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total de pacientes atendidos, 9 eram homens e 47 eram 

  Resumo  

A artrite reumatóide é doença inflamatória, sistêmica e 

crônica que compromete a qualidade de vida dos 

indivíduos. Desta forma, foi objetivo deste trabalho 

retrospectivo analisar o impacto da doença e avaliar o 

perfil sociodemográfico dos pacientes com AR atendidos 

em um hospital na cidade de Ponta Grossa, entre os 

anos de 2017 até 2020. Foram analisados dados de 56 

pacientes e o perfil da população avaliada consistiu de 

maioria dos indivíduos do gênero feminino, entre a quarta 

e sexta década de vida e de etnia branca, mostrando-se 

condizente com a literatura. 

  Introdução  

A artrite reumatóide (AR) é uma doença autoimune, 
inflamatória, sistêmica e crônica que resulta em uma 
poliartrite simétrica periférica e manifestações extra- 
articulares (LONGO et al., 2013). No decorrer da doença 
o fator reumatoide se torna positivo e as manifestações 
extra-articulares começam a se desenvolver (PINHEIRO, 
2009). A incidência da AR aumenta entre os 25 a 55 
anos e o seu desfecho demonstra variabilidade entre 
grupos de origem étnica diferentes. Em relação ao 
gênero, há predominância em mulheres do que em 
homens. (ALMEIDA; ALMEIDA; BERTOLO, 2013). Dessa 
maneira, o presente estudo buscou reconhecer os perfis 
sociodemográficos da população acometida pela AR. 

  Material e Métodos  

Estudo descritivo transversal, realizado no Hospital 
Universitário Regional Dos Campos Gerais localizado em 
Ponta Grossa, no período de julho 2017 até março 2020. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) sob o número 2.064.938. Os dados foram 
armazenados, tabulados software Microsoft Excel (2010) 
em e analisados estatisticamente no MedCalc (versão 
14.8.1, Mariakerke, Bélgica). 

  Resultados e Discussão  

Foram analisados dados de 56 pacientes. A média total 
das idades de todos os pacientes do Hospital 
Universitário foi de 53 anos, mostrando-se condizente 
com outras pesquisas com número maior de pacientes 
(SHIRATORI et al., 2014). A prevalência em faixa etária 
de 40 a 60 anos, indica que o perfil dos pacientes gera 
significativo impacto social, pois, afeta pessoas em idade 
produtiva, causando limitações que podem levar ao 
afastamento do trabalho (NAGAYOSHI et al., 2018). Do 

mulheres. O achado é concordante com o que diz a 
literatura, com maior prevalência da doença em mulheres 
(NAGAYOSHI et al., 2018). A renda per capta variou de 0 
a 2000 reais e, entre os voluntários, constatou-se baixa 
escolaridade. A baixa média da renda per capta, e a 
baixa escolaridade podem refletir tanto na saúde física e 
mental (MARGARETTEN et al, 2011) quanto nas taxas 
de hospitalização (LI et al, 2011) desses pacientes. A 
maioria dos voluntários foi de etnia branca, mas isto não 
significa que eles sejam mais acometidos que outras 
raças (MOTA et al., 2010), pois pode estar relacionado 
com a distribuição étnica encontrada na região do 
estudo. Além disso, ressalta-se que 66% dos voluntários 
vieram encaminhados da atenção primária, o que vai de 
encontro com a política nacional de saúde (BRASIL, 
2012). 

               Conclusão  

O perfil estudado na população é coincidente com 
aquelas encontradas na literatura. É importante que se 
entenda o perfil de pacientes que utilizam serviços 
médicos especializados, com o objetivo de definir se 
estes serviços são usufruídos de forma apropriada, com 
o intuito aperfeiçoar os serviços prestados. 
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