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Resumo 

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória com 
importante prejuízo na capacidade funcional dos 
pacientes. Trata-se de um estudo transversal e 
quantitativo com a participação de 63 portadores de 
artrite reumatoide atendidos em um hospital público de 
Ponta Grossa. Objetiva-se a avaliação da atividade 
inflamatória da doença, medida através do Disease 
Activity Score, além da mensuração do estado funcional 
dos portadores, a partir do Health Assesment 
Questionnaire. A maioria dos pesquisados (48%) 
apresentaram atividade moderada da doença e 
moderada (1,32) limitação funcional nas atividades da 
vida diária. 

Introdução  

A artrite reumatoide (AR) é uma doença sistêmica, 
crônica, autoimune e de caráter inflamatório que leva à 
importante diminuição da qualidade de vida de seus 
portadores, apresentando, pois, grande impacto social, 
devido à diminuição da participação desses pacientes na 
força de trabalho, causada pela dor persistente e 
incapacidade funcional. (OLLIER; HARRISON; 
SYMMONS, 2001). O DAS28 – Disease Activity Score – 
utiliza a contagem de 28 articulações que estejam 
edemaciadas e dolorosas, escala geral analógica de 
saúde e uso opcional da Proteína C Reativa (PCR) ou 
Velocidade de Hemossedimentação (VHS) como 
marcador inflamatório. (WELLS, 2009). Para avaliar o 
estado funcional, o prognóstico e guiar a terapêutica 
específica, pode-se utilizar o HAQ – Health Assesment 
Questionnaire – que é o instrumento específico para 
essa avaliação em portadores de AR. (WALKER; 
LITTLEJOHN, 2007) 

Material e Métodos 

Trata-se de um estudo transversal, de caráter 
quantitativo, não controlado, em que foram selecionados 
voluntários portadores de AR (n=63), atendidos na rotina 
do ambulatório do Hospital Universitário Regional dos 
Campos Gerais do período de abril de 2017 a fevereiro 
de 2020. Todos os participantes deste estudo assinaram 
o termo de consentimento livre e esclarecido. Fora 
aplicado o questionário DAS28 para a avaliação da 
atividade da doença, além do instrument HAQ para 
estimar o estado funcional dos pacientes, o qual 
mensura o grau de dificuldade na execução de atividades 
de vida diária. Os dados foram processados em planilhas 
eletrônicas do programa Microsoft Office Excel®. A 
análise estatística foi obtida com o auxílio do Programa 
Statistical Package for Social Science versão 15.0. Os 
resultados encontrados foram distribuídos em termos de 
frequências absoluta e relativa, média aritmética e desvio 

padrão. A significância estatística foi estabelecida com 
valor de p<0,05.  

Resultados e Discussão 

Do total de 63 pacientes do universo amostral, 59 
(93,6%) responderam aos questionários e foram 
submetidos ao cálculo do DAS28 e HAQ, por estarem 
corretamente diagnosticados com AR. A população 
estudada correspondeu a um DAS28 médio de 4,49 
(DP=1,27), que corresponde a uma atividade moderada 
de AR, fato que pode ser explicado em decorrência de a 
maioria dos pacientes já estarem em acompanhamento 
médico. Esse dado está em consonância com os 
resultados encontrados em estudos similares. (BEDI; 
GUPTA; HANDA; et al., 2005). O HAQ demonstrou que 
os participantes apresentam limitação funcional 
moderada, cuja média encontrada foi de 1,32 (n=59). Na 
população do gênero feminino (n=51), esse valor foi mais 
pronunciado (1,36) ao ser comparado com a população 
masculina (n=8), a qual obteve média de 1,14. No teste T 
de Student, não houve diferença significativa entre esses 
grupos (p=0,06). 

Conclusão ou Conclusões 

A maioria dos pesquisados apresentaram atividade 
moderada da doença e moderada limitação funcional nas 
atividades da vida diária. Tendo-se em vista os 
resultados obtidos, sugere-se que haja implementação 
de ações que objetivem a melhora do estado funcional 
desses pacientes, como fisioterapia, psicoterapia e 
otimização da terapêutica específica.  
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