólicos na homeostase da matriz do núcleo pulposo bovino(1628). Além disso, 
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foram encontrados efeitos anabólicos e anticatabólicos semelhantes da LfcinB na 

cartilagem articular humana(773). A LfcinB reverte os efeitos catabólicos de FGF-2 e IL-

1 na produção de enzimas de degradação da matriz, acúmulo de PG e expressão de fatores 

associados ao estresse oxidativo e inflamação, sugerindo a LfcinB como promessa de 

uma molécula anticatabólica e anti-inflamatória na cartilagem articular humana. Até o 

momento, o potencial antálgico da LfcinB ainda não foi estudado, e cautela deve ser 

aconselhada, pois mais estudos são necessários para determinar, entre outras coisas, 

possíveis efeitos prejudiciais do seu uso in vivo. 

 

5.2.11.8.3.10 rhMK 

O Midkine (MK) é um fator de crescimento de ligação à heparina, cujo outro 

membro da família é a pleiotrofina (PTN). O MK e a PTN são conhecidos por terem 

funções multibiológicas, envolvendo o desenvolvimento dos sistemas nervoso e 

esquelético, reparação de tecidos lesados (por exemplo, isquemia miocárdica, lesão 

cerebral, fratura óssea) e regeneração (por exemplo, fígado, músculo esquelético e 

células-tronco hematopoiéticas), regulação imunológica, inflamação e 

tumorigênese(1629). O MK também tem o potencial para regeneração de cartilagem, in 

vitro promovendo a proliferação de condrócitos e a expressão da matriz extracelular 

relacionada à cartilagem(1630) e in vivo aumentando a espessura da cartilagem 

articular(1630). O Midkine recombinante humano (rhMK) aumenta a proliferação de 

condrócitos in vitro, ativando a via ERK e PI3K. Os mesmos resultados foram obtidos in 

vivo em camundongos(1630). 

Um estudo utilizou um modelo de OA de camundongo induzido pela DMM e 

estudou o efeito terapêutico do rhMK neste modelo de OA. Os resultados indicaram que 

a cirurgia de DMM induziu alodinia mecânica e obstáculos na atividade locomotora, 
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juntamente com lesão da cartilagem nos camundongos C57BL/6. O tratamento com 

rhMK atenuou a alodinia mecânica relacionada à OA, melhorou a capacidade de atividade 

locomotora e evitou a degradação da cartilagem. Considerando a questão de segurança 

do rhMK usado como biológico, também foram inspecionados os principais órgãos nos 

camundongos tratados com rhMK durante todo o processo e não foram encontradas 

nenhuma alteração patológica. Esses resultados sugerem que o rhMK pode ser usado 

como um biológico para tratar a OA ou a dor relacionada à OA(1629). 

 

5.2.11.8.3.11 Lutikizumabe 

Estudos pré-clínicos sugeriram um papel para a IL-1a e IL-1b na OA. O 

lutikizumabe, uma imunoglobulina humanizada de domínio variável duplo IL-1a/b, 

bloqueia a IL-1a/b simultaneamente. 

Dois estudos duplo-cegos randomizados controlados por placebo foram realizados 

em OA inflamatória (ou seja, com sinais de sinovite na ressonância magnética ou 

ultrassonografia) dos joelhos e erosiva das mãos, para investigar a eficácia do 

lutikizumabe em uma dose que variava de 25 - 200 mg por via subcutânea a cada 2 

semanas. O desfecho primário foi a mudança na dor em 16 semanas. O primeiro estudo 

randomizou 350 pacientes com OA de joelho(1631). Apenas para uma dose (100 mg) de 

lutikizumabe, um pequeno efeito estatisticamente significativo foi observado em 16 

semanas, mas não em momentos posteriores. O segundo estudo randomizou 132 

pacientes com HOA para 200 mg de lutikizumabe ou placebo a cada 2 semanas, porém 

nenhum efeito sintomático foi observado(1632). Em ambos os ensaios, nenhum efeito foi 

observado nos desfechos de imagem da sinovite. Os doentes tratados com lutikizumabe 

tiveram mais reações no local de injeção e neutropenia. Assim, a inibição da IL-1 não 

parece ser um alvo relevante no tratamento sintomático da OA. 
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5.2.11.8.3.12 Etanercept 

O etanercept é uma proteína de fusão geneticamente modificada que consiste em 

duas cadeias idênticas do monômero p75 do receptor de TNF humano recombinante 

fundido com o domínio Fc da IgG1 humana, que se liga ao TNF e o inativa(1633). 

O bloqueio do TNF é eficaz em muitas doenças reumáticas inflamatórias. O 

etanercept 50 mg/semana (25 mg/semana após 24 semanas por via subcutânea) foi 

investigado em um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por 

placebo de 1 ano em 90 pacientes com OA inflamatória erosiva das mãos(1634). O 

desfecho primário, sendo a mudança da dor na VAS após 24 semanas, não foi alcançado. 

No entanto, um efeito benéfico na dor medido pela VAS foi observado após 1 ano. Além 

disso, as articulações tratadas com etanercept apresentaram maior remodelação 

radiográfica, sendo que isso foi mais pronunciado nas articulações com inflamação 

inicial.  

Um estudo recente observou que a injeção intra-articular de etanercept é uma 

opção segura e promissora principalmente em pacientes com monoartrite predominante e 

manifestações leves em outras articulações. Entretanto, seu alto custo e rápida absorção 

da sinóvia necessitando injeções frequentes, são limitações consideráveis. A injeção de 

etanercept ou glicocorticoide mostrou eficácia comparável no manejo da monoartrite 

refratária em pacientes com AR. O glicocorticoide é certamente mais barato, mas alguns 

pacientes com reações adversas anteriores ou restrições ao uso dessa medicação podem 

se beneficiar do tratamento com etanercept(1635). Estudos investigando estratégias de 

tratamento nessa linha são necessários. 
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5.2.11.8.3.13 b-Criptoxantina 

A β-criptoxantina, que é obtida principalmente de frutas cítricas, como as 

tangerinas Satsuma, é um carotenoide importante rotineiramente encontrado no soro 

humano. Um estudo demonstrou que a administração oral diária de β-criptoxantina 

preveniu significativamente o desenvolvimento de osteoartrite desenvolvida pela indução 

cirúrgica de instabilidade articular do joelho em camundongos in vivo(1636). Além disso, 

experimentos in vitro revelaram que a β-criptoxantina inibiu marcadamente a expressão 

de citocinas inflamatórias e enzimas críticas para a degradação da matriz extracelular em 

condrócitos. Esses resultados sugerem que a suplementação oral de β-criptoxantina seria 

benéfica para a manutenção da saúde articular e como profilaxia contra a 

osteoartrite(1636).  

A inibição da degradação do agrecan induzida pela IL-1a, causada pela b-

criptoxantina também foi observada com explantes de cartilagem articular suína em 

cultura. A b-criptoxantina (1 - 10 mM) regulou negativamente de forma dose-dependente 

a expressão gênica induzida pela IL-1a de ADAMTS-4 e ADAMTS-5 em condrócitos 

humanos cultivados. Além disso, descobriu-se que a b-criptoxantina aumenta a expressão 

gênica da proteína central agrecan em condrócitos. Esses resultados fornecem novas 

evidências de que a b-criptoxantina exerce ações antiartríticas e sugerem que ela pode ser 

útil no bloqueio da progressão da artrite reumatóide e da osteoartrite(1637). 

 

5.2.11.8.3.14 Sprifermina 

Os mecanismos de ação da sprifermina já foram discutidos no item 5.2.5.7.3 desta 

obra, porém visto que se trata de uma DMOAD promissora, resolvemos incluí-la aqui a 

fim de discutir os resultados dos últimos artigos sobre o desempenho dessa substância. 
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A sprifermina é um fator de crescimento de fibroblastos humanos recombinante 

18 investigado como um possível DMOAD anabólico intra-articular. Ela é um 

medicamento potencialmente modificador da osteoartrite que demonstrou aumentar a 

espessura da cartilagem articular em comparação com placebo em pacientes com 

osteoartrite de joelho no desfecho primário (ano 2) do estudo FORWARD, e foi bem 

tolerada. Os benefícios estruturais com a sprifermina foram observados em um subgrupo 

em risco (SAR) de progressão, que também demonstrou melhorias na dor em relação ao 

placebo no ano 3 de acompanhamento. Em estudo recente, foi demonstrado que a 

modificação estrutural a longo prazo da cartilagem articular foi mantida com sprifermina 

versus placebo durante um período pós-tratamento de 3,5 a 4 anos. Manutenção 

semelhante de melhorias estruturais ao longo deste tempo foi observada no SAR, e 

melhora clinicamente relevante na dor em relação ao placebo neste subgrupo também foi 

sustentada até o ano 5 de acompanhamento. Não houve necessidade de artroplastia de 

joelho, nos casos sob risco, no grupo de dose mais alta de sprifermina ao longo de 5 

anos(1638). 

Em 2021, um grupo de pesquisadores publicou uma metanálise comparando a 

progressão estrutural e os resultados dos sintomas clínicos, bem como os eventos 

adversos experimentados por injeções intra-articulares de sprifermina em comparação 

com um tratamento placebo para pacientes com OA de joelho(1639). Os dados dos 

estudos incluídos fornecem fortes evidências para determinar o efeito da sprifermina 

intra-articular na estrutura articular em indivíduos com OA do joelho e não mostram 

efeitos adversos específicos. No entanto, a sprifermina intra-articular provavelmente não 

teve nenhum efeito positivo no alívio dos sintomas. 

Em um artigo recente, seus achados indicam que, além de aumentar a espessura 

da cartilagem, o tratamento com sprifermina pode conferir benefícios sintomáticos, como 
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diminuição da dor(1640). Esta é a primeira análise a fornecer uma prova de conceito de 

que a modificação da estrutura (espessura da cartilagem) na OA do joelho por um 

medicamento intra-articular pode se traduzir em benefício clínico sintomático, desde que 

uma coorte adequada de pacientes com doença estabelecida seja selecionada e seguida 

por um período suficientemente longo para determinar os potenciais benefícios dos 

sintomas. Além disso, esta análise foi a primeira a sugerir que o enriquecimento de uma 

população de estudo com uma pequena espessura mínima do espaço articular e alta dor 

pela escala WOMAC na linha de base, resulta em maior diferenciação entre o DMOAD 

e o placebo na dor pela escala WOMAC(1640).  

 

5.3 O Jiu-Jitsu Brasileiro 

5.3.1 Uma Breve História do Jiu-Jitsu 

A verdadeira história do Jiu-Jitsu é incerta, já que as fontes de informação sobre o 

assunto são recentes e não podem ser consideradas fidedignas. Etimologicamente, seu 

nome é derivado da palavra japonesa “Jujutsu” e significa “arte suave”, este último sendo 

adotado de forma carinhosa por grande parte de seus praticantes. É uma arte marcial de 

autodefesa que enfatiza quedas, travas articulares, estrangulamentos, alavancagem e 

estratégia para imobilizar, controlar, submeter e desabilitar um atacante(4). Dizem que o 

Jiu-Jitsu se originou nas montanhas da Índia há 2500 anos. Supostamente se difundiu pela 

China e, por volta de 400 anos atrás, estabeleceu-se no Japão, onde encontrou as 

condições apropriadas para se fortalecer(6). 

Especula-se que tenha as mesmas origens do Wushu, ou Kung Fu, criado na China. 

No Jiu-Jitsu, usa-se o corpo como alavanca para derrubar ou neutralizar inimigos maiores 

sem golpes traumáticos. A estratégia era fundamental, entre os séculos 11 e 19, para os 

samurais enfrentarem, até sem espada, adversários com armaduras pesadas. Com a grande 
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leva de imigração para a Europa e as Américas, no começo do século 20, a “arte suave” 

ganhou o mundo. Antes disso, era crime punido com a morte ensinar Jiu-Jitsu – um 

segredo militar – a não japoneses.  Afastados das raízes, os novos mestres criaram estilos 

como o Judô e o Aikidô. Por aqui, a família Gracie desenvolveu o “Jiu-Jitsu brasileiro”, 

o mais praticado no mundo(1641). 

Em 1801, vindo da Escócia, George Gracie chegou ao Brasil em busca de aventura 

e oportunidade. Não tinha a menor ideia de que seus descendentes um dia formariam uma 

das maiores dinastias de lutadores de todos os tempos. Um dos netos de George, Gastão 

Gracie, foi preparado para ser diplomata. Estudou na Alemanha e falava fluentemente 

sete idiomas. No entanto, decidiu não seguir a carreira diplomática e tornou-se um homem 

de negócios.  

Somente no início do século XX, o Jiu-Jitsu japonês chegou à América do Sul, mais 

especificamente à região amazônica, em Belém do Pará. O responsável foi Mistuyo 

Maeda, um professor de Jiu-Jitsu que dizem ter sido enviado para ajudar uma colônia de 

imigrantes japoneses se estabelecer no Norte do Brasil. Maeda era conhecido pelas 

competições de vale-tudo de que ele participara demonstrando a eficácia do Jiu-Jitsu.  

Naquela época, Gastão morava na cidade de Belém, no Estado do Pará. O destino 

uniu esses dois homens quando Gastão ajudou Maeda a se estabelecer na nova terra. Para 

demonstrar sua gratidão, Maeda apresentou a Carlos Gracie, filho mais velho de Gastão, 

os princípios do Jiu-Jitsu japonês. Carlos, ainda jovem e considerado uma criança 

hiperativa e encrenqueira, apaixonou-se por essa arte marcial e dedicou toda a sua energia 

a essa descoberta. Praticou-a por alguns anos até a família se mudar para o Rio de Janeiro. 

Carlos era o mais velho de oito irmãos, cinco dos quais eram meninos. Quando a família 

chegou ao Rio, enfrentou algumas dificuldades financeiras, o que levou Carlos a procurar 

uma fonte de renda adicional. Ele aproveitou essa oportunidade para ganhar dinheiro com 
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o que gostava: ensinar Jiu-Jitsu. Para firmar a credibilidade de seus ensinamentos, Carlos 

liderou seus irmãos numa série de desafios.  

Hélio Gracie, o mais novo dos filhos homens de Gastão, era uma criança fisicamente 

frágil: subia um lance de escadas e tinha vertigens. Ninguém sabia o porquê. Aos oito 

anos, depois de completar a segunda série, convenceu a mãe, Cesalina, de que não deveria 

mais ir à escola. Depois de certo tempo, ao completar 14 anos, passou a morar com os 

irmãos mais velhos, que viviam e ensinavam Jiu-Jitsu em uma casa em Botafogo. Ele 

passou alguns anos apenas assistindo às aulas dadas por seus irmãos, sempre liderados 

por Carlos Gracie, pois os médicos lhes haviam recomendado que mantivessem Hélio 

afastado de qualquer atividade física, incluindo o Jiu-Jitsu.  

Certo dia, quando Hélio tinha 16 anos, um aluno chegou para tomar uma aula com 

Carlos, que havia saído. Hélio, que tinha decorado todos os movimentos ensinados pelo 

irmão mais velho, ofereceu-se para começar a aula, e o aluno aceitou. Quando a aula 

terminou, Carlos apareceu pedindo desculpas pelo atraso. O aluno respondeu: “Não se 

preocupe. Gostei muito da aula do Hélio. Se você não se importar, eu gostaria de ter aulas 

com ele de hoje em diante”. Carlos concordou. Ironicamente, Hélio Gracie tinha acabado 

de ser promovido a instrutor... por um aluno!  

Hélio logo percebeu que não conseguia executar facilmente alguns dos movimentos 

que havia memorizado. Numa busca incansável para encontrar soluções que garantissem 

a eficácia das técnicas que se dispunham a ensinar, os irmãos Gracie ousaram quebrar a 

tradição do Jiu-Jitsu japonês praticado e ensinado por Maeda. Começaram a aperfeiçoar 

os movimentos para que fosse possível executá-los mesmo por pessoas de uma frágil 

constituição física. Essas mudanças só ocorreram por meio de muitas tentativas e erros e 

devido à incorporação de princípios de alavanca, que reduziam a necessidade de usar a 

força física durante a execução dos movimentos.  
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A bem da verdade, os irmãos Gracie eram, nas primeiras décadas do século XX, o 

que hoje chamamos de “bad boys” da cidade do Rio de Janeiro. A fim de provar a 

superioridade de sua nova técnica de luta, não hesitavam em procurar briga com quem 

quer que fosse nas ruas ou praias da cidade, conforme nos conta Reila Gracie, na biografia 

de seu pai, Carlos Gracie – O Criador de uma Dinastia(1642). Isso fez com que fossem 

personalidades polêmicas, ocupando com frequência os noticiários da época, lhes 

rendendo até mesmo a prisão algumas vezes. A fama os tornou admirados por muitos e 

odiados por outros tantos. Durante a década de 20, abriram sua academia e começaram a 

participar dos mais diferentes desafios contra lutadores muito maiores, pesados e 

experientes. Para atrair lutadores e divulgar o Jiu-Jitsu – e o nome Gracie –, Carlos fazia 

de tudo, inclusive oferecer, por meio de anúncios nos jornais, prêmios em dinheiro para 

os desafiantes que conseguissem derrotá-lo, independentemente de peso, altura e 

tamanho. Chegou a publicar um anúncio contendo a seguinte pérola: “Se você quer ter 

sua face esmurrada e arrebentada, seu traseiro chutado e seus braços quebrados, entre 

em contato com Carlos Gracie nesse endereço”, e seguia-se o endereço da Academia 

Gracie. 

Em 1932 Carlos, Hélio e George Gracie se envolveram em uma confusão na porta 

do Tijuca Tênis Clube, na Zona Norte do Rio, com Manoel Rufino. O também lutador 

publicou cartas em diversos jornais da cidade, classificando os combates de Vale-Tudo 

que eram promovidos pelos Gracies como “armação”. Isso provocou a ira de Carlos, que 

considerou as declarações uma ofensiva à honra de sua família.  

Sabendo que Rufino dava aula no Tijuca Tênis Clube, Carlos chamou seus irmãos 

para dar uma lição e calar de vez a boca de seu adversário. Sem juiz e sem plateia, com 

18 anos, o caçula, Hélio, foi escolhido para aplicar o castigo. Interpelado ao sair do Clube, 

Rufino ouviu Hélio dizer: “Vim responder à carta que você escreveu” e, em seguida, 
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tacou-lhe um tapa na cara. Rufino revidou, mas Hélio se esquivou e aplicou-lhe uma 

queda. Ao ser derrubado de ombro no cimento, Rufino abriu um corte na cabeça e 

quebrou a clavícula. Sem perceber, Hélio continuou a agredi-lo e, querendo mostrar 

eficiência, aplicou-lhe um estrangulamento. Vendo que Rufino só se defendia, Carlos 

mandou que o irmão parasse. 

Em função deste episódio polêmico, em 1934, Carlos e Hélio foram condenados a 

2,5 anos e George a 14 meses de prisão. Entretanto, os Gracie já contavam na época com 

uma ampla rede de amigos e admiradores influentes, de forma que um pedido de indulto 

presidencial foi expedido a Getúlio Vargas, a pedido da escritora Rosalina Coelho Lisboa. 

Muitas personalidades eminentes à época assinaram o pedido, entre elas: José Américo, 

ministro da Aviação; major Juarez Távora, ministro da Agricultura; Oswaldo Aranha, 

ministro da Fazenda; almirante Protógenes Guimarães, ministro da Marinha; Salgado 

Filho, ministro do Trabalho; entre muitos outros. O pedido foi acatado pelo presidente e 

13 dias após a sentença de prisão, os irmãos Gracie já se encontravam em liberdade. 

Ao longo das décadas seguintes, o Jiu-Jitsu Brasileiro consolidou-se como uma arte 

marcial legitimamente brasileira, mas ganhou notoriedade mundial a partir da década de 

1990, quando os Gracies se tornaram os pioneiros a levar ao BJJ para os Estados Unidos 

e Japão, nos primeiros torneios de MMA. 

Rorion Gracie (filho de Hélio Gracie) chegou aos Estados Unidos ansioso por expor 

ao público a arte de sua família e, inspirando-se nos desafios que vinham ocorrendo no 

Brasil desde a fundação do Jiu-Jitsu, Rorion e um parceiro de negócios começaram a 

lançar as bases para um torneio de artes marciais destinado a demonstrar a eficácia do 

Jiu-Jitsu. Este torneio, que eles batizaram de Ultimate Fighting Championship (UFC), 

tinha poucas regras e punha artistas marciais de várias disciplinas um contra o outro em 
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um torneio de eliminação única, por uma noite. Confiante na arte de sua família, Rorion 

acreditava que o UFC seria a vitrine definitiva para o BJJ. 

O primeiro UFC (UFC 1) aconteceu em 1993, e Hélio Gracie nomeou seu filho mais 

novo, Royce, como representante de Jiu-Jitsu Brasileiro no torneio. Hélio acreditava que 

Royce, com sua aparência franzina e atitude despretensiosa, era a pessoa ideal para 

apresentar a eficácia do BJJ ao mundo. Quando o torneio começou, Royce, o menor 

participante do evento, dominou oponente após oponente, chocando os espectadores que 

esperavam que o pequenino brasileiro de kimono branco fosse facilmente derrotado. Para 

muitos, a vitória de Royce foi uma revelação, era realmente possível derrotar oponentes 

maiores e mais fortes com o uso adequado de técnica e alavancagem. Royce venceria os 

próximos eventos do UFC, e artistas marciais de todo o mundo começariam a procurar 

instruções na arte do Jiu-Jitsu Brasileiro. Após vários séculos de desenvolvimento, a 

revolução do BJJ havia começado. 

Em outra frente, Carlos Gracie Jr. seguiu a obra do pai na organização dos 

campeonatos e no fortalecimento da arte marcial como esporte regulado. Estava criada, 

assim, em 1994, a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), assim como a 

Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro, que 

hoje promovem torneios para mais de 3 mil atletas de mais de 50 países, como o 

Campeonato Mundial, realizado anualmente desde 1996. 

Ao modificar as regras internacionais do Jiu-Jitsu japonês nas lutas que ele e os 

irmãos realizavam, Carlos Gracie iniciou o primeiro caso de mudança de nacionalidade 

de uma luta, ou esporte, na história esportiva mundial. Anos depois, a arte marcial 

japonesa passou a ser denominada de Jiu-Jitsu Brasileiro, sendo exportada para o mundo 

todo, inclusive para o Japão.  
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Com a criação da Federação de Jiu-Jitsu Brasileiro, as regras e o sistema de 

graduação foram sistematizados, mas hoje outras foram criadas por outros membros da 

família Gracie e por outros praticantes de renome, dando início à era dos campeonatos 

esportivos nas mesmas regras. As competições nacionais e internacionais que vem sendo 

realizadas, confirmam a superioridade dos lutadores brasileiros, considerados os 

melhores do mundo, e projetaram o Jiu-Jitsu Brasileiro, como a arte marcial que mais 

cresce no mundo atualmente. O BJJ, hoje, é o esporte individual que mais cresce no 

Brasil: possui cerca de 550 mil praticantes, com 2 500 estabelecimentos de ensino 

somente nas grandes capitais. Na parte de educação, o ensino do BJJ ganhou cadeira como 

matéria universitária (Universidade Gama Filho) no Brasil e no exterior. Nos Emirados 

Árabes Unidos (EAU), o BJJ é ensinado nas escolas, forças armadas e academias, além 

disso, esse país “importou” diversos faixas pretas brasileiros para ensinar a arte suave. 

Segundo a agência de notícias estatal dos Emirados Árabes, WAM, mais de 700 

brasileiros já foram contratados para dar aulas de Jiu-Jitsu naquele país.  

A paixão dos Emirados pelo esporte brasileiro começou na década de 90, quando 

um jovem chamado Tahnoon entrou na academia Gracie Barra San Diego, nos Estados 

Unidos, e ficou fascinado pela luta. Ele logo se inscreveu nas aulas e se tornou um 

competidor anos mais tarde. O jovem árabe era ninguém menos que o xeique Tahnoon 

bin Zayed Al-Nahyan, filho do fundador dos Emirados Árabes, xeique Zayed bin Sultan, 

e irmão do atual emir da capital, Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed, que acumula o cargo de 

presidente do país(1643).  

Atualmente, alguns dos principais eventos do BJJ mundial são disputados nos 

Estados Unidos e nos EAU, que se tornaram uma vitrine mundial para atletas 

competidores que procuram fama e realização financeira. 
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5.3.2 Jiu-Jitsu Brasileiro, um Esporte Violento? 

Apesar de serem artes marciais de origem e filosofia muito distintas, o BJJ e o MMA 

ganharam expressão mundial em um mesmo período, de maneira que para algumas 

pessoas elas teriam efeito semelhante sobre o grau de agressividade de seus praticantes, 

dividindo opiniões sobre se a prática dessas artes marciais é adequada para a juventude, 

assim como se os resultados sociopsicológicos decorrentes de sua prática são positivos 

ou não. Em um estudo longitudinal pesquisadores encontraram um forte suporte para a 

“hipótese de reforço”(1644). Segundo eles, os efeitos negativos nos meninos pareciam 

resultar tanto da prática de esportes de força em si, quanto do contato repetido com 

atitudes, normas e ideais “machos” (esportes de luta e força, compreendendo boxe, 

levantamento de peso, luta livre e artes marciais orientais como o Karatê, o Judô e o 

Taekwondo). Assim, de acordo com o estudo, os efeitos negativos da participação em 

esportes de força representariam um problema social de dimensões consideráveis que tem 

sido amplamente negligenciado. É bem verdade que a participação feminina nestes 

esportes tem sido cada vez maior, de forma que esses conceitos emitidos em 2005 

precisam ser reavaliados no contexto social atual. Esses achados, em termos de 

agressividade entre artistas marciais, já foram corroboradas em vários artigos(1645–

1647). Criticando o envolvimento dos jovens nas artes marciais, uma pesquisa 

argumentou que boxe e juventude não se misturam bem em nossa sociedade 

contemporânea, sugerindo que existem dilemas éticos associados ao esporte(1648). Mais 

recentemente, essa crítica foi desenvolvida por um autor, que apresenta uma ampla gama 

de dilemas morais relacionados à prática do MMA(1649). Outros autores declaram o 

MMA não como uma prática necessariamente errada, mas no mínimo problemática, 

apesar de permissível(1650). Em um outro extremo, mais recentemente um estudo 

declarou que ao contrário das análises anteriores, o MMA não é apenas permissível, mas 
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um esforço intrinsecamente louvável e virtuoso, que é necessário para desenvolver 

plenamente o caráter moral de alguém. Os autores defendem, assim, um retorno ao 

reconhecimento helenístico28 de uma conexão íntima entre corpo e mente(1651).  

Apesar das polêmicas e argumentos em contrário, as artes marciais também 

demonstraram produzir efeitos socialmente desejáveis. Alguns autores descobriram que 

as artes marciais promoviam a autorregulação, o comportamento pró-social e diminuíam 

os problemas de conduta em um programa escolar(1652). Da mesma forma, outros 

relataram que o comportamento agressivo das crianças diminuiu como resultado do 

treinamento de artes marciais(1653,1654). Ademais, uma metanálise indicou que as artes 

marciais reduzem o comportamento agressivo e externalizante(1655). Esses resultados 

paradoxais têm sido considerados o produto de uma diferenciação inadequada entre 

diferentes disciplinas dentro das artes marciais(1656). Baseado na citação de James 

MacDonald(1657) “existem duas escolas de pensamento concorrentes na definição de 

artes marciais mistas: há aqueles que sentem que se trata de honra e respeito, enquanto 

outros pensam que se trata de socar as pessoas na cabeça até que elas caiam”, podemos 

perceber que o reforço de um comportamento agressivo e delinquente está também 

associado à filosofia de pensamento do praticante e de seu treinador / professor. De fato, 

enquanto as artes marciais tradicionais (por exemplo, Aikidô, Taekwondo, Karatê) 

parecem reduzir o comportamento delinquente e agressivo, as artes marciais competitivas 

modernas (por exemplo, boxe, boxe tailandês, luta livre e MMA) podem reforçar esse 

tipo de comportamento(1658). Em um estudo recente usando ressonância magnética 

funcional(1659), foi testado se sujeitos treinados em esportes com um componente 

violento (boxe e MMA) apresentam respostas cerebrais alteradas em áreas cerebrais 

 
28 O termo helenismo ou helenístico, passou a representar o fenômeno de aculturação dos outros povos que, 
não sendo gregos ou orientais, adotaram a cultura e a forma de viver e conceber o mundo dos gregos. Fonte: 
https://www.todoestudo.com.br/historia/helenismo. Acessado em 18/07/2022. 
 



 393 
 

associadas a recompensas quando comparados a controles. Os pesquisadores encontraram 

que enquanto assistiam a imagens violentas, os artistas marciais tiveram uma ativação 

mais forte na amígdala cerebral esquerda do que os controles. Dentro do grupo de artistas 

marciais, no entanto, houve uma correlação inversa entre a ativação na amígdala esquerda 

e o grau de agressividade. Com isso, concluiu-se que a ativação mais alta da amígdala ao 

assistir a imagens violentas deve significar que a percepção de violência apresenta maior 

relevância nos artistas marciais em comparação com os controles. A correlação inversa 

entre ativação da amígdala e agressividade dentro do grupo de artistas marciais pode ser 

explicada pela suposição de que os artistas marciais mais agressivos podem estar mais 

acostumados a situações violentas, o que levaria a uma modulação para baixo da ativação 

da amígdala. O apetite pela agressão deve ser considerada como um fator que contribui 

para a violência(1659). Foi observado, que karatecas apresentam um comportamento 

menos agressivo do que boxeadores(1660), praticantes de luta livre(1661) e 

kickboxers(1662), enquanto praticantes de Aikidô apresentam comportamento menos 

agressivo do que boxeadores(1660) e menos comportamento delinquente do que 

praticantes de boxe tailandês(1663). 

As diferenças de resultados sociopsicológicos entre as artes marciais podem ter 

origens diversas, todavia um dos principais argumentos para essas diferenças é o 

fundamento filosófico associado a cada modalidade de esporte(1654). As artes marciais 

tradicionais concentram-se principalmente no desenvolvimento de virtudes como força 

interior, autocontrole e caráter, com fortes associações a uma natureza profundamente 

pacifista(1654), enquanto as artes marciais modernas parecem ter um escopo mais 

orientado para a competitividade. Em um estudo de intervenção, descobriu-se que os 

participantes que foram ensinados Taekwondo de forma tradicional reduziram o 
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comportamento agressivo, enquanto o grupo que foi ensinado Taekwondo sem os valores 

associados aumentou o comportamento agressivo(1664). 

Além disso, esportes diferentes podem não apenas desenvolver traços diferentes 

entre os indivíduos, eles também podem atrair indivíduos com diferenças pré-existentes 

em traços, como agressividade(1663). Aderindo à filosofia das artes marciais tradicionais, 

o comportamento agressivo provavelmente não tem lugar nessas modalidades, ao passo 

que tem sido positivamente correlacionado com o sucesso entre os esportes de contato 

competitivos(1665). Corroborando essa ideia, estudo recente demonstrou que praticantes 

de MMA e BJJ apresentaram maior autocontrole e comportamento pró-social, no entanto, 

os praticantes de MMA também relataram aumento da agressividade, enquanto os 

praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro experimentaram um declínio na agressividade. Ainda, 

os indivíduos que treinaram MMA apresentaram níveis de agressão pré-existentes 

substancialmente mais elevados do que os praticantes de BJJ. Os resultados sugerem que 

as artes marciais modernas e o MMA podem não ser adequados para a prática de jovens 

em risco sociopsicológico, enquanto as artes marciais tradicionais e os esportes com uma 

base filosófica saudável como o Jiu-Jitsu Brasileiro podem ser eficazes na redução do 

comportamento antissocial e, ao mesmo tempo, melhorar o comportamento socialmente 

desejável entre os jovens(1666). À luz desses resultados, os praticantes de artes marciais 

competitivas modernas podem se beneficiar do aumento de seus níveis de agressividade, 

enquanto as artes marciais tradicionais, incluindo entre elas o BJJ, não endossam nem 

incentivam o comportamento agressivo. Essas diferenças pré-existentes podem definir 

parcialmente a premissa de como um indivíduo se desenvolve em seu contexto esportivo 

atual. 
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5.3.3 A Graduação 

Adotam-se as seguintes divisões de faixas no Jiu-Jitsu Brasileiro para seus 

praticantes, conforme suas experiências e habilidades, de acordo com as regras da 

IBJJF(1667) (Figura 100). 

• Branca (iniciante, qualquer idade) 

 

• Cinza (4 – 6 até os 15 anos) (dividida em cinza-branca, cinza e cinza-preta) 

 

• Amarela (7 – 9 até os 15 anos) (dividida em amarela-branca, amarela e amarela-

preta)   

  

• Laranja (10 – 12 até os 15 anos) (dividida em laranja-branca, laranja e laranja-

preta) 

 

• Verde (13 a 15 anos) (dividida em verde-branca, verde e verde-preta) 

 

• Azul (16 anos ou mais [até 4 grau]) 

 

• Roxa (16 anos ou mais [até 4 grau]) 

 

• Marrom (18 anos ou mais [até 4 grau]) 
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• Preta (19 anos ou mais [até o sexto grau]) 

 

• Vermelha e Preta (sétimo grau -Título de mestre) 

 

• Vermelha e Branca (oitavo grau) (Criada pela IBJJF em 2012) 

 

• Vermelha (nono grau) Título de Grão-Mestre - somente alcançado por brasileiros. 

 

• Vermelha décimo grau. O último grau foi dado somente aos criadores do Jiu-Jitsu 

Brasileiro; somente os mestres Carlos Gracie, George Gracie, Oswaldo Gracie, 

Gastão Gracie, Hélio Gracie - estes membros da Família Gracie -, além de 

Oswaldo Fadda (in memoriam), Júlio Secco (in memoriam) e Armando Wriedt. 

Os graus na faixa preta são dados por critério de tempo a partir da conquista da faixa 

(Figura 100): 

• Até o 2º - três anos cada; 

• 3º ao 5º - cinco anos cada; 

• 6º e 7º - sete anos cada (Mestre); 

• 8º - dez anos; 

• 9º - Grau alcançado apenas por brasileiros (Grande Mestre); 

• 10º - Reservado apenas aos criadores da modalidade. 

 



 397 
 

O tempo mínimo de permanência de um aluno adulto em cada faixa segue a 

sequência a seguir: 

• Faixa branca: sem tempo mínimo; 

• Faixa azul: 2 anos; 

• Faixa roxa: 1½ ano; 

• Faixa marrom: 1 ano;  

• Preta: 31 anos; 

• Coral vermelha e preta: 38 anos; 

• Coral vermelha e branca: 48 anos. 
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Figura 100. Sistema de graduação IBJJF. Fonte: www.ibjjf.org.br. Acessado em 14/07/2022. 
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5.3.4 Categorias 

No Jiu-Jitsu Brasileiro, os atletas são divididos em categorias de idade e peso, para 

cada faixa. 

 

5.3.4.1 Categorias por idade 

As categorias de idade são definidas pela idade que o atleta completou ou 

completará no ano de realização da edição de cada campeonato. Nas categorias adulto e 

master não há limite máximo de idade, mas apenas limite mínimo. As categorias 

obedecem aos limites de idade e tempo regulamentar de luta estabelecidos na tabela 

abaixo: 

Tabela 17. Categorias por idade e tempo regulamentar de luta do Jiu-Jitsu Brasileiro. 

Categoria Idade (em anos) Tempo regulamentar de luta 
(minutos) 

Pré-Mirim I 4 2 
Pré-Mirim II 5 2 
Pré-Mirim III 6 2 
Mirim I 7 3 
Mirim II 8 3 
Mirim III 9 3 
Infantil I 10 4 
Infantil II 11 4 
Infantil III 12 4 
Infanto-Juvenil I 13 4 
Infanto-Juvenil II 14 4 
Infanto-Juvenil III 15 4 
Juvenil I 16 5 
Juvenil II 17 5 
Adulto ≥ 18 5 – branca 

6 – azul  
7 – roxa 

8 – marrom 
10 – preta  

Master 1 ≥	30 5 – branca / azul 
6 – roxa / marrom / preta 

Master 2 ≥	36 5 
Master 3 ≥	41 5 
Master 4 ≥	46 5 
Master 5 ≥	51 5 
Master 6 ≥	56 5 
Master 7 ≥	61 5 
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5.3.4.2 Categorias por Peso 

Em uma competição de Jiu-Jitsu, além das categorias serem divididas por faixa 

etária e graduação, elas também são divididas por peso, exceção feita na categoria 

absoluto, em que atletas de todos os pesos disputam juntos. 

As tabela mais comum e adotada nas principais competições internacionais é a 

da CBJJ e da IBJJF, mas também há algumas outras tabelas com variações de categorias 

em outras federações. Iremos transcrever aqui a mais importante, da IBJJF (Tabela 18). 

Tabela 18. Categorias de peso do Jiu-Jitsu Brasileiro. 

Categoria Peso (em Kg) 
Galo Até 57,5 
Pluma Até 64 
Pena Até 70 
Leve  Até 76 
Médio Até 82,3 
Meio-Pesado Até 88,3 
Pesado Até 94,3 
Super-Pesado Até 100,5 
Pesadíssimo Acima de 100,5 
Absoluto Qualquer peso 

 

5.3.5 Regras e Pontuações 

O Jiu-Jitsu Brasileiro tradicionalmente é lutado com quimono trançado (Gi) de 

cores branco, azul royal ou preto, embora haja a modalidade "Jiu-Jitsu sem quimono" (No 

Gi) e as técnicas visam a levar o adversário a uma posição chamada de "finalização", o 

que significa que, se levada adiante, causaria a fratura de um osso ou a morte por 

estrangulamento. Essa posição, em competições, decreta a vitória na luta daquele que a 

aplica. A posição de finalização pode ser: 

1. reconhecida intencionalmente e manifestamente pelo derrotado através de dois 

tapas seguidos com a mão (ou, se as duas mãos estiverem presas, com o pé) no 

solo (tatame), no próprio corpo ou no do adversário; ou ainda por qualquer 

manifestação verbal que indique o desejo de parar a luta; 

2. reconhecida não intencionalmente pelo derrotado, através de gritos como "ai"; 
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3. requerida pelo técnico ou treinador do derrotado; 

4. avaliada pelo árbitro (nocaute técnico). 

Em competições, existem três módulos de pontuação para os competidores, que são 

os pontos (Figura 101), as vantagens e as punições. Quando o tempo da luta se exaure 

sem que haja uma finalização, é declarado vencedor aquele que ganhou mais pontos ou, 

em caso de empate, mais vantagens. Se persistir o empate, há a contagem por punições e, 

se o empate persistir, uma avaliação subjetiva da arbitragem. 

 

Figura 101. Sistema de pontuação do Jiu-Jitsu Brasileiro. Fonte: IBJJ regras. 2021. 

São contados dois pontos para:  

• aplicação de queda (projeção do oponente ao solo);   

• raspagem (é considerada raspagem toda inversão feita pelo atleta que esta por 

baixo com o adversário na guarda, forçando o mesmo a se manter por baixo 

por pelo menos 3 segundos) e;  

• joelho na barriga.  

São contados três pontos para:  

• passagem de guarda (situação em que o lutador consegue transpor as pernas 

do adversário, chegando à posição lateral, terminando numa imobilização 

estabilizada em três segundos).  

São contados quatro pontos para:  
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• montada (quando o atleta que estiver por cima e já livre da meia-guarda se 

senta sobre o tronco do adversário e mantém os dois joelhos ou um pé e um 

joelho no solo); ou 

• ataque pelas costas colocando os ganchos. 

 

As vantagens podem ser definidas de três formas: 

1. Se caracteriza quando o atleta conquista uma posição passível de pontuação 

que exige domínio sobre o adversário pelo tempo mínimo de 3 (três) segundos, 

mas não consegue manter tal domínio. 

 
2. Se caracteriza pela movimentação quase completa de uma posição passível de 

pontuação. O árbitro deve avaliar se o atleta levou real perigo ao adversário, 

chegando muito próximo de atingir a posição passível de pontuação; 

 
 

3. O atleta também ter uma vantagem assinalada quando aplicar uma tentativa 

de finalização que venha a expor o adversário ao perigo real de desistência. 

Mais uma vez cabe ao árbitro avaliar a proximidade da finalização. 

 
As punições serão aplicadas pelos árbitros com o intuito de garantir o bom 

andamento da luta e o respeito às regras do esporte e da competição. São divididas em 3 

tipos: 

  - Faltas gravíssimas; 

   - Faltas graves; 

   - Punição por falta de combatividade. 

Faltas gravíssimas 

  Subdivide-se em: 
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§ Faltas disciplinares: Desclassificação sumária da luta e da competição no 

momento da infração; 

§ Faltas técnicas: Desclassificação sumária da luta no momento da infração. 

Faltas graves 

O árbitro seguirá a seguinte sequência de punições: 

• 1ª FALTA – Marcação no placar da primeira punição para o atleta; 

• 2ª FALTA – Concessão de uma vantagem para o adversário do atleta punido e 

marcação no placar da segunda punição para o atleta; 

• 3ª FALTA – Concessão de dois pontos para o adversário do atleta punido e 

marcação no placar da terceira punição para o atleta; 

• 4ª FALTA – Desclassificação do atleta. 

A punição pode ocorrer em várias situações, notadamente, em caso de pouca 

combatividade ("amarração") de quem estiver em vantagem, aproveitando-se de tal 

situação para deixar o tempo passar sem risco de reversão, mesmo após três advertências 

ocorrerá a eliminação do atleta. 

Decisão das lutas 

As lutas serão decididas por uma das seguintes formas: 

1. Desistência; 

2. Interrupção; 

3. Desclassificação; 

4. Perda dos sentidos; 

5. Contagem do placar; 

6. Decisão do árbitro; ou 

7. Sorteio. 
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Desistência 

§ Quando o atleta dá duas batidas com a palma da mão no adversário, no chão, 

ou em si próprio, de forma manifesta e visível; 

§ Quando o atleta bate duas vezes com os pés no chão quando tem os braços 

presos pelo adversário; 

§ Quando o atleta anuncia sua desistência verbalmente ao árbitro, pedindo ao 

mesmo que interrompa a luta; 

§ Quando o atleta grita ou emite som que expressa dor ao ser vítima de um golpe 

encaixado. 

Interrupção 

§ Quando um dos atletas alega estar sentindo câimbras, este será declarado 

perdedor da luta; 

§ Quando o árbitro percebe que um golpe encaixado pode expor o atleta a sérios 

danos físicos; 

§ Quando o médico declara que um dos atletas não tem condições de continuar 

no combate; 

§ Quando um atleta apresenta sangramento que não é possível ser estancado 

mesmo após os dois atendimentos médicos a que cada atleta tem direito para 

cada contusão, que devem ser solicitados segundo avaliação do árbitro; 

§ Quando um dos atletas vomita ou perde o controle de suas necessidades 

fisiológicas, apresentando micção ou evacuação involuntária. 

Desclassificação 

Quando um ou os dois atletas cometerem faltas previstas no artigo 6º, o árbitro 

aplicará as punições previstas no art. 7º do livro de regras da IBJJF. 
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Perda dos sentidos 

O atleta será declarado perdedor da luta quando perder os sentidos por golpe legal 

aplicado pelo adversário ou por acidentes que não forem causados pelo adversário de 

forma ilegal. 

Contagem do placar 

§ Será declarado vencedor da luta o atleta que tiver mais pontos que o adversário 

ao término do tempo regulamentar de combate ou em caso de interrupção do 

combate por contusão dos dois atletas; 

§ O árbitro concederá pontos a cada atleta de acordo com o golpe aplicado como 

mostra a Figura 101; 

§ Vantagens: quando houver empate no número de pontos, será declarado 

vencedor o atleta que tiver mais vantagens; 

§ Punições: quando houver empate no número de pontos e vantagens, será 

declarado vencedor o atleta que tiver menor número de punições. 

Decisão do árbitro 

§ Se ao término do combate, os atletas apresentarem o mesmo número de 

pontos, vantagens e punições, caberá ao árbitro ou aos árbitros, quando a luta 

tiver três árbitros, declararem o vencedor; 

§ Para determinar o vencedor, o árbitro deve observar que atleta foi mais 

ofensivo durante a luta e chegou mais perto de conseguir posições passíveis 

de pontuação ou finalizações. 

Sorteio 

Caso os dois atletas se acidentem numa luta final de categoria, com a luta 

empatada no momento do acidente, e nenhum dos dois atletas tenha condição de continuar 

no combate a mesma será decidida por sorteio. 
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 5.3.6 As Lesões no Jiu-Jitsu 

 Apesar de crescer em número de praticantes de forma exponencial a nível 

mundial, o Jiu-Jitsu Brasileiro é uma arte marcial ainda pouco estudada pelos 

pesquisadores. Prova disso, é que em uma pesquisa no PubMed, o termo “jiu jitsu” resulta 

em apenas 111 artigos e o termo “bjj” em 183. Quando pesquisamos os termos “jiu jitsu 

injuries” encontramos somente 42 artigos publicados, com o pico ocorrendo no ano de 

2019 com 13 publicações. Comparando com outras modalidades de artes marciais, vemos 

que há uma evidente disparidade de atenção por parte da comunidade científica em 

relação ao Jiu-Jitsu (Tabela 19), certamente não por falta de relevância clínica deste, mas 

provavelmente pelo fato de ele não ocupar o grande espaço na mídia dado ao MMA e por 

não ser ainda um esporte olímpico. 

Tabela 19. Distribuição de artigos publicados no PubMed sobre lesões nas principais artes marciais. 

Arte marcial Termo de pesquisa Artigos encontrados Pico de artigos 
publicados / ano 

Gráfico - results by 
year 

Jiu-Jitsu Brasileiro jiu jitsu injuries 42 13 / 2019 

 
Boxe boxing injuries 1041 48 / 2021 

 
Judô judo injuries 877 82 / 2020 

 
Karatê karate injuries 810 74 / 2020 

 
Wrestling wrestling injuries 612 42 / 2020 

 
MMA MMA injuries 348 65 / 2021 

 
Taekwondo taekwondo injuries 146 19 / 2021 

 
MMA: Mixed Martial Arts 

 

 Observamos que as lesões no Boxe, Judô, Karatê e no Wrestling (luta livre) são 

as mais pesquisadas até o momento, com um relativamente grande volume de 
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publicações, exceção feita ao Taekwondo, apesar deste último possuir mais que o triplo 

de pesquisas na área comparativamente ao Jiu-Jitsu Brasileiro. Também podemos 

observar nesta tabela, que o número de publicações apresentou um pico em todas as 

modalidades de luta entre os anos de 2019 e 2021, muito provavelmente em função de 

uma prática mais intensiva destas modalidades de esporte, sobretudo no mundo pré-

pandemia. Apesar de o ano em curso não ter acabado, observamos uma forte tendência 

de queda no número de publicações no ano de 2022. Isso possivelmente ocorre como 

reflexo da pandemia, que fechou por tempo prolongado academias e não permitiu o 

contato próximo de pessoas, situações imprescindíveis à prática da maior parte das artes 

marciais. Com a volta a uma relativa normalidade das relações humanas pelo 

afrouxamento das restrições sanitárias e avanço da vacinação, espera-se que nos próximos 

anos a tendência de crescimento das publicações na área retomem o seu ritmo pré-

pandemia. Isso será certamente, fundamental para a compreensão e segurança da prática, 

seja recreativa ou competitiva, de artes marciais em plena expansão como o BJJ. Com o 

estudo pormenorizado das características específicas do esporte, sua biomecânica, 

cinesiologia, além da análise dos padrões de lesões associadas à prática, será possível 

traçar padrões de segurança e prevenção nos mais variados níveis de esportistas, seja em 

treino ou em competições.  

Em 1998, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) iniciou um registro de 

lesões ocorridas durante a Copa do Mundo de Futebol da França(1668). Seguindo essa 

iniciativa, o Comitê dos Jogos Olímpicos Internacionais (COI) implementou um sistema 

de vigilância de lesões para eventos multiesportivos desde os Jogos Olímpicos de 

Pequim(1669). Essa iniciativa foi estendida à vigilância de lesões e doenças desde os 

Jogos Olímpicos de Vancouver de 2010(1670). Esses exemplos de vigilância contínua de 

lesões e episódios de problemas de saúde são muito importantes para a proteção da saúde 
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dos atletas. São úteis na identificação de fatores de risco associados e no entendimento 

dos mecanismos de lesões e doenças. 

Atualmente é comum a publicação de registros para diferentes competições 

esportivas, especialmente para esportes populares como futebol, vôlei e natação, entre 

outros(1671–1674). Esse tipo de registro para competições esportivas possibilita um 

melhor entendimento das lesões e doenças associadas às diferentes disciplinas 

envolvidas. Esse conhecimento ajuda a promover estratégias para reduzir a incidência 

dessas afecções e tratá-las melhor no futuro. 

Estudos realizados sobre as características epidemiológicas de lesões em outras 

artes marciais, como Judô, Boxe, Taekwondo, Karatê, MMA e Wrestling(1675–1683), 

indicam que as taxas de lesões e os locais de lesão podem diferir entre as artes 

marciais(1676,1684). Dados sobre epidemiologia, mecanismos e prevenção de lesões no 

Jiu-Jitsu ainda são relativamente escassos. 

Estudos recentes, exploram a relação entre sobrecarga excessiva de treinos 

associada a uma intensa agenda de competições como um fator de risco importante para 

lesões na prática de atividades esportivas de alto rendimento(1685). O atleta de elite 

moderno experimenta um calendário esportivo cada vez maior e congestionado, e isso é 

combinado com o aumento da carga de treinamento e competição. Há uma percepção 

entre os profissionais de saúde que cuidam de atletas de que a carga de treinamento 

excessiva, combinada com um cronograma de competição sobrecarregado ou 

congestionado (carga de competição) expõe os atletas de diferentes esportes a uma 

incapacidade de se adaptar de maneira ideal à carga geral. Isso pode resultar em 

diminuição do desempenho, além de estar associado a um aumento do risco de lesão e ao 

desenvolvimento de doença aguda e / ou síndrome de overtraining (OTS). A carga de 

treinamento e competição de alta intensidade e prolongada está associada a um risco 
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aumentado de alterações imunológicas subclínicas que podem aumentar o risco de doença 

e sintomas reais de doença ou doença diagnosticada(1686,1687). Além disso, viagens 

internacionais frequentes e prolongadas, que fazem parte do calendário esportivo 

congestionado dos dias atuais, pode estar relacionado ao aumento do risco de doença em 

atletas(1688,1689). É necessário traçar um paralelo, entretanto, com a realidade dos 

atletas de países em desenvolvimento como o Brasil, de uma categoria de luta não 

olímpica como o BJJ, em um contexto social adverso, sem patrocínio ou qualquer tipo de 

apoio financeiro. Muitas vezes eles se submetem a duras condições de competição, 

viajando por várias horas, algumas vezes pela madrugada, do interior para as capitais do 

país, onde a maior parte das competições regionais, nacionais ou internacionais ocorrem, 

algumas vezes mal alimentados e hidratados, além de privados de sono / descanso. Nesses 

casos, provavelmente, a taxa de queda de desempenho e / ou lesões deve ser maior, 

contudo, estudos nesse sentido precisam ainda ser realizados. Outra característica 

marcante dos atletas que acompanhamos neste cenário, é que após competições por vezes 

extenuantes associadas às variáveis descritas acima, algumas vezes sentindo dores em 

virtude de lesões de menor grau, treinam normalmente no dia seguinte, o que poderia 

levar à OTS. 

Questões importantes que os projetos de vigilância de lesões e doenças esportivas 

são projetados para abordar incluem(1690): Qual é o risco de um atleta individual sofrer 

uma lesão aguda, desenvolver uma lesão por uso excessivo ou adoecer em um 

determinado esporte? Dentro de um determinado esporte, qual é o padrão típico e a 

gravidade das lesões e doenças? Como as taxas de lesões em vários esportes se 

comparam? As características dos participantes e fatores dentro da competição e do 

treinamento afetam o risco? 
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Com essas questões em mente, é necessário que tenhamos a capacidade de 

discernir entre dois padrões distintos de lesão, aquelas advindas do uso excessivo e trauma 

repetitivo e aquelas lesões agudas (essas últimas ainda se dividindo em lesões durante 

treinamento, competição ou pré-temporada). 

Como comentado anteriormente, estudos explorando as diversas dimensões das 

lesões decorrentes da prática do BJJ são ainda restritos, ainda assim a maioria deles trata 

de lesões ocorridas durante as competições. 

Em uma pesquisa online sobre lesões no BJJ, pesquisadores detectaram que 59,2% 

da amostra tinha sofrido alguma lesão durante a prática do Jiu-Jitsu nos últimos 6 meses, 

sendo que os preditores significativos de ter uma lesão associada ao Jiu-Jitsu incluíram 

menor peso, ser instrutor, menos anos praticando Jiu-Jitsu e participar de mais aulas de 

Jiu-Jitsu por semana. Lesões na coluna e na região lombar foram mais comuns em 

praticantes experientes(1691). 

Um estudo relatou uma incidência de lesão em 12 meses de 75% de uma amostra 

de 256 atletas do sexo masculino competindo no Campeonato Mundial de BJJ de 

2006(1692). Entretanto, a definição de lesão neste estudo incluiu mesmo aquelas que não 

requeriam perda de tempo de treinamento. Outro estudo de 2017 com 140 praticantes de 

Jiu-Jitsu de ambos os sexos, em uma pesquisa por e-mail, encontrou que 85,7% da 

amostra sofreu alguma lesão dentro do último ano(1693). Neste estudo, os autores 

relataram que o local mais frequentemente acometido por lesões foi a mão / quirodáctilos 

(50%), pés / pododáctilos (37%) e braço / cotovelo (36%). Embora sua definição de lesão 

tenha estipulado uma semana de abstenção do treinamento, a inclusão de infecções de 

pele como uma categoria de qualificação acabou por inflacionar a incidência total de 

lesões. 
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Outro estudo encontrou uma alta proporção de lesões no joelho em praticantes de 

BJJ (29,8%), seguida do ombro (17,8%), pé e tornozelo (13,1%) e mão e punho (9,4%), 

em uma análise retrospectiva de lesões nos últimos 3 anos(1694).  

Nicolini et al., em um estudo transversal pesquisando lesões na prática de BJJ nos 

últimos 2 anos, detectou que 84% da amostra apresentou algum tipo de lesão. Contudo, 

não ficou claro na metodologia qual critério foi utilizado para definir as lesões. Ainda, de 

forma semelhante a McDonald et al.(1693), apesar de em proporção bem diversa, esses 

pesquisadores encontraram que o principal sítio de lesões seria a mão (24%), seguido pelo 

ombro e joelho(19). Eles também identificaram que lesões sofridas durante os treinos 

foram mais prevalentes do que as sofridas nas competições, o que se justifica pelo maior 

número de horas de treino durante a semana e ainda maior durante os treinos (uma ou 

mais horas), enquanto as lutas de competição para adultos duram de 5 a 10 minutos. 

Quanto maior o tempo de exposição / prática dentro de uma mesma sessão, maior o risco 

de lesão(1695,1696). Alguns autores explicam que as lesões de competição tendem a 

diferir daquelas sofridas durante o treinamento, visto que nas competições os atletas 

muitas vezes buscam a vitória por finalização. Tal submissão pode resultar em lesões, 

principalmente quando o oponente não “bate” se dando por vencido no combate(1693). 

Stephenson & Rossheim, analisaram dados do Sistema Nacional de Vigilância de 

Lesões Eletrônicas da Comissão Nacional de Segurança de Produtos de Consumo dos 

Estados Unidos para criar estimativas de lesões apresentadas aos departamentos de 

emergência (EDs) dos EUA. Foram comparados os perfis de lesões entre esportes de 

combate, incluindo números estimados de lesões, seu local, tipo e mecanismo. A 

participação no Jiu-Jitsu, Judô e MMA resultou em cerca de 39.181 lesões apresentadas 

aos EDs dos EUA de 2008 a 2015. Aproximadamente uma em cada cinco lesões no Jiu-

Jitsu foram lesões no braço ou no pé, e cerca de 40% dessas lesões foram fraturas. 
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As lacerações foram o traumatismo craniano mais comum no Jiu-Jitsu (25%). 

Lesões no braço tanto para o Jiu-Jitsu (38%) quanto para o Judô foram mais 

frequentemente fraturas (58%). As lesões nas mãos do Jiu-Jitsu (41%) e do Judô (38%) 

foram mais frequentemente distensões / entorses, porém as fraturas foram as lesões nas 

mãos mais frequentes no MMA (47%). Abrasões / contusões foram as lesões de tronco 

mais comuns para todos os três esportes (BJJ: 30%, Judô: 45%, MMA: 45%) e distensões 

/ entorses foram as lesões de perna mais comuns para o Jiu-Jitsu (36%), Judô (58%) e 

MMA (42%). Este estudo, contudo, apresenta sérias questões metodológicas, pois se 

baseou exclusivamente na análise de registros de prontuário, muitas vezes incompletos 

ou imprecisos, coletando dados dos casos que necessitaram atendimento médico em 

pronto-socorro.  

 

5.3.7 Aspectos Biomecânicos do Jiu-Jitsu Brasileiro 

Em contraste com os esportes de combate, o Jiu-Jitsu se concentra em finalizações 

como chaves de articulações, estrangulamentos e controle do oponente, em vez de socos 

e chutes. O objetivo é controlar e finalizar o oponente ao invés de golpear e induzir 

traumas. Essa falta de trauma intencional distingue o Jiu-Jitsu de outras modalidades de 

esportes de combate, como o boxe e o MMA(3). 

Como um esporte estratégico, também chamado de “xadrez de corpo”, o BJJ é um 

esporte de combate de alta intensidade que combina exercícios intermitentes anaeróbicos 

muito intensos, intercalados com períodos de atividades aeróbicas de menor 

intensidade(7,1697–1699). Um bom condicionamento físico é fundamental a fim de 

executar técnicas de queda, raspagens, chaves articulares e estrangulamentos em 

diferentes circunstâncias de combate corporal, exigindo ainda um alto grau de 

concentração e equilíbrio(1700). 
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Nos esportes de combate onde os oponentes lutam agarrados (grappling) há uma 

incapacidade implícita de medição direta do esforço(1701). Assim, estudos sobre esses 

esportes têm sido realizados com marcadores indiretos, como frequência cardíaca 

(FC)(1702), concentrações de lactato sanguíneo (Lac)(13,1703), percepção de esforço 

(RPE)(13,1703) ou descrições físicas e antropométricas dos atletas(1701,1704,1705). 

Outro auxílio útil na prescrição de treinos específicos, é a utilização das características da 

estrutura temporal das lutas por meio de filmagens e a consequente determinação da 

relação esforço / pausa(13,1701,1706,1707). 

O BJJ, devido às respostas fisiológicas observadas, como as concentrações de Lac 

e a estrutura temporal das lutas, é considerado um esporte predominantemente aeróbico 

com ativação moderada do sistema glicolítico(1702,1707,1708). Além disso, foi 

encontrada uma relação esforço / pausa de aproximadamente 10:1(1707), proporção 

significativamente maior quando comparada a outros esportes de combate como 

Judô(1709) e luta livre(13), que apresentaram uma relação esforço / pausa de 

aproximadamente 2:1. Devido às diferenças na estrutura de tempo, a transferência de 

conhecimento de outros esportes de combate para o BJJ é bastante limitada. Além disso, 

os dados disponíveis sobre o Jiu-Jitsu são discutíveis, devido ao baixo número de estudos 

disponíveis. 

Um estudo de Andreato et al.(2), identificou uma ativação significativa da via 

glicolítica durante as lutas de BJJ. Isso pode ser explicado pela relação esforço / pausa de 

6:1 (esforço: 117 s [65-150 s], pausa: 20 ±14 s) observada neste estudo, uma vez que os 

breves períodos de pausa são insuficientes para restaurar completamente o sistema 

fosfagênico(1710). Esses resultados de estrutura de tempo são semelhantes aos descritos 

por Del Vecchio et al.(1707) na análise de 33 lutas na Copa do Mundo de Jiu-Jitsu 

Brasileiro em 2005, onde os autores notaram que as lutas consistiam em 170 s de luta 
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(luta no solo: 146 ±119 s; luta em pé: 25 ±17 s) para 13 ±6 s de recuperação. Com isso, 

fica evidente que a estrutura de tempo de uma luta de Jiu-Jitsu Brasileiro é diferente de 

outros esportes de combate de grappling, considerando que no Judô, a estrutura de tempo 

das lutas é de 30 ±33 s de luta por uma pausa de 11 ±10s(1711,1712) enquanto no 

Wrestling é de 37 ±10 s de luta para uma pausa de 14 ±6 s(13). 

No entanto, deve-se ter cautela na interpretação da relação esforço / pausa em 

esportes de combate, pois é possível considerar erroneamente todo o período de esforço 

como sendo composto por ações de alta intensidade. A divisão subjetiva do período de 

esforço em ações de alta e baixa intensidade pode fornecer indicativos valiosos para uma 

maior compreensão da dinâmica de combate e aplicação ao treinamento(1706). Nesse 

sentido, ao categorizar o esforço quanto à sua intensidade, nota-se que as atividades de 

alta intensidade revelaram-se de muito curta duração. Diante dessas informações, a 

importância do desenvolvimento do sistema fosfocreatina e o curto período para 

ressíntese de seus substratos torna-se relevante para a melhora do desempenho neste 

esporte. 

Além do mais, as características da dinâmica da luta no BJJ, reforçam nossa 

hipótese de que a OA prematura nas mãos é uma entidade nosológica predominantemente 

encontrada em atletas praticantes de Jiu-Jitsu. Por ser uma luta onde as mãos são 

utilizadas quase que na integralidade do tempo com altos graus de pressão sobre as 

articulações interfalângicas devido a manutenção da pegada no kimono do adversário 

(Figura 102), com altíssima relação de esforço / pausa quando comparada com as demais 

artes marciais, além das “estouradas” de pegada, quando o adversário arranca a mão do 

seu oponente do kimono de forma abrupta, e dos constantes trauma torcionais nos dedos, 

acreditamos que nenhuma outra modalidade de luta sobrecarrega os dedos nesta 

intensidade em um grupo de praticantes tão numeroso. 
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Figura 102. Exemplificação da utilização das mãos na prática de Jiu-Jitsu. É característica marcante do Jiu-Jitsu 
Brasileiro a manutenção da pegada constante do kimono a fim de manter o controle sobre o adversário. Fonte: Arquivo 
de imagens do autor. 

Esses diferentes requisitos do BJJ, assim como a alta competitividade esportiva, a 

intensidade excessiva de treinamento e as diferenças entre estresse e recuperação, 

constituem fatores de risco externos para o aparecimento de lesões musculoesqueléticas 

em lutadores(4,1713–1715). Além disso, idade, composição corporal, história prévia de 

lesões esportivas, postura e flexibilidade muscular são características internas 

importantes, que têm sido associadas à ocorrência de novas lesões(15,1713,1716). A 

partir dessa perspectiva fisiopatológica, uma compreensão completa das causas 

potenciais de lesões esportivas precisa abordar a natureza multifatorial das lesões 

musculoesqueléticas em qualquer modalidade esportiva(1713). 

Nesse contexto, possíveis associações entre diferentes características e ocorrência 

de lesões musculoesqueléticas têm sido continuamente relatadas em diversas 

modalidades esportivas, como atletismo(1717), vôlei(1718), futebol(1719) e judô(1720). 

No entanto, em relação ao jiu-jitsu brasileiro, as relações entre as diferentes características 

externas e internas com relação à ocorrência de lesões ainda precisam ser esclarecidas. 

Ressalta-se que a investigação de fatores clínicos predisponentes e caracterização de 

lesões esportivas são de grande potencial profilático(1716). 
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 É fundamental ainda, que haja uma padronização na definição de como se 

caracteriza uma lesão no BJJ. Sem esse critério claro, torna-se difícil que se encontre uma 

homogeneidade em metodologias de diferentes estudos. Encontramos diferentes 

definições na literatura:  

• “Lesão esportiva foi definida como qualquer manifestação sintomática de dor ou 

disfunção física, devido à prática de treinamento ou competições de BJJ, 

resultando em alterações no treinamento, seja na forma, duração, intensidade ou 

frequência, e casos integrados com até 4 anos de início da prática regular de 

treinamento de Jiu-Jitsu Brasileiro”(1700). 

• “Lesão foi definida como uma situação em que o lutador ou solicitou tratamento 

médico ou foi incapaz de continuar uma luta devido a dor ou desconforto”(15). 

• “Lesão definida com base em se ela atendeu a pelo menos um dos três critérios a 

seguir, sofridos nos últimos 6 meses: (1) abstenção completa do treinamento de 

Jiu-Jitsu e qualquer atividade física externa por > 1 semana, (2) modificação do 

treinamento de Jiu-Jitsu, ficando fora de atividade física por > 2 semanas, ou (3) 

necessidade de avaliação por um profissional médico”(1691). 

• “Foi considerada lesão, todo trauma responsável pela alteração do treinamento do 

atleta por período maior ou igual a uma semana”(1721). 

• “Lesão foi definida como qualquer problema musculoesquelético ocorrido 

durante o treinamento ou competição que causaram ausência no treinamento por 

pelo menos 2 semanas, nos últimos 3 anos”(1722). 

Como podemos observar, a variabilidade nos critérios de definição para as lesões 

oriundas da prática de BJJ é grande, levando em conta ainda, que muitos artigos 

publicados sequer definem critérios para definição do tema central das pesquisas. 
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No Jiu-Jitsu Brasileiro existem basicamente dois estilos de lutadores, em relação 

ao perfil técnico-tático, que interessam do ponto de vista biomecânico, o lutador 

“passador” e o lutador “guardeiro” (Figura 103).  

 

Figura 103. Perfil técnico-tático no Jiu-Jitsu. Lutador passador, posicionado por cima, e lutador guardeiro, 
posicionado por baixo. Fonte: Arquivo de imagens do autor. 

A posição de guarda é considerada a essência do Jiu-Jitsu. A posição tradicional 

é a guarda fechada, onde o lutador fica de costas no tatame com as pernas enroladas no 

oponente, podendo aproveitar para lançar finalizações (Figura 104).  

 

Figura 104. Exemplos de praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro na guarda fechada. Fonte: Arquivo de imagens do autor. 

Desta forma, o passador é aquele atleta que prefere ficar, sempre que possível, por 

cima na maior parte da luta, realiza movimentos ofensivos e explosivos por meio de 

ataques ao adversário e geralmente é um atleta mais pesado e menos flexível. Já o 

guardeiro, é aquele atleta que prefere lutar por baixo, costuma determinar a cadência do 

combate, utiliza muitos movimentos isométricos dos membros superiores e inferiores e 

geralmente é um atleta mais leve e flexível(1723). Enquanto o passador tenta quebrar a 
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guarda, conseguindo pontuações ou posições de vantagem, o guardeiro defende a guarda 

e ataca a partir dela. Engana-se aquele que pensa que quem tem posição privilegiada na 

luta e ataca é o passador, e que o guardeiro estaria de alguma forma em desvantagem, 

devido a esta posição de costas para o tatame parecer desfavorável. Obviamente tudo 

depende da capacidade técnica e da “especialidade” de cada lutador, mas não devemos 

esquecer que o BJJ é uma arte marcial que possibilita a um praticante fisicamente mais 

fraco, sobrepujar oponentes muito mais fortes e / ou pesados. Sendo assim, a posição de 

guarda possibilita uma infinidade de defesas, ataques, raspagens e finalizações, sendo por 

muitas vezes a posição preferida de início de combate de uma grande parte de praticantes. 

Os praticantes treinam a partir desses dois estilos desde o início da prática do 

esporte, porém logo percebem que se sentem mais confortáveis a partir de um deles, que 

acaba por se tornar dominante durante os rolas [ró-las](1724). O rola é a luta 

propriamente dita, que acontece geralmente ao final de cada sessão de treino entre os 

praticantes. Durante o combate, sempre haverá um perfil tático dominante, mas isso não 

impede o praticante de intercalar com períodos de luta no perfil oposto. Aliás, mais 

eficiente e completo é aquele lutador que desempenha bem ambos os estilos de luta. 

As exigências físicas do treinamento que são impostas pelas diferentes posições 

de combate são consideravelmente diferentes e podem promover adaptações 

musculoesqueléticas específicas(1724). Essas diferenças morfofuncionais entre os dois 

perfis de combate e também entre os diferentes níveis de graduação do lutador (iniciantes 

e avançados) representam a especificidade do atleta. Além disso, no esporte competitivo 

moderno (recreativo ou profissional), há um aumento das cargas físicas e emocionais, 

além do volume de treinamento, o que expõe os participantes ao surgimento de lesões 

ortopédicas(18,1725). 
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O Jiu-Jitsu para ser bem praticado necessita de alguns atributos físicos, como 

flexibilidade, equilíbrio postural, resistência isométrica e força muscular(1726). É 

necessário um nível adequado de flexibilidade para permitir a mobilidade articular, 

evitando limitações durante a execução das técnicas e o aprendizado de exercícios 

específicos. Atletas que preferem treinar em várias posições de guarda requerem mais 

flexibilidade da cadeia posterior, especialmente flexibilidade do quadril. Em contraste, os 

passadores precisam de mais força nos extensores do tronco porque os guardeiros os 

forçam à flexão do tronco(1724). 

A resistência isométrica de membros superiores é essencial para um bom 

desempenho em atletas de Jiu-Jitsu, pois a maioria das técnicas requer preensão palmar e 

estar continuamente agarrando o kimono do adversário. A força de preensão palmar é 

necessária para segurar o kimono do oponente(1727), assim, lutas sucessivas levam ao 

esgotamento da musculatura e a uma diminuição da força de preensão palmar(1698) 

exigindo que os atletas desenvolvam resistência muscular. Por outro lado, essa pressão 

constante nas articulações dos dedos das mãos, tanto em competições como nos 

treinamentos, possivelmente esteja profundamente associada à gênese da afecção que 

estamos pesquisando, a OA prematura. A força simétrica nos membros inferiores é 

essencial, pois o Jiu-Jitsu exige um treinamento longo e intenso que causa sobrecarga 

articular, principalmente nos joelhos. Assim, é necessária uma força adequada dos 

músculos que contribuem para a estabilidade e suporte dessa articulação, principalmente 

nos quadríceps e isquiotibiais, pois as proporções ideais de força nesses músculos 

contribuem para a diminuição do risco de lesões no joelho(1728). Estabilidade postural 

dinâmica e controle do centro de deslocamento de massa são parâmetros que influenciam 

tanto as técnicas de defesa quanto de ataque. 
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Contudo, apesar das diferenças entre as preferências por estilos, não foram 

encontradas diferenças biomecânicas significativas entre os atletas passadores e 

guardeiros(1724). Os passadores exibem maior resistência dos músculos extensores do 

tronco do que os guardeiros, enquanto todos os outros parâmetros não são diferentes entre 

os grupos. Mesmo tendo um estilo de combate preferido, os atletas de Jiu-Jitsu devem 

praticar e estar preparados para uma variedade de situações, e esta pode ser a razão pela 

qual não há diferenças biomecânicas substanciais entre os atletas(1724). 

Apesar de não terem sido encontradas diferenças biomecânicas significativas 

entre guardeiros e passadores, um estudo demonstrou maior prevalência de lesões 

ortopédicas em atletas mais avançados e em segmentos anatômicos considerados 

potencialmente instáveis na dinâmica da luta de Jiu-Jitsu, como joelho e ombro, 

principalmente para os lutadores guardeiros(1729). Essas características devem ser 

consideradas ao projetar protocolos de treinamento e prevenção de lesões. 

Os humanos são a única espécie entre os primatas que se caracteriza pela 

assimetria direcional, que é causada pela lateralização. Estima-se que a frequência de 

canhotos seja igual a 10-13%, embora haja algum grau de variação causada por fatores 

socioculturais e geográficos(1730). O canhoto parece ser bastante vantajoso no contexto 

de um combate individual, pois uma certa dose de comportamento imprevisível pode 

afetar diretamente o resultado de uma luta. Pesquisas confirmam a observação de que os 

esportistas canhotos tendem a ser super-representados no nível profissional nos esportes 

de contato, enquanto tal dependência não foi encontrada nos esportes sem contato(1731). 

A fim de contrariar as limitações temporais e espaciais presentes nos esportes de contato, 

os competidores desenvolvem suas habilidades cognitivas, perceptivas e motoras 

relevantes para as ações que realizam(1732). A maior prevalência de competidores 

destros pode causar o desenvolvimento de um conjunto de habilidades que permite que 
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os esportistas se preparem melhor contra os adversários destros, ao invés dos 

canhotos(1733). Isso permite que os competidores sejam mais eficazes em prever as ações 

que os competidores destros pretendem tomar, enquanto as ações dos competidores 

canhotos são mais difíceis de prever(1734). A pesquisa mostrou ainda que os 

competidores canhotos também tendem a ter um melhor desempenho quando sob pressão 

do tempo(1735). 

Os vertebrados são caracterizados pela lateralização comportamental, que se 

manifesta em assimetria direcional; a extensão em que a assimetria ocorre é ditada pelas 

diferenças na deformação mecânica que levam a desvios da simetria perfeita(1736,1737). 

Em humanos, a preferência funcional pelo membro superior direito significa que a 

dominação deste último sobre o membro superior esquerdo em termos de características 

morfológicas é muito pronunciada. A prática esportiva causa desenvolvimento 

assimétrico dos ossos e da musculatura do membro dominante(1738). 

Em um estudo que comparou a presença de diferenças na simetria muscular entre 

atletas praticantes de Judô, Jiu-Jitsu Brasileiro e fisiculturismo, apenas os competidores 

de judô superaram os demais grupos no tamanho da musculatura do lado direito e 

esquerdo do corpo e do membro inferior direito e esquerdo, o que poderia ser justificado 

por sua experiência de treinamento significativamente mais longa e maior massa 

corporal(1739,1740). Além disso, o estudo constatou que no Judô, o esforço físico 

desigual para os lados direito e esquerdo do corpo causa tanto assimetria direcional 

quanto assimetria absoluta, o que leva a uma visível prevalência do tamanho da massa 

muscular do membro superior direito, metade esquerda do tronco e membro inferior 

esquerdo(1741). Isso se deve ao fato de os judocas realizarem a pegada com a mão direita, 

usarem a perna esquerda para o equilíbrio e a perna direita como perna de “ataque”. Como 



 422 
 

resultado, a perna esquerda realiza mais trabalho do que a perna direita, o que causa 

discrepâncias no tamanho da musculatura entre o lado direito e o esquerdo. 

Ao contrário do Judô, o Jiu-Jitsu envolve uma gama muito mais diversificada de 

técnicas que envolvem os membros inferiores. Isso leva à diminuição da assimetria 

bilateral em termos de musculatura(1724). Além disso, envolve uma diferenciação 

bilateral muito menor na musculatura dos membros inferiores em comparação com os 

membros superiores. 

 

5.4 A Osteoartrite Prematura Das Mãos No Jiu-Jitsu Brasileiro 

Há mais de 10 anos tive o primeiro contato com o Jiu-Jitsu Brasileiro na cidade 

de Joinville com meu colega ortopedista, grande amigo e atualmente faixa preta, Antônio 

Kim. Em 2013, já erradicado em Pelotas, conheci o professor Fabiano Silva de Oliveira, 

também conhecido como Fabiano “Índio”, dono da equipe JA Índio Jiu-Jitsu. A partir de 

então, entre idas e vindas de treinos passei a acompanhar os atletas competidores da 

equipe de forma mais consistente, tratando as lesões ocorridas em treinos e competições. 

As alterações fenotípicas clássicas da prática do BJJ há muito me chamaram a atenção, 

pois eram bastante semelhantes àquelas que observamos em pacientes portadoras de 

osteoartrite, porém em uma faixa etária muito distinta. Outro fato que chamava atenção 

era que, apesar das deformidades evidentes nos dedos, jamais as consultas ocorriam por 

essa razão, sendo quase sempre em função de traumatismos de outras regiões do corpo, 

diferentemente da OA típica, que é causa frequente de consulta por dor em mulheres a 

partir do 60 anos. Quando eu os questionava sobre as deformidades nos dedos, sempre 

disseram que doíam, mas não atrapalhavam. Além disso, os atletas têm em mente que são 

alterações “normais”, próprias da prática dessa arte marcial.  
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Sempre carreguei o estigma de que a alteração fenotípica mais comum dos 

praticantes de Jiu-Jitsu era a deformidade das orelhas, as chamadas orelhas em “couve-

flor” ou “orelha de repolho” (Figura 105), que na verdade são uma pericondrite traumática 

da cartilagem do pavilhão auditivo. Porém, esse tipo de lesão não é característica somente 

do BJJ, ocorrendo com bastante frequência em outras modalidades de luta como o MMA, 

o Boxe, o Wrestling e o Judô.  

 

Figura 105. Lesão em couve-flor da orelha de praticante de Jiu-Jitsu Brasileiro. Fonte: Arquivo de imagens do autor. 

O mestre Rorion Gracie, praticante de uma vida inteira dessa arte marcial, em uma 

entrevista a um programa de televisão há alguns anos foi questionado pelo apresentador 

da seguinte forma: “Todo lutador de UFC, Jiu-Jitsu que entrevisto tem a orelha toda 

‘ferrada’, por que a sua não é igual a dos caras?” Sua resposta irônica e bem-humorada 

foi a seguinte: “Porque eu sei o que estou fazendo”. (Programa The Noite com Danilo 

Gentili, em 18/11/2015 - https://www.youtube.com/watch?v=IZ2lqqWzDJ8, acessado 

em 25/07/2022). Apesar do tom jocoso da resposta, sabemos que os traumatismos nessa 

região são inevitáveis durante a prática dessas modalidades de luta, não tendo relação 

com a qualidade técnica do seu praticante. 

Além disso, existem dispositivos como o protetor para as orelhas que evitam que 

traumatismos inadvertidos durante a prática do esporte resultem nessas deformidades 
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(Figura 106). Muitos atletas optam também, pela utilização de protetor bucal durante 

treinos e lutas a fim de evitar lesões acidentais nos dentes. 

 

Figura 106. Uso de protetor para orelhas na prática de Jiu-Jitsu. As setas demonstram o posicionamento da órtese 
protegendo as orelhas de eventuais traumatismos. Fonte: Arquivo de imagens do autor. 

De toda a forma, as lesões nas articulações dos dedos das mãos, sobretudo nas 

interfalângicas distais e mais tarde nas proximais, são muito mais frequentes e 

características desse grupo restrito de atletas. Em certa oportunidade, durante um curso 

de artroplastia de quadril do qual participava, percebi que um dos orientadores do curso 

apresentava as alterações fenotípicas clássicas nas articulações IFDs (Figura 107), sem, 

contudo, apresentar qualquer alteração nas orelhas. Me aproximei e arrisquei a pergunta: 

“Há quanto tempo você pratica Jiu-Jitsu?”. Ele um tanto surpreso respondeu: “Há 10 

anos, sou faixa marrom, como você sabe?”. Seus dedos o haviam denunciado. 

Essas alterações fenotípicas características são causadas por um estágio inicial de 

aumento de volume das articulações IFDs, seguidos pela formação de dois pequenos 

nódulos de Heberden que apresentam uma alteração de coloração mais pálida da pele 

dorsal, o que os confunde com calosidades por atrito (Figura 107), e talvez até seja um 

pouco de ambas.  

 



 425 
 

 

Figura 107. Alterações fenotípicas da mão características do Jiu-Jitsu Brasileiro. As setas evidenciam um nódulo de 
Heberden, que diferentemente daquele clássico da OA, apresenta uma alteração da coloração da pele que o torna 
semelhante a uma calosidade. Fonte: Arquivo de imagens do autor. 

Com a progressão da lesão, há alargamento da articulação e em alguns casos, 

associação com um discreto flexo dela. As articulações IFPs, com o tempo formam os 

nódulos de Bouchard ou apresentam aumento circunferencial de volume associado a flexo 

articular. Menos frequentes são as deformidades de eixo, típicas da OA clássica (Figura 

108). 

 

Figura 108. Mãos típicas do Jiu-Jitsu Brasileiro. Presença de nódulos de Heberden, em alguns dedos associados a 
calosidades dorsais (1) e em outros a alargamento da articulação (2). Presença de nódulos de Bouchard (3) associado 
a flexo da articulação (4). Fonte: Arquivo de imagens do autor. 
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Com o aumento da idade média da população em geral, o impacto da OA e da dor 

articular deve aumentar(440). Sinais radiográficos de OA das mãos podem ser 

encontrados em até 81% da população idosa(1504,1742). Na população geral, nódulos de 

Heberden foram relatados em 58% e nódulos de Bouchard em 30% dos adultos 

americanos com idade >60 anos(1743). A dor incapacitante nas mãos é uma queixa 

comum, afetando cerca de 12% dos indivíduos com mais de 50 anos na população geral 

do Reino Unido(1744). Para muitos desses indivíduos, esse sintoma pode ser atribuído à 

OA das mãos, sendo que ela é uma condição heterogênea, muitas vezes envolvendo várias 

articulações(1745), e pode ter padrões distintos (mas às vezes sobrepostos) de 

envolvimento articular(1514). 

Esses dados são absolutamente relevantes, pois como vemos na Figura 109 há 

uma incrível semelhança entre a OA clássica, característica da mulher idosa, e a OA 

prematura das mãos em homem jovem praticante do Jiu-Jitsu Brasileiro. Como serão os 

níveis de dor e incapacidade quando esses jovens chegarem à casa dos 60 anos, e quais 

serão os impactos e custos para a sociedade, ainda não sabemos. 

No dia a dia, eles costumam relatar níveis aumentados de dor, rigidez, diminuição 

da destreza manual e impotência funcional, sem contudo, atrapalhar o desempenho ou 

sentir dor durante a prática dos treinos e lutas. Alguns relatam que atividades simples 

como abotoar camisas e um aperto de mãos podem ser absolutamente dolorosos e difíceis 

de realizar. Talvez essas diferenças possam ser explicadas pela natureza própria de um 

quadro degenerativo em evolução. Pacientes com quadro de OA sintomática, costumam 

reclamar mais frequentemente da dor protocinética (aquela que ocorre no início do 

movimento após um período variável de repouso e / ou imobilidade) e da rigidez matinal, 

porém sentem-se melhor quando permanecem em movimento. 
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Figura 109. Mãos de atleta campeão mundial de Jiu-Jitsu e de sua avó. Perceba que a mão dele com 26 anos (à 
direita da foto) tem alterações semelhantes a de sua avó com 79 anos (à esquerda da foto). Vemos aqui que os nódulos 
de Bouchard dele são mais volumosos, sobretudo no dedo anelar (círculo) e que ele apresenta as “calosidades” sobre 
os nódulos de Heberden (cabeças de seta). Veja que a avó, diferentemente do neto, apresenta desvio de eixo do dedo 
indicador (seta). Fonte: Arquivo de imagens do autor. 

 Na figura acima, há uma relação familiar presente, o que poderia levar à hipótese 

de que há um componente genético predisponente ao surgimento da afecção em alguns 

praticantes, em detrimento de outros. Contudo, no acompanhamento diário desses atletas 

percebemos que a imensa maioria nega história familiar de osteoartrite, o que nos leva a 

reforçar a hipótese de que se trata de um problema de sobrecarga mecânica crônica com 

micro e macro traumas de repetição, sem necessariamente a presença de uma 

predisposição genética. Apesar de que, ela não pode ser totalmente descartada como um 

fator que agregue risco para casos mais graves ou de início mais precoce. 

 É necessário que tentemos entender quais os fatores e circunstâncias que 

predispõe ao surgimento das lesões e se há maneiras de atenuá-los. 

 Um dos fatores que provavelmente tem correlação direta com o surgimento das 

lesões é a carga de treino semanal do atleta e a quanto tempo treina. Uma carga mais 
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intensa de treinos, algumas vezes por mais de uma vez ao dia, certamente leva a um 

estresse mecânico mais intenso e repetitivo, além de que expõe o atleta a mais situações 

de risco para lesões traumáticas. 

 Outro fator que possivelmente importa na gênese da afecção das mãos é o tipo de 

estilo de luta, se guardeiro ou passador. Acreditamos que os atletas preferencialmente 

guardeiros, sobretudo aqueles que praticam estilos de guarda aberta como a guarda 

aranha, a guarda de lapela ou a guarda laçada, exercem uma sobrecarga articular sobre os 

dedos extraordinária, podendo predispor ao surgimento das lesões (Figura 110). 

 

Figura 110. Atletas de kimono azul aplicando duas técnicas de guarda aberta. (A) Guarda laçada e (B) guarda 
aranha. Fonte: Arquivo de imagens do autor e internet (https://bjjfanatics.com.br/blogs/news/guarda-aranha-bjj. 
Acessado em 26/07/2022). 

 Apesar de o Jiu-Jitsu ser uma arte marcial milenar, seu desdobramento mais 

moderno e mundialmente conhecido, o Brazilian Jiu-Jitsu é mesmo muito jovem, mas 

indubitavelmente emergente. Por essa razão, ainda é uma área de pesquisa aguardando 

ser explorada e muitos estudos são necessários a fim de entendermos a dinâmica do 

melhor desempenho esportivo a nível recreacional e / ou competitivo, de forma que 

possamos prevenir lesões e as possíveis alterações provenientes da sua prática em longo 

prazo. Com o seu número de praticantes crescendo a cada dia e sua prática se 

popularizando, a segurança e o custo social de possíveis afecções / doenças crônicas dela 

decorrentes necessitam ser levados em consideração. Além disso, esta arte marcial, assim 
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como várias outras modalidades de esporte em um país emergente e cheio de contrastes 

como o Brasil, são possíveis e eficientes mecanismos de transformação social, pois incute 

nos jovens socialmente vulneráveis conceitos positivos de hierarquia, disciplina, respeito, 

autocuidado, companheirismo, honestidade, amizade etc., os afastando muitas vezes da 

vida do crime e proporcionando oportunidades de crescimento. Para tanto, contudo, ainda 

é necessário um apoio institucional, uma vez que atletas com desempenhos incríveis a 

nível regional, nacional ou internacional, não contam com qualquer patrocínio, atuando 

de forma “amadora”, sem apoio para viagens em competições, sem condições de treino, 

alimentação e vida ideais para prática deste esporte que é física e mentalmente extenuante. 

Assim, é preciso que se estude a fundo o assunto, entendendo que estamos divisando 

apenas a ponta do iceberg desta arte marcial extremamente eficiente e genuinamente 

brasileira. 

  

 5.4.1 Por Que uma Nova Entidade Nosológica? 

 A osteoartrite em suas formas de apresentação como rizartrose, nodal e erosiva 

são bem conhecidas e profundamente estudadas, de maneira que já compreendemos a 

complexidade de diversos fatores interdependentes que as levam de uma afecção a uma 

doença, seu custo pessoal e social e a sua dificuldade de tratamento. Pode ser, por vezes, 

frustrante pensar em tudo o que se sabe sobre a OA e o tão pouco que ainda somos capazes 

de fazer em relação a ela. Não é diferente sobre a OA prematura das mãos no Jiu-Jitsu 

Brasileiro (OABJJ). Muito pouco se sabe sobre ela e nenhum estudo até o momento foi 

conduzido para descrever e estudar a evolução dessa “nova” afecção. A verdade, é que 

até a realização deste estudo nada se sabia sobre ela, sequer sua existência havia sido 

descrita. Mas por que então, supor que ela deve ser uma nova entidade nosológica? 
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Bem, para tanto nos apoiaremos nos conceitos de Jablenski(1746), que apesar de 

tê-los utilizado no campo da psiquiatria, são úteis e relevantes ao nosso caso.  

Antes, contudo, é necessário que se defina o que é nosologia. De acordo com o 

Oxford English Dictionary, nosologia é definida como uma classificação, arranjo ou 

catálogo de doenças; uma coleção ou combinação de doenças; ou (o ramo da medicina 

que trata) da nomeação sistemática e classificação das doenças(1747).  

Jablenski então, nos diz que por nosologia não entendemos apenas o conjunto de 

categorias de classificação, mas também – e sobretudo – temos em mente a teoria 

subjacente sobre a natureza das condições que estão sendo classificadas e os princípios e 

regras do processo classificatório. Estamos lidando com entidades discretas, 

descontínuas, ou com fenômenos contínuos graduados aos quais podemos aplicar uma 

regra deslizante de limiares para separar “patologia” de “variação do normal” e 

determinar a necessidade de tratamento? Qual é a relação entre as manifestações clínicas 

de um suposto “transtorno” e os processos patológicos ou aberrações genéticas, cujos 

aspectos parciais e fragmentos estão sendo progressivamente descobertos pela pesquisa? 

Isto posto, percebemos que as características fenotípicas da OABJJ, apesar de 

muito parecidas com a OA não são completamente idênticas a ela podendo ter evolução 

e história natural diversas, além disso, observamos que a classificação de Kellgren e 

Lawrence não apresenta uma concordância adequada na avaliação radiográfica das 

lesões. Assim sendo, uma classificação diferente, levando em conta esses fatores 

necessita ser desenvolvida, com intuito de melhor compreender, descrever a evolução, 

prognóstico e possíveis métodos de prevenção e tratamento adequados a cada estágio do 

transtorno. Precisamos tentar descobrir a partir de que ponto as alterações próprias da 

OABJJ se tornam irreversíveis, a partir de qual ponto essa afecção / transtorno se torna 

uma doença e qual o impacto real nas vidas dessas pessoas. 
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Segundo Leavell & Clark(1748), a história natural de qualquer processo mórbido 

no ser humano apresenta dois períodos nos quais há o desenvolvimento e instalação da 

doença: pré-patogênico e patogênico. No período pré-patogênico há a atuação dos fatores 

de risco ambientais no individuo que apresenta predisposição aos agressores. O período 

patogênico compreende as fases de: patogenia precoce, que precede a da precoce 

discernível, seguidas pelas fases da patogenia avançada e a da convalescença.  

Transpondo esse conceito para a OABJJ, no período pré-patogênico supomos a 

existência de pelo menos três fatores que se inter-relacionam, são eles:  

• os fatores individuais como sexo, idade, raça, categoria de peso e 

inadaptações físicas;  

• os fatores ambientais como tipo e intensidade de treino, frequência e 

periodicidade de treino, tipos de guarda preferidas, quantidade de 

competições e o número de lutas em cada uma e;  

• os fatores pré-existentes como distúrbios hormonais, processos 

inflamatórios nas mãos ou sistêmicos (p. ex. hiperuricemia), 

automedicação, tabagismo, alcoolismo e ingestão de cafeína. 

O período patogênico precoce se inicia no momento em que o fator desencadeante 

atua e o atleta não se adapta e responde com modificações funcionais ou nos tecidos 

articulares. Supomos que estas alterações não sejam evidentes inicialmente e que 

necessitem de critérios de conhecimento clínico que considerem a história natural da 

afecção desde os seus primórdios, ou seja, do período pré-patogênico e patogênico 

precoce. Nestas fases, acreditamos que exista a possibilidade de reversão do quadro sem 

qualquer déficit funcional.  

No processo evolutivo do distúrbio começam a surgir os sintomas que são 

reversíveis (seriam esses o derrame articular e hipervascularização da cápsula) ao se 
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retirar o estresse crônico sobre as articulações, o que configuraria a patogênese precoce 

discernível e que ainda não impede o pleno desenvolvimento da atividade esportiva. 

Quando evolui para o impedimento parcial do esporte ou de atividades da vida diária 

(AVD) e profissional, iniciar-se-ia aqui a fase da patogênese avançada que necessita de 

tratamento. 

Em caso de manutenção das alterações (cronicidade) e do microtrauma articular 

de repetição, ou suas consequências extremas na convalescença poderíamos atingir o grau 

de deformidade articular extrema com impotência funcional definitiva.  

Com o objetivo de evitarmos a incapacitação, temos que interferir nos fatores 

nocivos detectáveis do período pré-patogênico ao patogênico precoce discernível.  

As técnicas de prevenção primária devem, então, ser aplicadas, evitando o 

afastamento do atleta de suas atividades (o que costuma ser muito difícil, pois, na maior 

parte dos casos, o que os move é a paixão pelo esporte) e, revertendo o desenvolvimento 

da doença. Com medidas preventivas, visamos manter a saúde física pela proteção 

específica do praticante e pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio-

ambiente. Atualmente, a única e mais utilizada ferramenta pelos praticantes do BJJ para 

proteger os dedos das lesões constantes é a utilização de esparadrapagem, como 

observado na Figura 111. 

 

Figura 111. Diferentes tipos de esparadrapagem para proteção dos dedos na prática do Jiu-Jitsu Brasileiro. Fonte: 
Arquivo de imagens do autor e internet (https://www.letsrollbjj.com/why-do-bjj-practitioners-tape-their-fingers. 
Acessado em 26/07/2022). 
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No período pré-patogênico e na fase de patogênese precoce dificilmente 

identificamos os atletas que potencialmente irão passar para as fases seguintes através dos 

meios de diagnóstico por radiografia convencional, pois, estão todos voltados para a 

presença de lesão orgânica ou funcional instalada, contudo, acreditamos que a associação 

da ultrassonografia como ferramenta de rotina e da ressonância em casos específicos, tem 

o potencial de prever casos com evolução mais desfavorável. Da fase de patogenia 

avançada para diante, onde as lesões condrais, a formação de osteófitos e a deformidade 

articular já estão instalados, pela possível impotência funcional, os próprios atletas 

provavelmente se identificarão pela necessidade do diagnóstico e cuidados. Objetivando 

a prevenção de impotência funcional severa das mãos, seria essencial encontrarmos 

aqueles que estejam na fase de patogênese precoce discernível, assim como no período 

pré-patogênico. Este grupo, por possuir condições de se manter em atividade, não se 

apresenta espontaneamente, porém poderia ser identificado pela busca de sintomas e o 

levantamento das condições de treino. Na fase de patogênese avançada o atleta exigirá 

cuidados paliativos secundários com técnicas direcionadas ao alívio dos sintomas e 

essencialmente habilitatórias, a fim de que o afastamento de suas atividades seja 

temporário, mas com possibilidade de retorno.  

Não desejamos que ninguém deixe de praticar o BJJ em função do risco de 

desenvolver a OABJJ, até porque, na prática não é isso que observamos. Como já 

dissemos anteriormente, os atletas têm a cultura de que essas deformidades dos dedos são 

“normais” nas mãos de praticantes mais assíduos do Jiu-Jitsu, podendo algumas vezes ser 

ostentadas como “marcas de batalha” e como um sinônimo de que treinam em um alto 

nível. Contudo, é necessário preservar a integridade física daquelas pessoas que procuram 

as artes marciais como um hábito saudável, uma prática de atividade física e uma filosofia 

de vida, sem o desejo de competir. Não sabemos ainda qual a extensão do impacto da 



 434 
 

OABJJ na vida pessoal e profissional das pessoas em um longo prazo. Tendo como 

parâmetro os impactos negativos na qualidade de vida que a OA causa em idosos, 

imaginamos que a OABJJ possa ser igualmente perturbadora. Mesmo os atletas 

profissionais e professores de BJJ necessitam manter os cuidados e as medidas protetivas 

cabíveis a fim de manter uma boa qualidade de vida e profissional durante toda a vida. 

 

6 Metodologia 

Devido ao alto nível de intensidade / esforço, associado a traumas repetitivos e a 

um tempo muito longo de estresse contínuo dos dedos das mãos, percebemos que os 

atletas de BJJ mais experientes, acabam desenvolvendo um tipo de osteoartrite prematura, 

o que lhes confere alterações clínico-morfológicas dos dedos das mãos, sobretudo nas 

articulações interfalângicas proximais (IFP) e nas articulações interfalângicas distais 

(IFD), características dessa modalidade de luta, com a formação de nódulos de Heberden 

e Bouchard, além de calosidades dorsais na pele das interfalângicas (IFs) e 

metacarpofalângicas (MCF). 

Essas lesões avançam progressivamente de acordo com o tempo de prática do 

esporte, o que lhes confere uma deformidade típica do praticante de Jiu-Jitsu, talvez mais 

específica deste esporte do que a tão estigmatizada lesão de orelha, também observada 

em atletas de outras modalidades de luta. Apesar de que todo atleta de esporte que 

pratique algum grau de “pegada” em kimono possa adquirir lesões em dedos, como no 

caso do Judô, os atletas de Jiu-Jitsu as têm em grau avançado, talvez pelo fato de que 

durante todo o tempo de uma luta, eles mantenham alguma parte do próprio kimono ou 

de seu adversário sendo agarrada, não raro, com um altíssimo grau de pressão sobre as 

articulações. Isso, certamente, causa um trauma crônico levando à degeneração da 
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cartilagem articular, com sua consequente deformidade, além de calos por fricção na 

superfície da pele justarticular dorsal das IFs.  

Essas lesões são descritas fora do Brasil como “sore fingers”, em uma tradução 

livre “dedos doloridos” do Jiu-Jitsu. Elas comumente estão associadas a sintomas como 

dor ao utilizar as mãos, dor articular protocinética (principalmente pela manhã), 

mobilidade diminuída dos dedos, diminuição da força de preensão e sensibilidade 

aumentada à compressão das articulações afetadas. Geralmente apresentam alívio com 

aplicação de calor local e com uso de esparadrapagem para proteção dos dedos. 

Apesar dessas alterações dos dedos serem já bem conhecida dos praticantes de 

BJJ, não há estudo na literatura até a presente data, que descreva essa afecção como 

entidade nosológica específica e relacionada à prática do esporte. Tampouco é conhecida 

a história natural e possíveis impactos na vida de seus portadores. 

Portanto, esse estudo tem o objetivo de observar as lesões características das mãos 

de atletas praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro, tentando classificá-las quanto ao grau de 

comprometimento radiológico, clínico e funcional, além de determinar a partir de quanto 

tempo de prática poderíamos estimar o seu surgimento, e seu impacto na prática 

desportiva, recreativa e profissional. 

 

6.1 Delineamento 

O estudo apresentará delineamento transversal e a captação da amostra será por 

conveniência. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UCPel através 

do número 5.115.387, CAAE: 52548021.0.0000.5339 (Anexo A) e sua execução iniciada 

somente após aprovação. 
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6.2 População Alvo e Tamanho Amostral 

  Praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro, adultos, de ambos os sexos, de uma academia 

da cidade de Pelotas/RS, com disponibilidade de responder ao questionário. 

Considerando-se uma população de 180 praticantes de Jiu-Jitsu regularmente 

matriculados na academia a ser avaliada e estimando-se uma prevalência de 50% para a 

variável de interesse (prevalência real desconhecida), cinco pontos percentuais de 

margem de erro e intervalo de confiança de 95%, um total de 123 participantes seriam 

necessários.  

 

6.3 Critérios de Inclusão 

Praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro, com tempo de prática igual ou superior a 6 

meses, com idade igual ou superior a 18 anos e com disponibilidade de responder ao 

questionário serão elegíveis. 

 

6.4 Critérios de Exclusão 

Ter idade abaixo de 18 anos, não aceitar ou não assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), prática do Jiu-Jitsu Brasileiro a menos de 6 

meses e não apresentar capacidade de compreensão dos instrumentos aplicados. 

Além disso, como critério de exclusão do estudo temos a presença de alguma 

contraindicação à realização da ressonância, ou participantes que tenham feito tatuagem 

a menos de 30 dias, conforme entrevista anterior ao exame. As contraindicações para 

exames de RM são: 

- Implantes eletrônicos: marca-passos, bombas de insulina; 

- Válvulas cardíacas artificiais; 

- Grampos de aneurisma; 
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- Estilhaços de metal nos olhos (perigo de deslocamento da retina); 

- Ânus artificial (anus praeter) com fecho magnético; 

- Emplastro adesivo transdérmico; 

- Implantes e próteses eletricamente condutoras. 

 

6.5 Instrumentos e Coleta de Dados 

Inicialmente será realizado contato com o professor da academia, onde se 

explicará o projeto solicitando-lhe um espaço após os treinos para que o doutorando, 

auxiliado por alunas bolsistas de iniciação científica, possa explicar o projeto e convidar 

os praticantes de Jiu-Jitsu a participar do estudo. A abordagem dos praticantes será 

realizada antes ou após todos os horários de treinos da modalidade (aos que perfizerem 

os critérios de inclusão) por um período de 15 dias. No mês seguinte a esse período serão 

realizadas abordagens semanais junto ao professor buscando identificar alunos que se 

encontrarem afastados dos treinos no período dos 15 dias.  

 Após a explicação do projeto os alunos serão então convidados a participar do 

estudo, e todos aqueles que concordarem em participar deverão assinar o TCLE. Em 

seguida, eles serão dirigidos a uma sala reservada da academia onde responderão a um 

questionário semiestruturado. No próximo treino, anterior ao seu início, serão coletados 

os dados antropométricos, medida da força de preensão das mãos com dinamômetro 

digital e realizado o registro fotográfico do dorso de ambas as mãos. 

O exame radiográfico das mãos, a ultrassonografia dos dedos e a ressônancia 

magnética das mãos, serão agendados por telefone com cada um dos participantes, 

conforme os critérios específicos. 
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6.5.1 Questionário 

A coleta de dados será realizada através da aplicação de questionário 

semiestruturado, que contará com 49 perguntas sobre as lesões e deformidades ocorridas 

nos dedos das mãos devido a prática de Jiu-Jitsu, buscando entender sua prevalência, 

quais fatores associados e a descrição das lesões articulares dos dedos típicas de 

praticantes do Jiu-Jitsu Brasileiro, além das medidas da dinamometria das mãos 

(Apêndice 2). O questionário será aplicado na própria academia nos dias e horários de 

treino.  

Todos os participantes que concordarem em participar do estudo deverão assinar 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após assinatura do TCLE os 

participantes responderão ao questionário. 

Ao aceitar o convite para participar do estudo, o TCLE apresentará o propósito do 

estudo, informações dos(as) pesquisadores(as) responsáveis pelo estudo, além do 

compromisso quanto ao sigilo na manipulação dos dados pessoais dos participantes. Ele 

informará ainda de que forma os resultados da pesquisa serão disponibilizados: por meio 

de redes sociais e de artigos científicos. 

 

6.5.2 Dados Antropométricos, Medida da Força de Preensão das Mãos e 

Registro Fotográfico  

A seguir, serão coletados os dados antropométricos com estadiômetro portátil e 

balança digital (Figura 112), realizada a medida da força de preensão das mãos com 

dinamômetro digital, os quais ficarão registrados no Apêndice 2 e realizado o registro 

fotográfico do dorso de ambas as mãos. 
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Figura 112. Balança digital e estadiômetro portátil utilizados para coleta de dados antropométricos. Imagens fora 
de escala. 

O teste de força de preensão manual será realizado na academia, de acordo com 

as especificações recomendadas pela American Society of Hand Therapists (ASHT) e 

utilizadas em diversos estudos(1749–1752), antes do início do treino de Jiu-Jitsu. O 

equipamento utilizado será um dinamômetro manual digital portátil (Figura 113), modelo 

DM-90, marca Instrutherm, com captura automática da força máxima, com manivela 

ajustável, unidade de medidas em Kg, capacidade máxima 90Kg, divisão de 0,1Kg e 

exatidão de +/- 0,5Kg. A posição para realização do teste, que é considerada “padrão-

ouro”, se dará da seguinte forma: o avaliado deve estar confortavelmente sentado, 

posicionado com o ombro levemente abduzido, o cotovelo fletido a 90°, o antebraço em 

posição neutra e, por fim, a posição do punho pode variar de 0° a 30° de extensão. Para 

posicionamento da alça do dinamômetro, optamos por seguir as orientações de outros 

pesquisadores aconselhando que se façam tentativas exploratórias prévias, a fim de 

identificar qual posição da alça é a mais confortável, pois sofre influência diretamente do 

tamanho da mão do avaliado, sendo necessário, assim, o ajuste para detectar a força 

máxima de maneira fidedigna(1749,1753). A forma com que as informações serão 

transmitidas aos avaliados serão uniformizadas, assim como será utilizado o mesmo tom 

de voz nas instruções em cada realização do teste, sem que nenhum tipo de incentivo ou 

estímulo seja aplicado ao avaliado. O método utilizado para registro da força de preensão 



 440 
 

manual máxima será a média de três medidas realizadas de forma alternada entre as mãos, 

iniciando a primeira medida sempre com a mão direita. O tempo de recuperação entre os 

testes é variável de acordo com a literatura, entretanto, como as reservas musculares de 

ATP-PC (Trifosfato de Adenosina – Fosfocreatina) apresentam recuperação de 50% em 

20 s de repouso e de 87% em 60 s(1710), optamos por aguardar um período de 60 s entre 

as medições. Recomenda-se que 3 segundos de contração máxima sejam o suficiente para 

registrar a leitura da força de preensão manual, sem causar dessa forma alteração 

significativa na pressão arterial e frequência cardíaca, o que torna o teste seguro para a 

maior parte da população(1749). 

 

Figura 113. Dinamômetro manual digital portátil. 

As fotografias das mãos dos participantes serão realizadas na academia, antes dos 

treinos, sistematizadas da seguinte forma: será utilizada plataforma de fundo preto com 

dimensões de 42 x 30 cm, com linhas demarcadas com espaçamento de 1 cm (Figura 

114), ambas as mãos serão colocadas simultaneamente lado a lado, com a palma voltada 

para baixo, com dedos estendidos e a captura da imagem será realizada em duas tomadas 

para cada participante por segurança. Será utilizada uma fonte de iluminação em LED do 

tipo ring light, 15 W, luz branca a cerca de 50 cm da plataforma. As imagens serão 

capturadas através da câmera posterior do iPhone XR, modelo número MRY92BR/A, 

Software versão 14.7.1, foco automático, sem flash, imagem 4 x 3, sem realces, a uma 

distância de 50 cm do foco. Todas as imagens serão analisadas pelo pesquisador e os 
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dados coletados transferidos para um formulário de avaliação clínico-morfológica das 

mãos (Apêndice 3). 

 

Figura 114. Base de fundo preto de 42x30 cm com linhas demarcadas a cada 1cm para fotografias das mãos dos 
atletas. 

6.5.3 Exame Radiográfico das Mãos 

Todos os participantes serão encaminhados para realização de exame de 

radiografia das mãos nos dias subsequentes em clínica radiológica, para onde se dirigirão 

por meios próprios mediante agendamento prévio que será realizado pelo doutorando. Lá 

será realizada uma radiografia única padrão em Póstero-Anterior (PA) de ambas as mãos 

de acordo com o Manual de Processos de Trabalho da Imaginologia - Hospital de Clínicas 

da UNICAMP(1754). A todos os participantes será oferecido o uso de avental plumbífero 

e protetor de tireoide para radioproteção durante a permanência na sala de raios X. Cada 

participante será posicionado sentado junto à mesa de exame, com braços em extensão, 

apoiando antebraços, com mãos em pronação sobre o chassi, raio central em sentido 

perpendicular vertical orientado para o centro do filme na altura das articulações 

metacarpofalângicas, distância foco-filme de 1 metro, em chassi de 35 x 43 cm 

panorâmico, em posição transversal sobre a mesa (Figura 115).  
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Figura 115. Posicionamento padrão para realização do exame radiográfico das mãos. 

Cada radiografia será identificada pelo número do questionário a que cada 

participante respondeu, de forma que os mesmos não possam ser identificados pelos 

médicos examinadores (Figura 116). As imagens serão analisadas e classificadas por dois 

médicos, um radiologista e um ortopedista, de forma independente, de acordo com a 

classificação proposta por Kellgren e Lawrence (Anexo B)(1383). Cada médico fará a 

classificação das imagens por duas vezes com um intervalo de pelo menos 1 semana entre 

a primeira e segunda avaliação de cada radiografia, preenchendo formulário específico 

(Apêndice 4). Para fins de padronização, todas as referências anatômicas serão citadas de 

acordo com a Nômina Anatômica Internacional, traduzida para o português(1755). Serão 

analisadas as imagens de 15 articulações das mãos: a primeira articulação 

carpometacarpal, articulações metacarpofalângicas 1-5, articulações interfalângicas 

proximais 1-5 e articulações interfalângicas distais 2-5. Para fins de facilidade de 

avaliação, consideraremos para este estudo que a articulação interfalângica do polegar 

seja classificada como articulação interfalângica proximal. Os avaliadores marcarão quais 

articulações apresentam alterações radiográficas e o seu grau correspondente. 
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Posteriormente, os resultados serão comparados para análise intra- e inter-observador. A 

confiabilidade será depois recalculada após agrupar as pontuações de acordo com a nova 

pontuação retirada da classificação NSS (none, some, severe) adaptada (Anexo C). A 

classificação NSS(1756) foi desenvolvida originalmente para a OA subtalar, tendo sido 

submetida a adaptações para a osteoartrite das mãos. 

Vale ressaltar que os exames são radiografias digitais, carregadas para o banco de 

dados da clínica onde serão realizadas e analisadas pelos médicos examinadores através 

da plataforma online Animati® (https://pacs.radiologue.com.br/login) com uma senha 

específica para o estudo, respeitando as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD). 

 

 

Figura 116. Print da tela de avaliação das radiografias das mãos. O círculo branco sinaliza o número de identificação 
do atleta, a fim de que o médico examinador não possa identificar o participante. 

A correlação da gravidade radiográfica com as imagens clínico-morfológicas será 

realizada usando um teste de correlação de Spearman. Para cada paciente revisado, será 

determinada uma pontuação radiográfica média entre todos os revisores. Essa pontuação 
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média será correlacionada com a pontuação de imagem clínico-morfológica para 

determinar a relação da pontuação de imagem com sua contraparte radiográfica. 

6.5.4 Exame Ultrassonográfico das Mãos 

A ultrassonografia (US) parece estar em posição favorável para avaliar a OA das 

mãos tanto na prática clínica rotineira quanto em ensaios clínicos. Ela tem uma resolução 

mais alta que a radiografia, não envolve radiação ionizante e permite imagens dinâmicas 

e multiplanares das articulações. Além disso, estudos em artrite inflamatória 

demonstraram que a US é mais sensível à sinovite do que o exame clínico, mais sensível 

que a radiografia à presença de defeitos corticais e tem sensibilidade razoável em 

comparação com a ressonância magnética para a presença de sinovite e defeitos 

corticais(23). Desta forma, acreditamos que a US, sobretudo quando associada a 

radiografia e a classificação clínico-morfológica das mãos pode ser uma ferramenta útil 

na avaliação das mãos de praticantes de Jiu-Jitsu. 

Todos os participantes serão convidados a realizar exame de ultrassonografia em 

clínica de Ortopedia e Traumatologia, de 15 articulações de ambas as mãos conforme 

adaptação de protocolo desenvolvido por Keen et al(23), para onde se dirigirão por meios 

próprios mediante agendamento prévio que será realizado pelo doutorando. Os exames 

serão realizados por médico ortopedista com especialização em ultrassonografia 

musculoesquelética, através de aparelho de ultrassonografia ultraportátil Philips Lumify 

com um transdutor L12-4U de multifrequência linear de 8–14 MHz. A frequência do 

modo B usada será de 13 MHz, profundidade do foco 1,5cm, ganho 45 e alimentação -

0,3 dB. As configurações de Slow Flow do color Doppler serão as seguintes: Doppler box 

quadrado de 1 x 1 cm no centro da tela com a borda superior na linha da pele, frequência 

de 10 MHz, frequência de repetição de pulso (PRF) de 750 kHz e filtro de parede média. 

O ganho de cor será de 45 dB e será definido no nível em que os artefatos de ruído 
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aparecerem e então serão reduzidos gradualmente, até que apenas um sinal de fluxo, se 

presente, seja deixado. Serão analisadas a primeira articulação carpometacarpal, 

articulações metacarpofalângicas 1-5, articulações interfalângicas proximais 1-5 e 

articulações interfalângicas distais 2-5. Os domínios a serem pontuados refletem os 

domínios de atividade inflamatória sinovial e dano articular: hipertrofia sinovial e 

derrame articular, sinal presente no Slow Flow Doppler e presença de osteófitos. 

Hipertrofia sinovial e derrame articular serão considerados juntos como um único 

domínio "sinovite". A sinovite em escala de cinza será classificada como presente ou 

ausente (0-1), e também em uma escala semiquantitativa de 0-3 análoga aos sistemas de 

pontuação desenvolvidos na Artrite Reumatoide(1395), onde 0 representa nenhuma 

sinovite, 1 sinovite leve, 2 sinovite moderada e 3 sinovite grave. O sinal de Slow Flow 

positivo, será definido como um sinal colorido azul ou vermelho, presente dentro de uma 

região de sinovite em escala de cinza. Ambas as escalas serão avaliadas de forma 

dicotômica (presente/ausente, 0-1) e semiquantitativa (0-3). Os osteófitos serão definidos 

para o propósito deste estudo como protrusões corticais vistas em dois planos. Os 

osteófitos também serão avaliados usando escalas dicotômica (presente/ausente, 0-1) e 

semiquantitativa (as últimas pontuadas em cada articulação como ausente, leve, 

moderada ou severa em uma escala de 0–3). Os dados serão preenchidos pelo médico 

examinador conforme formulário desenvolvido (Apêndice 5). Foi decidido não incluir 

erosões, parâmetros de cartilagem ou estreitamento do espaço articular por causa de 

preocupações sobre definições confiáveis, aquisição, tecnologia de ultrassonografia 

atualmente disponível e viabilidade relacionada à duração da varredura. 

Selecionaremos articulações com KL=0 ou nenhum aumento ósseo clínico na 

linha de base e examinaremos se os osteófitos detectados por ultrassonografia (variável 

independente) poderiam prever a OA radiográfica incidente (KLG / NSS ≥1, osteófitos 
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ou estreitamento do espaço articular) ou aumento ósseo clínico (variáveis dependentes) 

na mesma articulação no seguimento. Articulações sem osteófitos ultrassonográficos 

servirão como referência. 

 

6.5.5 Exame de Ressonância Magnética das Mãos 

A ressonância magnética tem a vantagem de avaliar todos os tecidos articulares 

afetados de toda a articulação, incluindo cartilagem, osso e tecidos moles. Além disso, a 

RM é capaz de demonstrar lesões na medula óssea (BML), que podem ser um alvo 

potencial para intervenções terapêuticas. A ressonância magnética é, portanto, uma 

ferramenta valiosa para aumentar a compreensão dos processos da OA e, em futuros 

ensaios clínicos, pode servir como uma importante medida de resultado. 

Não farão parte desta etapa do estudo atletas que apresentarem classificação 

radiográfica das mãos abaixo do grau 3 de KL ou abaixo do grau 2 de NSS modificada. 

Considerando ainda, que selecionaremos apenas portadores de OA radiográfica graus 3 e 

4 de KL, grau 2 de NSS modificada para realização da RM, estimamos a realização de 20 

exames. 

Os participantes do estudo selecionados, serão convidados a realizar exame das 

mãos em clínica especializada, para onde se dirigirão por meios próprios mediante 

agendamento prévio que será realizado pelo doutorando, com aparelho de Ressonância 

Magnética de campo fechado Magnetom Essenza Tim+Dot, de 1.5 Tesla, calibre do 

magneto 60 cm, comprimento 147 cm, força do gradiente V-engine (30 mT/m @ 100 

T/m/s) e 16 canais. Todos os exames serão realizados sem contraste, utilizando bobina de 

punho de 8 canais de alta resolução para punho e dedos, com as dimensões 280 mm × 

189 mm × 126 mm (C × L × A) (Figura 117). Os participantes serão colocados em 

decúbito ventral com a mão a ser examinada estendida acima da cabeça (posição 
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“Superman”) e o exame será realizado em cada mão individualmente, com duração 

prevista de 10 minutos para cada uma. 

 

Figura 117. Bobina de punho de 8 canais (Magnetom Essenza). 

O protocolo de imagens compreenderá as aquisições T1 coronal e axial spin echo 

(SE), coronal power Doppler fast spin echo (FSE), coronal T2 FSE (com supressão de 

gordura) e gradiente echo sagital 3D com excitação seletiva de água. 

Os exames de imagem serão carregados para o banco de dados da clínica onde 

serão realizadas e analisadas pelos médicos examinadores através da plataforma online 

Animati® (https://pacs.clinicanp.com.br/studies) com uma senha específica para o estudo 

(Figura 118), respeitando as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Todas as imagens serão cegadas para identificação dos dados e lidas por um 

radiologista e um ortopedista experientes, independentemente um do outro. Cada médico 

preencherá um formulário de pontuação modificado da OMERACT - RAMRIS (Outcome 

Measures in Rheumatology Clinical Trials - Rheumatoid Arthritis MRI Scoring System) 

(Apêndice 6). 
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Figura 118. Print da tela de avaliação das radiografias das mãos para os participantes do Artigo 4. No canto superior 
esquerdo da tela fica o número de identificação do atleta, a fim de que o médico examinador não possa identificar o 
participante. 

Cada médico fará a classificação das imagens por duas vezes com um intervalo 

de pelo menos 1 semana entre a primeira e segunda avaliação de cada RM, preenchendo 

formulário específico (Apêndice 6). Para fins de padronização, todas as referências 

anatômicas serão citadas de acordo com a Nômina Anatômica Internacional, traduzida 

para o português(1755). Serão analisadas as imagens de 15 articulações das mãos: a 

primeira articulação carpometacarpal, articulações metacarpofalângicas 1-5, articulações 

interfalângicas proximais 1-5 e articulações interfalângicas distais 2-5. Para fins de 

facilidade de avaliação, consideraremos para este estudo que a articulação interfalângica 

do polegar seja classificada como articulação interfalângica proximal. Os avaliadores 

marcarão quais articulações apresentam alterações divididas em 3 domínios e o seu grau 

correspondente. Os domínios analisados na RM serão a sinovite, erosões ósseas e edema 

ósseo. Os domínios serão classificados quantitativamente se acordo com os critérios da 

OMERACT - RAMRIS(1757): 

• Sinovite: uma área no compartimento sinovial que mostra realce acima do normal 

de uma espessura maior que a largura da sinóvia normal. A pontuação 0 é normal 
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e 1-3 (leve, moderada, grave) são por terços do volume máximo presumido de 

tecido realçado no compartimento sinovial; 

• Erosão óssea: uma lesão óssea de margens acentuadas, com localização 

justarticular correta e características de sinal típicas, visível em dois planos com 

ruptura cortical vista em pelo menos um plano. A escala é de 0 a 10, com base na 

proporção de osso erodido em comparação com o "volume ósseo avaliado", 

julgado em todas as imagens disponíveis - 0: sem erosão; 1: 1-10% do osso 

erodido; 2: 11-20% etc.; 

• Edema ósseo: Uma lesão dentro do osso trabecular, com margens mal definidas e 

características de sinal consistentes com aumento do conteúdo de água. A escala 

é de 0 a 3 com base na proporção de osso com edema, como segue: 0: sem edema; 

1: 1–33% de osso edemaciado; 2: 34-66% de edema ósseo; 3: 67–100%. 

Posteriormente, os resultados serão comparados para análise intra e inter-

observador. 

Selecionaremos articulações com Sinovite=0 ou nenhum aumento ósseo clínico 

na linha de base e examinaremos se as erosões e o edema ósseo detectados por RM 

(variáveis independentes) poderiam prever a OA radiográfica incidente (KLG / NSS ≥1, 

osteófitos ou estreitamento do espaço articular) ou aumento ósseo clínico (variáveis 

dependentes) na mesma articulação no seguimento. Articulações sem erosões e edema 

ósseo detectados por RM servirão como referência.  

 

6.6 Análise de Dados 

Após a codificação dos instrumentos será realizada dupla entrada dos dados no 

programa EpiData para testes de inconsistências na digitação e posteriormente para 

análise dos dados será utilizado o pacote estatístico SPSS 20.0 (IBM, Armonk, NY, 
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USA). Estatísticas descritivas serão calculadas para identificar frequências absolutas e 

relativas das variáveis categóricas e as distribuições das variáveis numéricas. Para a 

comparação de variáveis contínuas com distribuição normal entre os respondentes serão 

utilizados o teste t de Student ou análise da variância (ANOVA). Para a análise da 

interação entre os fatores será realizado o teste do modelo linear geral. Valores de p ≤ 

0,05 serão considerados estatisticamente significativos. 

 

6.7 Aspectos Éticos 

Como exposto acima o desenvolvimento desta tese foi previamente aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UCPel, assim, segue em anexo a Carta de Aceite 

da Instituição (Anexo A) sob o número de protocolo 5.115.387. 

Neste projeto de pesquisa serão respeitados todos os princípios éticos 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde na Resolução Nº 466 de 12 de dezembro 

de 2012. Será informado aos participantes do presente estudo, através do TCLE 

(Apêndice 1), que a sua participação é voluntária, sendo esclarecido o objetivo e 

justificativa do estudo, potenciais riscos e benefícios associados, e a total 

confidencialidade dos dados. Será informado aos indivíduos que receberão o convite, que 

eles podem não concordar em participar e, neste caso, poderão não começar ou não 

finalizar o preenchimento das respostas. No momento da entrevista, o TCLE será 

preenchido e assinado em duas vias de igual conteúdo, ficando uma com o pesquisador e 

a outra em posse do participante.  

Os participantes estarão suscetíveis a riscos ao participar do estudo, pois poderão 

vir a descobrir que são portadores de afecção crônica e incurável nas mãos, que pode 

evoluir com dor, rigidez, perda de mobilidade e deformidade dos dedos no curso de sua 

evolução. Também serão expostos a uma dose mínima de radiação em uma radiografia 
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PA das mãos. Essa maleficência, entretanto, é compensada pelo fato de que o estudo 

poderá trazer a beneficência de detectar as lesões articulares em estágio precoce, mesmo 

antes das alterações clínicas serem detectáveis. Isso poderá permitir ao participante 

planejar o tratamento, o estilo e a intensidade de treinos, a proteção dos dedos etc., 

conforme as alterações encontradas nessas radiografias. 

A qualquer momento do estudo os participantes poderão desistir do mesmo, caso 

assim o desejem. Em todas as possíveis situações adversas oriundas da participação no 

estudo, assistência médica ortopédica será garantida aos participantes pelo médico 

pesquisador em período integral. Em qualquer outra situação clínica ou possíveis 

desconfortos de ordem psicológica, será sugerido procurar a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) mais próxima de sua residência para atendimento por profissional especializado. 
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 7. CRONOGRAMA 

 Haja vista que meu ingresso no doutorado ocorreu no ano de 2019, é necessário 

que se leve em consideração que no decorrer desse período tivemos a ocorrência da 

pandemia de COVID-19, o que inviabilizou a realização do projeto inicial. Houve então, 

a necessidade de uma mudança total na linha de pesquisa, a partir do ano de 2021, onde 

reiniciamos um novo projeto a partir do “zero”, razão pela qual justifico a característica 

deste cronograma tão atípico. 

 Ano / Semestre 

Atividades 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 

Atualização bibliográfica X X X X X X X X 
Escolha de novo tema de pesquisa e 

elaboração do projeto 
     X   

Estudo piloto        X  
Captação de participantes       X  

Qualificação        X 
Redação do artigo 1       X X 

Submissão do artigo 1        X 
Redação do artigo 2        X 

Submissão do artigo 2        X 
Redação do artigo 3        X 

Submissão do artigo 3        X 
Defesa        X 
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 8. ORÇAMENTO 

  
Descrição Quantidade 

prevista 
Valor unitário  

(R$) 
Custo total  

(R$) 

Radiografia das mãos 123 40,00 4.920,00 

Ultrassonografia de mãos 123 100,00 12.300,00 

Ressonância de mãos 20 500,00 10.000,00 

Papel para impressão dos 

questionários/TCLE 

5 pacotes (500 

folhas) 
20,00 100,00 

Dinamômetro digital 

manual 
1 163,33 163,33 

Total   27.483,33 
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Abstract 

Background: Athletes who practice Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) develop a specific type of 

secondary hand osteoarthritis (HOA). 

Hypothesis/Purpose: Describe the premature hand osteoarthritis clinically and 

radiographically, its characteristics and associated factors to the practice of BJJ. 

Study Design: Cross-sectional study. 

Methods: A convenience sample was conducted with BJJ practitioners, with practice 

time ³6 months, age ³18 years, from a BJJ academy in the South of Brazil, between 

December 2021 and March 2022. Subjects answered a semi-structured questionnaire, 

collected anthropometric data and performed an X-ray of both hands. Following the 

radiographical analysis and classification of joint hands, sample was divided into two 

groups: the HOA group (n=59; at least one joint classified as K-L grade ³2) and the 

control group (n= 51; classified as K-L= 0). 

Results: A total of 110 BJJ practitioners (95 males and 15 females) were included. 

Fifty-nine (53.6%) athletes had some radiographic degree of HOA, with a mean age of 

33.02 (± 7.21; P = .503). The HOA group had higher mean values for weight (86.27 ± 

16.48; P = .036) and height (175.46 ± 7.33; P = .015) then controls. Multivariate logistic 

regression analysis demonstrated that male sex (odds ratio [OR] = 2.28 [95% confidence 

interval (CI), 2.08-45.67]; P = .004), time of practice more than 60 month (OR = 1.42 

[95% CI, 1.80-9.42]; P = .001), total lifetime training load more than 1500 hours (OR = 

1.37 [95% CI, 1.69-9.19]; P = .002), individuals that consider themselves as professionals 

(OR = 1.09 [95 % CI, 1.18-7.48]; P = .021), and brown/black belts (OR = 3.08 [95% CI, 

2.73-173.47]; P = .002) were significantly associated with HOA. 
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Conclusion: We described for the first time a premature hand osteoarthritis typical of 

BJJ practitioners. 

Clinical Relevance: This study draws attention to a disease secondary to the practice of 

BJJ. With a large proportion of practitioners developing the pathology at an early age. 

Thus, this condition needs to be better comprehended to understand its impacts and 

prevention. 

Key Terms: Brazilian Jiu-Jitsu; BJJ; osteoarthritis; BJJ hand; hand osteoarthritis; sore 

fingers; premature hand osteoarthritis; PHOA; Bouchard nodes; Heberden nodes. 

What is known about the subject: This premature hand osteoarthritis has never been 

reported and related to fighting sports. Similar changes were described in elite sport 

climbers, although they were unable to look for associated factors in the development of 

the condition. 

What this study adds to existing knowledge: We described for the first time in the 

literature a specific type of premature hand osteoarthritis in BJJ practitioners. We were 

also able to find some factors significantly related to the onset of the disease. 
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Introduction 

 

Osteoarthritis (OA) is a complex and heterogeneous condition characterized by 

cartilage degeneration and abnormal bone remodeling in the subchondral layer53, with a 

multifaceted clinical presentation. Currently, the etiology and pathogenesis of OA have 

not been fully understood and are generally considered to be the result of a combination 

of biological and mechanical factors16. OA affects more women than men, has an 

increasing burden with increased age, and has the highest impact on the knee, hip, and 

hand joints, respectively45. OA is a prevalent and disabling condition that imposes a 

remarkable burden, with notable implications for affected individuals, healthcare 

systems, and broader socioeconomic costs24. Despite this, hand OA (HOA) has not been 

analyzed as a separate entity in the 2017 Global Burden of Disease estimates43. It has 

been reported that OA affects around 8 million people in the UK, and the hand is one of 

the most affected sites: 26.2% of women and 13.4% of men over 70s have symptomatic 

HOA8,55. It is notable that, of those seeking specialized care for symptomatic HOA, about 

90% are female and the typical age at onset of the disease is approximately 50 years51. A 

specific characteristic of HOA is the simultaneous involvement of multiple hand joints, 

which makes HOA a heterogeneous and complex disorder to study30. HOA causes pain, 

loss of function, decreased grip and pinch strength, and reduced quality of life29,30,34. 

Disability directly related to HOA has been largely ignored, although several studies have 

shown an impact of OA on hand strength and function15,25,27,55. 

With the world’s life expectancy increasing1, OA has been responsible for a 

personal and social burden31. Although OA has always existed, human habits have 

changed over time49. In recent decades, we have witnessed a global concern to combat 

inactivity and an incentive to increase the practice of sports in all modalities14. Brazilian 



 683 
 

Jiu-Jitsu (BJJ) is a new ‘star’ of sports modalities that has emerged since the spread of 

Mixed Martial Arts (MMA) over the world. 

Jiu-Jitsu is an ancient martial art that was introduced in Brazil in the early 20th 

century, more specifically in the Amazon region41. It was later improved and worldwide 

spread by the Gracie family (in Rio de Janeiro) from the 1930s onwards. The efficiency 

of this martial art, where physically smaller fighters overcame stronger opponents19, 

contributed to its diffusion worldwide since the first edition of the Ultimate Fighting 

Championship (UFC) in the 90's. Since then, BJJ has never stopped growing in number 

of practitioners and is currently trained all over the world22.  

As a fighting style in which fighters aim to maintain constant control of the 

opponent with their hands, the typical BJJ fight-pause time structure contains an 

effort/pause ratio (RE/P) between 6:1 and 8:15,6 and a low/high intensity ratio (iRL/H) of 

approximately 9:140. This RE/P is much higher than in other combat sports, such as judo 

(3:1 or 2:1)33 and wrestling (3:1)39, which can be decisive in the appearance of 

characteristic articular deformities.  

BJJ causes an intense mechanical overload on the interphalangeal joints of the 

fingers, either in routine training or in competitions. It is common to observe between the 

BJJ athletes, that are incredibly young, the development of deformities in the proximal 

interphalangeal (PIP) and distal interphalangeal (DIP) joints. These finger deformities are 

seen more frequently between the BJJ practitioners than the visually striking cauliflower 

ears. In the BJJ sport environment, experienced athletes present advanced chronic injuries 

and finger deformities, accompanied by hand pain which are generally known as 'sore 

fingers'. However, this condition has never been studied and described as a nosological 

entity directly related to the practice of this sport. 
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Thus, the aim of this study is to describe the HOA lesion clinically and 

radiographically, its characteristics and association to the practice of Brazilian Jiu-Jitsu. 

 

 

Methods 

 

 Study Design and Participants 

This study was approved by the research ethics board from the Catholic University 

of Pelotas, Brazil, on November 19th, 2021 (no 5.115.387). A cross-sectional study with a 

convenience sample was conducted with practitioners of BJJ, in a BJJ academy in the 

south of Brazil between December 2021 and March 2022. The exclusion criteria were 

individuals under the age of 18 and with training time less than 6 months. All subjects 

with availability to answer the questionnaire were eligible. Each athlete provided written 

informed consent to participate in the study, answered a semi-structured questionnaire 

(age, gender, weight (Kg), height (cm), skin color, dominant hand, time of practice, if 

they were a competitor, skills, belt, and fighting style), collected anthropometric data and 

performed an X-ray of both hands. The BMI (Body Mass Index) outcome was calculated 

by dividing weight (in kilograms) by height (in meters squared)42. We can observe sample 

characterization on Table 1. 

Table 1. Sample characterization. 2021-2022. (N=110). 

 

 Radiographic evaluation 

All participants were invited to take a single standard Posteroanterior (PA) 

radiograph of both hands performed according to the Manual of Imaging Work Processes 

- Hospital de Clínicas da UNICAMP46. All participants were offered the use of a lead 
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apron and thyroid protector for radioprotection during their permanence in the X-ray 

room. Each participant was seated next to the examination table, with arms extended, 

supporting forearms, with hands in the chassis, central radius in a vertical perpendicular 

direction oriented towards the center of the film at the height of the metacarpophalangeal 

joints, focus-film distance of 1 meter, in a 35 x 43 cm panoramic chassis, in a transversal 

position on the table (Figure 1). Each radiograph was identified by the number of the 

questionnaire to which each participant responded, so that they could not be identified by 

the examining physician.  

Figure 1. Standard Posteroanterior (PA) radiograph of both hands. Each participant was seated next to the 

examination table, with arms extended, supporting forearms, with hands in the chassis, central radius in a vertical 

perpendicular direction oriented towards the center of the film at the height of the metacarpophalangeal joints, focus-

film distance of 1 meter, in a 35 x 43 cm panoramic chassis, in a transversal position on the table. 

Images of 15 joints of each hand were analyzed on radiographs: the first 

carpometacarpal joint (CMC1), metacarpophalangeal (MCP) joints 1-5, proximal 

interphalangeal (PIP) joints 1-5 and distal interphalangeal (DIP) joints 2-5. The Kellgren-

Lawrence28 grade was used to classify the 15 joints as we can see on Table 2. 

Table 2. Kellgren-Lawrence grading system for osteoarthritis33. 

The evaluating physician marked which joints presented radiographic alterations 

and their corresponding degree. Classification of the radiographs was performed in triple 

analysis, with more than 1 week of time difference between them, by an orthopedic 

surgeon, with data blinding. The radiographic HOA at the joint level classified as 

Kellgren–Lawrence grade (K-L) ≥2, and the presence of at least 1 joint of any hand 

graded as K-L ≥2 identified the athlete as having HOA. 

Following the radiographic analysis and classification of joint hands, we divided 

the sample into two groups: the HOA group and the control group. HOA group was 

composed of 59 athletes, who presented at least one joint of any hand classified as K-L 
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grade ³2. The control group was composed of 51 subjects of all levels of expertise 

classified as K-L=0. 

 

Statistical analysis 

The data were encoded and double-typed in the EpiData software, and analyzed 

in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The univariate analysis was 

performed through absolute and relative frequencies, and mean and standard deviation, 

and bivariate analysis through the t-test and chi-square test. The variables that presented 

a p ≤ .20 in the bivariate analysis were conducted for multivariate analysis through 

logistic regression. We considered statistically significant variables those that presented 

a p ≤  .05 

 

 

Results 

 

Initially, the study recruited all the athletics in the BJJ academy (n=140) and after 

the first evaluation, only 110 remained. Thirty participants were excluded due to the 

following factors: age under 18 (n=4), less than 6 months of BJJ practice (n=6), 

radiograph missed (n=9), and 11 were considered losses or refusals.                          

Fifty-nine (53.6%) athletes in the sample had some radiographic degree of HOA, 

with a mean age of 33.02 (±7.21) (control group age: 32.02 ± 8.20; P = .503). The HOA 

group had higher mean values for weight (86.27 ± 16.48; P = .036) and height (175.46 ± 

7.33; P = .015) than the control group (weight: 79.32 ± 17.72 and 171.35 ± 9.99, 

respectively).  
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Table 3 presents a descriptive analysis of the diagnosis of HOA and factors 

associated in the practice of BJJ. The prevalence of HOA was significantly higher in men 

(60%; P = .001), in athletes that practice BJJ more than 60 months (73.3%; P = .001), 

with more than 1500 hours of total lifetime training load (73.2%; P = .001), that consider 

themselves as professionals (72.4%; P = .029), and brown/black or purple belt (93.8% 

and 72.2%, respectively; P < .0001). 

Table 3. Descriptive analysis of the HOA diagnosis and factors associated in the 

practice of BJJ. 2021-2022. (N=110). 
In the multivariate logistic regression analysis (Table 4), the variables of interest 

were associated with the presence of HOA in BJJ practitioners. Men were 2.28 times 

more likely to have HOA than women (OR = 2.28 [95% CI, 2.08-45.67]; P = .004). The 

BJJ time of practice was a significant factor for the presence of HOA, where athletes with 

more than 60 months of BJJ practice had a 1.42 increased risk (OR = 1.42 [95% CI, 1.80-

9.42]; P = .001) to develop HOA. Similar data were found when analyzing the total 

lifetime training load measured in estimated training hours. Athletes with more than 1500 

estimated hours of lifetime training had a 1.37 increased risk to have HOA than controls 

(OR = 1.37 [95% CI, 1.69-9.19]; P = .002). Additionally, individuals that consider 

themselves as professionals presented a 1.09 increased risk to development HOA (OR = 

1.09 (95% CI, 1.18-7.48]; P = .021). Brown/black belt had a 3.08 increased risk to develop 

HOA than blue/white belt (OR = 3.08 [95% CI, 2.73-173.47]; P = .002). 

Table 4. Logistic regression analysis of diagnosis of HOA and factors associated 

with the practice of BJJ. 2022. (n=110). 

Figure 2 shows the radiographic characteristic aspects of HOA. Degenerative 

changes of the articular surface can be observed in different K-L stages depending on the 



 688 
 

joint, with articular space narrowing, bone cysts, osteophyte formation and subchondral 

bone sclerosis. 

Figure 2. Hands of a 26-years-old Brazilian Jiu-Jitsu athlete and its correspondent radiographs showing the 

characteristic aspects of premature hand osteoarthritis (PHOA). A) Anteroposterior radiograph of the hands 

demonstrating degenerative changes in different stages depending on the joint, with articular space narrowing, 

osteophyte formation and subchondral bone sclerosis; B) Detail of the 2nd, 3rd, 4th and 5th fingers of both hands 

evidencing the articular space narrowing, osteophytes (solid white arrows) and subchondral bone sclerosis (dotted white 

arrows). 

In Figure 3 a particular feature can be observed in some interphalangeal joints. 

We can see a line of radiolucency parallel to the joint at the base of the distal and 

sometimes of the proximal phalanx of the fingers. 

Figure 3. Hands’ radiography of a Brazilian Jiu-Jitsu athlete. Note that in addition to early OA evident in some 

interphalangeal joints (above), we observe a line of radiolucency parallel to the joint at the base of the distal phalanx 

of all fingers, as evidenced by the arrows (below). 

 

 

Discussion 

 

 This study described HOA in BJJ athletics at an early age. To the best of our 

knowledge, this is the first scientific article that describes this type of lesion in young Jiu-

Jitsu athletes. Thus, we propose the use of the term Premature Hand Osteoarthritis 

(PHOA) to describe the HOA presented in these young BJJ athletes. Therefore, in the 

course of this discussion section we will use the abbreviation PHOA.  

 We suggest the term ‘premature’, as it is a type of secondary HOA that occurs at 

a much earlier age than primary HOA. In this scenario, the term ‘early’ instead of 

‘premature’ may come to mind, however it could give the false impression that it is an 
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initial stage of OA. Yet, in our study many cases were seen in the most advanced stages 

of the Kellgren and Lawrence (K-L) classification (data not shown). Additionally, we 

observed that the PHOA group had higher mean values for weight and height. Finally, 

we found that the gender, the practice time, the total lifetime training load, if the athletes 

considered themselves as professionals, and the belt graduation of these athletes can 

increase the risk of developing PHOA. This strongly indicates that the practice of BJJ 

sport participates in the development of PHOA. 

In this study, we used radiographic criteria for diagnosing HOA by analyzing 

posteroanterior radiographs of both hands, which were scored by an orthopedic surgeon 

according to K-L classification28. This criterion was chosen because, according to other 

studies, radiographic changes may precede pain, causing the diagnosis to be, in most 

cases, under-quantified2,26,44. Furthermore, most athletes who practice BJJ perceive joint 

changes, such as Bouchard and Heberden nodes of the fingers, as 'normal', or as 'use 

calluses' in the practice of this martial art, causing them not to seek medical care, unless 

an acute trauma of greater intensity occurs. The prevalence of symptomatic, radiographic 

HOA in men from general population has been estimated at 8.2%21, whereas the 

radiographic, but not necessarily symptomatic, prevalence of PHOA reported by us in 

this specific group was much higher (53.6%).  

Traditionally, the presence of osteophytes, loss of cartilage, and subchondral bone 

sclerosis has been the hallmark of OA54. The BJJ athletics analyzed in our study showed 

the radiographic characteristic aspects of HOA (Figure 2). It can be observed 

degenerative changes of the articular surface in different K-L stages depending on the 

joint, with articular space narrowing, osteophyte formation and subchondral bone 

sclerosis. 
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 A particular feature that can be observed in the radiographs of the hands of these 

athletes with PHOA, is that in some interphalangeal joints, we can see a line of 

radiolucency parallel to the joint at the base of the distal and sometimes of the proximal 

phalanx of the fingers (Figure 3). It probably corresponds to a reaction of the subchondral 

bone in response to the mechanical overload applied during training sessions and fights, 

which, if not resolved, possibly causes the cascade of events that leads to joint 

degeneration. 

 Although it has been proposed that OA is a syndrome comprised of multiple 

distinct phenotypes rather than a single disease9, it is well-known that mechanical 

overload plays an important role in the onset of the disease, mainly in weight bearing 

joints13. This study showed that the variables weight (86.27 ± 16.48; P = .036) and height 

(175.46 ± 7.33; P = .015) had a significant relationship with the onset of PHOA, while 

the BMI did not (P = .151). Since the BMI is calculated from the variables body weight 

and height, and as highlighted by Vitale et al., the higher the weight/height ratio, the 

higher the risk to suffer an overuse injury48, thus one could expect to find a significant 

relation between BMI and PHOA. However, this did not occur in our study. As 

Humphreys postulated, we seem to be regularly force-fed the idea that the BMI is an 

appropriate method to measure obesity. Nevertheless, this is not only overly simplistic, 

but can in fact be harmful to the health of a significant proportion of the general 

population23. Moreover, Gonzales et al. demonstrated that although BMI is accepted by 

most health organizations as a first-level measure of body fat, and as a screening tool for 

diagnosing excess adiposity, modern imaging methods indicate that BMI has limited 

predictive value for estimating body fat and lean mass at the individual level18. Our data 

showed that heavier and taller athletes are more affected by PHOA, without, a significant 

relation with BMI. This allows us to hypothesize that weight and height must be related 
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to a third or fourth variable, which could be hand grip strength and extremity length 

(leading to an increase in the lever arm). Thus, the association of high body weight with 

greater grip strength, or greater body stature with a greater lever arm (with consequent 

greater joint overload), would be viable hypotheses for future research. 

We know that fighting sports are predominantly a male sport environment, 

although women participation has been increasing over the years. Even with a significant 

number of women participating in the study, similarly to previous studies of McDonald 

et al.32 and Moriarty et al.37, men represented 86.4% of the sample. We observed in this 

analysis, however, that the proportion of cases in men affected by PHOA is significantly 

higher than in women (P = .001). Men had a prevalence of PHOA of 60.0% against 13.3% 

in women, with a PHOA risk 2.28 times bigger between men (OR = 2.28 [95% CI, 2.08-

45.67]; P = .004). Differently of the HOA, where age over 50, genetic predisposition and 

female gender are the main risk factors12,17,27,38, we found PHOA predominantly in men 

with a mean age of 33.02 (± 7.21). We believe that the difference between PHOA and 

HOA resides in the strength/pressure intensity characteristics applied to the articular 

surface of the joints.  

We know from studies by Øvretveit et al.40, that effort/pause ratio (RE/P) and 

low/high intensity ratio (iRL/H) are much higher in BJJ than in other grappling martial 

arts. In order to define them, we consider RE/P as the ratio between the period referee order 

to fight and pause, that is defined as effort, and the period between the orders to pause 

and to restart fight, that is defined as pause4,5,47. In the same way, to objectively categorize 

the intensity of workload (iRL/H), a high-intensity action is identified when the fighter 

tries to advance, progress, or evolve with clear vigor, muscle strength, or power, whereas 

low-intensity actions are those for which movements are slow and a low level of strength 

seems to be applied. Note that a tactical advance is not necessarily a high-intensity action, 
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although it could be as effective as a vigorous action5,7. Thus, as long as BJJ is a fighting 

style where athletes aim to maintain control of the opponent continuously through kimono 

grip techniques, they maintain pressure on the finger joints for a time proportionately 

longer than other fighting styles, since the time ratio in which this occurs is much longer. 

This leads to an intense mechanical overload on the articular cartilage. We know that 

static loading or abuse of normal joints by single or repetitive impact loads can lead to 

progressive degeneration of the articular surface3,10 due to cell damage and disruption of 

the chondral matrix over time52. Hand-grip strength of men is on average higher than that 

of women50, this would lead to a significant increase in pressure on the interphalangeal 

joints, which could be one of the causes that PHOA develop preferentially between men. 

Therefore, it would be the result of the combination of exposure for long periods, 

associated with greater grip strength, greatly increasing the mechanical stress and 

repetitive microtrauma on the articular cartilage. Thus, male gender is a potential risk 

factor for the development of PHOA in BJJ athletes. 

The relationship between sports engagement, physical activity and OA remains 

poorly defined. Studies of elite rock climbers have suggested an increased risk of 

radiographic hand OA44, while moderate sporting activity stimulates joint loading and 

cartilage synthesis, thus conferring protection against lower limb OA20,36. Research into 

the epidemiology of HOA has been limited, with a substantial focus on lower limb OA. 

Therefore, we need to analyze the consequences of the frequency and intensity of training 

of BJJ athletes in the genesis of PHOA. Our study demonstrated that BJJ time of practice 

(estimated in months) and the total lifetime training load (estimated in hours) showed a 

strong association with the presence of PHOA (P = .001). Athletes with more than 60 

months of practice had a 1.42 increase risk (OR = 1.42 [95% CI, 1.80-9.42]; P = .001) to 

develop PHOA and those with a total lifetime training load of more than 1500 hours had 
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a 1.37 increase risk to develop PHOA (OR = 1.37 [95% CI, 1.69-9.19]; P = .002). In the 

same way, we observed that belt graduation showed a strong statistical significance, 

evidencing that athletes with more graduated belts presented a progressively higher risk 

of presenting radiographic signs of PHOA. Belt graduation is somehow a consequence of 

the two previous variables. We also found a significant association between professional 

BJJ athletes and PHOA, with a 1.09 increase risk to development HOA (OR = 1.09 [95% 

CI, 1.18-7.48]; P = .021). This makes perfect sense, since professional athletes generally 

have a much higher training load than those considered amateurs. In young and athletic 

individuals, the more time they spend in occupational and recreational activities, the 

greater their predisposition to injuries that can contribute to the development of OA3. 

Furthermore, they usually are exposed to some of the main risk factors to OA, as long 

time in overload, higher intensity of load, and prolonged exposition to articular trauma. 

The effect of occupational and recreational activities on the development of OA was 

evident in a 2011 study, where active duty military personnel were found to have 

significantly higher rates of OA compared to the same age group in the general 

population11. Nevertheless, these data point out to what appears to be the main cause for 

the development of PHOA, which is a high intensity of cumulative microtrauma to the 

articular cartilage over a period of time. It seems to us that a total lifetime training load 

more than 1500 hours and a time of practice more than 60 months are the main risk factors 

to the development of PHOA. 

 Limitations 

 This study has a number of potential limitations. Firstly, the study was a cross-

sectional case-control study in a restricted group of BJJ practitioners. Long-term 

multicentered studies are necessary to better understand PHOA etiology. Miettinen35 

states that for these associations to be generalizable to other populations, three key criteria 
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need to be met: selection, sample size and adequate distribution of study factors; all of 

which are met by this study suggesting that our findings may be generalizable to other 

BJJ athletes. Another potential limitation relates to the possibility of blindness to other 

factors yet unknown of PHOA, as this pathology has never been described nor studied in 

this population until the moment. 

 Conclusion 

 In conclusion, we described an HOA in BJJ athletics in an early age, and thus, 

proposed the use of the term Premature Hand Osteoarthritis (PHOA). We observed that 

the gender, practice time, total lifetime training load, if the athletes considered themselves 

as professionals, and the belt graduation can increase the risk of developing PHOA. Our 

data gives a starting point in the direction that PHOA main causes could be long time in 

overload, higher intensity of load during practice and prolonged exposition to repetitive 

articular trauma. More studies are needed to understand its mechanisms, natural history, 

functional impacts, personal and social burden on long term and the possible ways to 

prevent it. 

 

 

References 

 

1.  Abbafati C, Machado DB, Cislaghi B, et al. Global age-sex-specific fertility, 

mortality, healthy life expectancy (HALE), and population estimates in 204 

countries and territories, 1950–2019: a comprehensive demographic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1160-1203. 

doi:10.1016/S0140-6736(20)30977-6 

2.  Allen KD. Racial and ethnic disparities in osteoarthritis phenotypes. Curr Opin 



 695 
 

Rheumatol. 2010;22(5):528-532. doi:10.1097/BOR.0b013e32833b1b6f 

3.  Allenspach P, Saupe N, Rufibach K, Schweizer A. Radiological changes and 

signs of osteoarthritis in the fingers of male performance sport climbers. J Sports 

Med Phys Fitness. 2011;51(3):497-505. 

4.  Amoako AO, Pujalte GGA. Osteoarthritis in Young, Active, and Athletic 

Individuals. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2014;7:27-32. 

doi:10.4137/CMAMD.S14386.Received 

5.  Andreato L V., Franchini E, De Moraes SMF, et al. Physiological and technical-

tactical analysis in brazilian jiu-jitsu competition. Asian J Sports Med. 

2013;4(2):137-143. doi:10.5812/asjsm.34496 

6.  ANDREATO L V., JULIO UF, PANISSA VLG, et al. BRAZILIAN JIU-JITSU 

SIMULATED COMPETITION PART II: PHYSICAL PERFORMANCE,TIME-

MOTION, TECHNICAL-TACTICAL ANALYSES, AND PERCEPTUAL 

RESPONSES. J Strength Cond Res. 2015;29(7):2015-2025. 

7.  Andreato L V, Franchini E, Moraes SMF De, Branco BHM, Machado FA. 

Physiological and Technical-tactical Analysis in Brazilian Jiu-jitsu Competition. 

Asian J Sports Med. 2013;4(2):137-143. 

8.  Andreato LV, Follmer B, Celidonio CL, Honorato ADS. Brazilian Jiu-Jitsu 

Combat among Different Categories: Time-Motion and Physiology. A 

Systematic Review. Strength Cond J. 2016;38(6):44-54. 

doi:10.1519/SSC.0000000000000256 

9.  Báez E, Franchini E, Ramírez-Campillo R, Cañas-Jamett R, Herrera T, C CBJ& 

CHO. Anthropometric Characteristics of Top-Class Brazilian Jiu Jitsu Athletes: 

Role of Fighting Style. Int J Morphol. 2014;32(3):1043-1050. 

http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/876/Báez_Anthropometric_



 696 
 

Characteristics.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

10.  Bijlsma JWJ, Berenbaum F, Lafeber FPJG. Osteoarthritis: An update with 

relevance for clinical practice. Lancet. 2011;377(9783):2115-2126. 

doi:10.1016/S0140-6736(11)60243-2 

11.  Bruyère O, Cooper C, Arden N, et al. Can We Identify Patients with High Risk 

of Osteoarthritis Progression Who Will Respond to Treatment? A Focus on 

Epidemiology and Phenotype of Osteoarthritis. Drugs and Aging. 

2015;32(3):179-187. doi:10.1007/s40266-015-0243-3 

12.  Buckwalter JA. Osteoarthritis and articular cartilage use, disuse, and abuse: 

Experimental studies. J Rheumatol. 1995;22(SUPPL. 43):13-15. 

13.  Cameron KL, Hsiao MS, Owens BD, Burks R, Svoboda SJ. Incidence of 

physician-diagnosed osteoarthritis among active duty United States military 

service members. Arthritis Rheum. 2011;63(10):2974-2982. 

doi:10.1002/art.30498 

14.  Caspi D, Flusser G, Farber I, et al. Clinical, radiologic, demographic, and 

occupational aspects of hand osteoarthritis in the elderly. Semin Arthritis Rheum. 

2001;30(5):321-331. doi:10.1053/sarh.2001.19957 

15.  Chaisson CE, Zhang Y, McAlindon TE, et al. Radiographic hand osteoarthritis: 

Incidence, patterns, and influence of pre-existing disease in a population based 

sample. J Rheumatol. 1997;24(7):1337-1343. 

16.  Deveza LA, Melo L, Yamato TP, Mills K, Ravi V, Hunter DJ. Knee 

osteoarthritis phenotypes and their relevance for outcomes: a systematic review. 

Osteoarthr Cartil. 2017;25(12):1926-1941. doi:10.1016/j.joca.2017.08.009 

17.  Dillon CF, Hirsch R, Rasch EK, Gu Q. Symptomatic hand osteoarthritis in the 

United States: Prevalence and functional impairment estimates from the third 



 697 
 

U.S. National Health and Nutrition Examination Survey, 1991-1994. Am J Phys 

Med Rehabil. 2007;86(1):12-21. doi:10.1097/PHM.0b013e31802ba28e 

18.  Ding D. Surveillance of global physical activity: progress, evidence, and future 

directions. Lancet Glob Heal. 2018;6(10):e1046-e1047. doi:10.1016/S2214-

109X(18)30381-4 

19.  Dominick KL, Jordan JM, Renner JB, Kraus VB. Relationship of radiographic 

and clinical variables to pinch and grip strength among individuals with 

osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2005;52(5):1424-1430. doi:10.1002/art.21035 

20.  Egger P, Cooper C, Hart DJ, Doyle D V., Coggon D, Spector TD. Patterns of 

joint involvement in osteoarthritis of the hand: The Chingford study. J 

Rheumatol. 1995;22(8):1509-1513. 

21.  de Faro Silva R, Barreto AS, Trindade G das GG, et al. Enhancement of the 

functionality of women with knee osteoarthritis by a gel formulation with 

Caryocar coriaceum Wittm (“Pequi”) nanoencapsulated pulp fixed oil. Biomed 

Pharmacother. 2022;150:112938. doi:10.1016/j.biopha.2022.112938 

22.  Felson DT, Couropmitree NN, Chaisson CE, et al. Evidence for a Mendelian 

gene in a segregation analysis of generalized radiographic osteoarthritis: The 

Framingham Study. Arthritis Rheum. 1998;41(6):1064-1071. doi:10.1002/1529-

0131(199806)41:6<1064::AID-ART13>3.0.CO;2-K 

23.  Gonzalez MC, Correia MITD, Heymsfield SB. A requiem for BMI in the clinical 

setting. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2017;20(5):314-321. 

doi:10.1097/COM.0000000000000395 

24.  Gracie H. Gracie Jiu-Jitsu. Saraiva; 2007. 

25.  Griffin TM, Guilak F. The Role of Mechanical Loading in the Onset and 

Progression of Osteoarthritis. Exerc Sport Sci Rev. 2005;33(4):195-200. 



 698 
 

https://journals.lww.com/acsm-

essr/Fulltext/2005/10000/The_Role_of_Mechanical_Loading_in_the_Onset_and.

8.aspx 

26.  Haugen IK, Englund M, Aliabadi P, et al. Prevalence, incidence and progression 

of hand osteoarthritis in the general population: The Framingham Osteoarthritis 

Study. Ann Rheum Dis. 2011;70(9):1581-1586. doi:10.1136/ard.2011.150078 

27.  Https://www.finalstepmarketing.com/wp-content/uploads/2016/02/BJJ-

REPORT-2.pdf. Market Research - BJJ Report. Entrepreneur Media, Inc. 

Published 2015. http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/market-research 

28.  Humphreys S. The unethical use of BMI in contemporary general practice. Br J 

Gen Pract. 2010;(September):696-697. doi:10.3399/bjgp10X515548 

29.  Hunter DJ, Bierma-Zeinstra S. Osteoarthritis. Lancet. 2019;393(10182):1745-

1759. doi:10.1016/S0140-6736(19)30417-9 

30.  Jones G, Cooley HM, Bellamy N. A cross-sectional study of the association 

between Heberden’s nodes, radiographic osteoarthritis of the hands, grip 

strength, disability and pain. Osteoarthr Cartil. 2001;9(7):606-611. 

doi:10.1053/joca.2001.0460 

31.  Jones ME, Davies MAM, Shah K, et al. The prevalence of hand and wrist 

osteoarthritis in elite former cricket and rugby union players. J Sci Med Sport. 

2019;22(8):871-875. doi:10.1016/j.jsams.2019.03.004 

32.  Kalichman L, Hernández-Molina G. Hand osteoarthritis: An epidemiological 

perspective. Semin Arthritis Rheum. 2010;39(6):465-476. 

doi:10.1016/j.semarthrit.2009.03.001 

33.  Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological Assessment of Osteo-Arthrosis. Ann 

rheum Dis. 1957;16(3):494-502. 



 699 
 

34.  Kloppenburg M. Hand osteoarthritis - Nonpharmacological and pharmacological 

treatments. Nat Rev Rheumatol. 2014;10(4):242-251. 

doi:10.1038/nrrheum.2013.214 

35.  Kloppenburg M, Kwok WY. Hand osteoarthritis - a heterogeneous disorder. Nat 

Rev Rheumatol. 2012;8(1):22-31. doi:10.1038/nrrheum.2011.170 

36.  Litwic A, Edwards M, Dennison E, Cooper C. Epidemiology and Burden of 

Osteoarthritis. Br Med Bull. 2013;105:185-199. 

doi:10.1093/bmb/lds038.Epidemiology 

37.  Mazzuca SA, Brandt KD, Katz BP, Ding Y, Lane KA, Buckwalter KA. Risk 

factors for early radiographic changes of tibiofemoral osteoarthritis. Ann Rheum 

Dis. 2007;66(3):394-399. doi:10.1136/ard.2006.055905 

38.  Miarka B, Panissa VLG, Julio UF, Del Vecchio FB, Calmet M, Franchini E. A 

comparison of time-motion performance between age groups in judo matches. J 

Sports Sci. 2012;30(9):899-905. doi:10.1080/02640414.2012.679675 

39.  Michon M, Maheu E, Berenbaum F. Assessing health-related quality of life in 

hand osteoarthritis: A literature review. Ann Rheum Dis. 2011;70(6):921-928. 

doi:10.1136/ard.2010.131151 

40.  Miettinen O. Theoretical Epidemiology: Principles of Occurrence Research in 

Medicine. (Wiley, ed.).; 1985. 

41.  Migliorini F, Pintore A, Torsiello E, Oliva F, Spiezia F, Maffulli N. Intensive 

Physical Activity Increases the Risk of Knee and Hip Arthroplasty: A Systematic 

Review. Sports Med Arthrosc. 2022;30(2):111-116. 

doi:10.1097/JSA.0000000000000340 

42.  Moriarty C, Charnoff J, Felix ER. Injury rate and pattern among Brazilian jiu-

jitsu practitioners: A survey study. Phys Ther Sport. 2019;39:107-113. 



 700 
 

doi:10.1016/j.ptsp.2019.06.012 

43.  Nakamura M, Murakami G, Isogai S, Ishizawa M. Regional specificity in 

degenerative changes in finger joints: An anatomical study using cadavers of the 

elderly. J Orthop Sci. 2001;6(5):403-413. doi:10.1007/s007760170006 

44.  Nelson AE, Braga L, Renner JB, et al. Characterization of individual 

radiographic features of hip osteoarthritis in African American and white women 

and men: The Johnston County Osteoarthritis Project. Arthritis Care Res. 

2010;62(2):190-197. doi:10.1002/acr.20067 

45.  Nilsson J, Csergö S, Gullstrand L, Tveit P, Refsnes PE. Work-time profile, blood 

lactate concentration and rating of perceived exertion in the 1998 Greco-Roman 

wrestling World Championship. J Sports Sci. 2002;20(11):939-945. 

doi:10.1080/026404102320761822 

46.  Øvretveit K. Anthropometric and physiological characteristics of brazilian jiu-

jitsu athletes. J Strength Cond Res. 2018;32(4):997-1004. 

doi:10.1519/JSC.0000000000002471 

47.  Pishgar F, Kwee RM, Haj-Mirzaian A, Guermazi A, Haugen IK, Demehri S. 

Association Between Race and Radiographic, Symptomatic, and Clinical Hand 

Osteoarthritis: A Propensity Score–Matched Study Using Osteoarthritis Initiative 

Data. Arthritis Rheumatol. 2022;74(3):453-461. doi:10.1002/art.41231 

48.  Reila Gracie. Carlos Gracie. O Criador De Uma Dinastia. 4th ed. Editora 

Record; 2012. 

49.  Ringer R. A healthy lifestyle - WHO recommendations. Pharmaceutical Journal. 

Published 2012. https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/a-

healthy-lifestyle---who-recommendations 

50.  Safiri S, Kolahi AA, Smith E, et al. Global , regional and national burden of 



 701 
 

osteoarthritis 1990-2017 : a systematic analysis of the Global Burden of Disease 

Study 2017. Ann Rheum Dis. 2020;0:1-10. doi:10.1136/annrheumdis-2019-

216515 

51.  Scher DL, Belmont PJ, Mountcastle S, Owens BD. The incidence of primary hip 

osteoarthritis in active duty US military servicemembers. Arthritis Care Res. 

2009;61(4):468-475. doi:10.1002/art.24429 

52.  Schöffl VR, Hoffmann PM, Imhoff A, et al. Long-Term Radiographic 

Adaptations to Stress of High-Level and Recreational Rock Climbing in Former 

Adolescent Athletes: An 11-Year Prospective Longitudinal Study. Orthop J 

Sport Med. 2018;6(9):1-9. doi:10.1177/2325967118792847 

53.  Shamekh A, Alizadeh M, Nejadghaderi SA, et al. The Burden of Osteoarthritis in 

the Middle East and North Africa Region From 1990 to 2019. Front Med. 

2022;9:881391. doi:10.3389/fmed.2022.881391 

54.  Silva OC da, Silva MA da, Lima RA de, Dectkigil SJ. Manual de Processos de 

Trabalho Da Imaginologia - Hospital de Clínicas Da UNICAMP. 3rd ed.; 2017. 

55.  Training J jitsu, Mcdonald AR, Jr FAM, Mcdonald JA, Wolf CJ. Prevalence of 

Injuries during Brazilian Jiu-Jitsu Training. Sports. 2017;5:39. 

doi:10.3390/sports5020039 

56.  Del Vecchio FB, Bianchi S, Hirata SM, Chakon-Mikahil M. Análise morfo-

funcional de praticantes de brazilian jiu-jitsu e estudo da temporalidade e da 

quantificação das ações motoras na modalidade. Mov Perceção. 2007;7(10):263-

281. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5250653/mod_resource/content/1/MP-

2007-114.pdf 

57.  Vitale JA, Bassani T, Galbusera F, Bianchi A, Martinelli N. Injury rates in 



 702 
 

martial arts athletes and predictive risk factors for lower limb injuries. J Sports 

Med Phys Fitness. 2018;58(9):1296-1303. doi:10.23736/S0022-4707.17.07536-3 

58.  Wallace IJ, Worthington S, Felson DT, et al. Knee osteoarthritis has doubled in 

prevalence since the mid-20th century. Proc Natl Acad Sci U S A. 

2017;114(35):9332-9336. doi:10.1073/pnas.1703856114 

59.  Wang YC, Bohannon RW, Li X, Sindhu B, Kapellusch J. Hand Grip Strength: 

Normative Reference Values and Equations for 18- to 85-Year-Olds Residing in 

the United States. J Orthop Sport Phys Ther. 2018;48(9):685-693. sci-

hub.tw/10.2519/jospt.2018.7851 

60.  Watt FE. Hand osteoarthritis, menopause and menopausal hormone therapy. 

Maturitas. 2016;83:13-18. doi:10.1016/j.maturitas.2015.09.007 

61.  Xia B, Chen D, Zhang J, Hu S, Jin H, Tong P. Osteoarthritis Pathogenesis: A 

Review of Molecular Mechanisms. Calcif Tissue Int. 2014;95(6):495-505. 

doi:10.1007/s00223-014-9917-9.Osteoarthritis 

62.  Yan J, Feng G, Yang Y, et al. Autophagy attenuates osteoarthritis in mice by 

inhibiting chondrocyte pyroptosis and improving subchondral bone remodeling. 

Bosn J Basic Med Sci. 2022;23 July:1-37. 

63.  Zhang L, Wen C. Osteocyte dysfunction in joint homeostasis and osteoarthritis. 

Int J Mol Sci. 2021;22(12). doi:10.3390/ijms22126522 

64.  Zhang Y, Hannan MT, Chaisson CE, et al. Bone mineral density and risk of 

incident and progressive radiographic knee osteoarthritis in women: The 

Framingham Study. J Rheumatol. 2000;27(4):1032-1037. 

65.  Zhang Y, Niu J, Kelly-Hayes M, Chaisson CE, Aliabadi P, Felson DT. 

Prevalence of symptomatic hand osteoarthritis and its impact on functional status 

among the elderly: The framingham study. Am J Epidemiol. 2002;156(11):1021-



 703 
 

1027. doi:10.1093/aje/kwf141 

 

 

Tables 

 

Table 1. Sample characterization. 2021-2022. (N=110) 

Variables 
HOA Group                           

(n = 59) 
Control Group                           

(n = 51) 
p -value 

Age (years)† 33.02 ± 7.21 32.02 ± 8.20 .503 

Weight (Kg)† 86.27 ± 16.48 79.32 ± 17.72 .036* 

Height (cm) † 175.46 ± 7.33 171.35 ± 9.99 .015* 

BMI (Kg/m2) 

Normal; n (%) 

Overweight; n (%) 

Obese; n (%) 

 

17 (45.9) 

25 (52.1) 

17 (70.8) 

 

20 (54.1) 

23 (47.9) 

7 (29.2) 

.151 

BMI = Body mass index; HOA = hand osteoarthritis. 
Asterisk represents statistically significant values. 
† Values in mean and standard deviation. 

 

 

Table 2. Kellgren-Lawrence grading system for osteoarthritis33. 

Grade Intensity Description 
 

0 Normal No radiological findings of osteoarthritis 
 

1 Doubtful Doubtful joint space narrowing and possible osteophytes at the rim 
 

2 Mild Possible joint space narrowing and defined osteophytes 
 

3 Moderate Definite joint space narrowing, multiple osteophytes, some subchondral 
sclerosis, and possible bony contour deformity 
 

4 Severe Marked joint space narrowing, severe subchondral sclerosis, definite bone 
contour deformity, and presence of large osteophytes 
 

Note: Osteoarthritis is considered present from grade 2 onwards, although of minimal severity. 
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Table 3. Descriptive analysis of the HOA diagnosis and factors associated in the practice of BJJ. 2021-2022. 
(N=110) 

Variables 
HOA Group                

(n = 59) 
n (%) 

Control Group          
(n = 51) 
n (%) 

p-value 

Gender   .001* 

Male 57 (60.0) 38 (40.0)  

Female 2 (13.3) 13 (86.7)  

 
Skin color (self-referred)   .079 

White 39 (49.4) 40 (50.6)  

Brown 10 (71.4) 4 (28.6)  

Black 8 (80.0) 2 (20.0)  

 
Dominant hand   1 

Left 50 (53.2) 44 (46.8)  

Right 8 (57.1) 6 (42.9)  

     

Time of practice   .001* 

 Up to 60 months 26 (40.0) 39 (60.0)  

More than 60 months 33 (73.3) 12 26.7)  

    

Total lifetime training load   .001* 

Up to 1500 hours 27 (40.9) 39 (59.1)  

More than 1500 hours 30 (73.2) 11 (26.8)  

    

Competitor   .328 

No 35 (50.0) 35 (50.0)  

Yes 24 (60.0) 16 (40.0)  

 
Skill   .029* 

Amateur 38 (46.9) 43 (53.1)  

Professional 21 (72.4) 8 (27.6)  

 
Belt   < .0001* 

White/Blue 31 (40.8) 45 (59.2)  

Purple 13 (72.2) 5 (27.8)  

Brown/Black 15 (93.8) 1 (6.2)  

 
Fighting style   .341 
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Guard fighter 34 (58.6) 24 (41.4)  

Pass fighter 25 (49.0) 26 (51.0)  

HOA = hand osteoarthritis; BJJ = Brazilian Jiu-Jitsu. 
Asterisk represents statistically significant values. 

Table 4. Logistic regression analysis of diagnosis of HOA and factors associated with the practice of BJJ. 2022. 
(n=110) 

Variables OR 95%CI  p-value 

Gender   .004* 

Female 1   

Male 2.28 (2.08-45.67)  

 
Skin colour (self-referred)   .145 

White 1   

Brown 0.84 (0.66-8.01)  

Black 1.31 (0.73-18.55)  

    

Time of practice     .001* 

Up to 60 months 1   

More than 60 months 1.42 (1.80-9.42)  

    

Total lifetime training load    .002* 

Up to 1500 hours 1   

More than 1500 hours 1.37 (1.69-9.19)  

    

Skill   .021* 

Amateur 1   

Professional 1.09 (1.18-7.48)  

 
Belt   .002* 

White/Blue 1   

Purple 1.33 (1.22-11.66)  
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Brown/Black 3.08 (2.73-173.47)  

    

95%CI: 95% confidence interval; OR: odds ratio. 
HOA = hand osteoarthritis; BJJ = Brazilian Jiu-Jitsu. 
Asterisk represents statistically significant values. 
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Figures 

 

 

Figure 1. Standard Posteroanterior (PA) radiograph of both hands. Each participant was seated next to the 
examination table, with arms extended, supporting forearms, with hands in the chassis, central radius in a vertical 
perpendicular direction oriented towards the center of the film at the height of the metacarpophalangeal joints, focus-
film distance of 1 meter, in a 35 x 43 cm panoramic chassis, in a transversal position on the table. 
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Figure 2. Hands of a 26-years-old Brazilian Jiu-Jitsu athlete and its correspondent radiographs showing the 
characteristic aspects of premature hand osteoarthritis (PHOA). A) Anteroposterior radiograph of the hands 
demonstrating degenerative changes in different stages depending on the joint, with articular space narrowing, 
osteophyte formation and subchondral bone sclerosis; B) Detail of the 2nd, 3rd, 4th and 5th fingers of both hands 
evidencing the articular space narrowing, osteophytes (solid white arrows) and subchondral bone sclerosis (dotted 
white arrows). 

 

 

 

 

 
Figure 3. Hands’ radiography of a Brazilian Jiu-Jitsu athlete. Note that in addition to early OA evident in some 
interphalangeal joints (above), we observe a line of radiolucency parallel to the joint at the base of the distal phalanx 
of all fingers, as evidenced by the arrows (below). 
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ABSTRACT: 

 Objectives 

 The aim was to assess self-perception of BJJ practitioners of hand deformities, 

and how they impact life considering function, aesthetic and pain. Also, we assessed 

handgrip strength of BJJ athletes and its relation to PHOA. 

 

 Methods 

 Cross-sectional study, sample of 110 people practicing BJJ >6 months, aged ≥18 

years, conducted in Brazil. Hand grip strength was measured using a dynamometer, 

radiographs were taken and scored according to K-L classification. Statistical analysis 

determined frequencies, explored associations between grip strength and radiographic 

features of PHOA, relations between PHOA and hand injuries last year, athletes' self-

perception regarding the condition of their hands, and self-perception of the impacts of 

hand deformities in everyday life. 

 

 Results 

 Fifty-nine (53.6%) athletes had PHOA radiographically, mean age 33.02 (±7.21). 

Hand injury in last year was related to PHOA (OR 1.34, 95%CI [1.71;8.54], p=0.001). 

Deformities in the hands due to BJJ were related to PHOA (OR 1.17, 95%CI [1.47;7.06], 

p=0.004). Identify with characteristic image of finger deformities was related to PHOA 

(OR 1.19, 95%CI [1.43;7.48], p=0.005). Both hands had significantly higher handgrip 

strength in PHOA group (left: 46.41±9.35Kg, p=0.001; right: 48.74±10.44Kg, p=0.001). 

Higher handgrip strength was associated with increased risk of PHOA in hands (left: OR 

6.12, 95%CI [1.98;10.26], p=0.004; right: 7.01, 95%CI [2.40;11.61], p=0.003). 

  

 Conclusion 

 We found a significant relation between the presence of lesions in hands in last 

year in BJJ, self-perception of deformities in hands, and handgrip strength with 

development of PHOA. 

 

Keywords: BJJ hands; PHOA; hand OA; hand deformities; Brazilian Jiu-Jitsu; 

sore fingers. 
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INTRODUCTION: 

 

 Osteoarthritis (OA) is a leading cause of disability globally (1), and the most 

common form of arthritis affecting more than 30 million Americans, more than half of 

whom are under age 65(2). Anyone who suffers an injury or stress on their joints, e.g 

athletes, military, and people who work physically demanding jobs, could be more 

susceptible to develop this disease as they age. In addition, the diagnosis is delayed and 

more difficult in athletes due to their high pain tolerance, as well as the athlete's 

preference for a quick return to sport activity(2). 

 OA can be manifested by a prolonged period of musculoskeletal tissue 

abnormalities at a molecular level, but be clinically silent for years or even decades(3). 

Thus, early OA could be characterized by a state of asymptomatic affection. Indeed, it is 

common in OA that the disease does not coincide with the illness, since characteristic 

radiographic features of OA are often found in joints of people without symptoms. 

Therefore, the “disease” of OA is defined as the measurable abnormalities which could 

lead to the illness. The disease could be metabolic and molecular derangements triggering 

anatomical and/or physiological changes in the joint. These characteristic changes are 

found radiographically as joint space narrowing, subchondral sclerosis, subchondral 

cysts, and osteophyte formation. Thus, the “illness” of OA is defined as the symptoms 

which bring the patient to the hospital(4). 

 Hand OA(HOA) is a highly prevalent condition with a well-recognized female 

preponderance, which is particularly notable in patients with severe symptomatic disease 

who reach secondary care (5–7). Prevalence estimates of HOA vary according to the 

definition used, as well as the age, sex and geographic area of the studied population, and 

may also be influenced by genetic factors, occupation and diet. Of the various definitions 

of HOA, radiographic HOA is associated with the highest prevalence, ranging from 21% 

in a US population to 92% in a Japanese population (8–10). In contrast, the prevalence of 

symptomatic HOA is much lower than that of radiographic HOA, ranging from 3% in 

Iranian and Chinese populations to 16% in the US population(11–13). The incidence of 

HOA peaks at age 50 in women and far exceeds the measured incidence for men at this 

age(14). The progression of HOA is generally slow and only a few joints of the hand 

show alterations in each patient(15). Radiographic progression rates range from 3.2% to 

23.5% per year, depending on the population studied, the grading scale used, and whether 

the definition of progression also incorporates incident OA (i.e., recent-onset OA)(16,17). 



 712 
 

HOA can cause pain, disabilities and aesthetic issues. Although dissatisfaction 

with hand appearance is frequently the presenting complaint of patients with HOA, no 

specific tool exists for its measurement and few studies have addressed aesthetic 

discomfort(18,19). Indeed, OA patients have reported aesthetic damage as an important 

domain(19–22). Additionally, studies have shown that OA may cause reduced health-

related quality of life (HRQoL) as a result of pain, stiffness, and functional impairment, 

probably due to psychosocial, mental, and even genetic and hormonal factors(23,24). In 

addition, OA can cause serious disabilities for patients, however disability has a 

heterogeneous course(25) and is poorly associated with structural (radiographic) 

measures(26,27). This might be explained by the contribution of psychosocial factors to 

self-reported disability, such as depression, illness perceptions, coping styles and 

anxiety(28–30). 

Recently, our group described a type of premature hand osteoarthritis (PHOA) in 

young practitioners of Brazilian Jiu-Jitsu, which predominantly affects men aged 25- to 

40-years old. Articular damage is extremely present in this fighting sport modality where 

60% of male and 13.3% of female athletes are affected to some degree. PHOA presented 

a significant association with male sex, time of practice longer than 60 months, total 

lifetime training load more than 1500 hours, athletes that consider themselves as 

professionals, and brown/black belt. Our data given a starting point in the direction that 

PHOA main causes could be long time in overload, higher intensity of load during 

practice and prolonged exposition to repetitive articular trauma. Although pain, 

disabilities and aesthetic damage in HOA has been described previously(19,31,32), the 

impact of these variables in PHOA has not been described. 

Therefore, the aim of this study was to assess the self-perception of BJJ 

practitioners of hand deformities, and how they impact in everyday life considering 

function, aesthetic and pain. In addition, we assessed handgrip strength of BJJ athletes 

and its relation to PHOA. 

 

 

METHODS: 

 

Study Design and Participants 

 This study was approved by the research ethics board from the Catholic University 

of Pelotas, Brazil, on November 19th, 2021 (no 5.115.387). A cross-sectional study with a 
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convenience sample was conducted with practitioners of BJJ, in a BJJ academy in the 

south of Brazil between December 2021 and March 2022. The exclusion criteria were 

individuals under the age of 18 and with training time less than 6 months. All subjects 

with availability to answer the questionnaire were eligible. Each athlete provided written 

informed consent to participate in the study, answered a semi-structured questionnaire, 

had tested the manual grip strength of both hands with a digital dynamometer and 

performed an X-ray of both hands.   

 The questionnaire included a few questions about the athletes' self-perception 

regarding the condition of their hands in BJJ practice, including a photograph of a BJJ 

athlete's hand with classic PHOA phenotypic changes accompanying the following 

question: “Do you identify yourself with the image of finger deformities below?” (Figure 

1), and if there was some injury to the fingers that occurred in the last year. As a definition 

of injury, we considered for this study any trauma suffered in the hands while practicing 

Brazilian Jiu-Jitsu that prevented the athlete from training for at least 1 week.  

The questionnaire also included questions that encompassed BJJ practitioners' 

self-perception of the impacts of hand deformities in everyday life considering function, 

aesthetic and pain. 

 

Radiographic evaluation 

The radiographic evaluation was conducted as described in our previous study in 

order to divide the population into two groups: the PHOA group and the control group. 

Briefly, all participants were invited to take a single standard Posteroanterior (PA) 

radiograph of both hands performed according to the Manual of Imaging Work Processes 

- Hospital de Clínicas da UNICAMP(33). All participants were offered the use of a lead 

apron and thyroid protector for radioprotection during their permanence stay in the X-ray 

room. Each participant was seated next to the examination table, with arms extended, 

supporting forearms, with hands in the chassis, central radius in a vertical perpendicular 

direction oriented towards the center of the film at the height of the metacarpophalangeal 

joints, focus-film distance of 1 meter, in a 35 x 43 cm panoramic chassis, in a transversal 

position on the table (Figure 2). Each radiograph was identified by the number of the 

questionnaire to which each participant responded, so that they could not be identified by 

the examining physician.  

Images of 15 joints of each hand were analyzed on radiographs: the first 

carpometacarpal joint (CMC1), metacarpophalangeal (MCP) joints 1-5, proximal 
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interphalangeal (PIP) joints 1-5 and distal interphalangeal (DIP) joints 2-5. The Kellgren-

Lawrence(34) grade was used to classify the 15 joints as we can see on Table 1. The 

evaluating physician marked which joints presented radiographic alterations and their 

corresponding degree. Classification of the radiographs was performed in triple analysis, 

with more than 1 week of time difference between them, by the same orthopedic surgeon, 

with data blinding. The radiographic PHOA at the joint level classified as Kellgren–

Lawrence grade (K-L) ≥2, and the presence of at least 1 joint of any hand graded as K-L 

≥2 identified the athlete as having PHOA. 

Following the radiographic analysis and classification of joint hands, we divided 

the sample into two groups: the PHOA group and the control group. The PHOA group 

was composed of 59 athletes, who presented at least one joint of any hand classified as 

K-L grade ≥2. The control group was composed of 51 subjects of all levels of expertise 

classified as K-L 0. 

 

 Manual grip strength test 

 Handgrip strength test was performed at the gym, according to the specifications 

recommended by the American Society of Hand Therapists (ASHT) and used in several 

studies(35–37), before starting Jiu-Jitsu training. The equipment used was a portable 

digital manual dynamometer (model DM-90, Instrutherm brand, São Paulo/Brazil), with 

automatic capture of the maximum force, with adjustable handle, measurement unit in 

Kg, maximum capacity 90Kg, division of 0.1Kg and accuracy of +/- 0.5Kg.  

The position for carrying out the test, which is considered the “gold standard”, 

was as follows: the subject was comfortably seated, positioned with the shoulder slightly 

abducted, the elbow flexed at 90°, the forearm in a neutral position and, finally, the wrist 

position varying from 0° to 30° of extension. For the positioning of the dynamometer 

handle, we chose to follow the guidelines of other researchers(38,39). In 

brief:  exploratory attempts were made in order to identify which position of the handle 

was the most comfortable for each individual, as it is directly influenced by the size of 

the subject's hand, thus being necessary the adjustment to reliably detect the maximum 

force. The instructions to perform the grip strength test was transmitted to each individual 

in a standardized form, with the same tone of voice, without any type of incentive or 

stimulus.  

The method used to record the maximum handgrip strength was the average of 

three measurements taken alternately between the hands, starting the first measurement 
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always with the right hand. The recovery time between the tests is variable according to 

the literature, however, as the muscle reserves of ATP-PC (Adenosine Triphosphate - 

Phosphocreatine) present recovery of 50% in 20 s of rest and 87% in 60 s(40), we chose 

to wait a period of 60 s between measurements. Three seconds of maximum contraction 

to record the handgrip strength reading was conducted, since the 

literature  emphasizes  this period of time is sufficient to record the handgrip strength 

reading, without causing a significant change in blood pressure and heart rate, which 

makes the test safe for most people(38). 

 

Statistical analysis 

The data were encoded and double-typed in the EpiData software, and analyzed 

in the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The univariate analysis was 

performed through absolute and relative frequencies, and mean and standard deviation, 

and bivariate analysis through the t-test and chi-square test. The variables that presented 

a p ≤ 0.20 in the bivariate analysis were conducted for multivariate analysis through 

logistic regression. We considered statistically significant variables those that presented 

a p < 0.05. 

 

RESULTS: 

 

Initially, the study recruited all the athletics in the BJJ academy (n=140) and after 

the first evaluation, only 110 remained. Thirty participants were excluded due to the 

following factors: age under 18 (n=4), less than 6 months of BJJ practice (n=6), 

radiograph missed (n=9), and 11 were considered losses or refusals. 

 Fifty-nine (53.6%) athletes in the sample had some radiographic degree of PHOA, 

with a mean age of 33.02 (±7.21) (control group age: 32.02 ± 8.20; P = .503). Table 2 

presents a descriptive analysis of athletes' self-perception regarding the condition of their 

hands in BJJ practice. A significantly higher prevalence of lesions in the last year in 

PHOA group (61.4%) was observed in relation to the controls (29.4%), p=0.001. Yet, 

when asked, “Do you have any deformity in your hands due to BJJ practice?”, the PHOA 

group had a prevalence of 64.4%, against 36% in the control group, p=0.004. When asked, 

“Do you identify yourself with the image of finger deformities?”, the PHOA group had a 

prevalence of 50.8% of “yes's” in contrast to 24% in the control group, p=0.006. On the 
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other hand, no statistical difference was found between groups related to the other 

questions.  

In the multivariate logistic regression analysis (Table 3) the variables of interest 

were associated with the presence of PHOA in BJJ practitioners. Data evidenced that BJJ 

practitioners that presented hand lesions in the last year presented a 1.34 increased risk to 

develop PHOA OR=1.34(95% CI, 1.71-8.54), p=0.001. Also, athletes that identified 

deformities in their hands due to BJJ practice had a 1.17 increased risk to develop PHOA 

OR=1.17 (95% CI, 1.47-7.06), p=0.004. Athletes that identified themselves with the 

image showed that had finger deformities had 1.19 increased risk to develop PHOA 

OR=1.19 (95% CI, 1.43-7.48), p=0.005. 

 Table 4 shows the handgrip strength of both hands in the PHOA and control 

groups.  The intensity of grip strength, in both hands, was significantly higher in the 

PHOA group (left hand - 46.41 ± 9.35 Kg; right hand - 48.74 ± 10.44 Kg) than in controls 

(left hand - 40.10 ± 10.51 Kg, p=0.001; right hand - 41.57 ± 11.40 Kg, p=0.001).  

In the logistic regression analysis (Table 5) athletes with a higher grip strength in 

the left hand had 6.12 increased risk to develop PHOA, OR=6.12 (95% CI, 1.98-10.26), 

p=0.004. Those with higher grip strength in the right hand had 7.01 increased risk to 

develop PHOA, OR=7.01 (95% CI, 2.40-11.61), p=0.003. 

 

DISCUSSION: 

 

 Premature hand osteoarthritis (PHOA) is a unique recently described type of hand 

osteoarthritis (HOA) occurring in Brazilian Jiu Jitsu athletes, which affects 

predominantly men aged 25- to 40-years old. This pathology also presents a significant 

association with time of practice longer than 60 months, total lifetime training load more 

than 1500 hours, athletes that consider themselves as professionals, and brown/black 

belts. In this study, we analyzed the self-perception of BJJ practitioners in relation to hand 

deformities and its impact in everyday life considering function, aesthetic and pain. 

Firstly, we observed a significant relation between athletes with PHOA and the presence 

of lesions in hands in the last year during the practice of BJJ. According to data, the 

prevalence of lesions in the last year in the PHOA group was 61.4% while in the control 

group it was 29.4%, p=0.001; with a 1.34 increased risk to develop PHOA. These data 

indicate that previous finger injuries are an important risk factor for PHOA in BJJ 

practice. 
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In general, those individuals who are committed to sports have a tendency to 

hardly stop training or competing even when injured. Furthermore, BJJ athletes when 

they seek medical assistance, they rarely report finger deformities as a problem. In fact, 

most athletes believe that PHOA phenotypic changes in the fingers are “calluses” (“BJJ 

hands”) causing them not to seek medical care, unless an acute trauma of greater intensity 

occurs. Despite this, more severe cases are usually accompanied by pain, which is known 

in the BJJ sports environment as “sore fingers”. Our data showed that 64.4% of the PHOA 

group, that had radiological signs of some degree of HOA, noticed finger deformities 

(p=0.004). The presence (or perception of) these deformities represents a 1.17 increased 

risk to radiological signs of PHOA. Similarly, when asked if they identify themselves 

with the picture of a hand with a typical phenotype of BJJ PHOA (BJJ hands), they 

answered “yes” in 50.8% in the PHOA group, presenting this variable a 1.19 increased 

risk in the development of PHOA. This data matches perfectly with the previous question, 

as we could consider them as two different ways to ask the same topic. In this way, we 

conclude that athletes perceive and identify themselves with the typical alterations of 

PHOA. Interestingly, we observed that 24% of individuals in the control group reported 

identifying themselves with the typical BJJ PHOA deformities. This probably occurred 

because the diagnostic criterion for OA used in this study was radiological. Thus, it is 

possible that early stages of Heberden and Bouchard nodule formation, and calluses, may 

occur before radiological changes are evident. 

Previous literature has suggested that elite athletes significantly underestimate the 

disruptive effects of their injuries(41), which was corroborated by our data. When asked 

if finger deformities hinder their BJJ practice, only 16.3% in the PHOA group, and 17.9% 

in the control group responded “yes”. Although there was no statistical difference 

between groups, we concluded that finger deformities appear not to hinder BJJ practice. 

Likewise, according to our data, finger deformities resulting from BJJ PHOA, contrasting 

to HOA, do not seem to interfere with activities of daily living, nor with work, and do not 

cause aesthetic discomfort. In the HOA, the main symptoms which are pain, stiffness, 

inflammation, and deformities of several joints, cause restrictions in usual manual 

activities(42–44). Function in hand-related to daily living declines(43) because patients 

with OA can encounter problems handling heavy objects or manipulate small items(45). 

The daily living impairment are usually self-care activities, such as using a toothbrush, 

buttoning, or cutting foods with a knife, using hand tools(45) or writing tasks(46). HOA 

patients can also suffer from reduced muscle strength including pinch and grip strength, 
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decreased range of motion (ROM) in the involved and noninvolved joints, increased 

fatigue, and decreased resistance(47,48). Finally, the focal hand lesions caused by the OA 

process can cause upper limb disability(45,47). Although the personal report of athletes 

with more severe degrees of PHOA (Kellgren and Lawrence degrees 3 or 4) is that they 

have protokinetic pain, difficulties with fine movements and to close their hands, pain 

when shaking hands, and limitations similar to those reported from older HOA patients, 

we found that this only occurs in a small portion of about 8% of the PHOA group, with 

no statistical difference with controls. We assume that this could be due to a number of 

factors, the first being age. The athletes in the PHOA group are much younger (mean age 

of 33.02 ± 7.21 years) than the expected age for HOA (approximately 50 years old). Other 

potential factors are the degree of joint involvement and the number of joints affected, 

which may vary between athletes and the population with HOA. In addition, the 

predominant gender in HOA is female, while in PHOA it is male. Possible hormonal, 

ethnic and genetic factors also need to be taken into consideration.  

Although work interference occurred only in 2% and 6.9% in the PHOA and the 

control groups, respectively, studies evidenced that HOA is associated with substantial 

impairment in paid and unpaid work participation, in both manual and office 

environments(49), which translates into substantial societal costs(50). Nonetheless, there 

are no studies that observe the long-term changes in the hands of BJJ athletes, and the 

work impact as they reach an older age. Thus, what will be the influence on an athletic 

hands that started practicing BJJ in high performance at 16-years old, when he reaches 

60- or 70-years old? This, for now, is still unknown that future studies need to unravel. 

Only 8% of the athletes from the PHOA group related some aesthetic discomfort, 

against none in controls. Although aesthetic characteristics are of major importance to 

HOA, which affects predominantly women, apparently it does not have the same 

relevance for BJJ athletes, which are predominantly men. Aesthetic changes of the hands 

may be more important to women and may be a reason why patients seek help and support 

for their health condition in HOA(32). Aesthetic dissatisfaction can be considered as part 

of clinical outcome that, in turn, results from the disease process and factors such as 

illness perceptions and coping responses(22). Illness perceptions in OA were previously 

associated with limitations in daily activities and quality of life, while changes in illness 

perceptions of OA patients were associated with changes in outcomes(29,51). The 

Leventhal's Common Sense Model (CSM)(52) postulates that when an individual is 

confronted with an illness or health condition, they will attempt to assign meaning to this 
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illness by accessing their cognitive and emotional representations of illness (illness 

perceptions). The CSM, therefore, illustrates the relationship between cognitive and 

emotional representations of an illness and coping strategies(53). These statements are 

important considering that BJJ athletes do not see their hands as having an illness, which 

seems to give them an extremely effective coping strategy to deal with the symptoms. 

When asked whether finger deformities decrease their hand strength, we found no 

difference between groups. However, the intensity of grip strength, in both hands, was 

significantly higher in the PHOA group (left hand - 46.41 ± 9.35 Kg; right hand - 48.74 

± 10.44 Kg) than in controls (left hand - 40.10 ± 10.51 Kg, p=0.001; right hand - 41.57 ± 

11.40 Kg, p=0.001). Athletes with a higher grip strength in the left and right hand had   

respectively, a 6.12 and 7.01 increased risk to develop PHOA. Just over a third (34.5%) 

of the athletes in the control group and close to half (44.9%) in the PHOA group reported 

suffering from loss of hand strength due to finger deformities. There is a vast literature 

suggesting associations between OA and grip strength, where it shows a decrease in 

handgrip strength in HOA largely mediated by pain(54–57). As we sowed in a previous 

study (not yet published), some of the main risk factors to develop PHOA were, male sex, 

time of practice longer than 60 months, total lifetime training load more than 1500 hours, 

athletes that consider themselves as professionals, and brown/black belt. We assume that 

a higher handgrip strength increases the pressure and the stress forces over the articular 

cartilage, and in association to the factors above, lead to premature cartilage degradation. 

The PHOA would be related to male sex not by hormonal or anatomical factors, but due 

to the higher power strength. In the same manner, it would be expected that professional 

athletes and brown/black belt athletes have an increased power grip associated with a 

chronic overload exposition caused by longer time practice and total lifetime training 

load. Some studies evidenced higher frequency of HOA in the dominant hand and the 

association with manual occupations, suggesting that mechanical factors are strongly 

implicated in the development of HOA, due to higher grip strengths(58–60). This leads 

us to believe that the pathogenesis of hand OA relates both to forces at the joint and to 

the frequency with which those forces are applied(59). As our work is a cross-sectional 

study, thus it is not possible to determine what was the previous palmar grip strength of 

the analyzed athletes, nevertheless it opens an opportunity for future evaluations to 

compare this data with the current results, in order to unravel the hypothesis that as PHOA 

progresses there could be a gradual loss of grip strength. 
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This study has some limitations. First, it is a cross-sectional case-control study in 

a restricted group of BJJ practitioners. Thus, long-term multicenter studies are necessary 

to better understand PHOA and the associated variables. Despite these limitations,  our 

study is the first to provide insights into the self-perception of BJJ practitioners of hand 

deformities, and how they impact in everyday life considering function, aesthetic and 

pain. It is also the first report to link the increased handgrip strength of BJJ athletes to the 

development of PHOA. 

In conclusion, we showed a significant relation between the presence of lesions in 

hands in the last year during the practice of BJJ, the self-perception of deformities in the 

hands, and the handgrip strength with the development of PHOA. This data enriches the 

knowledge towards understanding PHOA mechanics, functional impacts, and personal 

and social burden. 
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Figures 

 

 

 
Figure 1. Image in the questionnaire of a hand with the phenotype of premature hand osteoarthritis (PHOA) positioned 
below the question “Do you identify yourself with the image of finger deformities below? (  ) Yes    (  ) No”. 

 

 

 

 

Figure 2. Standard Posteroanterior (PA) radiograph of both hands. Each participant was seated next to the 
examination table, with arms extended, supporting forearms, with hands in the chassis, central radius in a vertical 
perpendicular direction oriented towards the center of the film at the height of the metacarpophalangeal joints, focus-
film distance of 1 meter, in a 35 x 43 cm panoramic chassis, in a transversal position on the table. 

 



 728 
 

Tables 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Kellgren-Lawrence grading system for osteoarthritis. 

Grade Intensity Description 
 

0 Normal No radiological findings of osteoarthritis 
 

1 Doubtful Doubtful joint space narrowing and possible osteophytes at the rim 
 

2 Mild Possible joint space narrowing and defined osteophytes 
 

3 Moderate Definite joint space narrowing, multiple osteophytes, some subchondral 
sclerosis, and possible bony contour deformity 
 

4 Severe Marked joint space narrowing, severe subchondral sclerosis, definite bone 
contour deformity, and presence of large osteophytes 
 

Note: Osteoarthritis is considered present from grade 2 onwards, although of minimal severity. 
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Table 2. Self-perception of Brazilian Jiu-Jitsu practitioners about their hands in BJJ practice. Pelotas, 
2022. (N=110) 

Questions 
PHOA 
group 

n=59(%) 

Control 
group 

n=51(%) 
p-Value 

1. Did you have any hand injury in the last year?   0.001* 
No 22 (38.6) 36 (70.6)   
Yes 35 (61.4) 15 (29.4)   

2. Do you have any deformity in your hands due to BJJ practice?   0.004* 
No 21 (35.6) 32 (64)   
Yes 38 (64.4) 18 (36)   

3. Do you identify yourself with the image of finger deformities?   0.006* 
No 29 (49.2) 38 (76)   
Yes 30 (50.8) 12 (28.6)   

4. Do deformities in the fingers hinder your BJJ practice?   1 

No 41 (83.7) 23 (82.1)   
Yes 8 (16.3) 5 (17.9)   

5. Do you feel pain in your fingers while practicing BJJ?   0.320 
No 31 (55.4) 20 (44.4)   

Yes 25 (44.6) 25 (55.6)   
6. Do finger deformities interfere with your everyday life?   0.465 

No 46 (92) 26 (86.7)   
Yes 4 (8) 4 (13.3)   

7. Do finger deformities interfere with your work?   0.552 
No 48 (98) 27 (93.1)   

Yes 1 (2) 2 (6.9)   
8. Do finger deformities cause aesthetic discomfort?   0.291 

No 46 (92) 30 (100)   
Yes 4 (8) 0 (0)   

9. Do finger deformities decrease your hand strength?   0.476 
No 27 (55.1) 19 (65.5)   

Yes 22 (44.9) 10 (34.5)   
10. Do you have family members with similar changes?   1 

No 52 (88.1) 43 (87.8)   
Yes 7 (11.9) 6 (12.2)   

11. Do you usually use some finger protection?   0.301 
No 37 (63.8) 38 (74.5)   

Yes 21 (36.2) 13 (25.5)   
PHOA: premature hand Osteoarthritis; BJJ: Brazilian Jiu-Jitsu. 
Asterisk represents statistically significant values. 
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Table 3. Logistic regression analysis of PHOA and factors associated with self-perception of Brazilian 
Jiu-Jitsu practitioners. Pelotas, 2022. (N=110) 

Variables OR 95%CI  p-value 

Did you have any hand injury in the last year?   0.001* 

No 1   

Yes 1.34 (1.71;8.54)  

Do you have any deformity in your hands due to BJJ practice? 0.004* 

No 1   

Yes 1.17 (1.47;7.06)  

Do you identify yourself with the image of finger deformities? 0.005* 

No 1   

Yes 1.19 (1.43;7.48)  

95%CI: 95% confidence interval; OR: odds ratio. 
PHOA = premature hand osteoarthritis; BJJ = Brazilian Jiu-Jitsu. 
Asterisk represents statistically significant values. 

 

 

 

 
 

Table 4. Handgrip strength in the PHOA and control groups. Pelotas, 2022. (N=110) 

 PHOA † (SD) Control † (SD) p-value 

Handgrip strength (Kg)    
Left hand 46.41 (9.35) 40.10 (10.51) 0.001 

Right hand 48.74 (10.44) 41.57 (11.40)  0.001 

† Data are mean (SD) values 
PHOA = premature hand osteoarthritis. 
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Table 5. Logistic regression analysis of PHOA and factors associated with self-perception of Brazilian 
Jiu-Jitsu practitioners. Pelotas, 2022. (N=110) 

Variables 
Left handgrip strength Right handgrip strength 

OR 95%CI  p-value    OR      95%CI             p-value 

Groups  

0.004 

   

Control 1  1                              0.003 

PHOA 6.12 (1.98;10.26) 7.01   (2.40;11.61)         

PHOA = premature hand osteoarthritis. 
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CONCLUSÕES 
  

 O Artigo 1 nos permitiu descrever um tipo de osteoartrite das mãos em atletas 

praticantes de Jiu-Jitsu Brasileiro, que ocorre em uma idade precoce, em média aos 33 

anos de idade. Essa afecção nunca havia sido descrita anteriormente em lutadores de artes 

marciais. O estudo nos propiciou apontar diversas associações significativas, indicando 

os principais fatores de risco para o desenvolvimento das lesões. Observamos que o 

gênero masculino, um tempo de prática superior a 60 meses, a carga total de treino ao 

longo da vida superior a 1500h, atletas que se consideram profissionais e atletas das faixas 

marrom e preta são fatores de risco significativo para o desenvolvimento da afecção à 

qual propusemos o termo de Osteoartrite Prematura das Mãos (OPM) [Premature Hand 

Osteoarthritis (PHOA)]. Pudemos avaliar que todos os dados apontam em direção de que 

as principais causas da OPM poderiam ser longo tempo em sobrecarga das articulações 

das mãos, maior intensidade de carga durante a prática do BJJ e exposição prolongada a 

traumas articulares repetitivos. Nossos dados dão um ponto de partida para futuras 

pesquisas para melhor compreensão da história natural e consequências deste problema. 

 No artigo 2, pesquisamos a autopercepção que os atletas têm de suas mãos em 

relação a prática de Jiu-Jitsu Brasileiro e a sua relação com as deformidades típicas dos 

dedos na OPM. Além disso, pudemos analisar a medida da força de preensão palmar 

desses praticantes determinando a possível relação com o desenvolvimento da OPM. De 

forma interessante, os dados apontaram que os atletas que têm alguma deformidade nos 

dedos, aqueles que sofreram lesões nos dedos durante a prática do BJJ no último ano e 

aqueles que se identificam com o fenótipo clássico das deformidades dos dedos (mãos do 

Jiu-Jitsu) tiveram uma forte associação com a OPM. Além disso, nosso estudo 

demonstrou que atletas com valores força de preensão palmar mais altos, apresentam 

risco aumentado para o desenvolvimento da OPM pelo aumento da sobrecarga mecânica 
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que causam sobre as articulações das mãos durante a prática do Jiu-Jitsu. De forma 

interessante, diferentemente de outros grupos de pessoas portadoras de osteoartrite das 

mãos, que evidenciam uma percepção estética negativa das mãos devido à OA, vimos 

que de forma geral os atletas de BJJ não relatam dano estético em relação a deformidade 

de seus dedos. Contudo, mais estudos são necessários para melhor esclarecer os 

mecanismos dessa afecção, sua história natural, os impactos funcionais e financeiros em 

longo prazo e os possíveis meios de preveni-la. 
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 Anexo A: Carta de aceite da instituição 
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Anexo B: Classificação de Kellgren e Lawrence para a osteoartrite, descrição 

original. 

 
Classificação de osteoartrite de Kellgren e Lawrence 

Grau Intensidade Descrição 
 

0 Normal Ausência definitiva de alterações radiológicas de osteoartrite 
 

1 Duvidoso Estreitamento do espaço articular duvidoso e possíveis osteófitos na borda 
 

2 Mínimo Possível estreitamento do espaço articular e osteófitos definidos 
 

3 Moderado Definido estreitamento do espaço articular, múltiplos osteófitos, alguma 
esclerose subcondral e possível deformidade do contorno ósseo 
 

4 Grave Notável estreitamento do espaço articular, severa esclerose subcondral, 
definida deformidade do contorno ósseo e presença de grandes osteófitos 
 

Obs.: Osteoartrite é considerada presente a partir do grau 2, embora de gravidade mínima. 
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 Anexo C – Classificação NSS adaptada e sua correspondência com a classificação 

de Kellgren e Lawrence. 

Classificação NSS adaptada e sua correspondência com a classificação de Kellgren e 
Lawrence 

K-L NSS Descrição 
 

0 Normal Definitivamente nenhuma evidência de artrose. Há um espaço articular 
claramente amplo, sem assimetria, esclerose ou osteófitos. 

1 
 Moderado 

Há anormalidade da articulação implicando possível presença de artrose. Há 
possível estreitamento ou irregularidade do espaço articular, ou leve 

estreitamento, esclerose ou formação de pequenos osteófitos marginais em 
qualquer local ao longo da articulação. 

2 
 
3 
 Grave 

Artrose grave e óbvia da articulação da mão com estreitamento acentuado do 
espaço articular, esclerose óssea grave, cistos subcondrais e grande formação 

de osteófitos. 4 
 
NSS: none, some, severe scale 
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 Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Osteoartrite prematura das mãos no Jiu-

Jitsu Brasileiro – uma nova entidade nosológica”. Antes de participar deste estudo, gostaríamos que você 

o conhecesse melhor e soubesse de todos os aspectos que ele envolve. 

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Determinar a prevalência de lesões nas mãos durante a prática do Jiu-Jitsu 

Brasileiro em atletas amadores, semiprofissionais ou profissionais, tentando entender o que pode gerar a 

doença ou nos proteger dela, além de descobrir a real prevalência das lesões crônicas nas juntas dos dedos 

das mãos, a partir de quanto tempo de treino elas podem surgir e os possíveis impactos nas suas vidas. 

 

PROCEDIMENTOS: Fui informado do objetivo do estudo e que será necessário a realização de fotografia 

das mãos, radiografia, ultrassonografia e ressonância magnética em casos selecionados. Estou ciente de que 

a minha participação envolverá o preenchimento de um questionário contendo questões sobre minhas 

características pessoais e sobre lesões ocorridas em minhas mãos na prática de Jiu-Jitsu, realização de teste 

de força de preensão das mãos, além dos exames acima citados. 

 

RISCOS: Existem riscos mínimos em participar do estudo, uma vez que ele pode levar à reflexão sobre as 

lesões nas mãos. Além disso, os voluntários serão solicitados a realizar uma radiografia das mãos a fim de 

diagnosticar e classificar as lesões nas juntas dos dedos. A dose de radiação (na radiografia) será mínima. 

Da mesma forma, o exame de ressonância magnética poderá ser desconfortável para pacientes com 

claustrofobia (medo de lugares apertados) e contraindicado para pessoas com condições clínicas específicas 

ou que realizaram tatuagem a menos de 30 dias. 

 

BENEFÍCIOS: Sua colaboração neste estudo poderá ajudar a descrever uma doença nova, com 

características nos exames e história natural desconhecidas até o momento. Ajudará ainda, a aumentar o 

conhecimento científico sobre um tipo de lesão a que os praticantes de Jiu-Jitsu estão expostos, tentando 

definir fatores de riscos e o impacto nas vidas dos praticantes experientes de BJJ e que não tem ainda 

descrição na literatura médica mundial, o que poderá beneficiar você e outros indivíduos. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, minha participação neste estudo será voluntária 

e poderei interrompê-la a qualquer momento. 

 

DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos, nem receberei compensações 

financeiras. 

 

CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente de que a minha identidade permanecerá confidencial durante 

todas as etapas do estudo, cujos resultados serão mantidos em sigilo e somente serão usados para fins de 



 743 
 

pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas neste formulário de 

consentimento. Os investigadores do estudo responderão, em qualquer etapa do estudo, a todas as minhas 

perguntas, até a minha completa satisfação. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Católica de Pelotas.  

 

ATENÇÃO: Caso o participante tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UCPel pelo telefone: (53) 2128 8050 ou através 

do e-mail cep@ucpel.edu.br, endereço: Rua Gonçalves Chaves, 373 – Sala 411 - Centro, Pelotas - RS, 

96015-560, ou com o pesquisador responsável, Luiz Fabiano Gomes Gularte, pelo telefone: (53) 2128.8031 

e e-mail: luizgularte@gmail.com. 

 

O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o voluntário da pesquisa 

ou seu representante legal e outra com o pesquisador responsável. Portanto, estou de acordo em autorizar a 

participação no estudo.  

 

DATA: ____ / ____ / ______  

 

 

________________________________________________________________  

Nome e assinatura do participante 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a natureza, objetivos, 

riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para perguntas e as respondi em sua totalidade. 

O participante compreendeu minha explicação e aceitou sem imposições, assinar este consentimento. 

Tenho como compromisso utilizar os dados e o material coletado para a publicação de relatórios e artigos 

científicos referentes a essa pesquisa. 

 

___________________________________________________  
Nome e assinatura do responsável pela obtenção do presente consentimento  
 
___________________________________________________  
Luiz Fabiano Gomes Gularte - pesquisador responsável 
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 Apêndice 2: Questionário semiestruturado sobre lesões nas mãos durante a 

prática de Jiu-Jitsu Brasileiro. 

QUESTIONÁRIO            Data:____/____/____                     Prontuário nº:__________ 
PARTE 1: DADOS PESSOAIS / ANTROPOMÉTRICOS 
Nome:_____________________________________________                         Sexo: M(  )   F(  ) 
Data de nascimento: ___/___/___                Peso:________Kg                      
Altura:_________cm 
IMC:__________             Raça:_______________        Mão dominante: D(  )    E(  )   ambos(  ) 
Telefone:_________________                 Email:_______________________            
 
PARTE 2: PERFIL DO ATLETA E DO TREINAMENTO 

1. Há quanto tempo pratica Jiu-Jitsu regularmente?  R:_________anos e ________meses 
2. É competidor? Não(  )  Sim(  ). Há quanto tempo?__________anos e ________ meses 
3. Você se considera: (  ) amador   (  ) semiprofissional   (  ) profissional 
4. Graduação atual no jiu-jitsu: 

(  ) faixa branca           (  ) faixa marrom 
              (  ) faixa azul               (  ) faixa preta 

(  ) faixa roxa 
5. Grau na faixa:  Nenhum (  )   1 (  )   2 (  )   3 (  )   4 (  )    
6. Faz preparação física complementar?     Não(  )    Sim(  ). Com quem?  

(  ) Sozinho   (  ) Academia de musculação  (  ) Personal   (  )Outro:__________________ 
7. Usa suplemento alimentar?  Não(  )   Sim(  ). Qual?______________________________ 
8. Usa substância esteroide / anabolizante? Não(  )  Sim(  ). Qual?___________________ 
9. Tem acompanhamento com nutricionista?  Não(  )    Sim(  ) 
10. Quem é responsável pelo seu treino de Jiu-Jitsu? 

(  ) Você próprio prepara seu treino 
(  ) Outro atleta não-faixa preta 
(  ) Faixa preta diplomado 

11. O seu treino é acompanhado pelo professor, na maior parte das vezes: 
(  ) Todo o treino    (  ) Parte do treino   (  ) Não acompanha 

12. Quantos dias por semana você costuma treinar?  __________dias 
13. Quantas horas por dia você costuma treinar? ____________ horas 
14. Você se definiria um: Guardeiro(  )         Passador(  ) 
15. Que tipo de guarda você pratica com mais frequência? 

(  ) Guarda fechada                 (  ) Meia-guarda 
(  ) Guarda aranha                   (  ) Guarda 50/50 
(  ) Guarda laço                       (  ) De La Riva 
(  ) Guarda X                           (  ) Guarda borboleta 

16. Quais golpes/posições você definiria como seu ponto mais forte? Onde você impõe seu jogo, 
ganha posições e/ou finaliza com mais frequência 
1:___________________________________________________ 
2:___________________________________________________ 
3:___________________________________________________ 

17. Quais golpes/posições você definiria como seu ponto mais fraco? Onde você perde posições e/ou 
é finalizado com mais frequência 
1:___________________________________________________ 
2:___________________________________________________ 
3:___________________________________________________ 

Para esse estudo, vamos considerar como lesão qualquer trauma sofrido durante a prática do Jiu-
Jitsu que o impediu de treinar por pelo menos 1 semana. 

18. Você sofreu alguma lesão nas mãos no último ano? (  ) Sim   (  ) Não 
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19. Quais foram as lesões que você sofreu? 
1(  ) Entorse   2(  ) Estiramento   3(  ) Contusão    4(  ) Fratura     5(  ) Luxação      
6(  ) Corte/Laceração    
7(  ) Outra. Descreva:___________________________________ 

20. Qual o mecanismo da lesão? (Você pode marcar mais de uma opção) 
(  ) Arm-lock  (  ) Leg-lock  (  ) Triângulo  (  ) Americana 
(  ) Estrangulamento  (  ) Kimura  (  ) Mata-Leão  (  ) Chave de pé  (  ) Chave de calcanhar 
(  ) Queda  (  ) Torção (  ) Passando a guarda  (  ) Raspando  (  ) Mão de vaca                                                   
(  ) Berimbolo    (  ) Outro:_______________ 

21. Quais lesões ocorreram durante treino? 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 

22. Quais lesões ocorreram em pré-temporada (preparação para competição)? 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 

23. Quais lesões ocorreram em competição? 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 

24. Quanto tempo você ficou afastado dos treinos devido à lesão? ___________________ 
25. Você ficou totalmente curado antes de retornar aos treinos? (  ) Não   (  ) Sim 
26. Você precisou realizar algum exame de imagem devido a lesão? (  ) Não  (  ) Sim 

Qual? (  ) Rx  (  ) Ultrassom  (  ) Tomografia  (  ) Ressonância  (  ) Outro 
Pensando em lesões nas mãos a qualquer momento, mesmo há muito tempo, durante sua prática de 
Jiu-Jitsu. 

27. Você já quebrou algum osso ou deslocou alguma junta das mãos durante a prática de Jiu-Jitsu?  
(  ) Não (  ) Sim. Qual?__________________________________________________________ 

28. Você já precisou ou precisa realizar alguma cirurgia nas mãos por lesões no Jiu-Jitsu? 
(  ) Não (  ) Sim. Qual?__________________________________________________________ 

29. Você considera que alguma das lesões nas mãos pelo Jiu-Jitsu lhe causou alguma restrição 
física/sequela?  
(  ) Não (  ) Sim. Qual?_________________________________________________________ 

30. Você pensou em abandonar a prática do Jiu-Jitsu devido a alguma de suas lesões nas mãos? 
(  ) Sim                      (  ) Não 

31. Você apresenta deformidades nos dedos das mãos em virtude da prática de Jiu-Jitsu? 
(  ) Não  (  ) Sim. Há quanto tempo elas surgiram?__________________________ 

32. Com quanto tempo de treino você começou a percebê-las?___________ 
33. Você se identifica com a imagem da figura abaixo? 

 (  ) Não  
 (  ) Sim 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Em quais dedos você possui os nódulos acima? 
Mão esquerda:                                                        Mão direita: 
(  ) Polegar                    (  ) Polegar 
(  ) Indicador         (  ) Indicador 
(  ) Médio         (  ) Médio 
(  ) Anelar         (  ) Anelar 
(  ) Mínimo         (  ) Mínimo 
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35. Quais dedos são os mais deformados? 
Mão esquerda:                                                        Mão direita: 
(  ) Polegar                    (  ) Polegar 
(  ) Indicador         (  ) Indicador 
(  ) Médio         (  ) Médio 
(  ) Anelar         (  ) Anelar 
(  ) Mínimo         (  ) Mínimo 

36. As alterações em seus dedos atrapalham na prática de Jiu-Jitsu? 
(  ) Não  (  ) Sim 

37. Você sente dor nos dedos para praticar Jiu-Jitsu? 
(  ) Não  (  ) Sim 

38. Você sente dor nos dedos das mãos no seu dia a dia, fora do Jiu-Jitsu? 
(  ) Não  (  ) Sim. Se sim, em que intensidade? A.(  ) Leve     B.(  ) Moderada    C.(  ) Severa   

39. As deformidades em seus dedos atrapalham nas atividades do dia a dia, fora do Jiu-Jitsu? 
(  ) Não  (  ) Sim. Se sim, em que intensidade? A.(  ) Leve     B.(  ) Moderada    C.(  ) Severa   

40. As deformidades em seus dedos atrapalham para o trabalho? 
(  ) Não   (  ) Sim 

41. Quais os dedos que mais lhe doem ou atrapalham? 
Mão esquerda:                                                        Mão direita: 
(  ) Polegar                    (  ) Polegar 
(  ) Indicador         (  ) Indicador 
(  ) Médio         (  ) Médio 
(  ) Anelar         (  ) Anelar 
(  ) Mínimo         (  ) Mínimo 

42. As deformidades em seus dedos lhe causam incômodo pela estética? 
(  ) Não   (  ) Sim 

43. As deformidades em seus dedos lhe causam incômodo para atividades de lazer? 
(  ) Não   (  ) Sim 

44. As deformidades em seus dedos diminuem a força de aperto, fechar as mãos? 
(  ) Não   (  ) Sim 

45. De que maneira você acredita que seus dedos tenham sido mais machucados? 
(  ) Fazendo a pegada no Kimono 
(  ) Torcendo o dedo no Kimono do oponente 
(  ) Trauma acidental durante a luta 
(  ) Devido às estouradas da pegada 
(  ) Ao sofrer uma queda 
(  ) Pequenos traumas crônicos pela prática do Jiu-Jitsu 
(  ) Outro. Especifique:_______________________________________________________ 

46. Você tem alguma familiar que tenha alterações nas mãos semelhantes à figura abaixo, que 
tenham surgido na maturidade (mais velhos)? 

(  ) Não 
(  ) Sim. Qual o parentesco?_______________________ 
 (Exemplo: pai, mãe, avó, etc.) 
(  ) Não sei responder 
 
 
 
47. Você costuma utilizar algum tipo de proteção para 
os dedos? 

(  ) Não    (  ) Sim. Qual?__________________________________ 
48. Você utiliza alguma técnica especial para passar os esparadrapos nos dedos? 

(  ) Não    (  ) Sim. Qual?__________________________________ 
49. Com quem aprendeu a técnica? 

(  ) Inventei sozinho 
(  ) Aprendi com o professor ou colega de treino  
(  ) Aprendi com alguém em uma competição 
(  ) Aprendi assistindo vídeos na internet 
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(  ) Outra:______________________________________________ 
 
 

50. Dinamometria: 
Mão dominante (  ) Esquerda (  ) Direita    
Mão esquerda: tentativa 1 _____________ Kgf         Mão direita: tentativa 1 _____________ 
Kgf 
Mão esquerda: tentativa 2 _____________ Kgf         Mão direita: tentativa 2 _____________ 
Kgf 
Mão esquerda: tentativa 3 _____________ Kgf         Mão direita: tentativa 3 _____________ 
Kgf 
 
Média mão esquerda:_______________Kgf                Média mão 
direita:_________________Kgf 
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 Apêndice 3: Formulário de avaliação clínico-morfológica das mãos. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO CLÍNICO-MORFOLÓGICA DAS MÃOS 
PROTOCOLO DE PESQUISA 

Osteoartrite prematura 
Paciente número:_____________         

 
 

Descrição das lesões articulares 

DEDO MÃO ESQUERDA MÃO DIREITA 
ACM MCF IFP IFD ACM MCF IFP IFD 

1         
2         
3         
4         
5         
Preencher o TIPO da alteração em cada articulação. As células deixadas vazias serão consideradas como NORMAIS. 

MÃOS NORMAIS � 
 

Classificação clínico-morfológica das lesões articulares dos quirodáctilos no Jiu-Jitsu Brasileiro 
Grau Símbolo Tipo Descrição 

 
0 N Normal Ausência definitiva de alterações morfológicas do dedo 

 
1  E Escoriações Presença de escoriações ou ferimentos na pele dorsal das articulações ou nas 

extremidades das polpas digitais 
 

2  U Lesões nas unhas Fraturas, arrancamentos ou deformidades parciais ou totais das unhas pela prática 
do BJJ 
 

3 V Aumento de volume 
articular 

Edema articular perceptível 
 

4 C Calosidades Presença de calosidades dorsais na pele das articulações IFD ou espessamento da 
pele dorsal das IFP e MCF 
 

5 D Deformidade Presença de deformidade articular bem definida com aumento acentuado do 
volume e/ou desvio de eixo (incluindo dedo em martelo, em pescoço de cisne ou 
em botoeira) 

 
Observações:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Legenda: 

 IFD (articulação 
interfalângica distal);  

IFP (articulação 
interfalângica 
proximal);  

MCF (articulação 
metacarpofalângica);  

ACM (articulação 
carpometacarpal). 
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 Apêndice 4: Formulário de avaliação radiográfica das mãos. 

AVALIAÇÃO 1 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DAS MÃOS 

PROTOCOLO DE PESQUISA 
Osteoartrite prematura 

Paciente número:_____________                                        Data:_____/_____/_____ 
Médico examinador:___________ 

 
 

MÃOS NORMAIS � 
 

Descrição das lesões articulares 

DEDO MÃO ESQUERDA MÃO DIREITA 
ACM MCF IFP IFD ACM MCF IFP IFD 

1         
2         
3         
4         
5         
Preencher o grau da osteoartrite em cada articulação de acordo com Kellgren e Lawrence. As células deixadas vazias serão 
consideradas como grau 0. 

 
 

Classificação de osteoartrite de Kellgren e Lawrence 
Grau Intensidade Descrição 

 
0 Normal Ausência definitiva de alterações radiológicas de osteoartrite 

 
1 Duvidoso Estreitamento do espaço articular duvidoso e possíveis osteófitos na borda 

 
2 Mínimo Possível estreitamento do espaço articular e osteófitos definidos 

 
3 Moderado Definido estreitamento do espaço articular, múltiplos osteófitos, alguma esclerose subcondral e 

possível deformidade do contorno ósseo 
 

4 Grave Notável estreitamento do espaço articular, severa esclerose subcondral, definida deformidade do 
contorno ósseo e presença de grandes osteófitos 
 

Obs.: Osteoartrite é considerada presente a partir do grau 2, embora de gravidade mínima. 
 
 
Obs.:__________________________________________________________________ 

Legenda: 

 IFD (articulação 
interfalângica distal;  

IFP (articulação 
interfalângica 
proximal);  

MCF (articulação 
metacarpofalângica);  

ACM (articulação 
carpometacarpal). 
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AVALIAÇÃO 2 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DAS MÃOS 

PROTOCOLO DE PESQUISA 
Osteoartrite prematura 

Paciente número:_____________                                        Data:_____/_____/_____ 
Médico examinador:___________ 

 
 

MÃOS NORMAIS � 
 

Descrição das lesões articulares 

DEDO MÃO ESQUERDA MÃO DIREITA 
ACM MCF IFP IFD ACM MCF IFP IFD 

1         
2         
3         
4         
5         
Preencher o grau da osteoartrite em cada articulação de acordo com Kellgren e Lawrence. As células deixadas vazias serão 
consideradas como grau 0. 

 
 

Classificação de osteoartrite de Kellgren e Lawrence 
Grau Intensidade Descrição 

 
0 Normal Ausência definitiva de alterações radiológicas de osteoartrite 

 
1 Duvidoso Estreitamento do espaço articular duvidoso e possíveis osteófitos na borda 

 
2 Mínimo Possível estreitamento do espaço articular e osteófitos definidos 

 
3 Moderado Definido estreitamento do espaço articular, múltiplos osteófitos, alguma esclerose subcondral e 

possível deformidade do contorno ósseo 
 

4 Grave Notável estreitamento do espaço articular, severa esclerose subcondral, definida deformidade do 
contorno ósseo e presença de grandes osteófitos 
 

Obs.: Osteoartrite é considerada presente a partir do grau 2, embora de gravidade mínima. 
 
Obs.:__________________________________________________________________ 
 

Legenda: 

 IFD (articulação 
interfalângica distal;  

IFP (articulação 
interfalângica 
proximal);  

MCF (articulação 
metacarpofalângica);  

ACM (articulação 
carpometacarpal). 
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Apêndice 5: Formulário de avaliação ultrassonográfica das mãos. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DAS MÃOS 
PROTOCOLO DE PESQUISA 

Osteoartrite prematura 
 

Paciente número:_____________                                        Data:_____/_____/_____ 
Médico examinador:___________ 

 
MÃO ESQUERDA 

ARTICULAÇÃO CARPOMETACARPAL 
DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

1 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

ARTICULAÇÃO METACARPOFALÂNGICA  
DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

1 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

2 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

3 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

4 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

5 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

ARTICULAÇÃO INTERFALÂNGICA PROXIMAL 
DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

1 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

2 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

3 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

4 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

5 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

ARTICULAÇÃO INTERFALÂNGICA DISTAL 
DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

2 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

3 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

4 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

5 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

Legenda: 

 IFD (articulação interfalângica distal;  

IFP (articulação interfalângica 
proximal);  

MCF (articulação metacarpofalângica);  

ACM (articulação carpometacarpal). 
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Paciente número:_____________                                        Data:_____/_____/_____ 
Médico examinador:___________ 

 
 

MÃO DIREITA 
ARTICULAÇÃO CARPOMETACARPAL 

DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

1 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

ARTICULAÇÃO METACARPOFALÂNGICA  
DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

1 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

2 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

3 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

4 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

5 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

ARTICULAÇÃO INTERFALÂNGICA PROXIMAL 
DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

1 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

2 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

3 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

4 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

5 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

ARTICULAÇÃO INTERFALÂNGICA DISTAL 
DEDO  SINOVITE SLOW FLOW OSTEÓTIFOS 

2 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

3 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

4 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 

5 Presente (1) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ausente (0)    

 
 
 

 

Legenda: 

 IFD (articulação interfalângica distal;  

IFP (articulação interfalângica 
proximal);  

MCF (articulação metacarpofalângica);  

ACM (articulação carpometacarpal). 
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Apêndice 6: Formulário de avaliação da ressonância magnética na osteoartrite das mãos 

OMERACT - RAMRIS modificado. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA 
OSTEOARTRITE DAS MÃOS OMERACT - RAMRIS MODIFICADO 

Paciente número: _____________                                        Data: _____/_____/_____ 
Médico examinador: ___________ 

 
 MÃO ESQUERDA  MÃO DIREITA 
 ACM  ACM 
 1  1 

Sinovite   0 
– 3 

   

 MCF  MCF 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Sinovite   0 
– 3 

           

 IFP  IFP 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Sinovite   0 
– 3 

           

 IFD  IFD 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Sinovite   0 
– 3 

           

 
  MÃO ESQUERDA  MÃO DIREITA 
  MCF  MCF 
  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Erosão 
óssea    0 - 

10 

Proximal            

Distal            
Edema 

ósseo   0 - 
3 

Proximal            

Distal            
  IFP  IFP 
  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Erosão 
óssea    0 - 

10 
Proximal 

           

Distal            

Edema 
ósseo   0 - 

3 
Proximal 

           

Distal            
  IFD  IFD 
  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Erosão 
óssea    0 - 

10 

Proximal 
           

Distal            
Edema 

ósseo   0 - 
3 

Proximal            

Distal            
*Sinovite: uma área no compartimento sinovial que mostra realce acima do normal de uma espessura maior que a largura da sinóvia 
normal. A pontuação 0 é normal e 1-3 (leve, moderada, grave) são por terços do volume máximo presumido de tecido realçado no 
compartimento sinovial; 
*Erosão óssea: uma lesão óssea de margens acentuadas, com localização justarticular correta e características de sinal típicas, visível 
em dois planos com ruptura cortical vista em pelo menos um plano. A escala é de 0 a 10, com base na proporção de osso erodido em 
comparação com o "volume ósseo avaliado", julgado em todas as imagens disponíveis - 0: sem erosão; 1: 1-10% do osso erodido; 2; 
11-20%, etc. 
*Edema ósseo: Uma lesão dentro do osso trabecular, com margens mal definidas e características de sinal consistentes com aumento 
do conteúdo de água. A escala é de 0 a 3 com base na proporção de osso com edema, como segue: 0: sem edema; 1: 1–33% de osso 
edemaciado; 2: 34-66% de edema ósseo; 3: 67–100%. 
 
 

Legenda: 

 IFD (articulação interfalângica distal;  

IFP (articulação interfalângica proximal);  

MCF (articulação metacarpofalângica);  

ACM (articulação carpometacarpal). 


