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RESUMO 

Introdução: A espondiloartrite (EpA) é uma entidade clínica que representa uma 
condição inflamatória crônica caracterizada por um amplo espectro de manifestações 
clínicas, laboratoriais e de imagem. Compreende as doenças reumatológicas 
espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite reativa, espondiloartrites 
indiferenciadas e artrites associada às doenças inflamatórias do intestino. A EpA tem 
como sintomas primários dor e rigidez, porém nas últimas duas décadas a fadiga vem 
sendo considerada um sintoma central que afeta os pacientes, com prevalência de 
53-76%. Sabe-se que a fadiga e a depressão, embora sejam condições diferentes, 
possuem manifestações em comum. Ainda não está claro se a depressão causa 
fadiga ou vice-versa, se existe um terceiro fator de risco subjacente as duas situações 
ou se a associação é por uma sobreposição nos critérios que definem ambas. 
Objetivos: Verificar a prevalência de fadiga crônica e depressão em pacientes 
diagnosticados com espondiloartrite; analisar se a atividade da doença interfere na 
presença ou ausência de fadiga; analisar a correlação entre fadiga e depressão, 
verificar se a qualidade de vida e as limitações da atividade da vida diária têm relação 
com o quadro de depressão. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal 
observacional, mediante a realização de entrevistas e revisão de prontuários para 
obtenção de dados clínicos e epidemiológicos e aplicação de questionários  CES-D, 
(Center for Epidemiological Scale - Depression), BASDAI(Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index), BASFI (Bath Ankyylosing Spondylitis Functional Index), SF-
12 (12-Item Short-Form Health Survey) e Facit-f total (Functional Assessment of 
Chronic Illness Therapy - versão 4)  durante o período de dezembro de 2018 a 
setembro de 2019, com os pacientes do Ambulatório de Reumatologia do Hospital 
Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM). Resultados: No total foram estudados 
74 indivíduos. Houve predominância do sexo masculino (54,1%), com idades 
variando de 19 a 75 anos. Possuíram correlações significativas (com rho > 0,540 e p-
valor <0,0001) Facit-fadiga com CES-D, BASDAI, SF-12 e ASDAS. Discriminando os 
valores de CES-D não houve correlação significativa com a presença de fadiga em 
pacientes com manifestações depressivas, mas observou-se correlação significativa 
entre CES-D (em pacientes com sintomas depressivos) e SF-12 (Escore Mental), com 
p-valor de 0,001. Conclusão: A fadiga foi um sintoma muito prevalente em nosso 
estudo, sendo que quase metade dos entrevistados relataram este sintoma. A 
depressão foi outro sintoma importante nos pacientes, acometendo mais de 30% 
deles. Entretanto, a fadiga não se correlacionou com depressão. Constatou-se que a 
elevação da atividade da doença aumenta os níveis de fadiga. Não foi encontrado 
valor significativo para a relação entre quadro depressivo com piora da qualidade de 
vida e limitações das atividades diárias. 

 

Descritores: Espondiloartropatias; Fadiga; Depressão 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Spondyloarthritis (SpA) is a clinical entity that represents a chronic 
inflammatory condition characterized by a broad spectrum of clinical, laboratory and 
imaging manifestations. It comprises rheumatologic diseases: ankylosing spondylitis, 
psoriatic arthritis, reactive arthritis, undifferentiated spondyloarthritis and arthritis 
related to inflammatory bowel disease. The primary symptoms of SpA are pain and 
stiffness, but in the last two decades, fatigue has been considered a central symptom 
that affects patients, with a prevalence of 53-76%. It is known that fatigue and 
depression, although they are different conditions, have common manifestations. It is 
not yet clear whether depression causes fatigue or vice versa, whether there is a third 
risk factor underlying the two situations, or whether the association is due to an overlap 
in the criteria that define both. Objectives: To verify the prevalence of chronic fatigue 
and depression in patients diagnosed with spondyloarthritis; to analyze whether the 
disease activity interferes with the presence or absence of fatigue; to analyze the 
correlation between fatigue and depression; to verify whether the quality of life and the 
limitations of daily life activity are related to the depression picture. Methodology: This 
is an observational cross-sectional study, through interviews and review of medical 
records to obtain clinical and epidemiological data and application of CES-D (Center 
for Epidemiological Scale - Depression) and BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index) questionnaires, BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional 
Index), SF-12 (12-Item Short-Form Health Survey) and Facit-f total (Functional 
Assessment of Chronic Illness Therapy - version 4) during the period from December 
2018 to September 2019, with patients from the Rheumatology Outpatient Clinic of the 
Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM). Results: A total of 74 
individuals were studied. There was a predominance of males (54.1%), with ages 
ranging from 19 to 75 years. There were significant correlations (with rho > 0.540 and 
p-value <0.0001) Facit-fatigue with CES-D, BASDAI, SF-12, and ASDAS. 
Discriminating the CES-D values, there was no significant correlation with the 
presence of fatigue in patients with depressive manifestations, but there was a 
significant correlation between CES-D (in patients with depressive symptoms) and SF-
12 (Mental Score), with p-value of 0.001. Conclusion: Fatigue was a very prevalent 
symptom in our study, and almost half of the respondents reported this symptom. 
Depression was another important symptom in the patients, affecting more than 30% 
of them. However, fatigue did not correlate with depression. It was found that the 
increase in disease activity increases fatigue levels. No significant value was found for 
the relationship between depression and worsening quality of life and limitations of 
daily activities. 

 

Keywords: Spondyloarthropathies; Fatigue; Depression  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O nome “Espondiloartrite” foi proposto e aceito globalmente em 2008, 

enfatizando as suas características de acometimento axial (espondilo) e periférico 

(artrite). Esta entidade clínica representa uma condição inflamatória crônica 

caracterizada por um amplo espectro de manifestações clínicas, laboratoriais e de 

imagem. (GALLINARO et al., 2010; TERENZI et al., 2018).  

A espondiloartrite (EpA) compreende as doenças reumatológicas espondilite 

anquilosante, artrite psoriásica, artrite reativa, espondiloartrites indiferenciadas e 

artrites associada às doenças inflamatórias do intestino (como a doença de Crohn e a 

colite ulcerativa). (DOUGADOS e BAETEN, 2011; GALLINARO et al., 2010). A maioria 

dos pacientes apresenta artrite psoriásica ou espondiloartrite axial, o que inclui 

espondilite anquilosante, sendo que esta é a mais frequente segundo estudos 

epidemiológicos. (TERENZI et al., 2018)   

De um modo geral, os estudos mostram uma prevalência de homens em 

relação às mulheres, em uma proporção média de 2:1. (GALLINARO et al., 2010; 

TOLEDO, 2013). As espondiloartrites apresentam forte associação com a presença 

do complexo de histocompatibilidade HLA-B27, em especial a espondilite 

anquilosante, porém deve-se levar em conta que sua presença não é necessária nem 

suficiente para estabelecer o diagnóstico. (DOUGADOS e BAETEN, 2011; TERENZI 

et al., 2018).  

A espondiloartrite tem como sintomas primários dor e rigidez, porém nas 

últimas duas décadas a fadiga vem sendo considerada um sintoma central que afeta 

os pacientes. (BIANCHI et al., 2014). A sensação de fadiga é definida como um 

cansaço mental e/ou físico extremo e persistente, fraqueza ou exaustão. (PENNER e 

PAUL, 2017). É relatado que há uma prevalência de 53% a 76% desse sintoma em 

pacientes com espondiloartrite, mas ainda não se tornou claro como influencia na 

doença reumática. No caso da espondilite anquilosante, a fadiga é o terceiro sintoma 

mais incapacitante, ficando atrás apenas de rigidez e dor. (CHAUFFIER et al., 2013).  

Sabe-se que a fadiga e a depressão, embora sejam condições diferentes, 

possuem manifestações em comum, como exaustão, distúrbios de sono e atividade 

reduzida. Ainda não está claro se a depressão causa fadiga ou vice-versa, se existe 

um terceiro fator de risco subjacente as duas situações ou se a associação é por uma 

sobreposição nos critérios que definem ambas. (HUIBERS et al., 2007).   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a prevalência de fadiga crônica e depressão em pacientes 

diagnosticados com espondiloartrite. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar se a atividade da doença interfere na presença ou ausência de fadiga. 

Analisar a correlação entre fadiga e depressão, dissociando-as a fim de 

averiguar se a fadiga tem como causa exclusivamente a espondiloartrite. 

Verificar se a qualidade de vida e as limitações da atividade da vida diária têm 

relação com o quadro de depressão. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O termo Espondiloartrites (EpA) representa uma condição inflamatória crônica 

caracterizada por um amplo espectro de manifestações clínicas, laboratoriais e de 

imagem. (TERENZI et al., 2018). Em 2008 este termo foi aceito globalmente, 

evidenciando o acometimento axial (espondilo) e periférico (artrite) deste grupo de 

doenças, que compreende a espondilite anquilosante, artrite psoriásica, artrite reativa, 

espondiloartrites indiferenciadas e espondiloartrites associada às doenças 

inflamatórias do intestino. (DOUGADOS e BAETEN, 2011; GALLINARO et al., 2010). 

De acordo com os novos critérios do grupo Assessment on SpondyloArthritis 

International Society (ASAS), a EpA ainda pode ser classificada em 

predominantemente axial e predominantemente periférica. (STOLWIJK et al., 2015).  

A EpA ocorre em cerca de 0,1-0,2% da população, principalmente em homens 

jovens com menos de 45 anos. (DAGFINRUD et al., 2004; GARG et al., 2014). O 

principal sintoma de envolvimento axial é dor crônica na região da coluna. Os 

envolvimentos musculoesqueléticos mais comuns são artrite, entesite e dactilite. 

Manifestações extra-articulares, como uveíte anterior, psoríase e doença inflamatória 

intestinal também são prevalentes. (TERENZI et al., 2018). 

Atualmente os critérios ASAS são os mais utilizados na prática clínica e serve 

tanto para as EpA axiais quanto para as periféricas (Quadro 1). (BRASIL. Ministério 

da Saúde, 2018). 

 

QUADRO 1 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO ASAS PARA ESPONDILOARTRITES 

Critério obrigatório a) Lombalgia inflamatória por, no mínimo, 3 meses e 

idade de início da doença até 45 anos. 

Critérios possíveis (b ou c) b) Sacroiliíte em exames de imagema e, pelo menos 1 

característica de Espondiloartriteb.  

c) HLA-B27 e 2 ou mais características de 

Espondiloartriteb. 
a Radiografia simples (com sacroiliíte bilateral graus 2-4 ou unilateral graus 3 ou 4) ou 
ressonância magnética de articulações sacroilíacas (com edema de medula óssea). Graus de 
sacroiliíte à radiografia simples de articulações sacroilíacas: 0, normal; 1, alterações suspeitas; 
2, alteraçõesmínimas (áreas localizadas  e pequenas com erosão ou esclerose, sem 
alterações na largura da linha articular); 3, alterações inequívocas (sacroiliíte moderada ou 
avançada, com erosões, esclerose, alargamento, estreitamento ou anquilose parcial); 4, 
ancilose total. 
b Características de espondiloartrite: lombalgia inflamatória, artrite, entesite, uveíte, dactilite, 
psoríase, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, boa resposta a anti-inflamatórios não 
esteroidais (em 24-48 horas de máxima dose tolerada), história familiar de espondiloartrite, 
HLA-B27, proteína C reativa elevada 

FONTE: BRASIL. Ministério da Saúde (2018) 
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O componente genético associado é o HLA-B27, que está presente em 80 a 

90% dos pacientes com espondilite anquilosante. O complexo de histocompatibilidade 

está presente em aproximadamente 7-8% dos caucasianos e menos de 2% dos afro-

americanos, porém só uma menor parte desenvolve alguma doença associada. Além 

disto, o gene explica apenas 20 a 40% da suscetibilidade genética da moléstia, o que 

sugere outros genes associados. (DOUGADOS e BAETEN, 2011; SIBLEY et al., 

2017). Outros dois biomarcadores muito utilizados são a velocidade de 

hemossedimentação (VHS) e a proteína C reativa (PCR), que avaliam a atividade 

inflamatória da doença, porém não tem boa especificidade e sensibilidade. 

(LONDONO et al., 2012).  

Os subtipos mais comuns são a artrite psoriásica e a espondilite anquilosante, 

somando mais de 80% dos casos de EpA. (STOLWIJK et al., 2015; TERENZI et al., 

2018). A espondilite anquilosante (EA) é a causa de aproximadamente 5% de dor 

crônica nas costas e afeta cerca de 0,1% a 1,4% da população geral. (DEAN et al., 

2014; GOLDER e SCHACHNA, 2013). É uma doença que afeta mais comumente 

homens entre 20 e 30 anos, envolvendo predominantemente o esqueleto axial. O 

sintoma mais precoce geralmente é lombalgia, predominantemente noturna, de início 

insidioso e que não melhora com repouso. (BRASIL. Ministério da Saúde, 2018). Na 

coluna vertebral sua manifestação mais frequente é a presença de sindesmófito 

resultando na típica “coluna em bambu”. (SMITH, 2015). Normalmente a EA resulta 

em grave comprometimento da mobilidade da coluna vertebral e da função física, 

impactando a qualidade de vida destes pacientes. (DEAN et al., 2014).  

Cerca de 30% dos pacientes com psoríase desenvolvem a artrite psoriásica 

(Apso), entretanto 15% dos pacientes com psoríase que fazem acompanhamento 

dermatológico tem a doença reumatológica e não foram diagnosticados. Na maioria 

dos casos, a psoríase precede o diagnóstico da artrite psoríase em 10 anos, porém 

em 15% dos pacientes as duas acontecem simultaneamente ou a Apso precede a 

psoríase. (RITCHLIN et al., 2017).  Cerca de 25% a 75% dos pacientes têm 

envolvimento axial e estes têm uma forma mais severa de acometimento do que 

aqueles com envolvimento não axial.  (MEASE et al., 2018). 

A clínica da Apso pode ser muito diversificada, incluindo desordens do 

esqueleto axial, mudanças em unhas e pele, inflamação das articulações, entesites 

e/ou dactilites. (MEASE et al., 2018). Essa heterogeneidade é tão significativa que um 

trabalho dividiu-a em 5 subtipos clínicos: (1) Oligoarticular, frequentemente de 
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distribuição assimétrica; (2) Poliarticular, pode ter envolvimento simétrico; (3) Distal, 

que envolve a interfalangiana distal das mãos e/ou pés; (4) Artrite mutilante; (5) Forma 

axial, que envolve as articulações da coluna ou sacrilíacas. (ACEBES e HARVIE, 

2015). O impacto funcional e psicológico da artrite psoriásica é considerável e 

semelhante ao das espondiloartrites de envolvimento axial e da artrite reumatóide. 

(RITCHLIN et al., 2017).  

Os subtipos menos comuns das EpA são as espondiloartrites associadas a 

doença inflamatória intestinal (DII), artrite reativa e espondiloartrites indiferenciadas. 

(TERENZI et al., 2018).  

A EpA associada com DII pode ter manifestações articulares axiais ou 

periféricas, sendo que de 2% a 16% dos pacientes com DII tem algum grau de 

envolvimento axial, e a prevalência de sacroileíte (sintomática ou não) é de 12% a 

20% nestes pacientes. As manifestações reumáticas são sintomas extraintestinais 

muito comuns em pacientes com DII, com uma frequência entre 18% e 45%, e podem 

aparecer antes, simultaneamente ou depois do diagnóstico da doença intestinal. Dor 

articular é uma queixa frequente em pacientes com DII e pode ser subestimada pelos 

gastroenterologistas. (CONIGLIARO et al., 2016; PELUSO et al., 2013).  

A artrite reativa (ARe) é uma oligoartrite inflamatória assimétrica dos membros 

inferiores e representa menos de 2% dos casos de EpA. Ela acontece após uma 

infecção, geralmente por Chlamydia trachomatis ou patógenos gastrointestinais, como 

o Clostridium difficile. (KINGSLEY e SIEPER, 1996; SCHMITT, 2017).  

A EpA indiferenciada é um subtipo que não atende critérios para as outras 

formas específicas. A manifestação inicial nesse grupo de pacientes é inicialmente 

periférica na maior parte dos casos e, comparado com a EA, eles possuem menor 

incidência de manifestações extra-articulares, assim como um HLA-B27 menos 

reagente. (BURGOS-VARGAS, 2013).  

O impacto de ter uma doença crônica associado com os sintomas somáticos 

dos pacientes com EpA pode ser fundamental para determinar a qualidade de vida 

deles. A diminuição da qualidade de vida está associada a fadiga, aumento da 

atividade da doença, diminuição da capacidade de realizar atividades diárias, dor e 

fatores psicológicos (como ansiedade e depressão). (ROHDE et al., 2017). Existem 

estudos que demonstram que a EA interfere tanto em aspectos físicos quanto em 

aspectos mentais dos pacientes. (DAGFINRUD et al., 2004).  

Níveis elevados de depressão são encontrados em pacientes com dor 
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articular. Corroborando com essa afirmativa, cerca de 41,5% dos pacientes com artrite 

reumatóide, que é o protótipo de artrites inflamatórias, tem o diagnóstico de 

depressão. (MCDONOUGH et al., 2014). A depressão é comum em pacientes com 

EpA axial e está associada à pior atividade da doença. (ZHAO et al., 2018).  

A redução da qualidade de vida pode ser associada tanto ao transtorno 

depressivo quanto a fadiga. Ademais, a fadiga ou perda de energia é descrito como o 

segundo sintoma mais relatado pela classificação Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM), estando presente em mais de 80% dos pacientes com 

depressão. (CORFIELD et al., 2016). Este sintoma pode ocorrer em pessoas 

saudáveis, mas é algo temporário. Quando relacionado a doença pode persistir, 

mesmo que o paciente tenha uma quantidade adequada de descanso, sendo 

duradoura ou crônica. (GÜNAYDIN et al., 2009).  

As artrites inflamatórias estão muito associadas com a fadiga, em especial a 

artrite reumatóide e espondiloartrites. (PILGAARD et al., 2019). A sensação de fadiga 

é definida como um cansaço mental e/ou físico extremo e persistente, fraqueza ou 

exaustão. É algo subjetivo e, muitas vezes, não é facilmente distinguível do cansaço 

normal, fraqueza e fadiga muscular. (PENNER e PAUL, 2017). A causa de fadiga é 

associada a vários fatores predisponentes e precipitantes. (CORFIELD et al., 2016).  

Nas espondiloartrites a fadiga é uma manifestação importante, estando 

presente até mesmo no Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), 

um índice utilizado para determinar a atividade da doença. A prevalência desse 

sintoma é de 53% a 76% dos pacientes, mas a maioria dos estudos se limita a avaliar 

pacientes apenas com EA. (CHAUFFIER et al., 2013).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 AMOSTRA 

 

Trata-se de um estudo transversal observacional. Foram estudados 74 

pacientes com mais de 18 anos, com diagnóstico de espondiloartrite que se 

enquadram nos critérios do Grupo ASAS das Espondiloartrites e que assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Foram excluídos aqueles pacientes que 

possuíam alguma doença crônica inflamatória associada, mulheres grávidas e 

indivíduos com hipotireoidismo descompensado.  

O trabalho foi realizado no ambulatório de reumatologia do Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba, sendo os pacientes escolhidos de 

modo aleatório pela ordem de chegada a consulta e entrevistados por um dos autores 

do trabalho. As identidades dos participantes foram e serão preservadas atendendo à 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pela 

comissão de ética em pesquisa humana CEP/SEB sob o número do parecer 

3.003.040 (ANEXO A). 

O material com as informações permanece guardado sob a responsabilidade 

dos próprios pesquisadores, com a garantia de manutenção do sigilo e 

confidencialidade. 

 

4.2 EPIDEMIOLOGIA 

 

Os dados clínicos e epidemiológicos (idade, raça, sexo, tempo de doença, 

idade ao diagnóstico, forma de espondiloartrite e comorbidades), assim como dados 

de tratamento e dos exames de sangue foram coletados por revisão de prontuários e 

durante a entrevista com o paciente (APÊNDICE A). Os exames laboratoriais 

analisados fazem parte daqueles requisitados aos pacientes pelo serviço de 

reumatologia para acompanhamento regular do tratamento; a saber: Velocidade de 

Hemossedimentação (VHS), Proteína C Reativa (PCR) e presença de HLA B27. 

 

4.3 ATIVIDADE DA DOENÇA, FADIGA E DEPRESSÃO 
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Para avaliação da atividade da doença, fadiga e depressão foram aplicados 

questionários validados.  

A atividade da doença foi avaliada pelo teste BASDAI (Bath Ankylosing 

Spondylitis Disease Activity Index) (ANEXO B), em que o índice é obtido através da 

análise de seis itens (fadiga, dor axial, dor periférica, entesite, duração e intensidade 

da rigidez matinal). Os valores finais obtidos foram discriminados em “elevada 

atividade da doença” quando ≥4, em que a não resposta ao tratamento convencional 

pode indicar o uso de drogas imunobiológicas. (COSTA et al., 2015).  Em conjunto ao 

BASDAI foi realizado o cálculo do ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 

Score) que associa as perguntas referentes à dor axial, dor periférica e intensidade 

da rigidez matinal do teste BASDAI, à um questionamento da atividade da doença na 

última semana por meio de escala visual analógica (EVA) e à medida de um dos 

marcadores de atividade inflamatória, a velocidade de hemossedimentação (VHS) ou 

a proteína C reativa (PCR). (LUKAS et al., 2009). A distinção entre atividade de 

doença em “inativa”, “baixa”, “elevada” e “muito alta” é feita pelos valores de corte do 

ASDAS <1,3, ≥1,3 e <2,1, ≥2,1 e <3,5, e valores ≥3,5, respectivamente. (MACHADO 

et al., 2018). 

A qualidade de vida dos pacientes pode ser avaliada por instrumentos 

genéricos e específicos de cada doença. (GONC et al., 2015). Para quantificar a 

limitação funcional da vida diária e mensurar a qualidade de vida desses pacientes 

foram utilizados, respectivamente, os questionários BASFI (Bath Ankylosing 

Spondylitis Functional Index) (ANEXO C), específico para as espondiloartrites, e SF-

12 (12-Item Short-Form Health Survey), um instrumento genérico.  

O SF-12 (ANEXO D) é uma versão simplificada do questionário SF-36 (36-

Item Short-Form Health Survey) e fornece informações sobre questões físicas e 

mentais dos pacientes. De acordo com um estudo comparando os dois questionários 

em nove países europeus, o SF-12 se mostrou como uma ferramenta que atende bem 

à necessidade prática de pesquisas em saúde, além de poder ser aplicado mais 

rapidamente. A população geral dos Estados Unidos obteve um valor médio de 50, 

com desvio padrão de 10, em ambos os escores (físico e mental). Neste questionário, 

quanto menor o resultado pior a qualidade de vida. (GANDEK et al., 1998). 

O questionário BASFI foi criado em 1994 e atualmente é o mais utilizado para 

avaliação de pacientes com espondilite anquilosante, principalmente em estudos de 

impacto da doença. São 10 itens que avaliam a capacidade funcional dos pacientes e 
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em cada um deve ser dado uma resposta de zero a 10, sendo zero facilmente 

realizado e 10 impossível de realizar. (ZOCHLING, 2011). O resultado é a média 

aritmética dos valores de cada item e quanto maior o escore maior o grau de limitação 

funcional da vida diária. (SHINJO et al., 2006).  

A avaliação da presença de fadiga foi realizada através do questionário Facit-

F total (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – versão 4) (ANEXO E), 

cujo resultado varia de 0 até 160, sendo este obtido através da realização de 40 

perguntas, pontuadas de 0-4, e em que uma maior pontuação é indicativo de uma 

melhor qualidade de vida. Para a avaliação específica de fadiga foi utilizada a 

subescala do Facit-f total, o Facit-fadiga, sendo este último composto por 13 itens e 

cuja somatória varia de 0 a 52 pontos, em que menores resultados indicam um pior 

grau de fadiga. Os resultados levam em consideração a resposta do paciente acerca 

do observado no período dos 7 dias anteriores a realização do questionário. (CELLA 

et al., 2019).  

Para avaliação da depressão foi utilizado o questionário CES-D (Center for 

Epidemiological Scale – Depression) (ANEXO G). Consiste em uma escala com 20 

itens, cuja pontuação varia de 0-3 pontos para cada, que avaliam os principais critérios 

diagnósticos para o transtorno depressivo. A escala avalia o humor depressivo, os 

afetos positivos, os sintomas somáticos e os problemas interpessoais. (BATISTONI et 

al., 2010). 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para análise estatística foi disposto em tabela os dados obtidos no programa 

Excel (Microsoft – Office 365). Para o cálculo dos coeficientes de correlação foi 

utilizado o teste de Spearman, em que um valor de ρ (rho) indica o gradiente direcional 

de crescimento, onde o valor de rho positivo indica uma tendência crescente entre os 

fatores avaliados, e o valor negativo indica que a relação é oposta. Com a finalidade 

de avaliar a existência da relação entre os questionários, foi utilizado a distribuição de 

t de Student, como ferramenta de interpolação de valores, cujo grau de liberdade 

bicaudal utilizado foi de 95% (p-valor = 0,05) para indicar significância de parâmetros. 
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FIGURA 1 - DISCRIMINAÇÃO DOS SUBTIPOS DE ESPONDILOARTRITE 
NA AMOSTRA ESTUDADA (n=74) 

5 RESULTADOS 

 

Foram incluídos 77 pacientes com diagnóstico de espondiloartrite, contudo 3 

pacientes preenchiam critérios de exclusão, não sendo inclusos na pesquisa. A 

amostra final tinha 74 pacientes. 

Em relação a análise dos dados clínicos e epidemiológicos averiguou-se que, 

dos 74 pacientes analisados, 34 eram mulheres (45,9%) e 40 homens (54,1%), com 

idades variando de 19 a 75 anos, com a média de 50,6 anos (com desvio padrão de 

±12,4 anos), sendo a grande maioria caucasianos (93,2%). O tempo de diagnóstico 

da doença variou de 3 meses até 46 anos, com mediana de 9,5 anos. Em relação ao 

hábito tabágico, notou-se que somente 6 pacientes (8,1%) eram fumantes, 35 

pacientes (47,3%) nunca fumaram e 33 pacientes (44,6%) interromperam esse hábito. 

Diferenciando os subtipos de espondiloartrite desses pacientes chegamos à FIGURA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: os autores (2019) 

 

Dos 74 pacientes, 49 (66,2%) mantinham suas atividades laborais, enquanto 

25 (33,8%) possuíam alguma limitação no quesito trabalho, sendo essa incapacidade 

transitória (2 pacientes – 2,7%), parcial (3 pacientes – 4,0%) ou total (20 pacientes – 

27,0%). Foi realizada pesquisa de HLA-B27 somente em 60 desses pacientes, 

correspondendo 27 à negatividade do exame (45,0%) e 33 ao resultado positivo 

(55,0%). Na avaliação dos marcadores inflamatórios, a variação da proteína C reativa 
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FIGURA 2 - COMORBIDADES ANALISADAS – AMOSTRA DE  74 
PACIENTES COM ESPONDILOARTRITES 

(PCR) foi de 0,14 até 96,0mg/L, com mediana de 3,38mg/L, e a da velocidade de 

hemossedimentação (VHS) foi de 2 até 90mm, com mediana de 24,0mm. Calculando-

se os índices ASDAS, foram encontrados os resultados de ASDAS PCR variando de 

0,6 até 5,2 (com média de 2,53±1,00), e de ASDAS VHS de 0,6 até 5,2 (com média 

de 2,77±0,96). 

 De posse das incidências das comorbidades predominantes, neste grupo de 

pacientes, monta-se a FIGURA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: os autores (2019) 

 

Comparando-se os métodos de tratamento desses pacientes, encontraram-

se 27 (36,5%) utilizando um ou dois medicamentos classificados como modificadores 

da doença, 38 (51,3%) pacientes em uso de imunobiológicos, sendo 12 (16,2%) 

destes associados às drogas modificadoras da doença (DMARDs - Disease Modifying 

Antirheumatic Drugs). Pacientes que não estavam em uso, nem de medicamentos 

modificadores da doença, nem de imunobiológico somaram 21 (28,3%). O uso de 

outras drogas para alívio da dor foi constatado em 42 (56,7%) pacientes. Dez 

pacientes (13,5%) não utilizavam nenhuma forma de medicamento abaixo analisados. 

A discriminação dos medicamentos encontra-se na TABELA 1. 
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TABELA 1 - DISCRIMINAÇÃO DOS MEDICAMENTOS USADOS PELA AMOSTRA DE 74 
PACIENTES COM ESPONDILOARTRITE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

A partir da análise dos resultados dos questionários realizados, é possível 

encontrar valores mínimos e máximos, além dos quartis, os quais foram dispostos na 

TABELA 2. 

 

 TABELA 2 - DADOS OBTIDOS ATRAVÉS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Com base no questionário de fadiga (Facit-fadiga), a média calculada é de 

37,6, e 47,3% dos pacientes apresentam valor inferior a 43,5. Dissociando a fadiga 

entre os sexos e idades, montam-se as FIGURA 3 e FIGURA 4. 

Classe Medicamento Pacientes % 

DMARDs Metotrexato 17 22,9% 
 Sulfassalazina 8 10,8% 
 Ciclosporina 1 1,3% 
 Leflunomida 7 9,4% 
Imunobiológicos Adalimumabe 16 21,6% 
 Etanercept 12 16,2% 
 Secuquinumabe 4 5,4% 
 Infliximabe 4 5,4% 
 Golimumabe 2 2,7% 
Outros AINHs 22 29,7% 
 Corticoide (VO) 2 2,7% 
Outros Analgésicos 18 24,3% 
 Anticonvulsivantes 11 14,8% 
 Antidepressivos 17 22,9% 

FONTE: os autores (2019) 

Questionário Valor Mínimo Valor Máximo 1º Quartil Mediana 3º Quartil 

EVA 0 10 2,75 4,5 7,00 

BASDAI 0 9,5 1,6 3,0 5,2 

BASFI 0 9,1 2,75 4,5 7,0 

Facit-f total 42,0 160,0 95,75 129,7 149,25 

Facit-G 29,0 108,0 75,2 84,1 102,4 

Facit-fadiga 4,0 52,0 25,75 45,0 50,0 

CES-D 0 49 1 9 23 

SF 12 (escore físico) 17,1 58,2 30,7 40,9 50,4 

SF 12 (escore mental) 17,1 58,0 30,7 40,9 50,4 

FONTE: os autores (2019) 
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FIGURA 4 - MÉDIA DOS VALORES DE FACIT-FADIGA POR INTERVALO DE IDADE EM 74 
PACIENTES COM ESPONDILOARTRITES 

 

 

 

 

 

 

FONTE: os autores (2019) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: os autores (2019) 

 

É possível perceber que a fadiga é mais notável em mulheres em quase todas 

as faixas etárias, excluindo-se os pacientes com ≤ 29 anos. Através da análise dos 

cálculos dos quartis, verifica-se que há discrepância nos valores do 1º quartil entre os 

sexos. Nas mulheres, 25% apresentam valores de Facit-fadiga inferior a 18,5, o que 
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demonstra uma maior fadiga quando comparado aos homens, em que 25% 

apresentam valor de inferior a 30. 

Ao analisar o questionário CES-D separadamente observa-se que o valor 

encontrado em 24 pacientes (32,4%) era superior ao estabelecido (≥16), e os outros 

50 (67,6%) possuíam valor inferior a 16. Em relação ao observado por sexos constata-

se que a proporção de pacientes homens para mulheres com sintomas depressivos é 

de 1:1,4 (FIGURA 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: os autores (2019) 

 

Fazendo a correlação dos dados obtidos através dos questionários Facit-

fadiga e os demais questionários, foram calculados os valores de ρ (rho), os intervalos 

de confiança (95%) e os p-valores, dispostos na TABELA 3. 

 

TABELA 3 - CORRELAÇÕES DO FACIT-FADIGA COM QUALIDADE DE VIDA, DEPRESSÃO E 
ATIVIDADE INFLAMATÓRIA EM 74 PACIENTES COM ESPONDILOARTRITE 

Questionário Rho Intervalo de confiança p-valor 

CES-D -0,739 -0,829 – -0,609 <0,0001 

BASDAI -0,748 -0,834 – -0,627 <0,0001 

SF-12 (E. Físico) 0,736 0,606 – 0,828 <0,0001 

SF-12 (E. Mental) 0,601 0,4268 – 0,732 <0,0001 

PCR -0,008 -0,253 – 0,237 0,946 

VHS -0,072 -0,302 – 0,165 0,541 

ASDAS PCR -0,540 -0,687 – -0,349 <0,0001 

ASDAS VHS -0,555 -0,699 – -0,368 <0,0001 

FONTE: os autores (2019) 
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FIGURA 5 - SEPARAÇÃO DE RESULTADOS DO CES-D ENTRE HOMENS E MULHERES 
COM ESPONDILOARTRITE (N=74). 
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FIGURA 6 - CORRELAÇÃO ENTRE FACIT-FADIGA (FADIGA) E CES-D (DEPRESSÃO) 

FIGURA 7 - CORRELAÇO ENTRE BASDAI (ATIVIDADE DA DOENÇA) X FACIT-FADIGA (FADIGA) 
 

 

A partir dos valores de p-valor extremamente significativos (p <0,001) e 

utilizando as FIGURAS 6-11 para representar as tendências de dispersão dos 

resultados obtidos, é possível notar que o valor de rho é indicativo de correlação forte 

(rho = 0,70-0,89) nas FIGURAS 6-8, e correlação moderada (rho = 0,40-0,69) nas 

FIGURAS 9-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: os autores (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: os autores (2019) 
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FIGURA 8 - CORRELAÇÃO ENTRE SF-12 ESCORE FÍSICO (QUALIDADE DE VIDA) X FACIT-
FADIGA (FADIGA) 

FIGURA 9 - CORRELAÇÃO ENTRE SF-12 ESCORE MENTAL (QUALIDADE DE VIDA) X FACIT-
FADIGA (FADIGA) 
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FIGURA 10 - CORRELAÇÃO ENTRE ASDAS PCR (ATIVIDADE INFLAMATÓRIA) X FACIT-FADIGA 
(FADIGA) 

FIGURA 11 - CORRELAÇÃO ENTRE ASDAS VHS (ATIVIDADE INFLAMATÓRIA) X FACIT-FADIGA 
(FADIGA) 
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outros 45 pacientes em que o valor de BASDAI foi inferior a 4 (60,8%), a média do 

questionário de fadiga foi 44,97. 

Considerando a associação entre fadiga e depressão através do gráfico 6, é 

possível perceber que há correlação significativa entre os quesitos, podendo-se assim 

estabelecer sua relação. Porém ao comparar os dados obtidos nos questionários 

Facit-fadiga e CES-D, e desvinculando o fator fadiga entre aqueles pacientes em que 

os resultados do segundo questionário eram superiores (≥16) ou inferiores (<16) aos 

valores de corte é possível observar que teve p-valor significativo somente a 

correlação entre pacientes com CES-D baixo (TABELA 4). Isso significa que não é 

possível estabelecer significância entre a presença de fadiga relacionada somente ao 

humor depressivo.  

 

TABELA 4 - CORRELAÇÃO ENTRE FACIT-FADIGA DE ACORDO COM OS VALORES OBTIDOS 
NO CES-D 

 Valores de Facit-fadiga   

 Média 1º Quartil Mediana 3º Quartil rho p-valor 

CES-D ≥16 22,58 11,50 22,50 32,50 -0,285 0,1755 

CES-D <16 44,74 43,25 49,50 51,00 -0,482 0,0003 

FONTE: os autores (2019) 

 

A fim de avaliar a presença de relação entre a qualidade de vida e as 

limitações das atividades da vida diária comparam-se os resultados do CES-D com os 

questionários SF-12 e BASFI, respectivamente (TABELAS 5 e 6).  

Na correlação entre o questionário de avaliação da qualidade de vida SF-12 

e o de depressão as médias encontradas foram de 44,20 e 52,74 pontos nos escores 

físico e mental, respectivamente, naqueles pacientes em que a pontuação do CES-D 

foi inferior a 16. Já nos pacientes que apresentaram indicações de transtorno 

depressivo pelo questionário CES-D, as médias de escores físico e mental foram de 

32,94 e 32,47, respectivamente. 

O exposto na TABELA 5 indica que, quando avaliado o valor de CES-D com 

os valores de escore físico e mental do SF-12, há relação muito significativa (p 

<0,0001) entre as variáveis. Todavia, ao segregar os valores de corte do questionário 

de depressão e os diferentes escores do SF-12, e utilizando o teste de correlação de 

Spearman, evidencia-se que a relação existente entre os sintomas depressivos e as 

questões físicas é fraca (rho < 0,400), ao passo que com as questões mentais  o valor 
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de rho encontrado indica correlação moderada, sendo o p-valor significativo 

averiguado somente nos pacientes com valores de CES-D ≥16 (TABELA 5). 

 

TABELA 5 - CORRELAÇÃO ENTRE SF-12 (QUALIDADE DE VIDA)  DE ACORDO COM OS 
VALORES OBTIDOS NO CES-D (DEPRESSÃO). 

 SF-12 (Escore Físico)  SF-12 (Escore Mental) 

 Rho p-valor  rho p-valor 

CES-D -0,511 <0,0001  -0,802 <0,0001 

CES-D ≥16 -0,174 0,415  -0,610 0,001 

CES-D <16 -0,306 0,030  -0,627 1,065 

FONTE: os autores (2019) 

  

Com o objetivo de explorar a relação entre os dados obtidos com o 

questionário BASFI realiza-se o teste de correlação que demonstra baixo valor de 

correlação (rho = 0,277 e 0,479), com p-valor significativo somente quando se 

relaciona a ausência de quadro depressivo e menor limitação nas atividades da vida 

diária (tabela 6). 

 

TABELA 6 - CORRELAÇÃO ENTRE BASFI DE ACORDO COM OS VALORES OBTIDOS NO CES-D 

 Valores do BASFI   

 Média 1º Quartil Mediana 3º Quartil rho p-valor 

CES-D 3,26 2,75 4,5 7 0,586 <0,0001 

CES-D ≥16 5,05 2,75 5,25 7,58 0,277 0,1899 

CES-D <16 2,41 0,28 2,05 4,18 0,479 0,0004 

FONTE: os autores (2019) 
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6 DISCUSSÃO 

 

Foram avaliados 74 pacientes que preenchiam os critérios ASAS de 

espondiloartrites, sendo a maioria deles diagnosticada com espondilite anquilosante 

(48,6%) e artrite psoriásica (36,5%). Houve predominância de homens, 54,1%, contra 

45,9% de mulheres, sendo que as idades variaram de 19 a 75 anos, com média de 

50,6 anos e tempo de diagnóstico com mediana de 9,5 anos. Apenas 60 pacientes 

realizaram a pesquisa do complexo de histocompatibilidade HLA-B27, sendo positivo 

em 55% dos pacientes. Estes dados epidemiológicos estão de acordo com os 

encontrados na literatura. (DEAN et al., 2014).  

Conforme os resultados encontrados a partir do questionário Facit-fadiga, a 

média obtida foi de 37,6 pontos, entretanto a mediana foi de 45, o que significa que 

mais da metade dos pacientes apresentaram valores acima da média no nosso 

estudo. A média foi um pouco mais alta do que o encontrado no estudo de Pilgaard et 

al. (2019), entretanto este estudo avaliou o Facit-fadiga apenas em pacientes com 

artrite reumatoide, espondilite anquilosante e artrite psoriásica. O escore médio 

observado também foi menor do que a média da população alemã geral (43,5 ± 8,3) 

avaliada por Montan et al. (2018) em uma amostra de 2426 participantes, reforçando 

a ideia de que a EpA causa fadiga. Comparando com os dados obtidos, 47,3% da 

nossa amostra apresentava valor de Facit-fadiga inferior à média alemã (43,5).  

Foi observado que o nível de fadiga foi superior em mulheres em quase todas 

as faixas etárias, com exceção naquelas com idade ≤ 29 anos, o que corrobora com 

estudos em pacientes com EpA e na população geral. (MONTAN et al., 2018; 

PILGAARD et al., 2019).  Comparando os achados do nosso estudo com os de Montan 

et al. (2018), foi possível perceber que nossos pacientes apresentam médias de Facit-

fadiga (por faixa etária) inferiores. No estudo alemão, as médias obtidas pelas 

mulheres tiveram mínimo de 40,8 até o máximo de 43,7 pontos (respectivamente nos 

intervalos de idade ≥ 70 e entre 30-39 anos). Em nossos pacientes esses valores de 

médias foram de 30 (nas mulheres de 30-39 anos) até 42 pontos (nas mulheres com 

idade ≤ 29 anos). Percebe-se que há disparidade em relação a intensidade da fadiga 

na faixa etária de 30 a 39 anos, em que, no presente trabalho, esse foi o grupo etário 

de maior grau de fadiga e, no estudo de Montan et al. (2018) esses foram os pacientes 

com melhores resultados. Esta é a maior diferença entre os estudos, com uma 

discrepância de 13,7 pontos absolutos. Já comparando os valores obtidos na 
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população masculina, o estudo germânico mostra o menor resultado com 43,0 pontos 

no grupo com idade ≥ 70 anos e o maior valor nas pessoas com 50 a 59 anos de 

idade, com 45,3 pontos. Relacionando com o nosso estudo, encontramos que a menor 

média foi de 34 (no intervalo de idade ≤ 29 anos) e a maior de 40,8 (em pacientes 

entre 60 a 69 anos). Uma possível explicação para, em nosso trabalho, o pior grau de 

fadiga compreender a população masculina de idade ≤ 29 anos é o tamanho reduzido 

da amostra nesta faixa etária.  

Em relação às manifestações depressivas, 24 pacientes (32,4%) tiveram um 

resultado superior ao valor de corte preconizado pelo questionário CES-D, resultado 

semelhante ao trabalho de Zou et al. (2016) e de Günaydin et al. (2009). Esta 

prevalência é muito maior do que a prevalência do transtorno depressivo na população 

geral brasileira, que é de 5,8% (OMS, 2017), e do que a prevalência em pacientes 

com doenças crônicas, de 16,2%, encontrada no estudo brasileiro de Boing et al. 

(2012). Destes pacientes 58,3% são mulheres, o que já era esperado considerando 

que a depressão é mais incidente no sexo feminino. (OMS, 2017). Foi observado que 

apenas 5 pacientes tinham como diagnóstico transtorno depressivo, o que indica a 

necessidade da realização de um screening pelos reumatologistas.  

Na comparação entre a atividade da doença e a fadiga é possível afirmar que 

altos valores do BASDAI se relacionam a maiores graus de fadiga. Se considerado o 

valor do BASDAI > 4 como elevada atividade da doença, 39,2% dos pacientes se 

encaixam neste grupo, sendo a média do Facit-fadiga de 26,07 pontos. Estes 

resultados foram semelhantes ao estudo de Schneeberger et al. (2014), entretanto 

eles avaliaram apenas pacientes com EA. Para Günaydin et al. (2009) a atividade da 

doença foi o maior preditor de fadiga. A fadiga é um sintoma comum em doenças que 

possuem um processo inflamatório intenso e está correlacionado principalmente com 

as citocinas inflamatórias IL-6, IL-1 e TNF, que, por sua vez, aumentam a atividade da 

doença. (LOUATI e BERENBAUM, 2015). 

Ao confrontar os resultados dos questionários de depressão e fadiga, não 

foram encontrados valores significativos para estabelecer a relação entre as duas 

manifestações. No presente estudo, fica estabelecido que a fadiga pode manifestar-

se somente devido a EpA. De acordo com Carneiro et al. (2017) existe significância 

na correlação entre os dois fatores, porém não é possível estabelecer relação causal 

entre eles.  
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Contrapondo os valores obtidos pelo CES-D e SF-12, a fim de correlacionar a 

presença de limitação na qualidade de vida com o quadro depressivo, averiguou-se 

que os pacientes com CES-D ≥ 16 obtiveram uma média do SF-12 (Escore Mental) 

de 32,5. Este valor é menor do que a média encontrada na população geral dos 

Estados Unidos, que corresponde a 50, e fica 7,5 pontos abaixo do desvio padrão 

americano. (GANDEK et al., 1998).  

Não houve resultado significativo ao compararmos os valores do BASFI, que 

avalia a limitação das atividades da vida diária, com pacientes que obtiveram 

pontuação ≥ 16 no CES-D. Entretanto, para Jang et al. (2011) um adequado manejo 

da depressão pode reduzir a limitação funcional dos pacientes com EA. De acordo 

com Martindale et al. (2006) existe uma forte correlação entre a limitação da atividade 

da vida diária com a presença de depressão e ansiedade, todavia este trabalho 

apenas avaliou pacientes com EA.  

As principais limitações do nosso estudo foram a quantidade pequena da 

amostra e poucos estudos, na literatura, correlacionando o sintoma fadiga e o 

transtorno depressivo em pacientes com espondiloartrite de maneira geral. Os que 

encontramos abrangiam, em sua maioria, apenas espondilite anquilosante e/ou artrite 

psoriásica, e analisavam a fadiga e a depressão de forma separada. Cabe ressaltar 

que a grande dificuldade em aumentar o tamanho da amostra foi pela alta prevalência 

de outras doenças inflamatórias associadas, critério de exclusão para o presente 

estudo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A fadiga foi um sintoma muito prevalente em nosso estudo, sendo que quase 

metade dos entrevistados relataram fadiga mais intensa do que a população geral dos 

artigos analisados. A depressão foi outro sintoma importante nos pacientes, 

acometendo mais de 30% deles. Entretanto a fadiga não se relacionou com a 

depressão.  

Constatou-se que a elevação da atividade da doença aumenta os níveis de 

fadiga.  

Não foi encontrado valor significativo para a relação entre quadro depressivo 

com piora da qualidade de vida e limitações das atividades diárias.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO B – BASDAI 
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ANEXO C – BASFI 
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ANEXO D – SF-12 
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ANEXO E – FACIT-F 
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ANEXO F – LICENÇA PARA O USO DO Facit-F 
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ANEXO G – CES-D 

 

DURANTE A ÚLTIMA SEMANA: 
Raramente 

(menos 
que 1 dia) 

Durante 
pouco 
tempo 
(1 ou 2 
dias) 

Durante 
um tempo 
moderado 
(de 3 a 4 

dias) 

Durante a 
maior 

parte do 
tempo 

(de 5 a 7 
dias) 

01. Senti-me incomodado com 
coisas que habitualmente não me 
incomodam 

        

02. Não tive vontade de comer, 
tive pouco apetite 

        

03. Senti não conseguir melhorar 
meu estado de ânimo mesmo com 
a ajuda de familiares e amigos 

        

04. Senti-me, comparando-me às 
outras pessoas, tendo tanto valor 
quanto a maioria delas 

        

05. Senti dificuldade em me 
concentrar no que estava fazendo 

        

06. Senti-me deprimido         

07. Senti que tive de fazer esforço 
para dar conta das minhas tarefas 
habituais 

        

08. Senti-me otimista com relação 
ao futuro 

        

09. Considerei que a minha vida 
tinha sido um fracasso 

        

10. Senti-me amedrontado         

11. Meu sono não foi repousante         

12. Estive feliz         

13. Falei menos que o habitual         

14. Senti-me sozinho         

15. As pessoas não foram 
amistosas comigo 

        

16. Aproveitei minha vida         

17. Tive crises de choro         

18. Senti-me triste         

19. Senti que as pessoas não 
gostavam de mim 

        

20. Não consegui levar adiante 
minhas coisas 

        

 


