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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 

 

“REUMATISMO É COISA SÉRIA” UMA AÇÃO DAS LIGAS LATEM E LAAI 
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Resumo: A Artrite Reumatoide é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, cuja principal característica é a 

inflamação das articulações. Afeta principalmente mulheres (proporção 3:1) e 1% da população. O tipo e a 

frequência de acometimento de órgãos-alvo são muito variáveis. O quadro clínico é caracterizado por artrite 

bilateral, principalmente nas mãos, nos punhos e pés, associada a fadiga, rigidez matinal, limitação de 

movimento, dentre outras manifestações importantes.  Por ser uma doença muito significativa para a saúde 

pública e representar uma parcela de casos atendidos pela Reumatologia, justifica-se sua incorporação como 

pauta das reuniões da LAAI e da LATEM, além de orientar a população sobre a doença reumatologica. 

 
Palavras-chave: Artrite reumatoide. Educação em saúde. Reumatologia. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) e Liga Acadêmica de 

Autoimunidade (LAAI). 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos, pacientes do ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais e população do terminal central de Ponta Grossa, Paraná. 

 

                                                
1  Acadêmica do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 

therencyfrances@gmail.com. 
2 Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. matineco@msn.com 
3  Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. gui-

gmchess@hotmail.com 
4 Professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. Doutora em ciências. fmansani@uepg.br 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais atende pacientes dos municípios que compõem os Campos Gerais,  Arapoti, Balsa 

Nova, Campo Largo, Carambeí, Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, 

Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Sengés, Teixeira Soares, 

Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania - Paraná – Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Terminal Central de Ponta Grossa, Paraná - Brasil. 

JUSTIFICATIVA 

A Artrite Reumatoide é uma doença crônica, inflamatória, autoimune, cuja 

principal característica é a inflamação das articulações. Quando não tratada, pode levar à 

destruição das articulações resultando deformidades e limitações para o trabalho e para as 

atividades da vida diária. Acomete em cerca de 1% da população. Qualquer pessoa, desde 

crianças até idosos, pode desenvolver a doença. No entanto, ela é mais comum em mulheres 

por volta dos 50 anos de idade. Artrite Reumatoide decorre de vários fatores, os quais incluem 

predisposição genética, exposição a fatores ambientais, possivelmente infecções e tabagismo 

(SBR, 2011).  

Em geral, a artrite reumatoide acomete grandes e pequenas articulações em 

associação com manifestações sistêmicas como: rigidez matinal, fadiga e perda de peso. 

Quando envolve outros órgãos, a morbidade e a gravidade da doença são maiores, podendo 

diminuir a expectativa de vida em cinco a dez anos (ACR, 2002) 

A Artrite Reumatoide pode iniciar com apenas uma ou poucas articulações 

inchadas, quentes e dolorosas, acompanhada ou não de rigidez a movimentação 

principalmente pela manhã e que pode durar horas até melhorar. Fadiga também é uma 

manifestação frequente. O quadro clínico é caracterizado por artrite bilateral, principalmente 

nas mãos, nos punhos e pés, que vai evoluindo para articulações maiores e mais centrais como 

cotovelos, ombros, tornozelos, joelhos e quadris. As mãos são acometidas em praticamente 

todos os pacientes. A evolução é progressiva sem o tratamento adequado, e determinando 

desvios e deformidades decorrentes do afrouxamento ou da ruptura dos tendões e das erosões 
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articulares. A atrite reumatoide pode levar a alterações em todas as estruturas das articulações, 

como ossos, cartilagens, cápsula articular, tendões, ligamentos e músculos que são os 

responsáveis pelo movimento articular (SBR, 2011). O tratamento consiste no retardo da 

progressão dos sintomas.  

Com o exposto, fica claro que a artrite reumatoide é uma doença de importância pra 

saúde pública e, haja vista suas comorbidades, justifica sua incorporação nas reuniões das 

ligas acadêmicas responsáveis pela ação além de buscar a educação em saúde a população. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do projeto é realizar a educação em saúde da população sobre as doenças 

reumatologias e autoimunes, assim como a educação continuada dos acadêmicos envolvidos 

no projeto para aperfeiçoamento das habilidades e construção de conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

A ação no terminal central de Ponta Grossa, Paraná – Brasil foi decidida em 

reuniões mensais do projeto de extensão. Após a definição que a data seria 06/05/2019, foram 

selecionados os alunos a participarem do evento. Critérios de inclusão: ser aluno do curso de 

medicina do segundo e terceiro ano pois eles já teriam tido um primeiro contato com a 

disciplina da reumatologia. Foram selecionados 28 alunos, 5 do terceiro ano, 23 do segundo, 

divididos em 5 horários: 10h às 12h, 12h às 14h, 14h às 15h, 15h, às 17h e das 17h às 19h. No 

dia 30/04/2019, no auditório do Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa foi realizado 

uma aula sobre artrite reumatoide pelo Dr. Bruno Queiroz Zardo cujo objetivo foi ensinar e 

padronizar as informações a serem passadas a população atendida. Para o dia da ação, foi feito 

banner contendo definição de artrite reumatoide, fatores de risco, sinais e sintomas e fatores 

desencadeantes. 

RESULTADOS 

 Como resultado final da ação, foi visto um grande interesse da população a 

abordagem e orientações sobre a artrite reumatoide no terminal central de Ponta Grossa. Isso 
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leva a uma melhora do atendimento profissional destes pacientes e mais conhecimento aos 

acadêmicos ativos nas ligas.  

 

FOTO(S) 

 

Acadêmicos de medicina no evento “Reumatismo é coisa séria” 
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Acadêmico de medicina no evento “Reumatismo é coisa séria” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a gravidade e possíveis comorbidades da Artrite Reumatoide justificam 

sua importância e incorporação como pauta nas reuniões teóricas da LAAI e da LATEM e de 

sua importância prática no âmbito de educação em saúde à população.  
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