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RESUMO 

 

Introdução: Entre as espondiloartrites (EpA) , a Espondilite Anquilosante (EA) se 

caracteriza por ser uma doença de caráter inflamatório, crônico e progressivo que 

afeta primariamente as articulações sacroilíacas e a coluna vertebral. Perdas 

funcionais ocorrem durante os primeiros 10 anos da doença, decorrentes das 

alterações estruturais do esqueleto axial. As comorbidades relacionadas a EA são de 

origem multifatorial e estão relacionadas a inflamação crônica, restrição de mobilidade 

secundária à dor e perda da amplitude de movimento. O presente trabalho busca 

identificar, através de instrumentos de avaliação clínica, quais fatores e variáveis 

podem influenciar no equilíbrio ortostático do paciente com EA e prejudicar sua 

mobilidade e qualidade de vida. Objetivo: Avaliar o equilíbrio estático e dinâmico de 

pacientes com espondiloartrites de acometimento predominantemente axial e 

identificar variáveis significativamente associadas a redução do 

equilíbrio. Metodologia: Foram estudados 55 pacientes do ambulatório de EpA do 

setor de Reumatologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, com formas 

axiais segundo critérios ASAS. Estes foram submetidos a um questionário 

epidemiológico, clínico e funcional para avaliação das manifestações clínicas, 

númerode quedas por dificuldade de equilíbrioapós diagnóstico da doença, hábitos de 

vida e índices relacionados a doença como a atividade inflamatória (pelo BASDAI ou 

Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index e ASDAS ou Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Score - PCR), escala visual analógica de dor, índice funcional (pelo 

BASFI ou Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), mobilidade da coluna (pelo 

BASMI ou Bath Ankylosing Spondylitis Metrics Index)  e qualidade de vida (pelo 

ASQoL ou Ankylonding Spondylitis Quality of Life Questionnaire), além do Grau de 

Equilíbrio de Berg. Resultados: Cerca de 25,4% dos pacientes relataram quedas. 

Encontrou-se correlação do grau de equilíbrio com BASDAI (p=0.03), BASFI 

(p<0.0001); BASMI (p<0.0001), ASDAS PCR (p=0.01), ASQoL (p<0.00001), idade 

(p<0.0001) mas não com tempo de doença, sexo, sacroileíte uni ou bilateral  e demais 

variáveis clinicas estudadas (todos com p=ns). Indivíduos fumantes e caucasianos  

tinham menor escore no Berg (p= 0.01 e 0.03 respectivamente). Em análise 

multivariada dos fatores potencialmente implicados na causa de perda de equilíbrio 

(atividade inflamatória, função, achados de métrica, raça, idade) apenas os resultados 

do BASFI e BASMI foram independentemente associados com o equilíbrio. 



 

Conclusão: Em pacientes com SpA, as variáveis associadas a atividade inflamatória, 

função e alterações métricas, idade e fumo estiveram associados com perda de 

equilíbrio porem sóa função e alterações métricas se associaram de maneira 

independente.  

 

Palavras-chave: espondilite anquilosante, espondiloartrite, coluna, equilíbrio, 

quedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Among the spondyloarthritis (SpA), Ankylosing Spondylitis (AS) is 

characterized as a chronic, progressive, inflammatory disease that primarily affects 

the articular and spinal joints. Functional losses occur during the first 10 years of the 

disease, due to structural changes in the axial skeleton. The comorbidities related to 

AS are of multifactorial and related to chronic inflammation, restriction of mobility 

secondary to pain and loss of range of motion. The present study aims to identify, 

through clinical assessment instruments, which factors and variables can influence 

the orthostatic balance of the patient with AS causing impairment of their mobility and 

quality of life.Objectives: To evaluate the static and dynamic balance of patients with 

axial spondyloarthritis and identify variables that are significantly associated with the 

reduction of balance. Methods: 55 patients from the SpA Rheumatology Department 

of the Hospital Universitário Evangélico de Curitiba, with axial forms according to 

ASAS criteria were studied. These were submitted to an epidemiological, clinical and 

functional questionnaire to evaluate the clinical manifestations, number of falls due 

to difficulty in balance after diagnosis of the disease, life habits and disease-related 

indexes such as inflammatory activity (BASDAI or Bath Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity and ASDAS or Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score-CRP), 

visual analogue scale (VAS), functional (BASFI or Bath Ankylosing Spondylitis 

functional index), spine mobility (BASMI or Bath Ankylosing Spondylitis Metrics 

Index) and quality of life (ASQoL or Ankylonding Spondylitis Quality of Life 

Questionnaire), in addition to Berg's Balance Scale. Results: About 25.4% of the 

patients reported falls. We found a correlation of degree of balance with BASDAI (p 

= 0.03), BASFI (p <0.0001); (P <0.01), ASQoL (p <0.00001), age (p <0.0001), but not 

with time of disease, sex, unilateral or bilateral sacroiliitis and other clinical variables 

studied (p <0.0001) = ns). Smokers and Caucasians had lower Berg scores (p = 0.01 

and 0.03, respectively). In multivariate analysis of the factors potentially implicated in 

the cause of loss of balance (inflammatory activity, function, metric findings, race, 

age) only the results of BASFI and BASMI were independently associated with 

balance. Conclusion: In patients with SpA, the variables associated with 



 

inflammatory activity, function and metric changes, age and smoking were associated 

with loss of balance, but only function and metric changes were independently 

associated. 

 

Key-words: ankylosing spondylitis, spondyloarthritis, spine, balance, falls



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 
EpA – espondiloartrites  

EA – Espondilite Anquilosante  

AP – Artrite Psoriásica   

AR – Artrite Reativa  

AE – Artrite Enteropática  

EI – espondiloartrites indiferenciadas 

BASFI – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index 

BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index 

ASDAS – Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score 

BASMI – Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index 

ASQoL – Ankylosing Spondylitis Quality of Life 

HLA – Human Leokocyte Antigen 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Alterações ósseas na Espondilite Anquilosante: perda óssea e esclerose 

intervertebral, esclerose e sindesmófitos em sitios erosivos. 

Figura 2 – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index adaptado ao português. 

Figura 3 – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index adaptado ao português. 

Figura 4 – Calculadora  ASDAS – Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score 

Figura 5 – Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index 3 pontos adaptado ao 

português. 

Figura 6 – Ankylosing Spondylitis Quality of Life adaptado ao português. 

Figura 7 – Correlação entre raça e o desempenho na Escala de Equilíbrio de Berg. 

Figura 8 – Correlação entre a exposição ao fumo e o desempenho na Escala de 

Equilíbrio de Berg. 

Figura 9 – Correlação da presença do antígeno leucocitário humano, HLA-B27 e o 

desempenho na Escala de Equilíbrio de Berg. 

Figura 10 – Correlação entre relatos de queda positivos e negativos com o 

desempenho na Escala de Equilíbrio de Berg. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
2	

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Instrumentos de avaliação individual.  

 

Tabela 2 – Descrição da Amostra por epidemiologia e clínica. 

 

Tabela 3 – Intervalo e escores das variáveis avaliadas. 

 

Tabela 4 – Correlação do grau de equilíbrio de Berg e instrumentos de avaliação de 

atividade da doença (BASDAI, ASDAS VHS e ASDAS PCR), funcionalidade (BASFI) 

e mobilidade da coluna (BASMI). 

 

Tabela 5 – Correlação do grau de equilíbrio de Berg e indice de qualidade de vida em 

espondilíte anquilosante (ASQoL), idade e tempo de doença. 

 

Tabela 6 – Correlação de variáveis com o desempenho na Escala de Equilíbrio de 

Berg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

	
SUMÁRIO 

 
 
1. INTRODUÇÃO........................................................................................15 

1.1 OBJETIVOS................................................................................16 

1.1 a Objetivo Geral..........................................................................16 

1.1.b Objetivo específico...................................................................17 

2. REVISÃO DE LITERATURA....................................................................18 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS ................................................................... 20 

3.1 DESENHO DO ESTUDO............................................................20 

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO......................................................26 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA............................................................ 27 

4. RESULTADOS....................................................................................... 28 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA ESTUDADA................................ 28 

4.2 ESTUDO DE CORRELAÇÃO ENTRE O ESCORE DE BERG E 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS................................................................ 30 

5. DISCUSSÃO........................................................................................... 35 

6. CONCLUSÃO......................................................................................... 40 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................41 

ANEXO 1.....................................................................................................45 

ANEXO 2.....................................................................................................50 

ANEXO 3.....................................................................................................53 

ANEXO 4.....................................................................................................56 

 
 



15	
 

1. INTRODUÇÃO 
 

As espondiloartrites (EpA) são um grupo heterogêneo de doenças que 

possuem em comum, características genéticas, clínicas e alterações estruturais em 

exames de imagem. Compartilham frequentemente a positividades do HLA-B27 e a 

ausência do fator reumatoide, além de processos inflamatórios da coluna vertebral, 

das articulações sacroilíacas e das enteses, sendo estas últimas, critérios clínicos 

para o diagnóstico das EpA (SIEPER, RUYDWALEIT, BARALIAKOS et al, 2009). 

 Com diferentes graus de acometimento, as EpA se apresentam, também, 

outras manifestações clínicas, como as lesões cutâneas, oculares, intestinais e 

urogenitais e, menos frequentemente com acometimentos cardíacos, pulmonares, 

renais e neurológicos (SIEPER, RUYDWALEIT, BARALIAKOS et al, 2009).As 

doenças que integram o grupo das espondiloartrites são a Espondilite Anquilosante 

(EA), a Artrite Psoriásica (AP), a artrite reativa (AR), a artrite associada às doenças 

inflamatórias intestinais, chamadas artrites enteropáticas (AE) e as espondiloartrites 

indiferenciadas (EI)(SIEPER, RUYDWALEIT, BARALIAKOS et al, 2009.) 

Dentro do grupo das espondiloartrites, a EA se caracteriza por ser uma doença 

de caráter inflamatório, crônico e progressivo que afeta primariamente as 

articulações sacroilíacas e o esqueleto axial (coluna vertebral), e com menor 

frequência, as articulações periféricas e outros órgãos extra-articulares. Geralmente 

tem início na segunda à terceira década da vida, preferencialmente em indivíduos do 

gênero masculino, caucasianos e HLA-B27-positivos. A lombalgia de padrão 

inflamatório acompanhada de rigidez pela manhã e sintomas axiais costumam ser os 

sintomas iniciais da EA. Perdas funcionais ocorrem durante os primeiros 10 anos da 

doença, decorrentes das alterações estruturais do esqueleto axial. (GOUVEIA et al, 

2012; SAMPAIO-BARROS et al 2007) 

Alterações posturais são muito encontradas em pacientes com EA em estágios 

avançados da doença. A progressão da doença cursa com acentuação da cifose 

torácica, anteriorização e rebaixamento do centro de gravidade e flexão do quadril, 

que por sua vez leva a compensações em flexão do joelho e plantiflexão do tornozelo 

(POMPEU et al, 2012). O sinal de “postura de esquiador” presente na evolução 

progressiva da EA é caracterizado pela retificação da lordose lombar, hipercifose 

torácica, retificação da lordose cervical e da cabeça anteriorizada, no qual pode ser 
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acompanhada de uma flexão dos quadris e/ou joelhos (SAMPAIO-BARROS et al, 

2007). Este efeito postural é ocasionado pela fusão das articulações costovertebrais, 

vertebrais e sacroilíacas. A dor crônica da coluna lombar, sinal clássico, apresenta 

evolução ascendente, afetando posteriormente a coluna torácica e cervical. A dor 

apresenta uma característica inflamatória, normalmente agravada no repouso e 

aliviada com a mobilização. (RUYDWALEIT et al, 2006). 

Uma complicação frequente nos pacientes com EA é a osteoporose, com 

incidência variando de 18,7% a 62%, prevalência maior em homens e com maior idade 

e duração da doença. Esta se mostrou também frequente em pacientes com EA com 

presença de sindesmófitos, fusão cervical e envolvimento articular periférico. Apesar 

das correlações com idade e duração da doença, a osteoporose pode aparecer no 

início da doença e provocar fraturas vertebrais. (MAGREY, KHAN,2010). 

A etiologia da osteoporose em EA é multifatorial e está relacionada a 

inflamação crônica, restrição de mobilidade secundária à dor e perda da amplitude de 

movimento. (PEREIRA, 2011). 

 A coexistência de osteoporose com perda de equilíbrio, o que facilita quedas, 

pode ter  consequências graves para a qualidade de vida e para a sobrevida de um 

paciente com EA. 

O presente trabalho busca identificar, através de instrumentos de avaliação 

clínica, quais fatores e variáveis podem influenciar significativamente o equilíbrio do 

paciente com EpA e prejudicar sua mobilidade e qualidade de vida. 
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1.1 OBJETIVO 

 

1.1.a Objetivo Geral: 

• Avaliar o equilíbrio e risco de quedas em pacientes com Espondilite 

Anquilosante. 

 

1.1.b Objetivos específicos: 

• Avaliar o grau de equilíbrio estático e dinâmico nos portadores de EA. 

• Identificar o perfil clínico dos pacientes com menor grau de equilíbrio e maiores 

riscos para quedas. 

• Identificar variáveis independentes e significativamente associadas ao 

equilíbrio. 

• Observar o impacto da atividade da doença na qualidade de vida. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Muitas são as complicações decorrentes da progressão da Espondilite 

Anquilosante, como pode ser observado na introdução. O caráter crônico da doença 

demanda cuidado e planejamento terapêutico individual, sendo fundamental identificar 

os sinais e sintomas que comprometam o bem-estar do paciente precocemente.  

Os sintomas clínicos mais significantes são a dor lombar inflamatória, 

oligoartrites assimétricas e entesites acompanhadas por dor e inchaço. A dor pode 

ocorrer de forma isolada na espinha dorsal e também apresentar inflamação nas 

articulações e enteses concomitantemente. (SIEPER J, PODDUBNYY D.2017) 

Segundo Kiltz et al, 2017, a dor é o sintoma mais importante dos pacientes com 

espondiloartrites axiais em comparação com o sono, a fadiga e a frustração. Os AINES 

e biológicos são a terapia farmacológica preconizada, uma vez que podem levar a 

importante redução da dor e da atividade da doença. Entretanto, a monitorização da 

intensidade e do tipo da dor também é muito importante pois os pacientes com EpA 

desenvolvem dores não inflamatórias decorrentes de alterações degenerativas e 

fraturas vertebrais (KILTZ et al, 2017). Além da dor, outros aspectos da doença são 

importantes para a manutenção da função e saúde, segundo os próprios pacientes. 

Em um estudo conduzido por Kiltz et al em 2016, pacientes relataram que as 

desordens do sono contribuem muito para a exaustão e desmotivação, demandando 

grande esforço para realizar atividades comuns ao dia a dia e práticas físicas. 

A osteoporose costuma ser frequente na EA e possui uma associação próxima 

com a densidade mineral óssea, o metabolismo ósseo e a atividade inflamatória. 

(SINGH et al, 2013) Em um estudo de 100 casos estabelecidos de EA baseado nos 

critérios modificados de Nova Iorque contra um grupo controle de 150 indivíduos 

saudáveis, a osteoporose se mostrou como uma complicação significativa, 

demonstrando necessidade de rastreio e manejo precoce. O estudo revelou que a 

osteoporose pode se apresentar em fases iniciais da doença, sendo mais prevalente 

na coluna dorsal do que no fêmur e não foi estimada pela presença de sindesmófitos 

nas vertebras afetadas ou pelo tempo de doença.(HATINDER JEET SINGH et al, 

2013) 
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Figura 1 - Alterações ósseas na Espondilite Anquilosante: perda óssea e esclerose 

intervertebral, esclerose e sindesmófitos em sítios erosivos. Fonte: Cawley et al, 1972. 

O diagnóstico de fraturas vertebrais na EA requer exames de imagens e 

investigação adequada, uma vez que na coluna anquilosada as fraturas podem ter 

localizações não usuais como na porção cervical. A prevenção de fraturas deve ser 

indicada em pacientes com EA de alto risco e progressão, principalmente naqueles 

que já possuem alguma fratura vertebral ou osteoporose diagnosticada. 

(SAMBROOK, GEUSENS, 2012) 
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3.   CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Após   aprovação   do   Comitê   de   Ética   em   Pesquisa   da   Faculdade 

Evangélica do Paraná (ANEXO 1) sob parecer de número 2.054.675. Foram 

estudados 55  pacientes com espondiloartrites axiais,  além  de   30  pacientes  

controle pareados por sexo, idade, capacidade laboral e grau de equilíbrio.  A 

pesquisa foi realizada no ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário 

Evangélico de Curitiba (HUEC). Todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO 4) e foram convidados a participar do 

estudo por ordem de chegada. As identidades dos participantes são preservadas 

atendendo à Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Em todos estes indivíduos foi aplicado um questionário de coleta de dados 

(ANEXOS 2 e 3) que consta dos seguintes componentes: 

 

a)  Dados epidemiológicos (raça, idade, gênero, tabagismo); 

b)  Tempo de doença, tipo de espondiloartrite, manifestações clínicas da doença, 

pesquisa de HLA-B27 e presença de sacroiliíte em exame de imagem; 

c)  Uso de medicamentos específicos para a doença; 

d)  Incapacidade laboral; 

e)  Ocorrência de quedas por redução da mobilidade; 

f)   Teste de Equilíbrio de Berg 

g)  Instrumentos de avaliação clínica específicas para EA. 
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TABELA 1 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADOS NA 

COLETA DE DADOS.  

	 Instrumentos Avaliadores	 	

Instrumentos	 Autores	 Avaliação	

BASFI	 Calin	et	al	(1994)	 Funcional	

BASDAI	 Garret	et	al	(1994)	 Atividade	

ASDAS	 ASAS	 Atividade	

BASMI	 Jenkinsonet	al	(1994)	 Mobilidade	

ASQOL	 Dowardet	al	(2003)	 Qualidade	de	Vida	

Escala	de	Equilíbrio	deBerg	 Berg	et	al	(1995)	 Equilíbrio	

BASFI - Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; BASDAI - Bath Ankylosing Spondylitis Disease 

Activity Index; ASDAS - Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASMI - Bath Ankylosing 

Spondylitis Metrology Index; ASQOL - Ankylosing Spondylitis Quality of Life Questionnaire. 

Fonte: os autores. 

 

 

 

 

 

3.1.1 ATIVIDADE FUNCIONAL 

 

Escala de Equilíbrio de Berg (Berg Balance Scale, BERG et al, 1992):  consiste em 

uma sequência de 14 tarefas relacionadas ao dia-a-dia (ANEXO 4), que envolvem o 

equilíbrio estático e dinâmico em ordem crescente de dificuldade, em que o tempo de 

desempenho são pontuados de 0 a 4 (0 = não conseguiu realizar a atividade; 4 = 

realizou a atividade sem dificuldade). O escore total é de 0 a 56 pontos, sendo 

observador-dependente. 

Na amplitude de 56 a 54 pontos, cada ponto a menos é associado a um aumento de 

3 a 4% no risco de quedas, de 54 a 46 a alteração de um ponto é associada a um 

aumento de 6 a 8% de chances, sendo que abaixo de 36 pontos o risco de quedas é 

de quase 100%. (Shumway-Cook &Woollacott, 2003) 

 

BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, CALIN et al, 1994): medida de 

avaliação da capacidade funcional. Inclui oito itens relacionados a atividades da vida 

diária e dois itens que medem as habilidades do paciente em lidar com o seu dia-dia. 
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O escore é de 0 a 10 em EVA (0 = bom; 10 = ruim).  (TORRES, CICONELLI, 2006) 

 

 

 

FIGURA 2 - BASFI ADAPTADO AO PORTUGUÊS. Fonte: Shinjo et al, 2006 

 

3.1.2 ATIVIDADE INFLAMATÓRIA 

 

BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, GARRET et al, 

1994): consiste em um questionário desenvolvido para medir a atividade da 

doença, com tradução e adaptação para o português. Provou ser válido, 

reprodutível e sensível a mudanças. Consiste em seis questões que abordam 

domínios relacionados à fadiga, dor na coluna, dor e sintomas articulares, dor 

devido ao acometimento das enteses e duas questões relacionadas à intensidade 

e duração da rigidez matinal. O escore é medido em escala visual analógica (EVA) 
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de 0 a 10 (0 = bom; 10 = ruim). É considerado um dos mais importantes 

instrumentos para a utilização em ensaios clínicos. (TORRES, CICONELLI, 2006) 

 

 

FIGURA 3 - BASDAI ADAPTADO AO PORTUGUÊS. Fonte: Shinjo et al, 
2006 

 

ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score): questionário desenvolvido 

para avaliar a atividade inflamatória na espondilite anquilosante (ANEXO 3). 

Engloba 5 variáveis de atividade da doença, a pontuar por escala visual analógica, 

incluindo dor em eixo axial da coluna (0 – 10), dor em articulações periféricas (0 – 

10), tempo de rigidez da coluna pela manhã (0 – 10), avaliação global do paciente 

(0 – 10) e dados laboratoriais recentes de VHS (Velocidade de 

Hemossedimentação em mm) e PCR (Proteína C Reativa em mg/L ou mg/dL) em 

, resultando em uma pontuação única. A resposta inflamatória de fase aguda 

compreende alterações nos componentes humorais e celulares decorrentes de 

estímulos de citocinas liberadas após a injúria tecidual. A análise de marcadores 
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envolvidos nessas reações permite acompanhar a evolução dessa resposta e é de 

grande utilidade no seguimento de pacientes reumatológicos. (CARVALHO, 

NETO, 2009) 

Para o escore final foi utilizada a calculadora online disponível no site do ASAS 

(Assessment of SpondyloArtritis International Society). 

 

 
Figura 2- Calculadora  ASDAS – Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score. Fonte: 
Assesment of SpondyloArtritis International Society, site www.asas-group.org/clinical-
instruments/asdas-calculator 
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3.1.3 MOBILIDADE DA COLUNA 

 

BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, JENKINSON et al, 1994): 

engloba medidas da coluna no intuito de definir o status axial do paciente. As 

medidas envolvidas são: rotação cervical, distância occipito-parede, flexão lombar, 

teste de Schober modificado e distância intermaleolar. Cada medida é convertida 

em um escore de 0 a 10 (0 = bom; 10 = ruim). (TORRES, CICONELLI, 2006) 

No presente estudo foi adotada a escala de 3 pontos.  

 

 

 

 
FIGURA 3 - BASMI 3 PONTOS ADAPTADO AO PORTUGUÊS.  Fonte: Shinjo et al, 2006 

 
3.1.4 QUALIDADE DE VIDA 

 

ASQOL (Ankylosing Spondylitis Quality of Life Questionnaire): é um instrumento de 

medida de qualidade de vida.  Abrange 18 questões com resposta sim ou não, onde 

o sim corresponde a 1 ponto e o não a zero pontos, resultando em um escore de 0 a 

18. O maior valor implica em uma pior qualidade de vida. É o único desenvolvido 

originalmente  para  a  medida  específica  de qualidade de vida em EA. (DOWARD et 

al, 2003) 
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FIGURA 4 - ASQOL ADAPTADO AO PORTUGUÊS. Fonte: os autores. 

 

 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Para a seleção dos pacientes foram considerados os critérios estabelecidos 

pelo Grupo ASAS para diagnóstico de espondiloartrite axial que abrangem a dor axial 

inflamatória ou a sinovite assimétrica predominante em membros inferiores como 

critérios maiores e pelo menos um critério menor entre os seguintes: história familiar 

positiva (espondilite anquilosante, psoríase, uveíte anterior ou doença inflamatória 

intestinal); psoríase cutânea; doença inflamatória intestinal; uretrite ou diarreia crônica 

de até 4 semanas antecedendo a artrite; dor em nádegas alternante; entesopatia e 

sacroiliíte. 
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Foram excluídos da seleção pacientes com doenças anteriores que causem 

perda de mobilidade ou da capacidade de bipedestação, mulheres gravidas, 

indivíduos menores de 18 anos ou com doença de inicio antes dos 16 anos, portadores 

de enfermidades do labirinto, do ouvido interno ou do SNC que cursem com tonturas 

e indivíduos incapazes de compreender o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos foram coletados em tabelas de frequência e de 

contingência. Para comparação de dados nominais serão usados os testes de Fisher 

e de qui quadrado; dos dados numéricos os de Mann Whitney e t de Student não 

pareado.  Correlação foram feitas pelo teste de Spearman Significância (valor de p)  

a  ser  adotada  de  5%.    As medidas de tendência central foram expressas em 

média e desvio padrão para amostras gaussianas e mediana e intervalos interquartis 

(IQR) quando a amostra era não- gaussiana. Dados com correlação com o grau de 

equilíbrio de Berg - que na análise univariada deram p ≤ 0.1 foram estudados por 

regressão múltipla para teste de independência das variáveis. Os cálculos foram 

feitos com auxílio do software Medcalc versão 10. 
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4.  RESULTADOS 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA ESTUDADA 

 

Foram estudados 55 pacientes – todos com espondiloartrites acometendo a 

coluna vertebral em acompanhamento ambulatorial. As características 

epidemiológicas e dados clínicos do pareamento podem ser vistas na Tabela 2. 

 

 

 
 

TABELA 2 - DESCRIÇÃO DA AMOSTRA POR EPIDEMIOLOGIA E CLÍNICA 
 Amostra (n=55) % 

Sexo   

           Homens 39 70.9 

           Mulheres 16 29.1 

   

Cor   

           Brancos 41 74.5 

           Não brancos 14 25.4 

   

Exposição ao Fumo   

           Tabagistas 10 18.1 

           Ex Tabagistas 18 32.7 

           Não tabagistas 27 49.0 

   

Forma clínica   

          Espondilite Anquilosante 44 80 

          Espondiloartrite Indiferenciada 7 12.7 

          Outras 4 7.3 

   

Manifestações   

          Sacroileíte 55 100 

          Artrite periférica 8 14.5 

          Dactilíte 5 9 

          Uveíte 17 30.9 

          Lesões Cutâneas 2 3.6 

          Entesite 10 18.1 

   

Medicamentos   

         Adalimumab 12 21.8 

         Etanercept 15 27.2 

         Infliximab 3 5.4 

         Metotrexato 5 9.1 

Fonte: os autores. 
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Além dos dados citados, outras variáveis de igual importância para a 

pesquisa foram consideradas, como idade e tempo de doença diagnosticada. 

A partir da aplicação dos instrumentos clínicos de avaliação das EpA (BASDAI, 

BASFI, BASMI, ASDAS VHS, ASDAS PCR e ASQoL) e do teste de Equilíbrio 

de Berg (EEB) foram obtidos escores cujos intervalos estão expostos na 

Tabela 3.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Variável/Escore Intervalo Mediana 

Idade 21 – 73 
Média de 47,8 

(+- 11,02) 

Tempo de doença 0,5 – 40 9 (5,0 - 13,0) 

BASDAI 0 – 9 3,4 (2,0 - 5,4) 

BASFI 0 – 8,8 4 (1,7 – 6,9) 

BASMI 0 – 10 4 (3,0 - 7,0) 

ASDAS VHS 0 – 8,3 2,4 (1,9 - 3,3) 

ASDAS PCR 0 – 5,7 2,7 (2,1 – 3,6) 

ASqol 0 – 17 6 (4,0 – 11,0) 

EEB 35 – 56 51 (44 - 55) 

TABELA 3 - INTERVALO E ESCORES DAS VARIÁVEIS AVALIADAS 

Fonte: os autores. 
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4.2 ESTUDO DE CORRELAÇÃO ENTRE O ESCORE DE BERG E 

VARIÁVEIS NUMÉRICAS 

 

Na Tabela 4 foram cruzados os índices de avaliação da atividade da doença, 

da funcionalidade do doente e da mobilidade da coluna com o grau de equilíbrio de 

Berg. Todos os índices mostraram grau de correlação, sendo o BASMI e BASFI os 

mais significativos, demonstrando que o grau de manutenção do equilíbrio interfere no 

desempenho de atividades funcionais diárias e sofre influência da mobilidade da 

coluna vertebral. 

 

TABELA 4 - CORRELAÇÃO DO GRAU DE EQUILÍBRIO DE BERG E 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DA DOENÇA (BASDAI, ASDAS 
VHS E ASDAS PCR), FUNCIONALIDADE (BASFI) E MOBILIDADE DA COLUNA 
(BASMI). 

 

Grau de 
Equilíbrio de 

Berg  
vs. 

BASDAI 

Grau de 
Equilíbrio de 

Berg 
vs. 

BASFI 

Grau de 
Equilíbrio de 

Berg 
vs. 

BASMI 

Grau de 
Equilíbrio de 

Berg 
vs. 

ASDAS VHS 

Grau de 
Equilíbrio de 

Berg 
vs. 

ASDAS PCR 

Spearmanrho -0,28 -0,71 -0,80 -0,32 -0,33 

      

Intervalo de 

confiança 

95% 

-0,51 a 

-0,0086 
-0,82 a -0,55 -0,88 a -0,67 -0,54 a -0,052 -0,55 a -0,064 

      

P valor 0,0379 < 0,0001 < 0,0001 0,0168 0,0134 

Fonte: os autores. 

 
O grau de equilíbrio é impactado pelo avanço da idade, como esperado e 

observado na Tabela 5. É menos influenciado pelo tempo de doença, dado que nos 

permite questionar os processos de adaptação do eixo de equilíbrio e controle da 

doença em processo. A qualidade de vida demonstrou a mesma tendência, sendo pior 

com a redução do equilíbrio.  

 

 

 

 



31	
 

TABELA 5 - CORRELAÇÃO DO GRAU DE EQUILÍBRIO DE BERG E INDICE DE 
QUALIDADE DE VIDA EM ESPONDILÍTE ANQUILOSANTE (ASQOL), IDADE E 
TEMPO DE DOENÇA. 

 

Grau de Equilíbrio de 
Berg  
vs. 

ASQoL 

Grau de Equilíbrio de 
Berg  
vs. 

Idade 

Grau de Equilíbrio de 
Berg  
vs. 

Tempo de doença 

Spearmanrho -0,56 -0,50 -0,10 

    

Intervalo de confiança 

95% 
-0,72 a -0,35 -0,6835 a -0,26 -0,36 a 0,17 

    

P valor < 0,0001 < 0,0001 0,4434 

Fonte: os autores. 

 
 

Na Tabela 6 observamos que a raça branca, a presença do HLA-B27 e a 

exposição ao fumo influíram em menor grau de equilíbrio, ao contrário das outras 

variáveis testadas. Pacientes que relataram episódios de quedas obtiveram escores 

de equilíbrio entre 35 e 56 pontos, com mediana de 46.5, e menor desempenho 

conforme o gráfico da Figura 10. 
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Figura 7 - Correlação entre raça e o desempenho na Escala de Equilíbrio de Berg, 2018.  
Fonte: os autores. 
 

 
Figura 8 - Correlação entre a exposição ao fumo e o desempenho na Escala de Equilíbrio de 
Berg, 2018. Fonte: os autores. 
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Figura 9 - Correlação da presença do antígeno leucocitário humano, HLA-B27 e o 
desempenho na Escala de Equilíbrio de Berg, 2018. Fonte: os autores. 
	

	
Figura 10 - Correlação entre relatos de queda positivos e negativos com o desempenho na 
Escala de Equilíbrio de Berg, 2018. Fonte: os autores 
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TABELA 6 - CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS COM O DESEMPENHO NA ESCALA 
DE EQUILÍBRIO DE BERG

 Berg com a variável Berg sem a variável P valor 

Homens 35,0-56,0 

Mediana de 51,0 (44,0-55,0) 

36,0-56,0 

Mediana de 51,0 (44,2-53,7) 
0,8002  

Raça branca 35,0-56,0 

Mediana de 49,0 (42,5-53,0) 

44,0-56,0 

Mediana de 54,0 (50,2-55,0) 
0,0161 

Exposto a fumo  
(Atual e prévio) 

35,0-56,0 

Mediana de 46,0 (41,5-54,0) 

35,0-56,0 

Mediana de 52,0 (46,5-55,0) 
0,0398 

Sacroiliite 
Unilateral 

43,0-56,0 

Mediana de 53,5 (46,2-55,0) 

Bilateral 

35,0-56,0 

Mediana de 51,0 (45,0-55,0) 

0,6360 

HLA B27 + 35,0-56,0 

Mediana de 52,0 (44,5-55,0) 

36,0-54,0 

Mediana de 48,5 ( 39,5-

51,1) 

0,0335 

Entesite 35,0-56,0 

Mediana de 50,0 (38,5-55,2) 

36,0-56,0 

Mediana de 51,0 (44,5-55,0) 
0,4527 

Dactilíte 
39,0-55,0 

Mediana de 50,5 ( 42,0-

54,2) 

35,0-56,0 

Mediana de 51,0 (44,0-55,0) 
0,7363 

Uveíte 44,0-56,0 

Mediana de 51,0 (46,5-55,0) 

35,0-56,0 

Mediana de 50,5 (41,7-55,0) 
0,2659 

Artrite periférica 36,0-56,0 

Mediana de 52,0 (40,7-55,7) 

35,0-56,0 

Mediana de 51,0 (44,0-54,0) 
0,9206  

Uso de biologico 37,0-56,0 

Mediana de 50,5 (45,0-54,7) 

35,0-56,0 

Mediana de 52,0 (39,0-55,0) 
0,6763 

Queda 35,0-56,0 

Mediana de 46,5 (40,0-50,2) 

36,5-56,0 

Mediana de 52,0 (44,5-55,0) 
0,0323 

Fonte: os autores. 
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5.  DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo mostraram dados importantes a respeito do 

impacto de diversos fatores sobre o grau de equilíbrio funcional e qualidade de 

vida dos indivíduos com espondiloartrites axiais, principalmente na Espondilite 

Anquilosante. Ao avaliarmos os pacientes com maior atividade da doença, 

vemos que houve redução no desempenho da manutenção do equilíbrio ideal 

bem como um risco consideravelmente maior para intercorrências acidentais 

como episódios de quedas. 

 

O comprometimento do equilíbrio funcional e da qualidade de vida dos 

pacientes com espondilite anquilosante também foi demonstrado por SOUZA 

et al em 2008. No referido estudo, foram avaliados 30 pacientes com EA e 30 

pacientes saudáveis, através da versão em português da escala de equilíbrio 

de Berg , além do SF-36 para avaliação de qualidade de vida e a Escala Visual 

Analógica (EVA) para dor. Apesar da amostra pequena, pode ser observada 

discrepância estatística no desempenho do equilíbrio dos pacientes e 

associação significativa com a EVA para dor. No escore de Berg, para o grupo 

com EA foi de 48.83 e para o grupo saudável, 55.5, semelhantemente ao 

apresentado no presente estudo, onde encontramos p=0.003 no BASDAI e 

p=0.001 no ASDAS, que também possuem a EVA como parâmetro para dor. 

Ainda, a qualidade de vida no presente estudo também se apresentou um fator 

prejudicado em comparação ao equilíbrio (p<0.0001). Observou-se, contudo, 

pior equilíbrio associado a outros fatores passíveis de intervenção e controle, 

como o tabagismo e a atividade da doença.  

 

Na análise univariada foram identificadas variáveis independentes que 

podem influir no equilíbrio e foram significativamente associadas, são elas a 

idade, a cor, branca, a presença do HLA-B27 positivo, o tabagismo, o índice de 

mobilidade da coluna (BASMI), o índice funcional (BASFI), o índice de atividade 

da doença (BASDAI) e os índices de atividade inflamatória ASDAS VHS e 

ASDAS PCR. Entre elas, as que foram independentemente correspondentes a 
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menores valores de equilíbrio foram o BASMI e o BASFI (p <0.0001), 

demonstrando que a limitação da mobilidade da coluna acarreta importante 

perda de funcionalidade nas atividades relacionadas ao dia a dia do enfermo.  

 

É provável que na ausência de controle da doença e hábitos como o 

tabagismo desencadeiem e até acelerem o processo de inflamação das 

enteses, e aumentem a ocorrência de calcificações dos ligamentos entre 

vertebras, culminando na formação de sindesmófitos e fusão óssea. A perda 

funcional decorrente desse processo implica em profunda redução da 

mobilidade e qualidade de vida, levando esses pacientes a prejuízos físicos 

mas também sociais como a incapacidade laboral. 

 

É sabido que a fumaça do cigarro tem efeitos pró-inflamatórios 

decorrentes de diversos estímulos, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-

α), interleucinas (IL1,IL6,IL8) e fatores estimuladores de colônias de 

macrófagos (BERMUDEZ et al, 2002; GLOSSOP et al, 2006), maiores 

concentrações de radicais livres, aumento da auto-reatividade das células B e 

maior expressão de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, os fumantes 

também apresentam menor contagem de neutrófilos polimorfonucleares e 

linfócitos T. (SMITH et al, 2003; FRIEDMAN et al,1973) 

 

Muitos estudos já demonstraram o impacto negativo do tabagismo nos 

parâmetros clínicos do indivíduo com EA. Em um estudo de coorte com 654 

pacientes com EA e dor inflamatória precoce em coluna, entre eles 241 

tabagistas ativos e previamente expostos, foi constatado que o tabagismo se 

associa com maior severidade radiográfica, maior atividade da doença, pior 

status funcional e qualidade de vida. Além desses achados, ainda foi possível 

associar o hábito de fumar com a presença de inflamação e danos estruturais 

– com visualização de sindesmófitos na espinha dorsal na ressonância 

magnética, ocasionando dor inflamatória da coluna mais precocemente. 

(CHUNG, MACHADO, VAN DER HEIJDE et al., 2012) 

 

O combate ao tabagismo parece ser uma medida adequada a saúde 

integral do paciente com espondiloartrite, uma vez que os processos 
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inflamatórios desencadeados afetam outros sistemas do organismo de forma 

agressiva e cronicamente letal, como o sistema cardiovascular, onde pela 

própria doença base os riscos para aterosclerose são elevados.(PETERS et al, 

2004). 

 

A iatrogenia também deve ser ponderada, uma vez que podem de forma 

paradoxal, pode não contribuir para a modificação da doença e preservação da 

qualidade de vida. Comorbidades pulmonares, cardiovasculares, neurológicas, 

oftalmológicas, urogenitais e metabólicas também são identificadas nesses 

pacientes e devem ser investigadas e tratadas com perícia. (SIEPER, 

RUYDWALEIT, BARALIAKOS et al, 2009) 

 

Na Alemanha, em um estudo duplo-cego randomizado de 2010 

pacientes com EpA axiais  e tabagistas, foram observados sindesmófitos e 

piora progressiva em exames radiográficos ao longo de 2 anos. Outro agravo 

associado foram os níveis elevados de marcadores sistêmicos de inflamação. 

Nesse estudo não foram associados o HLA-B27, sexo, idade, tempo de 

duração da doença, BASDAI, BASFI, manifestações periféricas e tratamentos 

com AINES ou medicamentos modificadores da doença base. (PODDUBNYY 

et al, 2012) 

 

A qualidade de vida também foi avaliada em uma grande coorte brasileira, 

contendo 1.465 pacientes com EpAs atendidos em 29 centros de referências 

em reumatologia. Os instrumentos comparados foram os escores no ASQoL 

com variáveis clínicas e demográficas, semelhante ao nosso estudo, e 

resultaram na associação de pior QV ao grupo do gênero feminino (p = 0,014) 

e etnia negra (p<0.001). (RIBEIRO et al, 2016) Esse resultado não foi observado 

no estudo presente, em que a população masculina e branca ainda obteve pior 

prognóstico da QV se comparado a relação do equilíbrio aos escores do ASQoL. 

Entretanto, a amostra estudada foi pequena e demograficamente se difere da 

população brasileira geral pela composição étnica do Paraná, onde houve 

grande colonização por imigrantes europeus - principalmente alemã e italiana - 

na segunda metade do século XIX e início do XX. (IBGE, 2018) 
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Não foram encontrados na literatura atual, artigos que dissertem sobre a 

o aparecimento de espondiloartrites – outrora associadas epidemiologicamente 

a população de ascendência européia – com a população demograficamente 

miscigenada que encontramos hoje no Brasil.  

 

 Diante dos nossos resultados, medidas de controle da atividade da 

doença, a prática de atividades físicas e o acompanhamento ambulatorial são 

mandatórios para permitir que o indivíduo com EpA mantenham uma qualidade 

de vida aceitável ao longo dos anos, considerando que não há terapêuticas que 

regridam por completo a patologia.  

 

Existem poucos estudos que avaliam os efeitos da fisioterapia em todas 

as EpA, entretanto, naquelas de acometimento axial a fisioterapia e 

principalmente a hidroterapia se mostraram boas alternativas na 

complementação do tratamento da dor, da inflamação, da capacidade funcional 

e consequentemente da qualidade de vida. (ZANIN et al, 2016) 

Uma atitude a ser preconizada no manejo desses pacientes é garantir 

que a autonomia individual perdure por mais tempo. Devem-se observar 

atentamente reduções nos índices funcionais e de mobilidade da coluna, uma 

vez que demonstramos a correlação destes com o equilíbrio. Praticas de 

atividades físicas regulares e de baixo impacto podem e devem ser incentivadas 

como terapêutica preventiva associada ao controle da doença base. 

 

Os questionários utilizados nesse trabalho se mostraram bons 

instrumentos de avaliação da atividade da doença e da qualidade de vida da 

amostra, permitindo análise de um amplo espectro de variáveis que cerceiam 

a apresentação clínica das EpA.  

 

As limitações do presente estudo foram a amostra pequena de caráter 

transversal e a ausência de grupo controle para as outras avaliações que não 

a Escala de Equilíbrio de Berg. Entretanto, ele tem o mérito de demonstrar 

fatores que influem no avanço do processo patológico e são muitas vezes 

deixados sem intervenção consistente por parte dos profissionais e até mesmo 

pelos pacientes, como as condições e hábitos de vida. 
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Os pacientes portadores de doenças crônicas incapacitantes, como as 

EpAs demandam atendimento integralizado e contínuo. O médico deve estar 

sempre atento para possibilidades de intervenções não invasivas e incentivar 

práticas saudáveis para a manutenção da qualidade de vida e autonomia como 

o exercício físico, alimentação adequada e eliminação de hábitos danosos 

como o fumo, o sedentarismo e até mesmo o isolamento social. O equilíbrio 

requer harmonia entre tudo que cerca o indivíduo.  
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6.  CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos resultados, conclui-se que o equilíbrio funcional é 

prejudicado em pacientes com espondiloartrites axiais, principalmente na EA, 

na vigência de fatores relacionados a maior atividade da doença e progressão 

de danos estruturais em comparação aos pacientes com a doença controlada. 

A mesma correlação foi identificada sobre o grupo amostral exposto ao fumo, 

da cor branca e com HLA-B27 positivo. 

O sexo, presença de manifestações extra articulares, periféricas e 

sacroileíte, além do uso de biológicos não foram associados a prejuízos 

funcionais significativos no equilíbrio. 
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ANEXO 2 
 
 
Questionário de coleta de dados nº __________ 

Nome: Idade: 

Número do Prontuário:  

Sexo: ( )F  ( ) M Tempo de doença: 

Raça: Tabagismo: ( ) S ( ) N ( ) Ex 

 
Tipo de espondiloartrite:( )Espondilite anquilosante, ( )ArtriteReativa, ( )Juvenil,  (  )Psoriática, 

( ) das D. Inflamatórias Intestinais ( )Indiferenciada. 

Manifestações da ES:( )Sacroileíte e espondilíte, ( )Artrite Periférica, ( )Dactilíte,  ( )Uveíte,  

( ) Lesões Cutâneas, ( )Entesopatia, ( )Outra....................................... 

Incapacidade Laboral:  ( ) não         ( ) transitória          ( ) parcial           ( ) total 

HLA B-27:( ) positivo ( ) negativo ( ) não tem pesquisado 

Sacroileite: (ver exames de imagem):  ( ) unilateral ( ) bilateral ( ) sem sacroileite 

Outras doenças : 

Medicamentos em uso: 

Quedas desde o diagnóstico:                                                                   

 
 
BASMI - Valores de mobilidade da coluna:  

Schober (cm): 

Distância tragus parede (cm): 

Distância  intermaleolar: 

Flexão lombar lateral (cm) p/ direita: p/ esquerda:  

Expansibilidade torácica: 

Rotação cervical: > 70° �     20-70° �<20° 

 
 
DADOS PARA CÁLCULO DO ASDAS 

VHS:                                           PCR: 

Tempo de rigidez matinal (0 a 120 minutos): 

EVA do paciente p/ dor axial (0-10):                     p/ dor periférica (0-10): 

Avaliação geral do paciente (0-10): 

 

BASFI (índice funcional da doença). Faça uma marca em cada linha abaixo de cada pergunta 

indicando o seu grau de capacidade para realizar as seguintes atividades durante a última semana. 

 

1. Vestir meias ou meia-calça sem ajuda ou auxílio de aparelhos. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

2. Curvar o corpo da cintura para cima para pegar uma caneta no chão sem o uso de um 

instrumento de auxílio. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 
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3. Alcançar uma prateleira alta sem ajuda ou auxílio de um instrumento. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

4. Levantar-se de um cadeira sem braços da sala de jantar sem usar suas mãos ou qualquer 

outro tipo de ajuda. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

5. Levantar-se quando deitado de costas no chão sem ajuda. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

  

6. Ficar em pé sem ajuda por 10 minutos sem desconforto 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

7. Subir 12 a 15 degraus sem usar o corrimão ou outra forma de apoio (andador); um pé em 

cada degrau. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

8. Olhar para trás, virando a cabeça sobre o seu ombro sem virar o corpo. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

9. Fazer atividades que exijam esforço físico, isto é, fisioterapia, jardinagem ou esporte. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

10. Ter um dia repleto de atividades, seja em casa ou no trabalho. 

 

fácil    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    impossível 

 

 
BASDAI (índice de atividade da doença). Coloque uma marca em cada linha abaixo indicando sua 

resposta para cada questão, relacionada à semana passada. 

 

1. Como você descreveria o grau de fadiga ou cansaço que você tem tido? 

 

nenhum    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    intenso 

 
2. Como você descreveria o grau total de dor no pescoço, nas costas e no quadril relacionada à sua 

doença? 

 

nenhum    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    intenso 

   
3. Como você descreveria o grau total de dor e edema (inchaço) nas outras articulações sem contar 

com pescoço, costas e quadril? 

 

nenhum    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    intenso 

  
4. Como você descreveria o grau total de desconforto que você teve ao toque ou à compressão em 

regiões do corpo doloridas? 

 

nenhum    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    intenso 

  

5. Como você descreveria a intensidade da rigidez matinal que você tem tido à partir da hora em que 

você acorda? 
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nenhum    [ 0 ]   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ]   [ 7 ]   [ 8 ]   [ 9 ]   [ 10 ]    intenso 

    
6. Quanto tempo dura sua rigidez matinal a partir do momento em que você acorda? 

 0               30 min                    1 h                       1h30                 2 h  
 
 
 
 
ASQoL (qualidade de vida em espondilaortrites) 
Você encontrará abaixo algumas frases que foram ditas por pessoas que têm Espondilite Anquilosante.  

Por favor, leia cada frase com cuidado. Nós gostaríamos que você marcasse “sim” se você sente que 

a frase se aplica a você, e “não” se ela não se aplica a você. Marque uma única resposta que melhor 

se aplica a você neste momento. 

 

 

 

Afirmações SIM NÃO 

1. Minha doença limita os lugares que eu posso ir.   

2. Às vezes tenho vontade de chorar.   

3. Eu tenho dificuldade para me vestir   

4. Eu tenho dificuldade para fazer os serviços de casa   

5. É impossível dormir.   

6. Eu sou incapaz de participar de atividades com a família ou amigos.   

7. Estou cansado (a) o tempo todo.   

8. Eu tenho que ficar parando o que estou fazendo para descansar.   

9. Eu tenho dores insuportáveis.   

10. Eu demoro muito tempo para começar minhas coisas pela manhã.   

11. Eu sou incapaz de fazer os serviços de casa.   

12. Eu me canso facilmente.   

13. Eu me sinto frustrado frequentemente.   

14. A dor está sempre presente.   

15. Eu sinto que deixo de fazer muitas coisas.   

16. Eu acho difícil lavar meu cabelo.   

17. Minha doença me deixa deprimido   

18. Eu me preocupo se deixo as pessoas desapontadas.   
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      ANEXO 3 
 
 TESTE DE EQUILÍBRIO DE BERG 
1) Posição sentada para posição em pé 

Instrução: Por favor, levante-se. Tente não usar 

suas mãos para se apoiar.  

 

(4) capaz de levantar-se sem utilizar as mãos e 

estabilizar-se independentemente (3) capaz de 

levantar-se independentemente utilizando as 

mãos 

(2) capaz de levantar-se utilizando as 

mãosapós diversas tentativas 

(1) necessita de ajuda mínima para levantar-se 

ou estabilizar-se  

(0) necessita de ajuda moderada ou máxima 

para levantar-se  

 

2) Permanecer em pé sem apoio 

Instrução: Por favor, fique em pé por 2 minutos 

sem se apoiar . 

Se o paciente for capaz de permanecer em pé 
por 2 minutos sem apoio, dê o número total de 
pontos o item No 3. Continue com o item N°4.  

 

(4) capaz de permanecer em pé com 

segurança por 2 minutos 

(3) capaz de permanecer em pé por 2 minutos 

com supervisão 

(2) capaz de permanecer em pé por 30 

segundos sem apoio 

(1) necessita de várias tentativas para 

permanecer em pé por 30 segundos sem apoio 

(0) incapaz de permanecer em pé por 30 

segundos sem apoio  

 

3) Permanecer sentado sem apoio nas costas, 

mas com os pés apoiados no chão ou num 

banquinho 

Instrução: Por favor, fique sentado sem apoiar 

as costas com os braços cruzados por 2 

minutos.  

 

(4) capaz de permanecer sentado com 

segurança e com firmeza por 2 minutos (3) 

capaz de permanecer sentado por 2 minutos 

sob supervisão 

(2) capaz de permanecer sentado por 30 

segundos 

(1) capaz de permanecer sentado por 10 

segundos  

(0) incapaz de permanecer sentado sem apoio 

durante 10 segundos  

 

4) Posição em pé para posição sentada 

Instrução: Por favor, sente-se.  

 

(4) senta-se com segurança com uso mínimo 

das mãos 

(3) controla a descida utilizando as mãos 

(2) utiliza a parte posterior das pernas contra a 

cadeira para controlar a descida (1) senta-se 

independentemente, mas tem descida sem 

controle 

(0) necessita de ajuda para sentar-se  

 

5) Transferências 

Instrução: Arrume as cadeiras 

perpendicularmente ou uma de frente para a 

outra para uma transferência em pivô. Peça ao 

paciente para transferir-se de uma cadeira com 

apoio de braço para uma cadeira sem apoio de 

braço, e vice-versa.  

 

(4) capaz de transferir-se com segurança com 

uso mínimo das mãos (3) capaz de transferir-se 

com segurança com o uso das mãos 

(2) capaz de transferir-se seguindo orientações 

verbais e/ou supervisão (1) necessita de uma 

pessoa para ajudar  

(0) necessita de duas pessoas para ajudar ou 

supervisionar para realizar a tarefa com 

segurança 

 

6) Permanecer em pé sem apoio com os olhos 

fechados Instrução: Por favor, fique em pé e 

feche os olhos por 10 segundos.  

 

(4) capaz de permanecer em pé por 10 

segundos com segurança 

(3) capaz de permanecer em pé por 10 

segundos com supervisão 

(2) capaz de permanecer em pé por 3 
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segundos 

(1) incapaz de permanecer com os olhos 

fechados durante 3 segundos, mas mantém-se 

em pé (0) necessita de ajuda para não cair  

 

7) Permanecer em pé sem apoio com os pés 

juntos Instrução: Junte seus pés e fique em pé 

sem se apoiar.  

 

(4) capaz de posicionar os pés juntos 

independentemente e permanecer por 1 minuto 

com segurança 

(3) capaz de posicionar os pés juntos 

independentemente e permanecer por 1 minuto 

com supervisão 

(2) capaz de posicionar os pés juntos 

independentemente e permanecer por 30 

segundos 

(1) necessita de ajuda para posicionar-se, mas 

é capaz de permanecer com os pés juntos 

durante 15 segundos (0) necessita de ajuda 

para posicionar-se e é incapaz de permanecer 

nessa posição por 15 segundos  

 

8) Alcançar a frente com o braço estendido 

permanecendo em pé 

Instrução: Levante o braço a 90o. Estique os 

dedos e tente alcançar a frente o mais longe 

possível.  

 

(4) pode avançar a frente >25 cm com 

segurança 

(3) pode avançar a frente >12,5 cm com 

segurança 

(2) pode avançar a frente >5 cm com 

segurança 

(1) pode avançar a frente, mas necessita de 

supervisão 

(0) perde o equilíbrio na tentativa, ou necessita 

de apoio externo  

 

9) Pegar um objeto do chão a partir de uma 

posição em pé. Instruções: Pegue o 

sapato/chinelo que está na frente dos seus pés. 

 

(4) capaz de pegar o chinelo com facilidade e 

segurança.  

(3) capaz de pegar o chinelo, mas necessita de 

supervisão.  

(2) incapaz de pegá-lo mas se estica, até ficar 

a 2-5cm do chinelo, e mantém o equilíbrio 

independentemente.  

(1) incapaz de pegá-lo, necessitando de 

supervisão enquanto está tentando.  

(0) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda 

para não perder o equilíbrio ou cair. 

 

10) Virar-se e olhar para trás por cima dos 

ombros direito e esquerdo enquanto permanece 

em pé 

Instrução: Vire-se para olhar diretamente atrás 

de você por cima do seu ombro esquerdo sem 

tirar os pés do chão. Faça o mesmo por cima 

do ombro direito.  

 

(4) olha para trás de ambos os lados com uma 

boa distribuição do peso 

(3) olha para trás somente de um lado, o lado 

contrário demonstra menor distribuição do peso 

(2) vira somente para os lados, mas mantém o 

equilíbrio 

(1) necessita de supervisão para virar 

(0) necessita de ajuda para não perder o 

equilíbrio ou cair  

 

11) Girar 360 graus 

Instrução: Gire-se completamente ao redor de 

si mesmo. Pausa. Gire-se completamente ao 

redor de si mesmo em sentido contrário.  

 

(4) capaz de girar 360 graus com segurança 

em 4 segundos ou menos 

(3) capaz de girar 360 graus com segurança 

somente para um lado em 4 segundos ou 

menos (2) capaz de girar 360 graus com 

segurança, mas lentamente 

(1) necessita de supervisãopróxima ou 
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orientações verbais 

(0) necessita de ajuda enquanto gira  

 

12) Posicionar os pés alternadamente no 

degrau ou banqui- nho enquanto permanece 

em pé sem apoio 

Instrução: Toque cada pé alternadamente no 

degrau/ban- quinho. Continue até que cada pé 

tenha tocado o degrau/ banquinho quatro 

vezes.  

 

(4) capaz de permanecer em pé 

independentemente e com segurança, 

completando 8 movimentos em 20 segundos 

(3) capaz de permanecer em pé 

independentemente e completar 8 movimentos 

em >20 segundos 

(2) capaz de completar 4 movimentos sem 

ajuda 

(1) capaz de completar >2 movimentos com o 

mínimo de ajuda  

(0) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda 

para não cair  

 

13) Permanecer em pé sem apoio com um pé à 

frente Instrução: Coloque um pé diretamente à 

frente do outro na mesma linha, se você achar 

que não irá conseguir, coloque o pé um pouco 

mais à frente do outro pé e levemente para o 

lado.  

 

(4) capaz de colocar um pé imediatamente à 

frente do outro, independentemente, e 

permanecer por 30 segundos 

(3) capaz de colocar um pé um pouco mais à 

frente do outro e levemente para o lado, 

independentemente, e perma- necer por 30 

segundos 

(2) capaz de dar um pequeno passo, 

independentemente, e permanecer por 30 

segundos 

(1) necessita de ajuda para dar o passo, porém 

permanece por 15 segundos 

(0) perde o equilíbrio ao tentar dar um passo ou 

ficar de pé  

 

14) Permanecer em pé sobre uma perna 

Instrução: Fique em pé sobre uma perna o 

máximo que você puder sem se segurar.  

 

(4) capaz de levantar uma perna 

independentemente e permanecer por >10 

segundos 

(3) capaz de levantar uma perna 

independentemente e permanecer por 5-10 

segundos 

(2) capaz de levantar uma perna 

independentemente e permanecer por ≥ 3 

segundos 

(1) tenta levantar uma perna, mas é incapaz de 

permanecer por 3 segundos, embora 

permaneça em péindependen- temente  

(0) incapaz de tentar, ou necessita de ajuda 

para não cair  

 

Escore Total ____/56 
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ANEXO 4 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “EQUILÍBRIO E RISCO 

DE QUEDA EM PACIENTES COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE”.Nesta pesquisa pretendemos 

verificar o risco de quedas devido à redução de equilíbrio em pacientes com Espondilite Anquilosante. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: um questionário e avaliação clínica 

compreendendo índices funcionais, índices de qualidade de vida, índice de atividade da doença, escala 

visual analógica de dor e teste de equilíbrio. Para determinar o grau de equilíbrio utilizaremos a Escala 

de Equilíbrio de Berg, que consiste em analisar como o Sr. (a) consegue desempenhar tarefas 

relacionadas ao dia a dia. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em desconforto físico para 

realizar os movimentos analisados na avaliação clínica, constrangimento pessoal para responder itens 

do questionário de qualidade de vida. Os riscos serão minimizados através do respeito aos limites 

físicos do paciente e preservação do sigilo médico. A pesquisa contribuirá para amplificar o 

conhecimento sobre a doença e seus efeitos na rotina dos portadores de EA, permitindo prever e 

prevenir os riscos de fraturas relacionadas ao grau de equilíbrio dos pacientes.  
Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar e a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos, valendo 

a desistência a partir da data de formalização desta. A sua participação é voluntária, e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o Sr. (a) é atendido (a) 

pelo pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados 

obtidos pela pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique 

sua participação não será liberado sem a sua permissão. O Sr. (a) não será identificado (a) em nenhuma 

publicação que essa pesquisa possa resultar.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável, no ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário 

Evangélico de Curitiba, e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados, materiais e instrumentos utilizados 

na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos e 

após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resoluções No 466/12; 441/11 e a Portaria 

2.201 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares), utilizando as informações somente 

para fins acadêmicos e científicos.  

Eu, ____________________________________________________ , portador do documento de 

Identidade _________________________ fui informado (a) dos objetivos, métodos, riscos e benefícios 

da pesquisa “EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDA EM PACIENTES COM ESPONDILITE 

ANQUILOSANTE”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 

desejar.�Declaro que concordo em participar desta pesquisa. Recebi uma via original deste termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado por mim e pelo pesquisador, que me deu a oportunidade de 
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ler e esclarecer todas as minhas dúvidas.  

Nome completo do Participante:  

Data:  

Assinatura do Participante:  

 

 

Em caso de dúvidas você poderá entrar em contato com o Pesquisador Responsável:  

Nome completo do Pesquisador 

Responsável: 

Thelma L Skare 

Telefones: 3240-5000 ramal 4845 

E-mail: tskare@onda.com.br 

Assinatura do Pesquisador 

Responsável: 

 

Data:  

 

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba. O Comitê de Ética é 

a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a 

pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, 

da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade”.  

CEP/SEB – Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Sociedade Evangélica Beneficente 

de Curitiba Rua padre Anchieta, no 2770 – 3o andar Bairro: Bigorrilho Curitiba/PR – cep: 80.730-

000�Fone: (41) 3240-5570�e-mail: comite.etica@fepar.edu.br 
 
 
 
 
 


