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RESUMO 
 

Introdução: a artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória, 

sistêmica, que se caracteriza por poliartrite crônica podendo causar redução da força 

muscular, deformidades articulares irreversíveis, aumentando o risco de queda. 

Objetivo: analisar prospectivamente a ocorrência de queda em pacientes com artrite 

reumatoide (AR) e sua associação com fatores de risco. Material e métodos: uma 

coorte de 86 pacientes com AR foi avaliada quanto a atividade da doença pelo 

Disease Activity Score (DAS-28), funcionalidade pelo Health Assessment 

Questionnaire (HAQ), responderam a uma ficha de avaliação sobre quedas e uso de 

medicações e foram submetidos aos testes Escala de Equilíbrio de Berg (Berg), 

Timed Up and Go (TUG), Caminhada de 6 Minutos (TC6MM) e Short Physical 

Performance Battery (SPPB). A análise dos dados foi realizada por meio dos testes 

de Kolmogorov-Smirnov para normalidade, correlação de Pearson, Spearman e Qui-

quadrado, com nível de significância de P ≤ 0,05. Resultados: foram avaliados 86 

pacientes dos quais 48,8% apresentaram uma queda e 19,8% apresentaram duas 

ou mais quedas. A média do DAS-28 foi de 3,5 (±1,09), o que caracteriza moderada 

atividade da doença. Em 89,5% dos pacientes verificou-se uso de 4 ou mais 

medicamentos por dia, o que foi associado com a presença de quedas (x2 = 5,726; p 

= 0,017). A ocorrência de quedas se associou à história prévia de queda (x2 = 9,501; 

P = 0,002) e aos testes de aptidão física e de equilíbrio SPPB (r = 0,226; p = 0,037) 

e Berg (r = 0,212; p = 0,050). Conclusões: a ocorrência de quedas foi elevada em 

comparação com dados da literatura; e história prévia de quedas, polifarmácia e 

testes de aptidão física e de equilíbrio se associaram à ocorrência de quedas. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio postural. Aptidão física. Artrite reumatoide. Acidentes por 

quedas. Preparações farmacêuticas. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is an inflammatory disease characterized by 

chronic polyarthritis that may cause reduced muscle strength and irreversible 

deformities, increasing the risk of falling. Objective: To analyze prospectively the 

occurrence of falls in patients with rheumatoid arthritis (RA) and its association with 

risk factors. Material and methods: A cohort of 86 patients with RA was assessed for 

the disease activity by Disease Activity Score (DAS-28), functionality Health 

Assessment Questionnaire (HAQ), they responded to an evaluation form about falls 

and medication use and were submitted to Berg Balance Scale (Berg), Timed Up and 

Go (TUG), 6-minute walk (TC6MM) and Short Physical Performance Battery (SPPB). 

Data analysis was performed using the Kolmogorov-Smirnov tests for normality, 

Pearson correlation, Spearman and Chi-square, with P ≤ 0.05 significance level. 

Results: 86 patients were evaluated of which 48.8% had a fall and 19.8% had two or 

more falls. The average DAS-28 was 3.5 ± 1.09, which characterizes moderate 

disease activity. In 89.5% of patients it was found the use of 4 or more drugs per day, 

which was associated with the presence of falls (X2 = 5.726; p = 0.017). The 

occurrence of falls was associated with a previous history of fall (x2 = 9.501, P = 

0.002) and physical fitness tests and SPPB balance (r = 0.226; p = 0.037) and Berg 

(r = 0.212; p = 0.050). Conclusions: the occurrence of falls was high compared with 

literature data; and previous history of falls, polypharmacy and physical fitness and 

balance tests were associated with the occurrence of falls. 

  

Keywords: Postural balance. Physical fitness. Rheumatoid arthritis. Accidents from 

falls. Pharmaceutical preparations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Artrite reumatoide 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica que 

tem como característica principal a presença de poliartrite crônica simétrica de 

grandes e pequenas articulações. Essa condição causa grande impacto social e 

econômico, considerando as deformidades articulares irreversíveis e o significativo 

declínio na capacidade funcional dos pacientes acometidos, pois a doença ocorre, 

sobretudo, em pacientes entre 40 e 60 anos de idade. 1,2 

Cerca de 0,5% a 1% da população adulta mundial é acometida pela AR. No 

Brasil são poucos os estudos que avaliam as características demográficas e clinicas 

da AR, a maioria das informações são provenientes da Europa e dos Estados 

Unidos. Estudo multicêntrico brasileiro em amostras populacionais das 

macrorregiões do país encontrou prevalência de até 1% da população adulta. 3-5  

 Com o aparecimento de novas formas de tratamento esses pacientes estão 

vivendo mais, ficando assim, mais propensos a terem doenças associadas com o 

envelhecimento, tais como a osteoporose. A etiologia da osteoporose é multifatorial, 

e em pacientes com AR, pode ser decorrente da prolongada atividade inflamatória 

da doença como também consequência ao tratamento com corticosteroides. 2,6  

 

1.2 Queda em pacientes com artrite reumatoide 

 

A queda pode ser definida como sendo a ocorrência de um evento não 

intencional que leva uma pessoa, inadvertidamente, a cair ao chão em um nível 

inferior á posição inicial. São mais comuns e frequentemente temidas por idosos, e 

ocasionadas na maioria das vezes por fatores ambientais. 7,8 

Alguns autores relatam que existe uma incidência maior de queda em 

mulheres até os 75 anos, e que, após esta idade, as chances são similares em 

ambos os sexos, porém, esse fato permanece ainda pouco esclarecido na literatura. 

O índice de fratura também é maior nas mulheres, devido a fatores de fragilidade, 

tais como, exposição a atividades domésticas, diminuição da massa magra e da 

força muscular. 9,10  
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As quedas ocorrem frequentemente nas pessoas com idade mais avançada. 

Vários estudos referem que cerca de 30% dos idosos caem a cada ano, sendo 

essas quedas provocadas por causas intrínsecas e extrínsecas, tendo como 

principal complicação a fratura de quadril que é uma das principais causas de morte 

entre idosos. 8,11-13 

Dentre os principais fatores intrínsecos podemos citar as mudanças físicas e 

mentais relacionadas à idade, diminuição da capacidade funcional, inatividade, 

aparecimento de doenças crônicas, doenças osteoarticulares, alteração do 

equilíbrio, vertigem, uso de medicamentos, hipotensão ortostática, alteração da 

visão e da audição. Outro grande problema é a perda de força muscular, que para 

alguns estudiosos é uma das causas mais comuns de incapacidade funcional na 

comunidade, predispondo os idosos às quedas e às limitações funcionais. 8  

Em um estudo, no qual foi avaliado o risco de quedas em uma amostra de 

150 idosos atendidos em uma unidade básica de saúde, mostrou-se que os fatores 

extrínsecos tiveram maior frequência quando comparados aos intrínsecos. Os 

fatores extrínsecos mais frequentes foram pisos escorregadios ou molhados 

(42,6%), pisos irregulares ou com buracos (35,2%), degrau alto e/ou desnível no 

piso (16,7%), seguido de escadaria sem corrimão (5,6%). 8 

As quedas podem ser classificadas de acordo com a frequência em que 

ocorrem. A queda acidental é decorrente de uma causa extrínseca, ocorre em 

evento único, isto é, dificilmente voltará a acontecer se forem tomadas medidas 

preventivas, modificando os riscos ambientais antes presentes. A queda recorrente é 

causada por fatores intrínsecos como doenças crônicas, distúrbios do equilíbrio 

corporal, entre outros. 7,14,15 

A queda pode ainda ser dividida de acordo com a presença ou não de lesões. 

Quedas com lesões graves são as que proporcionam luxações, fraturas ou 

traumatismo crânio encefálico. Já as abrasões, as escoriações, os cortes e os 

hematomas são considerados lesões leves. Há também a classificação de acordo 

com o tempo de permanência no chão. Um tempo prolongado no chão, é uma 

permanência por mais de 15 a 20 minutos. 14 

Os idosos podem apresentar dificuldades para se levantar após sofrer um 

episódio de queda; estando este sozinho, o mesmo poderá permanecer por um 

longo período no chão, podendo sofrer danos físicos, como, desidratação, 

pneumonia e ou danos psicológicos, como, por exemplo, o medo de novas quedas, 
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o que, por sua vez, poderá acarretar isolamento social e, em alguns casos, a 

imobilidade. 16 

O uso de fármacos tem sido apontado em várias literaturas como fator de 

risco de quedas, principalmente quanto ao uso de polifármacos, pois determinadas 

medicações podem diminuir as funções motoras, causar fraqueza muscular, fadiga, 

vertigem ou hipotensão postural 17. Robbins et al., afirmam que o uso de quatro ou 

mais medicações associadas, em idosos, pode levar a maior risco de queda. 18 

A queda é um evento comum e muito temido pela maioria dos idosos, devido 

às suas consequências desastrosas. O medo após a queda pode trazer consigo não 

somente o medo de novas quedas, mas também de machucar- se, ser hospitalizado, 

sofrer imobilizações, ter declínio de saúde ou tornar-se dependente. 7 

Dentre os diversos perigos ambientais, as quedas se destacam entre os 

acidentes domésticos (70%) e no ambiente externo (30%). 19 

A maior parte (85%) das quedas ocorre dentro de casa ou em seus arredores, 

durante o dia, geralmente na execução de atividades cotidianas, como: caminhar, 

mudar de posição, ir ao banheiro, cozinhar, limpar a casa ou tomar banho. 10,19 

A familiaridade com o ambiente domiciliar pode favorecer a uma excessiva 

sensação de segurança. A autoconfiança por estar em seu próprio lar e, 

particularmente, no desempenho de tarefas costumeiras, reduz a atenção em 

atividades simples criando uma situação de risco. Desta forma, acidentes que 

poderiam facilmente ser evitados são causadores da redução da mobilidade ou da 

capacidade funcional. 19 

A descrição do cenário do evento é um dado importante para adequar 

medidas preventivas em razão da íntima relação entre perigos ambientais e quedas. 

20 

As quedas configuram-se problema de saúde pública, não somente pelo 

processo de longevidade da população, mas, também pelas suas implicações de 

morbidade, mortalidade, custo econômico e social. 21 

Pesando-se na complexidade dos fatores que circundam as quedas, vê-se a 

importância de se conhecer as situações que envolvem este evento, e, suas 

consequências, a fim de estabelecer medidas preventivas adequadas. Um 

planejamento adequado permitirá não apenas a redução de danos para os 

pacientes, como também, à família e à comunidade. 12, 21,22 
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Inúmeros estudos foram publicados abordando a incidência e prevenção de 

queda na população idosa. Em comparação há poucas pesquisas de queda 

relacionadas com a ocorrência, consequências e fatores de risco em pacientes com 

AR. 23-28 

O primeiro estudo publicado que avaliou a prevalência de quedas em 

pacientes com AR foi realizado na Califórnia por Fessel et al. no ano de 1992. Após 

um período de publicações esporádicas o tema ressurgiu mais intensamente há 5 

anos, porém com predomínio nas pesquisas internacionais. 29 

Estudos sugerem uma associação entre problemas musculoesqueléticos e 

quedas em pacientes com AR, pois os mesmos podem apresentar hipotensão 

postural, diminuição da força muscular e níveis elevados de dor, o que poderá 

contribuir para aumentar o risco de quedas. Muitos desses pacientes relatam falta de 

confiança no equilíbrio em relação à marcha e medo de sofrerem quedas. 27, 29,30 

 O uso de quatro medicações ou mais, por dia, em especial, os esteroides e 

psicotrópicos demonstrou uma associação significativamente elevada com o risco de 

quedas. Muitos pacientes referiram sentir tontura e desequilíbrio após o uso dos 

mesmos. O risco de queda dobrou em pacientes que utilizavam vários 

medicamentos e em relação aos esteroides o risco aumentou em 50%. 31 

No Brasil foi realizado recentemente um estudo transversal retrospectivo que 

analisou a ocorrência e o risco de quedas por meio de testes fiscos em 97 pacientes 

com AR. O mesmo revelou que 37,4% dos pacientes sofreram uma queda ou mais, 

as mesmas não apresentaram relação com idade, sexo, quantidade de 

medicamentos, atividade da doença e capacidade funcional. 32 

Outra pesquisa nacional retrospectiva realizada em 43 pacientes com AR 

encontrou uma prevalência de quedas de 30,2% e uma relação entre a incapacidade 

funcional e o risco de queda. 33 

Nos últimos 5 anos surgiram estudos prospectivos na Holanda, Japão, 

Inglaterra e Turquia abordando o risco de quedas em pacientes com AR, tais 

pesquisas revelaram que as taxas de queda em pacientes com AR são maiores 

quando comparadas com a população geral, sendo que a incidência variou de 19 a 

50%. 

A alteração do equilíbrio, uso de psicotrópicos, história prévia de quedas, dor 

e edema nas articulações de membros inferiores e o uso de auxiliares de marcha 
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foram alguns dos itens associados com o aumento do risco de quedas em pacientes 

com AR. 27, 31, 34, 35 

 Considerando-se a presença de vários fatores de risco para quedas 

conhecidos particularmente para a população de idosos, como alterações 

articulares, diminuição da força muscular em membros inferiores, redução da 

mobilidade, uso de vários medicamentos, bem como a elevada taxa de ocorrência 

de quedas em pacientes com artrite reumatoide é importante conhecer a relevância 

destes fatores de risco especificamente para esta população. A identificação de 

instrumentos preditores de queda pode subsidiar medidas preventivas para quedas 

em pacientes com AR, reduzindo sua frequencia e impacto.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Analisar prospectivamente durante um ano a ocorrência de queda em 

pacientes com AR. 

Analisar se testes de aptidão física e equilíbrio estão associados ao risco de 

quedas em pacientes com AR. 

Analisar se há associação entre quantidade e tipo de medicamentos com 

ocorrência de quedas em pacientes com AR. 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

 Avaliar o desempenho dos pacientes com AR nos testes físicos em função da 

idade. 

Analisar se há associação entre histórico de quedas e medo de quedas com 

ocorrência de quedas em pacientes com AR. 

 Analisar se a atividade da doença e a funcionalidade estão associadas com a 

ocorrência de quedas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Aspectos éticos 

 

 O projeto do estudo foi encaminhado para a Plataforma Brasil e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, 

recebendo o número do parecer 500.156. (ANEXO A). 

 

3.2 Local de Estudo 

 

 Esse estudo foi realizado na cidade de Marília, no Ambulatório de 

Especialidades Governador Mário Covas que integra a Rede Regional de Atenção à 

Saúde – RRAS-10 do Departamento Regional de Saúde de Marília – DRS-IX, 

compreendendo 05 microrregiões de saúde (Marília, Assis, Ourinhos, Tupã e 

Adamantina) totalizando uma população estimada em 1.200.000 habitantes.  

 A entrevista e os testes físicos foram realizados na área do Ambulatório. 

 

3.3 Tipo de estudo 

 

Estudo de coorte prospectivo com acompanhamento pelo período de 12 

meses. 

 

3.4 Amostragem 

 

 A amostra foi iniciada no ano de 2012, com 97 pacientes de ambos os sexos, 

com diagnóstico de artrite reumatoide em acompanhamento no ambulatório de 

reumatologia da Famema incluídos em um estudo retrospectivo de quedas (ANEXO 

B), estes pacientes foram acompanhados por 12 meses e submetidos a novas 

avaliações.  
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3.4.1 Critérios de Inclusão 

 

 Diagnóstico de AR confirmado em consulta médica conforme os critérios de 

classificação do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) de 1987 ou os 

Critérios Classificatórios para AR de 2010 da ACR/EULAR (European League 

Against Rheumatism). 36 (ANEXO D e E) 

 Capacidade cognitiva e física para responder aos questionários 

 Possuir Independência física. 

 

 3.4.2 Critérios de exclusão 

 

 Possuir incapacidade cognitiva para responder aos questionários  

 Ser cadeirante ou ter outras incapacidades físicas que limite a execução dos 

testes. 

 

3.5 Procedimentos da coleta de dados 

 

 A coleta de dados foi iniciada no ano de 2012 como parte de um estudo 

retrospectivo de quedas. Os pacientes compareciam ao ambulatório onde se 

realizava a checagem dos critérios diagnósticos, a verificação de dados 

antropométricos e a clinimetria com mensuração de DAS28 (Disease Activity Score – 

Índice de Atividade da Doença) e HAQ (Health Assessment Questionnaire). A seguir 

respondiam ao questionário sobre quedas e eram submetidos a avaliação de aptidão 

física pelo teste de caminhada de 6 minutos e avaliação de equilíbrio por meio dos 

testes SPPB (Short Physical Performance Battery), TUG: (Timed Up and Go Test) e 

escala de equilíbrio de Berg. 

 As amostras de sangue foram testadas no Hemocentro para a realização dos 

exames de velocidade de hemossedimentação e dosagem da proteína C reativa, 

sendo aceitos intervalos de até 1 semana entre a coleta de sangue e a realização da 

clinimetria e dos testes físicos. 

 A partir da avaliação inicial os pacientes foram convidados a participar do 

estudo prospectivo e foram esclarecidos verbalmente e por escrito sobre todos os 

procedimentos e aspectos ético-legais pela pesquisadora. Todos os indivíduos 

aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e 
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esclarecido (APENDICE A). A seguir, foi feito contato telefônico trimestralmente 

durante o período de um ano para questionar os pacientes a respeito da ocorrência 

de quedas e de sua caracterização. Após 12 meses os pacientes foram submetidos 

a nova avaliação médica e novos testes físicos conforme realizados ao início.  

 Os testes físicos também foram realizados pela enfermeira pesquisadora em 

conjunto com uma professora de educação física.  

 

3.6 Instrumentos de avaliação 

 

 3.6.1 Índice de Atividade da Doença (Disease Activity Score - DAS-28) 

 

Quantificar a atividade de doença e o dano articular é importante para 

monitorar a evolução clínica e o tratamento da artrite reumatoide. Instrumentos que 

reúnem medidas de avaliação são utilizados com o objetivo de acessar o curso da 

AR. 

O DAS é um escore de atividade de doença que foi publicado pela primeira 

vez em 1990. Após modificações passou a ser denominado em sua versão atual de 

DAS 28. O mesmo avalia quatro variáveis: o número de articulações com edema; 

número de articulações com dor; velocidade de hemossedimentação (VHS) em 

mm/h; e da autoavaliação quanto à saúde global realizada por meio de uma escala 

visual analógica (EVA). 37 

O DAS28 foi validado em estudos prospectivos e tem-se mostrado um 

instrumento simplificado e confiável para utilização em trabalhos científicos; além 

disso, os trabalhos demonstraram que as 28 articulações examinadas no 

DAS28(ombros, cotovelos, punhos, metacarpofalangeanas, interfalangeanas 

proximais e joelhos, bilateralmente) representam as mais frequentemente 

acometidas pela artrite reumatoide. 37 

Segundo o Consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia de 2011 os 

pontos de corte segundo a atividade da doença indicam, ≤ 2,6 (remissão), > 2,6 e ≤ 

3,2 (baixa atividade), > 3,2 e ≤ 5,1 (moderada atividade) e > 5,1 (alta atividade). 

Quanto mais alto o valor maior será a atividade da doença no momento da 

avaliação. 36 
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 3.6.2 Questionário de identificação e quedas 

 

 O questionário de identificação e quedas foi elaborado e utilizado na 

realização de estudo prospectivo, o qual analisou a ocorrência e os fatores de risco 

de quedas em pacientes com AR. 32 (Anexo B) 

 Após o registro de informações de identificação pessoal os pacientes foram 

questionados em relação a presença de doenças crônicas, medicações, uso de 

dispositivo assistido de marcha, prótese e órteses e, por último, a presença de 

quedas e suas características. 32 (ANEXO C) 

 

 3.6.3 Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

 

O questionário HAQ é composto por 20 perguntas divididas em 8 categorias 

que avalia a capacidade funcional do doente em desenvolver as atividades diárias 

comuns a qualquer pessoa, tais como: vestir-se, higienizar-se, erguer-se, deslocar-

se, comer, apanhar e segurar objetos. Para cada pergunta o paciente indica o grau 

de dificuldade que vai de 0 a 3, onde respectivamente indica nenhuma dificuldade e 

incapacidade de realizar tais atividades. 38 

Foi construído por Fries et al. em 1980 e validado no Brasil por Ferraz et al. 

em 1990. Neste questionário a menor pontuação indica melhor capacidade funcional 

e para quantificar tais capacidades, é obtida a média dos domínios do questionário, 

a qual varia de 0 (zero) a 3 (três) para cada domínio, onde 0-1 o paciente apresenta 

alteração leve da capacidade funcional, de 1-2 alteração moderada e 2-3 alteração 

grave de sua capacidade funcional. 38, 39 (ANEXO F)  

 

 3.6.4 Escala de Equilíbrio de Berg (BERG) 

 

A escala de Berg é muito utilizada principalmente para determinar os fatores 

de risco para perda da independência e para quedas em idosos e foi traduzida por 

Miyamoto em 2004.40 A mesma é muito utilizada em pesquisas científicas e 

direcionada tanto para idosos, que vivem institucionalizados ou na comunidade, 

como para a pacientes com diversos tipos de incapacidades independentemente da 

idade, entre elas a AR. 41,42  
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A escala avalia o equilíbrio em 14 itens comuns à vida diária. Cada item 

possui uma escala ordinal de cinco alternativas variando de 0 a 4 pontos, sendo a 

pontuação máxima, portanto, 56 pontos. Os pontos são baseados no tempo em que 

uma posição pode ser mantida, na distância que o membro superior é capaz de 

alcançar à frente do corpo e no tempo para completar a tarefa. Quanto menor a 

pontuação atingida pelo indivíduo, maior será o seu risco de queda, sendo que o 

valor preditivo de quedas em idosos é abaixo de 45 pontos. 40-42 (ANEXO G) 

 

 3.6.5 Teste Timed Up and Go (TUG) 

 

O TUG é um instrumento utilizado para avaliar em idosos o risco de quedas e 

o equilíbrio corporal, o mesmo foi proposto por Podsiadlo no ano de 1991. As 

mudanças no sistema musculoesquelético relacionadas ao processo de 

envelhecimento são semelhantes em pacientes com AR e constituem fatores 

intrínsecos para as quedas, o que poderia justificar o uso de instrumentos de 

avaliação do risco de quedas em ambos os casos 8,4.  

“É um teste simples no qual avalia o equilíbrio sentado, transferências de 

sentado para a posição em pé, estabilidade na deambulação e mudanças do curso 

da marcha sem utilizar estratégias compensatórias”. 41 

No TUG cronometra-se o tempo gasto para que o idoso levante de uma 

cadeira sem braço, calçando seu próprio sapato e utilizando seu aparelho de 

assistência usual. O idoso é instruído a percorrer uma distância de três metros, fazer 

um giro de 180º, retornar e sentar na mesma cadeira. A cronometragem inicia 

quando o idoso desencosta a coluna da cadeira e finaliza quando a encosta 

novamente. Os resultados indicam: TUG menos de 10 segundos - idoso sem 

alteração de equilíbrio e com baixo risco de quedas; TUG entre 10 a 20 segundos - 

idoso sem alteração importante de equilíbrio, mas apresentando alguma fragilidade 

e médio risco de quedas; TUG acima que 20 segundos - idoso com alto risco de 

quedas. 43, 44  
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 3.6.6 Short Physical Performance Battery ou Bateria de Testes de Guralnik (SPPB) 

 

 Muitos estudos internacionais apontam a SPPB como um instrumento eficaz 

para avaliar o desempenho físico dos membros inferiores da população idosa. Além 

de ser objetivo, padronizado e multidimensional, tem sido muito utilizado para o 

rastreamento de idosos com risco de desenvolver incapacidades futuras. 45 

 O instrumento SPPB foi desenvolvido com o apoio do National Institute on 

Aging for the Established Populations for Epidemiologic Studies ofthe Elderly 

(EPESE) nos EUA e tem como autor principal Jack M. Guralnik.  

 Este instrumento, validado no Brasil por Nakano no ano de 2007, é composto 

por três testes que avaliam, na sequência, o equilíbrio estático em pé, a velocidade 

de marcha em passo habitual, medida em dois tempos em determinado percurso de 

ida e volta e, indiretamente, a força muscular dos membros inferiores por meio do 

movimento de levantar-se da cadeira e sentar-se nela cinco vezes consecutivas e 

sem o auxílio dos membros superiores. A pontuação para cada teste varia numa 

escala de zero (pior desempenho) a quatro pontos (melhor desempenho). 46,47 

 A somatória dos pontos obtidos nos três testes do SPPB considera de 0 a 3 

pontos para incapacidade ou desempenho muito ruim, 4 a 6 pontos baixo 

desempenho, 7 a 9 pontos moderado desempenho e 10 a 12 pontos bom 

desempenho. 46 

 

Figura 2 – Posicionamento dos pés na avaliação do equilíbrio estático pelo SPPB. 

 A SPPB é uma preditora forte e consistente de declínio funcional, quando 

comparada com o autorrelato acrescentam ainda a alta validade das medidas de 

desempenho físico e as poucas alterações nos resultados relativamente à cultura, 

língua e nível educacional. 45, 46,48 (ANEXO H) 
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 3.6.7 Teste de Caminhada de 6 Minutos (TC6M) 

 

 O teste de caminhada de seis minutos (TC6M) mede a distância que um 

indivíduo é capaz de andar sobre um total de seis minutos em uma superfície dura e 

plana. Foi desenvolvido em 1963 por Balke para avaliar capacidade funcional e 

tolerância ao exercício físico. 49  

 O teste tem se apresentado como um exame simples e pode ser indicado 

como método alternativo simplificado, reprodutível e de baixo custo para avaliação 

da tolerância ao exercício, fornecendo estimativa indireta quanto a diversos 

aspectos, como estadiamento clínico, resposta a intervenções e qualidade de vida, 

especialmente naqueles com maior redução da capacidade funcional custo e 

reduzida dificuldade operacional. 49  

  O objetivo original da caminhada de seis minutos foi testar a tolerância ao 

exercício em pacientes com doença respiratória crônica e insuficiência cardíaca, 

mas o mesmo tem sido usado para medir a capacidade de desempenho de exercício 

funcional em outras populações, incluindo idosos saudáveis, pessoas submetidas a 

artroplastia de joelho ou quadril, fibromialgia, e esclerodermia.49,50 

 O ideal é que este método seja realizado em um corredor de 30 metros, 

fechado, tranquilo por um único aplicador. Os participantes são instruídos antes do 

teste de usar roupas e sapatos confortáveis e de usar seu típico andar durante o 

teste. Os estímulos verbais podem ser dados a cada minuto pelo instrutor e o 

paciente deve ser monitorado quanto aos sinais vitais e percepção de esforço. 

Quanto maior a distância percorrida em seis minutos, melhor a capacidade funcional 

do paciente. 50 

 Não foi encontrado valor de referência para pacientes com AR, mas estudos 

consideram valores de referência em adultos saudáveis de 580 metros para homens 

e 500 metros para mulheres. 50  
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3.7 Análise dos dados 

 

 O teste de aderência utilizado foi o Komolgorov-Smirnov (KS). Os valores 

foram expressos em mediana, para as variáveis não paramétricas e em média e 

desvio padrão para as variáveis paramétricas com significância estatística de p ≤ 

0,05.  

 As correlações foram analisadas através dos testes de Pearson, de 

Spearman e Qui-quadrado, com nível de significância de p ≤ 0,05. O programa 

utilizado foi o SPSS v. 21 (IBM Armonk, NY, USA, 2012). 51  
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4 RESULTADOS 

 

Foram incluídos 97 pacientes no estudo, ocorreram 11 perdas: 3 por óbito, 3 

pacientes migraram para outro serviço de acompanhamento médico, 2 pacientes 

ficaram acamados, 1 pacientes não foi encontrado, 1 recusou e 1 sofreu entorse de 

tornozelo, totalizando, assim, 86 pacientes com diagnóstico de AR que foram 

acompanhados durante um ano e avaliados ao início e ao final do período, no 

ambulatório de Reumatologia da Famema. A maioria da amostra foi composta por 

mulheres, casadas, com média idade de 56,2 (± 11,8) anos, com sobrepeso e ensino 

fundamental incompleto. Quanto ao tempo da AR, a partir do diagnóstico, verificou-

se uma mediana de 11 anos, sendo que, 48,8% dos casos concentraram-se entre 0 

e 10 anos. (Tabela1) 

Com relação à atividade da doença, verificou-se que a média geral do DAS-

28 foi de 3,4 (±1,2), o que caracteriza a amostra em nível moderado de atividade da 

doença. Ao verificar a média do HAQ constatou-se que os pacientes apresentaram 

alteração leve da capacidade funcional. 
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Tabela 1 - Características da amostra de pacientes com artrite reumatoide. 
(continua) 

Variável Valor 

Gênero (%) 
Feminino 
Masculino 

 
88,4 
11,6 

Idade (anos) 
Média (DP) 
Mín.-Máx 

 
56,2 (±11,8) 

24 – 90 
Massa Corporal (Kg) 

Média (DP) 
Mín.-Máx 

 
69,9 (±15,4) 

35 – 105 
Estatura (metros) 

Média (DP) 
Mín.-Máx. 

 
1,57 (±0,07) 
1,36 – 1,77 

IMC (Kg/m
2
) 

Média (DP) 
Mín.-Máx. 

 
28 (±5,4) 

14,8 – 38,6 
Escolaridade (%) 

Sem escolaridade 
Fundamental incompleto 
Fundamental completo 
Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino técnico 
Superior incompleto 
Superior completo 

 
5,8 

46,5  
19,8  
5,8 

15,1 
1,2 
3,5 
4,6 

Estado Civil (%) 
Casado 
Solteiro  
Viúvo 
Divorciado 
Convivente 

 
60,5 
11,6 
10,5 
11,6 
5,8 

Etnia (%) 
Branca 
Parda 
Negra 

 
55,8 
31,4 
12,8 

Tempo a partir do diagnóstico  
Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx 

Duração da doença (%) 
0-10 anos 
11 – 20 anos 
21 – 30 anos 
31 – 40 anos 
41 – 48 anos 

DAS 28  
Média (DP)  
Mín.-Máx. 
Remissão < 2,6 
Baixa atividade >2,6 e ≤ 3,2 
Moderada atividade >3,2 e  ≤5,1  
Alta atividade > 5,1  

 
11 (7 – 17,2) 

2-48 
 

48,8 
35 

12,8 
2,3 
1.1 

 

 

3,5 (±1,09) 
1,5 – 6,6 

27,9% 
16,3% 
47,7% 
8,1% 
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Tabela 1 - Características da amostra de pacientes com artrite reumatoide. 
(Conclusão) 

Variável Valor 

Articulações edemaciadas  
Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx 

 
Articulações doloridas  

Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx. 
 

Escala visual analógica (0-100 pontos) 
Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx. 

 
VHS 

Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx. 

 
1 (0 – 3) 

0 – 14 
 
 

1 (0 – 3) 
0 – 28 

 
 

20 (0 – 50) 
0 – 90 

 
 

25 (15,75 – 40) 
5 – 115 

PCR 
Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx. 

 
 

5,85 (2,57 – 14,17) 
0,8-55 

HAQ  
Média (DP) 
Mín.-Máx.  
Incapacidade leve 01 – 
Incapacidade moderada 1 – 2 
Incapacidade grave 2 – 3 

 
0,79 (±0,7) 

0 – 2,88 
65,1 
27,9 

7 

DP: desvio padrão; Mín; mínimo; Máx: máximo; Kg: quilograma; IMC: índice de massa corporal; DAS-
28: (Disease Activity Score – Índice de Atividade da Doença); VHS: velocidade de 
hemossedimentação; PCR: proteína-C-reativa; HAQ: (Health Assessment Questionnaire). 
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 No presente estudo, os pacientes com AR também apresentaram diversas 

comorbidades. A hipertensão arterial sistêmica esteve presente em mais da metade 

dos pacientes. 

 

HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM: Diabetes Mellitus; ICC: Insuficiência cardíaca congestiva. 

Figura 1 - Diagnósticos associados a AR na amostra. 

Em decorrência da diversidade de doenças que os pacientes com AR 

apresentaram, o número de medicamentos prescritos foi elevado. Observa-se na 

Tabela 2 que a média de medicamentos usados regularmente foi de 6,6 (±2,69), 

incluindo miorrelaxantes, protetores gástricos, complexos vitamínicos e diversos 

outros. 

3,4% 
7,0% 7,0% 8,1% 

11,6% 12,6% 

17,4% 

53,5% 
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Tabela 2 - Medicações de uso contínuo. 

Variável Valor 

Número de medicações 

Média (DP) 
Mín.-Máx. 

 
6,6 (±2,7) 

1 - 13 
 

Medicações (%) 
DMCD sintéticos 
DMCD biológicos 
Anti-hipertensivos 
Corticoides 
Psiquiátricos 
Analgésicos 
Antiinflamatórios 
Outros 

Quantidade de medicações por 
paciente (%) 

Nenhuma 
Até 3 medicações 
4 ou mais medicações 

 
90,7 
22,1 
55,8 
41,9 
27,9 
26,7 
16,2 
84,9 

 
 

0 
10,5 
89,5 

DMCD: drogas modificadoras do curso da doença. 

No presente estudo 48,8% dos pacientes sofreram queda, totalizando 67 

episódios no período. (Tabela 3.) 

O local de maior ocorrência de queda foi em casa, sobretudo em decorrência 

de tropeção e escorregão durante a deambulação no período da manhã. A dor e as 

lesões estiveram presentes em 50,9% das quedas e 4.4% sofreram fraturas, mas 

muitos pacientes não procuraram nenhum tipo de atendimento.  

Os auxiliares de marcha foram utilizados por 9,3% dos pacientes com AR, 

4,6% faziam uso de prótese de quadril e joelho e 75,6% referiram medo de sofrer 

algum episódio de queda. (Tabela 3) 
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Tabela 3 - Distribuição das quedas no período de 1 ano de acompanhamento. 

Variável Valor 

Quedas 
Mediana (P25 – P75)  
Mín.- Máx. 

 
0 (0 – 1) 

0 – 4 
Número de quedas (%) 

0 
1 
2 
3 
4  

 
51 
29 

12,8 
4,7 
2,3 

 
Local da queda (%) 

Casa 
Rua 
Trabalho 
Outros 

 
58,2 
34,3 

6 
1,5 

Atividade durante a queda (%) 
Deambulando 
Atividades domésticas 
Subir e descer degraus 
Se abaixando 
Lavando o chão 

 
65,7 
16,4 
10,4 

4,5 
3 

Motivo que levou a queda (%) 
Tropeçou 
Escorregou 
Fraqueza em MMII 
Entorse 
Desequilíbrio 
Vertigem 
Outros 

 
40,2 
25,3 

12 
7,5 
7,5 

6 
1,5 

Período do dia em que ocorreu a queda (%) 
Manhã 
Tarde  
Noite 

 
41,8 
37,3 
20,9 

Procedimento após a queda (%) 
Nenhum 
Pronto Socorro 
Consulta Médica 

 
91 

4,5 
4,5 

Consequências da queda (%) 
Sem consequência 
Dor 
Ferimento 
Fratura 

 
44,7 
32,9 

18 
4,4 

P25: Percentil 25%; P75: Percentil 75%; MMII: membros inferiores. 

Com base nos valores de referência utilizados para idosos a amostra 

apresentou desempenho satisfatório em todos os testes físicos. (Tabela 4) 
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Tabela 4 - Aptidão física e testes de equilíbrio. 

Variável Valor (%) 

BERG  
Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx. 
Risco para quedas <45  

 
55 (50,7 – 56) 

30 – 56 
12,9 

TUG  
Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx. 

Baixo risco > 10 s 
Moderado risco 11 e 20 s  
Elevado risco >20 

 
8,7 (7,1 – 11,3) 

6 – 32 
69,4 
28,2 

2,3 
SPPB  
Mediana (P25 – P75)  
Mín.-Máx. 

Bom desempenho 10-12 
Moderado desempenho 7-9 
Baixo desempenho 4-6 
Incapacidade 0-3  

 
11 (9 – 12) 

 3 – 12 
73,2 
19,7 

5,8 
11,1 

TC6MM  
Média (DP)  
Mín.-Máx. 

Insatisfatório 
Satisfatório (580m – Masculino/500m – Feminino) 

 
429 (±129)  

120 – 780 
72,9 
27,1 

HAQ: (Health Assessment Questionnaire); BERG: Escala de Equilíbrio de Berg; TUG: (Timed Up and 
Go Test); s- segundos; SPPB: (Short Physical Performance Battery); P25: Percentil 25%; P75: 
Percentil 75%; TC6MM: Teste de caminhada de 6 minutos. 

 Houve correlação fraca entre os testes Berg (r = -0,429; P = 0,000) e SPPB (r 

= -0,405; P = 0,000) com a capacidade funcional (HAQ), já os testes TUG (r = 0,580; 

P = 0,000) e TC6MM (r = -0,510; P = 0,000) apresentaram correlação moderada com 

o HAQ.  

 Conforme se pode ver na tabela 5, os testes físicos Berg e SPPB 

apresentaram-se estatisticamente significantes quando associados a presença de 

quedas. 

 O teste físico SPPB foi o único que apresentou correlação com a idade, 

embora fraca, (r= 0,302 e P=0,005). 
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Tabela 5 - Correlação entre os testes de equilíbrio e aptidão física com a ocorrência 

de quedas. 

Testes R P 

BERG 
SPPB 
TUG 
TC6MM 

0,212* 
0,226** 
-0,033 
0,118 

0,05 
0,03 
 

BERG: Escala de Equilíbrio de Berg; SPPB: (Short Physical Performance Battery); TUG: (Timed Up 
and Go Test); TC6MM: Teste de caminhada de 6 minutos; R: correlação Sperman e Pearson; **p < 
0,01 e *p ≤ 0,05. 

 A presença de quedas apresentou significância estatística em relação à 

quantidade de medicamentos ingeridos por dia, porém, com associação 

insignificante. Quanto ao uso de medicamentos específicos o número de quedas não 

foi significativo estatisticamente. 

 O uso de 4 ou mais medicações por dia foi associado com a ocorrência de 

quedas (x2 = 5,726 e P = 0,017), sendo que, dos 42 pacientes que sofreram quedas 

41  faziam uso de 4 ou mais medicações. 

 Foi observado que história prévia de quedas associou-se com a ocorrência de 

quedas, sendo que, dos 42 pacientes que caíram, 22 apresentaram histórico de 

quedas (x2 = 9,501; P = 0,002). 

 A maioria dos testes físicos apresentou-se estatisticamente significantes e 

com fraca correlação com a duração e atividade da doença. Somente o TC6MM e o 

SPPB apresentaram correlação insignificante com a atividade da doença (DAS28). 

 A duração e a atividade da AR não foram correlacionadas com quedas. 

 

Tabela 6 - Correlações dos testes físicos com atividade da doença (DAS28) e 

duração da AR.  

Teste Físico DAS28 Duração da AR 

   
BERG 

 
-0,316** 
 

-0,426** 

TUG 
 

0,193  0,317** 

TC6MM 
 
SPPB 

-0,235* 
 
-0,261* 

-0,339** 
 
-0,354** 

SPPB (Short Physical Performance Battery); TUG-(Timed Up and Go Test); TC6MM - Teste de 
caminhada de 6 minutos; DAS-28 (Disease Activity Score – Índice de Atividade da Doença).** p < 
00,1 *p ≤ 00,5. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 A ocorrência de queda nesse estudo foi elevada em relação a idosos sem AR 

e comparável ao encontrado na maioria dos estudos prospectivos em AR. 27, 31, 34, 35 

Stanmore et al. comentam que a elevada ocorrência de quedas em AR é uma 

importante causa de lesões e fraturas. 31 

 Adultos com AR possuem um risco aumentado de quedas e uma taxa de 

incidência elevada quando comparada com a população em geral. 31,34 Um estudo 

aponta que um em cada três pacientes com AR apresentaram queda durante um 

ano. 30 

 A maioria da amostra foi composta por mulheres com média de idade de 56,2 

(±11,8) anos, mas não foi encontrada associação de queda com gênero e idade. O 

sexo feminino e o avanço da idade são considerados fatores comuns associados 

com a incidência de quedas em idosos. 20 

 Vários estudos, tanto retrospectivos como prospectivos, também não 

encontraram associação de quedas com idade e gênero em pacientes com AR. 24,28, 

30, 31, 34, 52, 53.  Armstrong et al. mostrou em seu estudo retrospectivo, realizado em 

2005, que um terço dos pacientes com AR maiores do que 35 anos de idade 

caíram.30 

 Os idosos geralmente são mais propensos à fraqueza muscular devido ao 

processo de envelhecimento e à redução da atividade física. 8 Adultos com AR de 

todas as idades, muitas vezes, apresentam problemas músculo esqueléticos, com 

diminuição da força muscular e alteração de marcha e equilíbrio, o que pode resultar 

em taxas de queda semelhante entre idosos e pacientes com AR. 31 

 A diminuição da massa muscular e as semelhanças em polifarmácia entre 

homens e mulheres com AR podem resultar em taxas de quedas similares entre os 

grupos. 23 

 O presente estudo mostrou que a maior parte dos pacientes que caíram 

sofreram apenas uma queda em seus domicílios, enquanto deambulavam, devido a 

tropeção ou escorregão, e no período da manhã, o que é coerente com achados da 

literatura apontando que os pacientes, principalmente idosos, passam a maior parte 

do seu tempo no domicílio e que suas atividades concentram-se no período da 

manhã. 10 
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 O DAS28 e o acometimento articular são alguns itens que servem de 

parâmetro para avaliação da atividade da doença e foram apontados como fatores 

de risco para quedas em alguns estudos. 1, 24, 28,29 No entanto, no presente estudo, a 

média da atividade da doença foi moderada e não se associou com a ocorrência de 

queda. Essa falta de associação com medidas de atividade, também foi observada 

no estudo de Marques et al., que atribuiu ao número elevado de pacientes que 

estavam em atividade moderada da doença, calculado pelo DAS28, em conjunto  

com o tamanho reduzido da amostra. 33 

 Segundo Bohler et al., os resultados apresentados em estudos anteriores, a 

respeito da correlação da atividade da doença (DAS28) com a ocorrência de 

quedas, podem estar relacionados com a avaliação, que normalmente ocorre no 

início ou no final dos estudos, ou seja, geralmente não é medida no período que 

antecede as quedas. 28 

 O HAQ é uma ferramenta importante para auxiliar na avaliação da capacidade 

funcional dos pacientes com AR. Estudos apontam a incapacidade funcional como 

fator de risco relacionado à ocorrência de quedas. 1, 23, 27, 28, 32, 33,52 Por outro lado, o 

estudo prospectivo de Hayashibara et al. realizado no Japão com 80 pacientes não 

encontrou relação entre a incapacidade funcional e a presença de quedas, e 

justificou que cinco das oito categorias do HAQ avaliam funções dos membros 

superiores.34 No presente estudo a maioria dos pacientes apresentou 

comprometimento leve da capacidade funcional, o que pode ter influenciado na falta 

de associação entre o HAQ e o risco de quedas. 

 Estudos encontraram correlação entre a capacidade funcional e o 

desempenho nos testes TUG e senta-levanta da cadeira cinco vezes (TSL). 28,33 No 

presente estudo, a correlação observada entre a capacidade funcional (HAQ) com a 

escala de equilíbrio de Berg e o SPPB foi baixa, já em relação ao TUG e TC6M foi 

moderada. Em pacientes com AR existe uma associação de altos escores no HAQ 

com a destruição articular e com a diminuição da força muscular, sendo estes 

considerados fatores de risco para quedas. 54 

 Com base nos valores de referência utilizados para idosos  

a amostra apresentou desempenho satisfatório em todos os testes físicos. 

 Os testes físicos Berg e SPPB apresentaram associação estatisticamente 

significante com a presença de quedas, porém, com insignificante correlação. 
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 Todos os testes físicos aplicados no estudo apresentaram uma correlação, 

tanto com a atividade, como com a duração da AR. Apenas o TUG não mostrou 

nenhuma correlação com a atividade da doença, o que também foi demonstrado em 

estudo transversal recente. 33 

 Associação do desempenho nos testes de aptidão física e de equilíbrio com a 

idade ocorreu somente com o SPPB (r= 0,302 e P=0,005). O SPPB é um 

instrumento eficaz para avaliar o desempenho físico dos membros inferiores da 

população idosa, e pode ser uma ferramenta simples e útil, também, na avaliação de 

pacientes com AR. 46 

 Apesar de não existir um consenso sobre qual número expresse a 

polifarmácia, ela pode ser definida como a utilização concomitante de dois ou mais 

medicamentos, com a seguinte classificação: leve, moderada e grave. Considera-se 

leve o uso de dois a três fármacos, moderada de quatro a cinco e, grave, mais de 

cinco. 55 

 Os pacientes avaliados apresentaram diversas comorbidades e média de 

medicamentos de uso contínuo de 6,6 (± 2,7) ao dia, sendo que, 89,5% dos 

pacientes faziam uso de 4 ou mais medicações. À semelhança do estudo de 

Stanmore et al., 2013, encontramos associação entre a presença de quedas e o uso 

de 4 ou mais medicamentos por dia, contudo, não houve diferença estatística com 

relação ao uso de medicamentos, como, DMCD sintéticos e biológicos, Anti-

hipertensivos, Corticoides, Psiquiátricos, Analgésicos e Anti-inflamatórios. 31 

Portanto, é importante que o profissional ao prescrever e ou ajustar as dosagens dos 

medicamentos realize uma avaliação criteriosa sobre sua real necessidade. 

 Vários estudos descrevem que o uso de medicamento pode ser um fator de 

risco para quedas, tanto em idosos, quanto em pacientes com AR, principalmente, 

se associado ao uso de polifármacos. 7, 20, 30,31, 34 

 Brito et al. relatam que medicações como diuréticos, psicotrópicos, anti-

hipertensivos e antiparkinsonianos podem ser considerados medicamentos que 

propiciam episódios de quedas. Essas drogas podem diminuir as funções motoras, 

causar fraqueza muscular, fadiga, vertigem ou hipotensão postural.  17 

 De acordo com Robbins et al. afirmam que o uso de quatro ou mais drogas 

associadas, em idosos, pode levar a um maior risco de queda, devido ao fato de 

haver forte associação entre as drogas, ou ainda, que o tratamento com 

polifármacos traduza uma condição de saúde precária. 18 
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 Estudos prospectivos encontraram associação entre queda e a utilização de 

medicamentos, com destaque para os anti-hipertensivos, diuréticos, antidepressivos, 

corticoides, psicotrópicos e com o uso de 4 ou mais medicamentos. 30, 31,34 

 O histórico de quedas se associou com a ocorrência de quedas, como 

demonstrado em outros estudos, o que sugere uma atenção especial na avaliação 

de pacientes com AR que já caíram. 27, 31,35  

 Fatores intrínsecos aos indivíduos com AR parecem desempenhar um papel 

importante no medo de cair, que, muitas vezes, está associado com pior 

funcionamento físico e um maior número de articulações dolorosas entre os adultos 

com AR. 29,53 

  Em nosso estudo o medo de cair esteve presente em 75% dos pacientes, um 

valor acima dos encontrados na literatura em pacientes com AR, mas, 

diferentemente de outros estudos, não se encontrou associação entre medo e 

queda. 29,53 

 O acometimento das articulações dos membros inferiores, como quadril, 

joelho, tornozelo e pé foram analisados, mas não apresentaram associação com a 

ocorrência de quedas no presente estudo. Bugdayci et al.35 em seu estudo 

prospectivo com uma amostra  de 181 pacientes encontrou associação entre queda 

e o uso de auxiliares de marcha. Isso pode ser atribuído à alta atividade da doença e 

ao acometimento de membros inferiores da amostra. Em nosso estudo, 9,3% dos 

pacientes utilizavam auxiliares de marcha, mas não foi encontrado associação com 

o risco de quedas.  

 Vários estudos sugerem que sejam feitos estudos prospectivos para 

minimizar o viés de memória. 29, 30, 32,33 Em um estudo prospectivo de 12 meses, 13% 

dos pacientes deixaram de relatar essa ocorrência ao final do período de avaliação. 

56  

 Em nosso estudo, as informações foram obtidas, trimestralmente, por meio de 

contato telefônico, o que melhorou a confiabilidade do relato de quedas e favoreceu 

o esclarecimento detalhado a respeito das suas características. 

 A relevância deste estudo está em apontar a ocorrência elevada de quedas 

em pacientes com AR e investigar fatores que possam ser utilizados como preditores 

de quedas, nesta população. 

 À medida que determinados fatores se associam a redução de atividade da 

doença, de suas lesões e sequelas, podem colaborar para a minimização do risco 
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de queda, mas também, favorecem o aumento da mobilidade, da marcha e do 

desempenho de diversas atividades de vida diária e laboral, podendo 

paradoxalmente proporcionar aumento do risco de quedas. Essa associação 

potencialmente bidirecional de diversos fatores intrínsecos e extrínsecos, pode 

justificar a inconsistência da literatura nos estudos de associação. A enorme 

complexidade da relação entre os fatores de risco e a ocorrência de quedas dificulta 

muito a identificação de modelos preditores de queda. 

 Outros estudos prospectivos, com número maior de pacientes com AR 

poderão confirmar o papel dos fatores de risco, em contextos, intensidades e 

associações diferentes, para que se possa realmente identificar preditores de 

quedas que permitam medidas profiláticas eficientes.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 Pode-se concluir que, a ocorrência de quedas em pacientes com AR é 

elevada e está associada à história prévia de quedas, pior desempenho no teste 

SPPB, na escala de equilíbrio de Berg e com o uso de 4 ou mais medicamentos. 

 As quedas em pacientes com AR não foram associadas com idade, gênero, 

atividade da doença (DAS28), duração da AR, número de articulações doloridas, 

capacidade funcional (HAQ), medo de cair, uso de auxiliares de marcha, 

acometimento das articulações dos membros inferiores e com os testes TC6M e com 

o TUG. 

 O acometimento das articulações de membros inferiores apresentou 

associação, estatisticamente significante, com o desempenho nos testes físicos, no 

entanto, não foi relacionado com a ocorrência de quedas. 

 A identificação de preditores de quedas em pacientes com AR pode auxiliar 

na elaboração de estratégias de prevenção, nesta população. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Famema 
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ANEXO B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Famema 
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ANEXO C - Questionário de Identificação de Quedas 
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ANEXO D – Critérios de classificação do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) 

de 1987 

 

 Para a classificação como Artrite Reumatoide, o paciente deve satisfazer a 

pelo menos 4 dos 7 critérios. Os critérios 1 até o 4 devem estar presentes por, no 

mínimo, 6 semanas. 

CRITÉRIOS DEFINIÇÃO 

1. Rigidez matinal. Rigidez matinal com duração de pelo 
menos 1 hora até a melhora máxima. 

2. Artrite de 3 ou + áreas articulares. Ao menos três áreas articulares 
simultaneamente afetada, observadas 
pelo médico ( interfalangeanas 
proximais, metacarpofalangeanas, 
punho, cotovelos, joelhos, tornozelos e 
metatarsofalangeanas). 

3. Artrite das articulações das mãos. Artrite em punhos ou 
metacarpofalangeanas ou 
interfalangeanas proximais. 

4. Artrite simétrica. Envolvimento simultâneo de áreas de 
ambos os lados do corpo. 

5. Nódulos reumatoides. Nódulos subcutâneos sobre 
proeminências ósseas, superfícies 
extensoras ou em regiões justa-
articulares. 

6. Fator reumatoide sérico. Presença de quantidades anormais de 
fator reumatoide. 

7. Alterações radiográficas. Radiografias posteroanteriores de mão e 
punhos demonstrando rarefação óssea 
justa-articular ou erosões. 
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ANEXO E - Critérios Classificatórios para AR do ACR/EULAR (European League 

Against Rheumatism) de 2010. 

 

 Pontuação maior ou igual a 6 é necessária para a classificação definitiva de 

um paciente como AR 

População-alvo (quem deve ser testado?) 

Pacientes com pelo menos uma articulação com sinovite clínica definida (edema). * 

Sinovite que não seja mais bem explicada por outra doença. 

*Os diagnósticos diferenciais podem incluir condições tais como lúpus eritematoso 

sistêmico, artrite psoriática e gota. Se houver duvidas quanto aos diagnósticos 

diferenciais relevantes, um reumatologista deve ser consultado.  

Acometimento articular (0-5) 

1 grandes articulações 0; 

2-10 pequenas articulações; 

1-3 pequenas articulações (grandes não encontradas) 2; 

4-10 Pequenas articulações (grandes não encontradas) 3; 

>10 articulações (pelo menos 1 pequena) 5; 

Sorologia (0-3) 

FR negativo E ACPA negativo 0 

FR positivo OU ACPA positivo em baixos títulos 2; 

FR positivo OU ACPA positivo em altos títulos 3; 

Duração dos sintomas (0-1) 

<6 semanas 0; 

≥6 semanas 1; 

Provas de atividade inflamatória (0-1) 

PCR normal E VHS normal 0; 

PCR anormal OU VHS anormal 1; 

FR- fator reumatoide; ACPA- anticorpos antiproteína/peptídeo citrulinados; VHS- velocidade de 

hemossedimentação; PCR- proteína C-reativa. 
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ANEXO F - Health Assessment Questionnaire (HAQ) 

 

1- Vestir-se, amarrar sapatos e abotoar a roupa? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

2- Deitar e levantar-se da cama? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

3- Levar um copo cheio até a boca? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

4- Caminhar em terreno plano?  

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

5- Lavar e secar o corpo inteiro? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 
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6- Abaixar-se para pegar algo no chão? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

7- Abrir ou fechar torneiras comuns? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

8- Entrar e sair de um automóvel? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

9- Subir degraus? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

10- Lavar e secar o seu corpo após o banho? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

11- Tomar banho de chuveiro? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 
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3-Incapaz de realizar. 

 

12- Sentar-se e levantar-se de um vaso sanitário? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

13- Levantar os braços e pegar um objeto de aproximadamente 2,5 
quilogramas, que está posicionado um pouco acima da cabeça? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

14- Curva-se para pegar as suas roupas no chão? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

15- Segurar-se em pé no ônibus ou metrô? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

16- Abrir potes ou vidros de conservas, que já tenham sido previamente 
abertos? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

17- Abrir e fechar torneiras? 
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0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

18- Fazer compras nas redondezas aonde mora? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

19- Entrar e sair de um ônibus? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

20- Realizar tarefas tais como usar vassoura para varrer e o rodo para água? 

0-Nenhuma dificuldade. 

1-Pouca dificuldade. 

2-Muita dificuldade. 

3-Incapaz de realizar. 

Escore_____________ 

(Média aritmética dos escores dos componentes) 
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ANEXO G - Escala de Equilíbrio de Berg 

 

INSTRUÇÕES GERAIS  

Demonstre para o paciente cada tarefa e/ou o instrua de acordo com as 
instruções relacionadas abaixo.  

Quando referir-se a pontuação, registre primeiramente a categoria da 
resposta de menor valor relacionada a cada item. A maior parte dos itens solicita 
que o paciente mantenha-se em uma determinada posição por um tempo estipulado. 
Sendo assim, pontos são subtraídos caso o tempo ou à distância não seja atingido, 
o paciente necessite de supervisão para a execução da tarefa, ou se o mesmo 
precisar apoiar-se em algum suporte externo ou receber ajuda do examinador. 
 É de suma importância deixar claro para o paciente que ele deve manter-se 
equilibrado enquanto tenta executar a tarefa. A escolha da perna que permanecerá 
como apoio e o alcance dos movimentos ficam a critério do executante. Julgamentos 
inadequados irão influenciar na performance e na pontuação. 
 Os equipamentos necessários para a execução da escala de equilíbrio são: 
um cronômetro ou um relógio comum com ponteiro de segundos, uma régua ou 
outro medidor de distância com fundo de escala de 5, 12,5 e 25 cm. 

As cadeiras utilizadas durante os testes devem ser de altura razoável. Um 
degrau ou um banco (da altura de um degrau) podem ser utilizados no item 12.  
  

1. SENTADO PARA EM PÉ  

INSTRUÇÕES: Por favor, fique em pé. Tente não usar suas mãos como suporte.  

( ) 4 capaz de permanecer em pé sem o auxílio das mãos e estabilizar de maneira independente 

( ) 3 capaz de permanecer em pé independentemente usando as mãos 

( ) 2 capaz de permanecer em pé usando as mão após várias tentativas 

( ) 1 necessidade de ajuda mínima para ficar em pé ou se estabilizar  

( ) 0 necessidade de moderada ou máxima assistência para permanecer em pé 

 

2. EM PÉ SEM APOIO  

INSTRUÇÕES: Por favor, fique em pé por dois minutos sem se segurar em nada.  

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 2 minutos  

( ) 3 capaz de permanecer em pé durante 2 minutos com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 30 segundos sem suporte  

( ) 1 necessidade de várias tentativas para permanecer 30 segundos sem suporte  

( ) 0 incapaz de permanecer em pé por 30 segundos sem assistência  

 Se o sujeito é capaz de permanecer em pé por 2 minutos sem apoio, marque pontuação máxima na 
situação sentado sem suporte. Siga diretamente para o item 4. 
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3. SENTADO SEM SUPORTE PARA AS COSTAS, MAS COM OS PÉS APOIADOS 
SOBRE O CHÃO OU SOBRE UM BANCO. 

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se com os braços cruzados durante 2 minutos.  

( ) 4 capaz de sentar com segurança por 2 minutos  

( ) 3 capaz de sentar com segurança por 2 minutos sob supervisão  

( ) 2 capaz de sentar durante 30 segundos  

( ) 1 capaz de sentar durante 10 segundos  

( ) 0 incapaz de sentar sem suporte durante 10 segundos  

 

4. EM PÉ PARA SENTADO  

INSTRUÇÕES: Por favor, sente-se.  

( ) 4 senta com segurança com o mínimo uso das mão  

( ) 3 controla descida utilizando as mãos  

( ) 2 apoia a parte posterior das pernas na cadeira para controlar a descida  

( ) 1 senta independentemente, mas apresenta descida descontrolada  

( ) 0 necessita de ajuda para sentar  

 

5. TRANSFERÊNCIAS  

INSTRUÇÕES: Pedir ao sujeito para passar de uma cadeira com descanso de braços para outra sem 
descanso de braços (ou uma cama)  

( ) 4 capaz de passar com segurança com o mínimo uso das mãos  

( ) 3 capaz de passar com segurança com uso das mãos evidente  

( ) 2 capaz de passar com pistas verbais e/ou supervisão  

( ) 1 necessidade de assistência de uma pessoa  

( ) 0 necessidade de assistência de duas pessoas ou supervisão para segurança  

 

6. EM PÉ SEM SUPORTE COM OLHOS FECHADOS  

INSTRUÇÕES: Por favor, feche os olhos e permaneça parado por 10 segundos  

( ) 4 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos  

( ) 3 capaz de permanecer em pé com segurança por 10 segundos com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé durante 3 segundos  

( ) 1 incapaz de manter os olhos fechados por 3 segundos mas permanecer em pé  

( ) 0 necessidade de ajuda para evitar queda  
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7. EM PÉ SEM SUPORTE COM OS PÉS JUNTOS  

INSTRUÇÕES: Por favor, mantenha os pés juntos e permaneça em pé sem se segurar  

( ) 4 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 minuto  

( ) 3 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente com segurança por 1 
minuto, com supervisão  

( ) 2 capaz de permanecer em pé com os pés juntos independentemente e se manter por 30segundos  

( ) 1 necessidade de ajuda para manter a posição mas capaz de ficar em pé por 15 segundos com os 
pés juntos  

( ) 0 necessidade de ajuda para manter a posição mas incapaz de se manter por 15 segundos  

 

8. ALCANCE A FRENTE COM OS BRAÇOS EXTENDIDOS PERMANECENDO EM 
PÉ  

INSTRUÇÕES: Mantenha os braços estendidos a 90 graus. Estenda os dedos e tente alcançar a 
maior distância possível. (o examinador coloca uma régua no final dos dedos quando os braços estão 
a 90 graus. Os dedos não devem tocar a régua enquanto executam a tarefa. A medida registrada é a 
distância que os dedos conseguem alcançar enquanto o sujeito está na máxima inclinação para 
frente possível. Se possível, pedir ao sujeito que execute a tarefa com os dois braços para evitar 
rotação do tronco.)  

( ) 4 capaz de alcançar com confiabilidade acima de 25cm (10 polegadas)  

( ) 3 capaz de alcançar acima de 12,5cm (5 polegadas)  

( ) 2 capaz de alcançar acima de 5cm (2 polegadas)  

( ) 1 capaz de alcançar mas com necessidade de supervisão  

( ) 0 perda de equilíbrio durante as tentativas / necessidade de suporte externo 

 

9. APANHAR UM OBJETO DO CHÃO A PARTIR DA POSIÇÃO EM PÉ  

INSTRUÇÕES: Pegar um sapato/chinelo localizado a frente de seus pés  

( ) 4 capaz de apanhar o chinelo facilmente e com segurança  

( ) 3 capaz de apanhar o chinelo mas necessita supervisão  

( ) 2 incapaz de apanhar o chinelo mas alcança 2-5cm (1-2 polegadas) do chinelo e manter o 
equilíbrio de maneira independente  

( ) 1 incapaz de apanhar e necessita supervisão enquanto tenta  

( ) 0 incapaz de tentar / necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  

 

10. EM PÉ, VIRAR E OLHAR PARA TRÁS SOBRE OS OMBROS DIREITO E 
ESQUERDO  

INSTRUÇÕES: Virar e olhar para trás sobre o ombro esquerdo. Repetir para o direito. O examinador 
pode pegar um objeto para olhar e colocá-lo atrás do sujeito para encorajá-lo a realizar o giro.  
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( ) 4 olha para trás por ambos os lados com mudança de peso adequada  

( ) 3 olha para trás por ambos por apenas um dos lados, o outro lado mostra menor mudança de peso  

( ) 2 apenas vira para os dois lados mas mantém o equilíbrio  

( ) 1 necessita de supervisão ao virar  

( ) 0 necessita assistência para evitar perda de equilíbrio ou queda  

 

11. VIRAR EM 360 GRAUS  

INSTRUÇÕES: Virar completamente fazendo um círculo completo. Pausa. Fazer o mesmo na outra 
direção  

( ) 4 capaz de virar 360 graus com segurança em 4 segundos ou menos  

( ) 3 capaz de virar 360 graus com segurança para apenas um lado em 4 segundos ou menos  

( ) 2 capaz de virar 360 graus com segurança mas lentamente  

( ) 1 necessita de supervisão ou orientação verbal  

( ) 0 necessita de assistência enquanto vira  

 

12. COLOCAR PÉS ALTERNADOS SOBRE DEDGRAU OU BANCO 
PERMANECENDO EM PÉ E SEM APOIO  

INSTRUÇÕES: Colocar cada pé alternadamente sobre o degrau/banco. Continuar até cada pé ter 
tocado o degrau/banco quatro vezes.  

( ) 4 capaz de ficar em pé independentemente e com segurança e completar 8 passos em 20 
segundos  

( ) 3 capaz de ficar em pé independentemente e completar 8 passos em mais de 20 segundos  

( ) 2 capaz de completar 4 passos sem ajuda mas com supervisão  

( ) 1 capaz de completar mais de 2 passos necessitando de mínima assistência  

( ) 0 necessita de assistência para prevenir queda / incapaz de tentar  

 

13. PERMANECER EM PÉ SEM APOIO COM OUTRO PÉ A FRENTE  

INSTRUÇÕES: Demonstre para o paciente: Colocar um pé diretamente em frente do outro. Se você 
perceber que não pode colocar o pé diretamente na frente, tente dar um passo largo o suficiente para 
que o calcanhar de seu pé permaneça a frente do dedo de seu outro pé. (Para obter 3 pontos, o 
comprimento do passo poderá exceder o comprimento do outro pé e a largura da base de apoio pode 
se aproximar da posição normal de passo do sujeito).  

( ) 4 capaz de posicionar o pé independentemente e manter por 30 segundos  

( ) 3 capaz de posicionar o pé para frente do outro independentemente e manter por 30 segundos  

( ) 2 capaz de dar um pequeno passo independentemente e manter por 30 segundos  

( ) 1 necessidade de ajuda para dar o passo mas pode manter por 15 segundos  
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( ) 0 perda de equilíbrio enquanto dá o passo ou enquanto fica de pé  

 

14. PERMANECER EM PÉ APOIADO EM UMA PERNA 

INSTRUÇÕES: Permaneça apoiado em uma perna o quanto você puder sem se apoiar  

( ) 4 capaz de levantar a perna independentemente e manter por mais de 10 segundos  

( ) 3 capaz de levantar a perna independentemente e manter entre 5 e 10 segundos  

( ) 2 capaz de levantar a perna independentemente e manter por 3 segundos ou mais  

( ) 1 enta levantar a perna e é incapaz de manter 3 segundos, mas permanece em pé 
independentemente  

( ) 0 incapaz de tentar ou precisa de assistência para evitar queda  

 

PONTUAÇÃO TOTAL (máximo = 56)  
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ANEXO H - Short Physical Performance Battery (SPPB) 

 

Teste de equilíbrio: 

1- Pés unidos em paralelo: (0) < 10”    (1) ≥ 10”
  

2- Hálux encostado na borda medial do calcanhar: (0) < 10”    (1) ≥ 10”  

 

 
3- Hálux encostado na borda posterior do calcanhar: (0) < 3”  (1) ≥ 3” ≤ 9,99”  (2) ≥10”  

 
Escore: (somatória dos pontos nas 3 posições): _______ 

Teste de velocidade de Marcha: 

Percorrer 4m caminhando.  

Tempo de ida______seg. Tempo de volta__________seg 

(0) Incapaz    (1) >8,70”    (2) ≥ 6,21” ≤ 8,70”    (3) ≥4,82” ≤ 6,20”    (4) <4,82” 

Escore do melhor tempo:_____ 

Dificuldade neste teste: (  ) Nenhuma  (  ) Uso de bengala  (  ) Outra 

Teste de força dos membros inferiores: 

Levantar-se o mais rápido possível de uma cadeira sem usar apoio, com os 

membros superiores cruzados no peito, por 5 vezes consecutivas.  

(0) Incapaz ou tempo > 60”   (1) > 16,70”   (2) ≥13,70” ≤ 16,69”
 
 

(3) ≥ 11,20” ≤ 13,69”    (4) < 11,19” 

 

Escore_____ 
Pontuação final do teste (Soma das pontuações obtidas nos 3 testes): __________ 


