
Os resultados demonstram que existe uma deterioração na

capacidade funcional dos pacientes em questão, assim como na

qualidade de vida, principalmente no bem-estar físico. Ainda,

quanto maior o sintoma de dor (EVA-D) e o grau de deficiência

(HAQ-DI), pior o componente físico (PCS) dos pacientes

analisados.

Com a progressão da artrite reumatoide (AR), os pacientes são

acometidos com perda da função e limitação nas suas tarefas

diárias, sendo que mais de 50% tornam-se incapacitados para o

trabalho durante os 10 primeiros anos a partir do início da doença.

Caracterizar os pacientes portadores de artrite reumatoide

atendidos em nível ambulatorial na cidade de Tubarão, SC, quanto

à capacidade funcional e qualidade de vida.

Realizou-se um estudo observacional descritivo transversal em

dois ambulatórios médicos de especialidade (AMEs) de Tubarão,

SC. A população foi composta por 15 pacientes com AR que

realizaram consulta nos AMEs entre 2007 e 2014. Foram aplicados

os questionários Short Form 12 Health Survey v. 2.0 (SF-12v2) e

Questionário de Avaliação de Saúde (HAQ). As análises

estatísticas foram realizadas com o programa The Statistical

Package for the Social Science (SPSS) v. 20.0. Os dados foram

tratados por meio da estatística descritiva. Adotou-se um intervalo

de confiança de 95% (IC 95%) e um nível de significância de p ≤

0,05 em todas as análises. Diante da distribuição dos dados

evidenciada pelo teste de Shapiro-Wilk, a correlação entre o

estado funcional, dor e qualidade de vida foi obtida por meio de

correlação simples utilizando-se o teste de Spearman. O projeto foi

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade do

Sul de Catarina, parecer consubstanciado número 975.033.

Os participantes deste estudo apresentaram média de idade de

56,40 ± 12,41 anos, com amplitude de 20 a 70 anos.

O valor médio do sumário do componente físico (PCS) da

qualidade de vida foi próximo ao de pacientes com AR inicial e

inferior ao de pacientes com AR estabelecida. No que diz respeito

ao sumário do componente mental (MCS), a média esteve dentro

dos padrões da normalidade e compatível com estudos anteriores.

A pontuação média da Escala Visual Analógica de Dor (EVA-D)

caracterizou dor moderada. Esse escore é semelhante ao do

trabalhos realizados no Brasil, no entanto, é o dobro do valor

avaliado em países desenvolvidos. A Escala Visual Analógica do

Estado Geral (EVA-G) foi de 5,21 ± 3,76, valor superior ao

encontrado no Reino Unido e inferior ao relatado no Uruguai.

O escore médio do HAQ-DI foi de 1,46 ± 0,87, indicando

deficiência moderada. Esse valor é superior que o encontrado em

estudos realizados em outros países subdesenvolvidos, que

evidenciaram deficiência leve.

Houve correlação significativa entre o HAQ-DI (Rho=-0,794; p ≤

0,01), EVA-D (Rho=-0,926; p ≤ 0,01) e EVA-G (Rho=-0,640; p ≤

0,05) com o componente físico (PCS) da qualidade de vida

relacionada à saúde, que corrobora resultados de estudos

anteriores. Não encontramos correlação entre o HAQ, PCS e MCS

quanto à idade e nível cultural.
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VARIÁVEL MÉDIA DESVIO PADRÃO

EVA-D 6,45 3,71

EVA-G 5,21 3,76

EVA-D = Escala Visual Analógica de Dor; EVA-G = Escava Visual 

Analógica do Estado Geral.

VARIÁVEL
n %

HAQ-DI

Deficiência leve (0 a 1) 4 26,7

Deficiência moderada (> 1 a 2) 5 33,3

Deficiência grave (> 2 a 3) 6 40,0

HAQ-DI = índice de incapacidade do Questionário de Avaliação de Saúde.

VARIÁVEL MÉDIA DESVIO PADRÃO

PCS 29,78 11,48

MCS 47,34 13,85

PCS = sumário do componente físico; MCS = sumário do componente 

mental.
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ARTRITE REUMATOIDE SOBRE 

A QUALIDADE DE VIDA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM 

ADULTOS ATENDIDOS EM NÍVEL AMBULATORIAL

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 - Qualidade de vida dos pacientes. 

Tabela 2 – Avaliação da dor e estado geral.

Tabela 3 – Capacidade funcional dos pacientes.


