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O IMPACTO DA FIBROMIALGIA NAS MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE 
VIDA E ATIVIDADE DE DOENÇA EM ARTRITE REUMATÓIDE. Ângela Massignan, Aline 
Ranzolin, Ricardo Machado Xavier, Marcele Rizzatti, Jairo Guarienti, João Carlos Tavares Brenol 

(orient.) (UFRGS). 
Introdução/objetivos:A Artrite Reumatóide (AR) e a Fibromialgia (FM) têm impacto negativo semelhante na 
capacidade funcional dos pacientes. O Disease Activity Score 28 (DAS28) e o Health Assessment Questionnaire 
(HAQ) são instrumentos que avaliam a atividade de doença e a capacidade funcional respectivamente e são 
rotineiramente usados para acompanhamento e decisão terapêutica em pacientes com AR. Valores semelhantes de 
DAS28 foram encontrados em pacientes com AR e FM isoladas. Pacientes com AR e FM concomitante tiveram 
índices de HAQ significantemente mais altos, quando comparados a pacientes apenas com AR. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a influência da FM nos escores DAS28 e HAQ em pacientes com AR. Material e Métodos: Estudo 
transversal que avaliou, consecutivamente, 270 pacientes do ambulatório de AR do HCPA. Foram avaliados os 
instrumentos DAS28 e HAQ, bem como a presença de FM de acordo com os critérios do ACR de 1990. Resultados: 
De 270 pacientes com AR, 32 (13, 4%) tinham FM. Exceto pela maior prevalência de mulheres no grupo com FM, 
não houve diferença clínica ou epidemiológica entre os 2 grupos. Pacientes com AR e FM tiveram índices HAQ e 
DAS28 estatisticamente mais altos quando comparados a pacientes com AR sem FM. A diferença nos valores 
isolados do DAS28 ocorreu entre os itens subjetivos nos dois grupos. Comparação do HAQ e DAS28 em pacientes 
com AR e com AR e FM Conclusão: A FM associada à AR tem influência negativa no HAQ e DAS28. O impacto 
foi de cerca de 1, 33 para o DAS28 e de 0, 88 para o HAQ, o que é clinicamente significativo. Os valores do DAS28 
e do HAQ em pacientes com AR e FM associada devem ser analisados com cuidado, já que altos níveis de dor 
podem aumentar estes índices e, nestes casos, indicar sintomas de FM ao invés de atividade da AR. (PIBIC). 
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