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Resumo 

A AR aumenta o risco cardiovascular em até 30% e sua 
associação com DM resulta em risco 3,5 vezes maior. 
Trata-se de estudo descritivo transversal sobre idade, 
presença de DM, medicamentos, exames de pacientes 
com diagnóstico de AR atendidos em ambulatório do 
HURCG. Fez-se análise, prevalência e média pelo 
Microsoft Excel. De 61 pacientes, 18% possuíam DM, 
prevalência maior que o dobro da população. 5 tiveram 
exames na meta e um novo paciente recebeu 
diagnóstico de DM. Para o manejo de pacientes com AR, 
é necessário conhecer comorbidades.  

Introdução  

Artrite reumatoide (AR) é uma doença sistêmica com 
sinovite persistente, inflamação e autoanticorpos. Ela 
causa aumento no risco cardiovascular de até 30% (LIU 
et al, 2018) por sua cronicidade, períodos de 
exacerbações e medicamentos. Pacientes com AR e 
diabetes mellitus II (DM) possuem risco 3,5 vezes maior 
de evento isquêmico cardiovascular quando comparados 
a pacientes com AR e sem DM. (GOMES et al, 2017) 
Este trabalho objetivou conhecer a prevalência de DM 
nos pacientes com AR e relacioná-la com idade, tempo 
de diagnóstico de AR, exames, bem como conhecer 
sobre interações medicamentosas.  

Material e Métodos 

Estudo descritivo transversal de pacientes com 
diagnóstico confirmado de AR atendidos no ambulatório 
de reumatologia do Hospital Universitário Regional dos 
Camposa Gerais. Investigou-se diagnóstico de DM, 
medicações, glicemia em jejum executada pelo método 
enzimático no equipamento CT300i Wiener® e 
hemoglobina glicada realizada pela metodologia de High 
Performance Liquid Chromatography no equipamento D-
10® Biorad, realizados no Laboratório Universitário de 
Análises Clínicas. Fez-se análise pelo Microsoft Excel, 
prevalência, média e comparação entre grupos. De 
abril/2017 a fevereiro/2020 foram incluídos 65 pacientes, 
4 foram excluídos por não terem feito os exames, 
totalizando 61. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa sob o parecer 2.932.709. 

Resultados e Discussão 

Do total de pacientes, 11 (18%) possuíam diagnóstico de 
DM. Dividindo-os pela idade, de 30 a 39 anos houve 1 
paciente; de 40 a 49, 3; de 50 a 59, 5 e, de 60 a 69, 2 

pacientes. Na população geral 8,8% tem diagnóstico de 
DM, (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2017) 
no entando, no presente estudo, a prevalência foi maior 
que o dobro. Há registros de taxa de intolerância à 
glicose 14,67% em pacientes com AR (RAJPUT et al, 
2017) É descrito que a prevalência de DM aumenta com 
a idade, atingindo 16,7% em pacientes com mais de 65 
anos, (FLORI; CAMPOS, 2017) o que diferiu das taxas 
deste estudo, maiores em uma população mais jovem.  
Antidiabéticos utilizados foram metformina (63,6%), 
sulfonilureias (27,1%) e insulina (9%). Há interação entre 
estes medicamentos e outros utilizados para AR, 
resultando em aumento ou redução do efeito dos 
antidiabéticos por sinergismo ou antagonismo 
farmacodinâmico, e até risco de toxicidade por 
metotrexate. (MEDSCAPE, 2020) 
Segundo critérios diagnósticos e metas terapêuticas, 
(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019) dos 
50 pacientes sem DM, 10% seriam diagnosticados com 
pré-DM e 2%, com DM; dos pacientes com DM, 5 
tiveram exames na meta, 1 em níveis toleráveis e 5 com 
necessidade de reavaliação da terapêutica. 

Conclusão ou Conclusões 

Pacientes com AR são mais suscetíveis a DM. É 
importante a abordagem multidisciplinar no seu manejo, 
incluindo diagnóstico e controle de comorbidades. Deve-
se prestar atenção aos medicamentos e suas interações. 

Agradecimentos 

À UEPG e aos orientadores, pela oportunidade. 
FLORI, L. S.; CAMPOS, M. R. Prevalência de diabetes mellitus e 
fatores associados na população adulta brasileira: evidências de um 
inquérito de base populacional. Rev Bras Epidemiol, v. 20, n. 1, p. 16-
29, 2017. 
GOMES, R. K. S. et al. Prevalence of ischemic heart disease and 
associated factors in patients with rheumatoid arthritis in Southern 
Brazil. Rev Bras Reumatol, São Paulo, v. 57, n. 5, p. 412-418, 2017. 
INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. IDF Atlas. 8. ed. 
Bruxelas: International Diabetes Federation; 2017. 
LIU, X. Z. et al. Metabolic abnormalities in rheumatoid arthritis patients 
with comorbid diabetes mellitus. Clin rheumatol, v. 37, n. 1, p. 219-
226, 2018. 
MEDSCAPE. Drug Interaction Checker. Disponível em: 
https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker. Acesso em: 
10. out. 2020.  
RAJPUT, R. et al. Prevalence of glucose intolerance in rheumatoid 
arthritis patients at a tertiary care centre in Haryana. Diabetes Metab 
Syndr, v. 2, p. 1013-1016, 2017.  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Conduta Terapêutica no 
Diabetes Tipo 2: Algoritmo SBD 2019. São Paulo: CLANNAD Editora 
Científica. 


