
 
 

 

 

RELAÇÃO DE DOENÇAS ASSOCIADAS À ARTRITE REUMATOIDE EM PACIENTES 
ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA DE UM HOSPITAL NA REGIÃO 

DOS CAMPOS GERAIS 

Crislaine Freitas (UEPG), Elisangela Gueiber Montes, Marcelo Derbli Schafranski, Bruno Queiroz Zardo, José Carlos 

Rebuglio Vellosa (Orientador), e-mail: josevellosa@uepg.br  

UEPG/DECLIN 

Ciências da Saúde. Farmácia.  

Palavras-Chave: artrite reumatoide, epidemiologia, comorbidades. 

Resumo 

A prevalência da artrite reumatoide é de 0,5% a 1%. É 

uma doença inflamatória multissistêmica, e indivíduos 

acometidos podem apresentar outras comorbidades 

associadas. Este trabalho utilizou dados de pacientes 

com artrite reumatoide atendidos no Ambulatório de 

Reumatologia do Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais. Fizeram parte da pesquisa 59 

pacientes, sendo 51 mulheres (86,4%) e 8 homens 

(13,6%). Destes, 64,5% apresentavam pelo menos uma 

doença concomitante. As doenças encontradas foram 

hipertensão arterial sistêmica (33%), obesidade (27%), 

diabetes mellitus (17%), hipotireoidismo (13,5%), 

fibromialgia (10%), transtornos psiquiátricos (8,5%) e 

osteoporose (8,5%). A identificação de comorbidades 

proporciona o manejo correto dos pacientes com 

prevenção de possíveis desfechos negativos. 

Introdução  

A prevalência mundial da artrite reumatoide (AR) é 

estimada em 0,5% a 1%, acometendo duas vezes mais 

mulheres do que homens. É uma doença inflamatória 

multissistêmica, e estes pacientes apresentam em média 

1,6 comorbidades, associando-se a pior desfecho. Há 

aumento da mortalidade prematura, diminuição da 

qualidade de vida e maior incapacidade fisíca e de 

trabalho (NORTON et al, 2013). A presença de outras 

doenças pode influenciar na escolha dos medicamentos 

bem como na sua adesão ao tratamento (SINGH et al, 

2016). Por isso, o objetivo desse trabalho foi analisar a 

relação entre AR e a presença de doenças associadas. 

Material e Métodos 

A pesquisa desenvolveu-se através de dados obtidos de 

prontuários, de questionários e de exames laboratoriais 

de pacientes com AR, que frequentaram o Ambulatório 

de Reumatologia do Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais (HURCG) entre abril de 2017 a fevereiro 

de 2020. Testes estatísticos utilizando o Excel 2007 

foram aplicados e os resultados foram comparados com 

a literatura. 

Resultados e Discussão 

Fizeram parte da pesquisa, 59 pacientes, sendo 51 

mulheres (86,4%) e 8 homens (13,6%). Apresentavam 

doenças concomitantes 64,5% dos pacientes, sendo: 

hipertensão arterial sistêmica (33%), obesidade (27%), 

diabetes mellitus (17%), hipotireoidismo (13,5%), 

fibromialgia (10%), transtornos psiquiátricos (8,5%) e 

osteoporose (8,5%). Obesidade e doenças psiquiátricas 

são consideradas fatores de risco para artrite 

reumatoide. Doenças psiquiátrias afetam negativamente 

a AR, prejudicando a qualidade de vida e aumentando a 

mortalidade, além desses pacientes apresentarem maior 

gravidade da dor (MARRIE et al 2018). Foram 

encontrados outros 6 pacientes que utilizavam 

medicações psiquiátricas sem terem o motivo registrado. 

Fibromialgia acomete 10-30% dos pacientes, e estes tem 

maior dor, escores de atividade da doença mais altos e 

maior uso de medicamentos do que os pacientes sem 

fibromialgia, além de piora na qualidade de vida (GIST et 

al, 2018). Pacientes com AR tem 1,5 a 2 vezes mais 

osteoporose, além de 30% mais chance de fratura 

importante (Hauser et al, 2014). 

Conclusão ou Conclusões 

Foram encontradas comorbidades que favorecem o 

desenvolvimento de AR e comorbidades que agravam a 

condições e prejudicam a qualidade de vida dos 

indivíduos acometidos. Tais informações auxiliam os 

profissionais de saúde na aplicação do tratamento 

correto e na prevenção de possíveis consequências e 

fatores de risco. 
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