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DOR E QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS COM 
DOENÇAS REUMÁTICAS OSTEOARTICULARES

Pain and quality of life in individuals with rheumatic diseases bone-joint

Caroline Zanin1, Rafaela Simon Myra1, Joseelen Basso Cândido1, Jaquyline Kohlrausch1,
Matheus Santos Gomes Jorge2, Lia Mara Wibelinger3, Luciane Daroit4

RESUMO
Nos dias atuais, as doenças reumáticas, especialmente as 

osteoarticulares, como a osteoartrite, a espondilite anquilosante 
e a artrite reumatoide, são uma das principais causas de dor e de 
impacto na qualidade de vida dos indivíduos. O objetivo deste 
estudo foi analisar e comparar a dor e a qualidade de vida de 
indivíduos com doenças reumáticas osteoarticulares. Trata-se 
de um estudo descritivo e analítico, com 25 indivíduos com 
diagnóstico clínico de osteoartrite, espondilite anquilosante ou 
artrite reumatoide. Os participantes foram submetidos a uma 
avaliação socioeconômica e a avaliação da intensidade da dor, 
por meio da Escala Visual Analógica da dor, e da qualidade de 
vida, por meio do Questionário de Qualidade de Vida SF-36. 
Para a análise estatística foi utilizado o programa Wilcoxom, 
onde os dados foram submetidos ao teste Anova, considerando 
p≤0,05. Os resultados demonstraram que a dor não apresentou 
diferença estatística entre os grupos. Apenas o domínio “limitação 
por aspectos físicos” da qualidade de vida apresentou diferença 
estatística entre os grupos (p=0,05), evidenciando maior compro-
metimento físico dos indivíduos com espondilite anquilosante, 
em relação aos demais. Em geral, os indivíduos com doenças 
reumáticas osteoarticulares apresentaram diferença na limitação 
por aspectos físicos relacionados à qualidade de vida, sendo que 
os portadores de espondilite anquilosante e artrite reumatoide 
apresentaram piores escores deste domínio em relação aos por-
tadores de osteoartrite, respectivamente.

Palavras-chave: Dor; Qualidade de vida; Osteoartrite; 
Espondilite Anquilosante; Artrite Reumatoide. 

ABSTRACT
In the present days, the rheumatic diseases, especially 

the bone-joint, such as osteoarthritis, ankylosing spondylitis 
and rheumatoid arthritis, are one of the main causes of pain 
and impact on the quality of life of individuals. The aim of 
this study was to analyze and compare the pain and quality 
of life of individuals with rheumatic diseases bone-joint. It 
is a descriptive and analytical study, with 25 individuals with 
clinical diagnosis of osteoarthritis, ankylosing spondylitis or 
rheumatoid arthritis. Participants underwent a socioeconomic 
evaluation and the evaluation of the intensity of pain through 
the Visual Analog Scale Pain and quality of life through the 
Questionnaire Quality of Life SF-36. For the statistical analysis, 
the Wilcoxom program was used, where the data were submitted 
to the Anova test, considering p≤0.05. The results showed that 
pain did not present statistical difference between groups. Only 
the “limitation physical aspects” of the quality of life presented 
a statistical difference between groups (p=0,05), evidencing 
greater physical impairment of individuals with ankylosing 
spondylitis, in relation to the others. In general, individuals 
with osteoarticular rheumatic diseases presented a difference in 
the physical aspects related to quality of life, and patients with 
ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis presented worse 
scores in this domain than those with osteoarthritis, respectively.

Keywords: Pain; Quality of Life; Osteoarthritis; Ankylo-
sing Spondylitis; Rheumatoid Arthritis.
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INTRODUÇÃO 
A dor crônica acomete em torno de 100 milhões de indiví-
duos em todo o mundo, geralmente associada ao sistema 
musculoesquelético e articular1. A condição de cronicidade 
persiste além do período fisiológico da recuperação do 
tecido lesionado, gerando um impacto negativo sobre as 
capacidades física e cognitiva, o bem estar e a qualidade 
de vida do indivíduo2.
Além de implicar no impacto da qualidade de vida dos aco-
metidos, as alterações musculoesqueléticas apresentam-se 
com alta prevalência na atualidade, razão esta que demanda 
em altos custos do sistema público de saúde pela busca de 
profissionais qualificados3. Dente estas condições patoló-
gicas musculoesqueléticas que promovem dor e impacto 
na qualidade de vida encontram-se as doenças reumáticas, 
como a osteoartrite (OA), a espondilite anquilosante (EA) 
e a artrite reumatoide (AR), ambas com caráter inflamatório 
e crônico4.
A OA é uma doença articular degenerativa, que resulta 
de alterações mediadas por condrócitos e sinoviócitos5,6. 
Apresenta etiologia multifatorial que é resultado de um 
estresse mecânico em uma articulação, interpretado por 
mecarreceptores e manifestado em condições inflamatórias, 
mudanças no alinhamento osteomioarticular e instabilidade 
articular4,7. Sua prevalência é alta na população e acomete 
preferencialmente os joelhos, desencadeando impacto sobre 
a funcionalidade a qualidade de vida dos indivíduos8.
A EA é uma patologia que acomete inicialmente as articula-
ções sacro-ilíacas e o esqueleto axial. Outras manifestações 
são observadas, tais como a inflamação no tecido conectivo 
dos tendões, ligamentos e ossos, a artrite periférica e o 
envolvimento de órgãos vitais, a longo prazo. Ainda, seus 
portadores podem sofrer com complicações neurológicas 
oriundas da anquilose ou de possíveis fraturas da coluna 
vertebral. A funcionalidade destes indivíduos é impactada 
pela presença do quadro de dor crônica, interferindo ne-
gativamente na sua qualidade de vida em comparação a 
indivíduos sem a doença9.
A AR é uma doença autoimune. A inflamação crônica acar-
reta na destruição da cartilagem e dos ossos nas superfícies 
articulares e fortes quadros de dores. As manifestações 
extra-articulares incluem a presença de nódulos reumatoides 
e comorbidades sistêmicas, como o envolvimento pulmonar 
e/ou vascular. Tais fatores implicam no impacto da função 
física, da capacidade laborativa e, consequentemente, da 
qualidade de vida dos indivíduos com AR10.
A qualidade de vida tem forte relação com a saúde e pode 
ser definida de forma qualitativa pelo próprio indivíduo em 
diferentes dimensões, à medida que este sente os efeitos das 
condições patológicas e das intervenções realizadas sobre o 
seu organismo11. Assim, torna-se essencial o planejamento 
de políticas públicas e a implementação de programas pre-
ventivos e de controle das doenças crônicas osteorticulares, 
sobretudo no combate a dor por elas manifestada, no intuito 
de proporcionar maior funcionalidade e melhor qualidade 
de vida para esta população1.
Ao observar-se que as doenças reumáticas supracitadas 
podem gerar quadros dolorosos e impacto sobre a quali-
dade de vida dos seus portadores, por meio dos agravos 

musculoesqueléticos por elas manifestados, o objetivo deste 
estudo foi analisar e comparar a dor e a qualidade de vida 
de indivíduos com doenças reumáticas osteoarticulares.

METODOLOGIA
Este é um estudo de natureza descritiva e analítica, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 
Humanos da Universidade de Passo Fundo sob protocolo 
nº 348.381, cujo mesmo está de acordo com a Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Os critérios de inclusão para participação do estudo 
foram: indivíduos com diagnóstico clínico de OA, EA ou 
AR, serem maiores de 18 anos, indivíduos que aguarda-
vam por atendimento fisioterapêutico na lista de espera da 
Clínica de Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo e 
indivíduos que assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. Os critérios de exclusão para o estudo fo-
ram indivíduos que estivessem em atividade física regular, 
indivíduos com prótese cirúrgica ou indivíduos que não 
aceitaram participar da pesquisa.

Mediante isso, foram identificados e contatados 25 
indivíduos que concordaram em participar do presente es-
tudo. Todos foram elegíveis para compor a amostra. Com 
o pesquisador, em uma sala reservada, os indivíduos foram 
entrevistados, individualmente, fornecendo dados com 
relação as suas condições socioeconômicas (idade, sexo, 
escolaridade e estado civil) e condições de saúde (uso de 
medicamentos, patologias associadas e histórico familiar 
de doença reumática). Ainda, foram avaliados quanto à 
intensidade da dor, por meio da Escala Visual Analógica 
da dor, e à qualidade de vida, por meio do Questionário de 
Qualidade de Vida SF-36.

A Escala Visual Analógica da dor é um instrumento 
utilizado para quantificar a dor do indivíduo no momento 
da avaliação. Trata-se de uma linha com escores que variam 
de 0 (“nenhuma dor”) em uma extremidade a 10 (“pior dor 
imaginável”) na outra extremidade12. Ainda, a Escala Visual 
Analógica da dor permite ao avaliador classificar a dor do 
indivíduo em leve (0-2), moderada (3-7) ou intensa (8-10).

O Questionário de Qualidade de Vida SF-36 é com-
posto por 36 itens, reunindo componentes físicos e mentais. 
O primeiro é composto pelos domínios capacidade funcional 
(10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens) e estado 
geral de saúde (5 itens). O segundo abrange domínios como 
vitalidade (4 itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos 
emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens). Os escores 
finais de cada domínio variam de 0 (pior qualidade de vida) 
à 100 (melhor qualidade de vida), sendo que quanto mais 
alto o escore obtido, melhor é a qualidade de vida relacio-
nada à saúde13.

Após a coleta, os dados foram catalogados no pro-
grama Windows Microsoft Excel 2013 e posteriormente 
transferidos para o programa Wilcoxom. O teste Anova de 
análise das variâncias foi utilizado para analisar a variância 
das variáveis dor e qualidade de vida intergrupos, consi-
derando como valor estatisticamente significativo p≤0,05. 
Não foram realizados teste de normalidade e nem post hoc 
na análise estatística.
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Observou-se que, mesmo havendo diferenças entre os 
valores obtidos para cada domínio de qualidade de vida, so-
mente houve diferenças estatisticamente significativas para o 
domínio “limitação por aspectos físicos” (p=0,05). A tabela 2 
mostra como os autores abordaram a influência da PEEP na 
PPC, mostrando o principal objetivo do estudo, a metodologia 
utilizada e qual os principais resultados encontrados foram 
convergentes à temática desta revisão. 

DISCUSSÃO
Apesar das doenças reumáticas gerarem impactos na 

capacidade funcional do indivíduo causando incapacidade e 
serem uma das maiores causas de impacto econômico mun-
dial14, conhecer o perfil e as condições às quais os indivíduos 
portadores estão expostos pode permitir ao profissional da 
saúde traçar novas condutas e estratégias de trabalho, aper-
feiçoar a sua intervenção e promover atuações preventivas 
e educativas junto a esta população, cuja mesma é composta 
principalmente por idosos e apresenta alta prevalência de 
dor15.

As doenças reumáticas constituem um grupo hetero-
gêneo de doenças que resultam em alterações sistêmicas 
envolvendo o tecido conjuntivo16. Os sintomas por elas 
expressados podem incluir desde dores articulares até de-
formidades das extremidades, acometimento sistêmico e 
impossibilidade de locomoção17. Tais doenças apresentam-se 
com maior frequência na população geral, e o não tratamento 
destas pode originar sérios comprometimentos funcionais, 
incapacidade física e impacto sobre a qualidade de vida18. O 
que motivou a escolha do presente estudo, visto que se faz 
necessário compreender as condições dolorosas impostas 
pelas doenças reumáticas osteoarticulares e o impacto sobre 
a qualidade de vida dos indivíduos portadores.

A OA e a AR são doenças que acometem preferencial-
mente mulheres, enquanto a EA acomete preferencialmente 
os homens, sendo que as proporções são variáveis de acordo 
com a literatura. Ainda, é possível observar que a ocorrência 
de OA e AR é superior a ocorrência de EA na população geral, 
respectivamente4, o que corrobora com o presente estudo, 
visto que a maioria da amostra era do gênero feminino (84%), 
e que o maior numero de indivíduos recrutados pertencia aos 
grupos OA (14) e AR (09), em relação ao grupo EA.

Observou-se neste estudo que média de idade dos indi-
víduos foi de 62,2 anos, ou seja, era uma amostra composta 
predominantemente por indivíduos idosos, cujos mesmos 
relataram a presença de dor. De acordo com a literatura, a 
dor crônica acomete grande parte dos idosos, sendo 54,2% 
na faixa etária dos 60-64 anos, 55,9% entre os 65-69 anos, 
65,7% entre os 70-74 anos e 62,5% a partir dos 75 anos. 
Além disso, 35% das pessoas com dor crônica referem inca-
pacidade moderada ou grave e impacto sobre suas atividades 
rotineiras19. Pode-se observar que, de acordo com a Escala 
Visual Analógica da dor, os indivíduos relataram a dor em 
intensidade moderada (OA e AR) ou intensa (EA), reforçando 
assim a necessidade de compreender as patologias abordadas 
e as implicações clínicas e funcionais na vida do indivíduo 
portador de alguma delas.

A correlação entre a dor e a qualidade de vida em idosos 
com doenças reumáticas já foi observada anteriormente na 
literatura, onde um estudo demonstrou que o aumento do 

RESULTADOS
Todos os 25 indivíduos inicialmente recrutados foram 

incluídos, sendo que 14 apresentavam OA, 02 apresentavam 
EA e 09 apresentavam AR.

A faixa etária predominante foi dos 50 aos 59 anos (32%), 
porém a idade média geral da amostra foi de 62,2 anos. O gênero 
prevalente foi o feminino (84%). A maioria dos indivíduos apre-
sentava ensino médio completo (44%) e, com relação ao estado 
civil, eram casados (48%). A maioria dos indivíduos fazia uso 
contínuo de 03 a 05 medicamentos (56%) e a patologia associada 
mais relatada foi a hipertensão arterial sistêmica (56%), seguida 
pelo Diabetes Mellitus (20%). Ainda, a maioria da amostra 
relatou possuir histórico familiar de doença reumática (52%).

A tabela 1 demonstra os resultados da dor, por meio da 
Escala Visual Analógica da dor.

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos analisados com relação à dor. Porém foi possível ob-
servar que os indivíduos com EA apresentaram um quadro de 
dor intensa, enquanto os indivíduos com AR e OA apresentaram 
um quadro de dor moderada, aproximando-se à classificação 
intensa, respectivamente.

A tabela 2 demonstra os resultados obtidos pelo questio-
nário de Qualidade de Vida SF-36.
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quadro álgico pode resultar no decréscimo dos domínios que 
compõe a qualidade de vida20. O que pode ser evidenciado 
neste estudo, visto que os indivíduos com EA apresentaram 
a maior intensidade de dor de acordo com a Escala Visual 
Analógica da dor associado ao pior escore estatisticamente 
significativo do domínio limitação por aspectos físicos da 
qualidade de vida, em relação aos indivíduos com OA e AR.

Em relação a OA, um estudo buscou analisar a qualida-
de de vida de indivíduos com e sem a doença. Os participantes 
foram submetidos a avaliação do Questionário de Qualidade 
de Vida SF-36 e randomizados de acordo com a presença, ou 
não da patologia. Observou-se que os indivíduos com OA 
apresentaram menores valores totais em relação aos indiví-
duos sem a doença (44,23±30,60 vs. 65,4±35,65; p=0,001), 
sendo que os domínios capacidade funcional (15,66±20,64 
vs. 80,23±23,59; p<0,0001) e limitação por aspectos físicos 
(18,33±30,91 vs. 60,52±32,76; p=0,0008 respectivamente) 
foram os mais expressivos21. Apesar disso, observou-se, 
no estudo atual, que os indivíduos com OA (32,14±31,66) 
apresentaram valores superiores ao do autor supracitado, em 
relação à limitação por aspectos físicos, e melhores valores 
sobre os indivíduos com AR e EA, respectivamente, inclu-
sive estatisticamente. Ainda, dentre os grupos analisados, 
os indivíduos com OA apresentaram melhores valores de 
seis domínios da qualidade de vida em relação aos demais. 

Melhorar o controle dos sintomas, especialmente 
do quadro doloroso, é uma das estratégias primordiais no 
controle da AR, pois esta variável apresenta um grande 
impacto sobre a funcionalidade e a qualidade de vida dos 
indivíduos, inclusive em condições econômicas. Um estudo 
com 53 indivíduos com AR tinha por objetivo analisar a dor 
e a qualidade de vida dos participantes. Após a aplicação de 
testes específicos, foi possível observar que a maioria da 
amostra demonstrou dor grave (60%), cuja mesmo exerceu 
forte influência sobre a capacidade funcional e a qualidade 
dos indivíduos com AR11. Apesar de neste estudo ter sido 
observado dor moderada entre os indivíduos com AR, 
observou-se que esta pode ter exercício influencia sobre a 
qualidade de vida dos mesmos, haja visto que o grupo com 
AR apresentou maior dor do que o grupo OA e piores escores 
da qualidade de vida, sendo significativo para o domínio 
limitação por aspectos físicos.

Um estudo avaliou a dor e qualidade de vida de 86 in-
divíduos com doenças reumáticas por meio da Escala Visual 
Analógica da dor e do Questionário de Qualidade de Vida 
SF-36. De modo geral, e adotando os resultados absolutos, 
observou-se que os indivíduos com OA apresentaram a dor 
um pouco mais elevada em relação ao grupo AR, indo de 
encontro aos resultados aqui obtidos. Por outro lado todos os 
domínios da qualidade de vida foram maiores nos indivíduos 
com OA em relação aos indivíduos com AR, concordando 
com os resultados apresentados neste estudo, exceto para o 
domínio aspectos sociais22. Apesar disso, deve-se ressaltar 
que apenas o domínio limitações por aspectos físicos apre-
sentaram diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos OA, AR e EA.

A EA impacta significativamente a capacidade fun-
cional, a condição socioeconômica e os aspectos físicos e 
psicológicos relacionados à qualidade de vida dos indivíduos 
portadores23. O que pode ser visto em um estudo com indiví-
duos chineses portadores de EA, cujo mesmo demonstrou que 

os acometidos estão mais propensos a sofrer de ansiedade, 
depressão e menor qualidade de vida quando comparados 
com indivíduos sem a doença. Além disso, a presença de 
problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, torna-
-se um fator agravante da qualidade de vida dos indivíduos 
com EA24.

Nos achados do presente estudo foi possível identi-
ficar que os indivíduos com EA apresentaram, em geral, 
piores escores de dor e dos domínios limitação por aspectos 
físicos, dor, estado geral de saúde e limitação por aspectos 
emocionais da qualidade de vida, em comparação aos outros 
grupos, cujos mesmo não apresentavam a doença. O que vai 
ao encontro de um estudo que avaliou a dor e qualidade de 
vida em indivíduos com e sem EA, cujo mesmo demonstrou 
que os indivíduos com EA apresentaram, estatisticamente, 
maior nível de dor e piores escores de seis domínios da qua-
lidade de vida, incluindo a limitação por aspectos físicos25.

O estudo apresenta limitações. Acredita-se que a discre-
pância no número de indivíduos em cada grupo da amostra 
pode ter sido um fator capaz de influenciar nos resultados 
obtidos. A estratégia de busca e seleção dos participantes 
através de uma técnica de amostragem por conveniência, 
associada a baixa prevalência das doenças reumáticas na 
população pode ter sido um fator determinante para o baixo 
número de indivíduos recrutados. Embora o número da 
amostra seja pequeno, isso não impossibilita a geração dos 
dados apresentados.

CONCLUSÃO
Ao remeter-se a problemática deste estudo que analisou e com-
parou a dor e a qualidade de vida de indivíduos com doenças 
reumáticas osteoarticulares, torna-se essencial o desenvolvimen-
to de estratégias e políticas que assistir a este público. 
Em geral, os indivíduos com doenças reumáticas osteoarticu-
lares apresentaram diferença na limitação por aspectos físicos 
relacionados à qualidade de vida, sendo que os portadores de 
EA e AR apresentaram piores escores deste domínio em relação 
aos portadores de OA, respectivamente.
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