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Resumo 

A artrite reumatoide é uma doença crônica, que pode 
levar a complicações sistêmicas e mortalidade precoce, 
explicada pelo desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, dentre elas, a hipertensão. Dessa 
forma o objetivo desse estudo foi analisar a relação 
entre essas patologias, bem como o uso de 
glicocorticoides no seu tratamento. A amostra foi 
coletada no ambulatório de Reumatologia do Hospital 
Universitário Regional dos Campos Gerais. O grupo foi 
dividido em pacientes em uso e sem uso de 
glicocorticoides e sua relação com o tempo de artrite 
reumatoide e presença de hipertensão.  Os dados foram 
analisados através do programa Excel 2010. A maioria 
dos pacientes eram do gênero feminino, sendo que 
estas fazem também maior uso de glicocorticoides. 
Observou-se que quanto maior tempo de diagnóstico, 
ocorre maior utilização de glicocorticoides e maior 
prevalência de hipertensão arterial nestes pacientes. 

Introdução  

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, 
inflamatória crônica e de etiologia não esclarecida, 
associada a disfunção articular progressiva (DEUS et al, 
2015). O seu desenvolvimento pode levar a 
complicações sistêmicas e mortalidade precoce, 
explicado pelo aumento da prevalência e maior 
evolução de doenças cardiovasculares nesses 
pacientes, sendo que a mais comum entre elas, a 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) (TEMIZ et al, 2014). 
Apesar da associação da HAS com o aumento do risco 
de doenças cardíacas em pacientes com AR, esta 
relação tem sido pouco estudada (MIDTBØ et al, 2016). 
Sabe-se que existe uma relação entre o tempo de uso 
de glicocorticoides e o tempo de HAS em pacientes com 
AR (ZHAO et al, 2015).  

Material e Métodos 

No período de março de 2017 até fevereiro de 2020 
após consulta no ambulatório de reumatologia do 
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, 
foram abordados pacientes que apresentavam 
diagnóstico de AR. Após aceitarem participar da 
pesquisa e assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido, estes foram divididos em grupos em uso e 
sem uso de glicocorticoides, bem como sua relação com 
o tempo de HAS e AR. A avaliação foi feita pelo 

programa Excel 2010. Foram utilizados os valores 
absolutos e relativos dentro da amostra e sua 
porcentagem. O projeto foi aprovado pelo comitê de 
ética e pesquisa, número 2.932.709. 

Resultados e Discussão 

Dos 62 pacientes, 54 eram do gênero feminino (87%) e 
8 eram masculino (13%). No momento da coleta de 
dados, 41 pacientes (66,1%) usavam glicocorticoides e 
21 pacientes (33,9%) não usavam e 20 pacientes 
(32,2%) apresentavam de HAS e 42 (67,8%) não. No 
momento da coleta de dados, foi aferida a pressão 
arterial dos pacientes e então classificamos em 
intervalos conforme a 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial.Foi observado que os dados 
apresentados representam a população, tendo em vista 
que a AR atinge em quase sua totalidade mulheres e 
que estas pacientes são medicadas com glicocorticoides 
em sua maioria, além de também terem maior 
prevalência de HAS (Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, 2016). 

Conclusões 

A AR é uma doença que atinge em sua maioria pessoas 
do gênero feminino que estão propensas ao maior uso 
de glicocorticoides. Há uma relação quanto ao tempo de 
AR e presença de HAS. 
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