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RESUMO 

 

Introdução: A Artrite Psoriásica (AP) é uma doença inflamatória e crônica associada 
à psoríase cutânea ou ungueal e considerada uma Espondiloartropatia. Esta doença 
tem fator reumatoide negativo e afeta tendões, ligamentos, fáscias e articulações. 2 a 
3% da população mundial tem psoríase e destas, 5 a 42% pode ter o acometimento 
articular. A ansiedade atinge 36,6% desses pacientes, a depressão, 22,2% enquanto 
as duas afetam 17,7%. Os pacientes apresentam pior Qualidade de Vida (QV) a que 
pacientes com psoríase isolada ou Artrite Reumatoide. Objetivos: Avaliar a 
prevalência de ansiedade e depressão e associação à QV em pacientes com AP no 
setor de ambulatório do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) de 
Curitiba. Estudar a prevalência e níveis de ansiedade e depressão nos pacientes com 
AP. Avaliar se ansiedade e depressão estão assocaidos com atividade de doença. 
Estudar a influencia da Ansiedade e Depressão  na QV destes pacientes. Casuística 
e métodos: Estudo transversal observacional no qual foram entrevistados 54 
pacientes de ambos os sexos e maiores de 18 anos que preencham os critérios de 
CASPAR para a AP, no ambulatório de reumatologia/dermatologia do HUEM em 
Curitiba. Foram coletados dados epidemiológicos (data de início da artrite e da 
psoríase, idade, raça, gênero e uso de tabaco); dados clínicos (tipo da artrite 
psoriásica, PASI da psoríase, medicamentos em uso, índice de atividade da doença 
articular e achados clínicos ungueais e dactilite) e dados sorológicos (PCR, VHS, HLA-
B27). Além disso foi feita entrevista, com os questionários para avaliação da 
ansiedade de Beck, para a depressão, o CES-D e da QV, o SF-12. Resultados: A 
prevalência de ansiedade nos pacientes com AP foi de 62,96%, de depressão foi de 
51,85% e de ambas foi de 48,14%. Dentre os pacientes com ansiedade 31,48% 
apresentaram ansiedade moderada à grave, e com depressão, 44,44% eram 
depressão maior. Há significância estatística ao confrontar a ansiedade com o índice 
de atividade da doença articular e cutânea, ASDAS VHS (p=0,003) e PASI (p=0,001), 
respectivamente. Além de também revelar grande significância com p<0,0001 as 
associações entre ansiedade e depressão e ansiedade e QV (física e mental). Quanto 
à depressão não houve significância com os índices de atividade articular, mas sim 
com o PASI e QV (p<0,0001). Conclusão: Por conseguinte, este estudo evidencia a 
alta prevalência de ansiedade, 62,96%, e depressão, 51,85%, nos pacientes 
acometidos por AP do serviço de Reumatologia HUEM. Houve importante relação 
estatística ao se estudar a influência que a ansiedade e a depressão expressam na 
QV, física e mental, nesses pacientes. Verificou-se ainda, significativa associação 
estatística entre o índice de atividade da doença articular, o ASDAS VHS, com a 
ansiedade, embora não tivesse relação estatística com a depressão. Por fim, quanto 
ao índice de atividade da doença cutânea, o PASI, revelou significância estatística ao 
se associar com a depressão, mas não com a ansiedade.   
 

Palavras-chaves: Artrite Psoriásica; Ansiedade; Depressão.  
 



ABSTRACT 

 

Introduction: Psoriatic Arthritis (PA) is an inflammatory and chronic disease 
associated with cutaneous or nail psoriasis and considered a spondyloarthropathy. 
This disease has negative rheumatoid factor and affects tendons, ligaments, fasciae 
and joints. 2 to 3% of the world population has psoriasis and of these, 5 to 42% may 
have or get joint involvement. Anxiety affects 36.6% of these patients, a depression 
22.2% while both affect 17.7%. Patients have worse Quality of Life (QOL) that patients 
with isolated psoriasis or rheumatoid arthritis. Objectives: To evaluate the prevalence 
of anxiety and depression and the association of QoL in patients with AP in the 
department of the Evangelical Mackenzie University Hospital (HUEM) of Curitiba. To 
study the prevalence and levels of anxiety and depression in PA patients. Analyze 
whether anxiety and depression are associated with disease activity. To study the 
influence of Anxiety and Depression on QOL of these patients. Patients and 
methods: Observational cross-sectional study in which 54 patients of both sexes and 
over 18 years old who used CASPAR for AP, at HUEM rheumatology / dermatology in 
Curitiba, were interviewed. Epidemiological data were collected (data on onset of 
arthritis and psoriasis, age, race, gender and tobacco use); clinical data (psychological 
type of arthritis, psoriasis PASI, medications in use, joint disease activity index and nail 
clinical findings and dactylitis) and serological data (PCR, ESR, HLA-B27). In addition, 
an interview was conducted with the Beck Anxiety Questionnaires for Depression, 
CES-D and QL, the SF-12. Results: The prevalence of anxiety in patients with PA was 
62.96%, depression was 51.85% and both was 48.14%. Among the patients with 
anxiety 31.48% observed moderate to severe anxiety, and with depression, 44.44% 
were major depression. There is statistical significance when confronting anxiety with 
the activity index of joint and skin disease, ASDAS ESR (p = 0.003) and PASI (p = 
0.001), respectively. In addition, it also reveals great significance with p <0.0001 as 
differences between anxiety and depression and anxiety and QOL (physical and 
mental). As for depression, there was no significance in joint activity indices, but in 
PASI and QOL (p <0.0001). Conclusion: Lastly, this study shows a high prevalence 
of anxiety, 62.96% and depression, 51.85%, in patients affected by the PA of the 
HUEM Rheumatology service. There was an important statistical relationship to study 
the influence of anxiety and depression expressed on physical and mental QOL in 
patients. There was also a statistically significant association between the joint disease 
activity index, ASDAS VHS, with anxiety, but it was not statistically related to 
depression. Finally, as for the cutaneous disease activity index, or the PASI, it was 
statistically significant when associated with depression, but not with anxiety. 
 

Keywords: Psoriatic Arthritis; Anxiety; Depression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Artrite Psoriásica (AP) é uma doença articular inflamatória e crônica 

associada à psoríase cutânea ou ungueal (MACHADO et al., 2005). Ela é considerada 

uma Espondiloartropatia (SKARE, 2007). Nesta doença, há Fator Reumatoide 

negativo, é mediada por linfócitos CD-8, e afeta tendões, ligamentos, fáscias e 

articulações (DUARTE; MACHADO-PINTO, 2009). Dentre 2 a 3 % da população 

mundial que é estimada ter psoríase, 5 a 42 % pode ter o acometimento articular. Além 

disso, em aproximadamente 75% dos pacientes o acometimento cutâneo precede o 

articular, 15% a psoríase é posterior e em apenas 10% dos casos os acometimentos 

são simultâneos.   

O pico de idade em que a doença mais incide se dá por volta da quarta e 

quinta década (GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; FAVARATO; RANZA, 2012). Esta 

doença afeta tanto homens quanto mulheres em igual proporção e predomina mais 

em brancos (SAMPAIO-BARROS et al., 2004).  A doença cutânea pode apresentar-

se na forma de psoríase vulgar, invertida, gutada, eritrodérmica, palmo-plantar ou 

restrita às unhas ou couro cabeludo (GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; FAVARATO; 

RANZA, 2012). Enquanto a articular pode-se manifestar em oligoarticular assimétrica, 

poliarticular simétrica, interfalangeana distal, axial e mutilante (KOTSIS et al., 2012). 

Estudos demonstram número considerável de pacientes com AP que 

apresentam ansiedade e depressão e o quanto isso implica na Qualidade de Vida 

(QV) destes (DUARTE; MACHADO-PINTO, 2009). A ansiedade atinge 36,6% desses 

pacientes, a depressão 22,2% e ambas afetam 17,7% dos casos, segundo 

McDonough, et al. (2014). Dessa forma, quem tem esta doença apresenta QV pior a 

que pacientes com psoríase isolada, ou a que pacientes com Artrite Reumatoide 

(HUSTED et al., 2001; MCDONOUGH et al., 2014). Pacientes com AP apresentam 

mais restrições no dia-a-dia consequente a problemas emocionais e dor (FREIRE et 

al, 2011). 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a prevalência de ansiedade e depressão e associação à qualidade de 

vida em pacientes com Artrite Psoriásica no setor de ambulatório do Hospital 

Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) de Curitiba. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Estudar a prevalência e níveis de ansiedade e depressão nos pacientes com 

Artrite Psoriásica 

b) Estudar a influencia da Ansiedade e Depressão  na qualidade de vida destes 

pacientes.  

c) Avaliar se ansiedade e depressão estão assocaidos com atividade de doença. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A Artrite Psoriásica (AP) consiste em uma artrite inflamatória autoimune e 

soronegativa relacionada à psoríase cutânea ou ungueal. Ela é considerada uma 

espondiloartrite, um conjunto de doenças sem causas definidas, na qual a artrite 

inflamatória envolve principalmente, o esqueleto axial, apresenta fator reumatoide 

negativo, cursa com inflamação de tendões e fáscias, tem em comum um marcador 

genético semelhante HLA-B27 (LOUIE; BINGHAM,2014; SKARE, 2007). 

O pico de incidência da artrite psoriásica varia entre a terceira e a quinta 

década e sem diferença entre os sexos, embora a forma espondilítica estar três a 

cinco vezes mais presente nos homens. Além disso, afeta principalmente populações 

brancas. (GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; GONÇALVES, 2007; LOUIE; BINGHAM, 

2014; SAMPAIO-BARROS et al., 2004). Segundo Skare (2007), a gravidade da 

doença articular não é associada ao grau de comprometimento da psoríase, mas sim 

ao comprometimento ungueal (SKARE, 2007). 

A etiopatogenia da Artrite Psoriásica (AP) ainda não é totalmente conhecida, 

embora aparente estar relacionada a fatores ambientais, infecciosos e 

imunogenéticos, haja vista a ocorrência familiar e presença de antígenos HLA 

predispõem a manifestação articular da AP. Infecções virais ou bacterianas por gram 

positivas, trauma articular ou estresse emocional são fatores significantes para o 

aparecimento de psoríase cutânea como da artrite. Há alterações imunológicas 

humoral e celular, além disso, já foram descritos imunocomplexos circulantes, 

infiltrados de linfócitos T ativados e anticorpos contra antígenos da derme e da 

membrana da sinóvia nos pacientes. Quanto ao histórico familiar, o indivíduo que tem 

algum parente de primeiro grau com Artrite Psoriásica apresenta risco 50 vezes maior 

para essa doença do que a população em geral. Ademais, há associação com alelos 

HLA de classe I (PSORS1), como o alelo HLA-Cw6, o HLA-B27, aumentado na forma 

espondilítica/axial, DR4, na forma erosiva, DR7 e B38, no envolvimento periférico. 

Outros antígenos classe I também são encontrados como HLA-B13, HLAB57, HLA-

B39, HLAcw6 e HLA-Cw7. Estímulos de fatores infecciosos ou ambientais parecem 

funcionar como “gatilho” para desencadear processos imunes que irão ativar a 

doença. Também são identificados aumento da circulação de TNF- α e ativação de 
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células T CD8 e CD4 (GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; FAVARATO; RANZA, 2012; 

MACHADO et al., 2005; SAMPAIO-BARROS et al., 2004). 

Em 70% dos casos, o acometimento articular acontece após a psoríase 

cutânea, em 14 a 21% dos pacientes a artrite pode manifestar-se antes e em 11 a 

15% pode ser concomitante (DUARTE; MACHADO-PINTO, 2009). Estudos mostram 

que a psoríase afeta 1 a 3% da população mundial e dentre esses pacientes, 5 a 42% 

desenvolvem a artrite psoriásica. (GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; FAVARATO; 

RANZA, 2012; GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; GONÇALVES, 2007). Este amplo 

intervalo de prevalência, no qual estudos mais recentes apontam para prevalência 

maior deve-se aos diversos métodos de averiguação seja pela quantidade de 

pacientes avaliados, ou seja, pela gravidade da doença (MACHADO et al., 2005; 

MEASE; GOFFE, 2005). 

A AP é subdividida em cinco categorias clínicas: 

1. Clássica ou Artrite acometendo articulações Interfalangeanas 

Distais, de mãos e pés. 

2. Artrite Mutilante, é a forma mais grave com deformidades 

importantes que afeta articulações de mãos e pés, dedos “óculos de ópera”. 

3. Oligoartrite Assimétrica, mais frequente que acomete 

articulações, com dactilite ou “dedos em salsicha”. 

4. Poliartrite Simétrica, similar à artrite reumatóide 

5. Espondilítica, esta que está associada ao antígeno HLA-B27 e de 

envolvimento axial (GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; GONÇALVES, 2007; 

SAMPAIO-BARROS et al., 2004; SKARE,2007) 

Esta doença manifesta-se de maneira recorrente e apresenta épocas de 

exacerbação. Dentre seus sintomas pode-se citar artralgias, fadiga, dor na inserção 

de ligamentos e tendões, ao passo que clinicamente podem haver achados como 

edema, eritema, dor na mobilização da articulação afetada e pode ter redução da 

capacidade do paciente ou deformidades. Para definição do diagnóstico da AP, utiliza-

se os critérios de CASPAR. Para contemplar tais critérios o paciente deve apresentar 

doença inflamatória articular, periférica, axial ou entesítica, e completar três ou mais 

pontos nos outros critérios, como pode ser observado na figura 1 (GOLDENSTEIN-

SCHAINBERG; FAVARATO; RANZA, 2012; MACHADO et al., 2005). 
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FIGURA 1 - CRITÉRIOS CASPAR PARA ARTRITE PSORIASICA 

 

FONTE: Goldenstein-schainberg, Favarato e Ranza (2012). 

 

Característica comum desta doença é a entesite, uma inflamação nos locais 

do tendão, ligamento e inserção da cápsula articular ao osso. A dactilite, presente em 

quase metade dos casos, manifesta-se com edema de um dígito inteiro, constituída 

por sinovite e inflamação de inserções de tendões e ligamentos. Achados laboratoriais 

são inespecíficos. Medidas de inflamação como VHS e PCR, mesmo em pacientes 

com atividade inflamatória, não estão elevados de forma confiável. Assim como foi 

visto em um estudo de fase II em relação aos imunobiológicos Etanercepte e 

Infliximabe na AP, mostrou que tais medidas não eram específicas na diferenciação 

do placebo e da resposta ao tratamento. Dessa forma, não podem ser considerados 

marcadores confiáveis para avaliar a atividade da doença ou resposta terapêutica, no 

entanto, segundo Mease et al, tem sido observado que o aumento do valor do VHS 

correlaciona-se à progressão da doença articular e à mortalidade precoce (MEASE, 

et al., 2005). 

A terapêutica irá depender da gravidade da artrite psoriásica no paciente. Os 

anti-inflamatórios não esteroideos (AINEs) proporcionam alívio dos sintomas na 

maioria dos pacientes. Corticoterapia sistêmica deve ser evitada, em consequência 

ao efeito rebote do quadro cutâneo quando se é retirado. Para AP moderada a grave, 

é recomendado utilizar a leflunomida ou sulfassalazina; o metotrexato (MTX) em 

doses semanais constitui-se boa opção, pois trata tanto a forma articular quanto a 
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cutânea. Outras possibilidades de medicamentos são a ciclosporina e azatioprina. 

Agentes biológicos inibidores do TNF-α, como infliximabe, etanercepte, adalimumabe 

e golimumabe, propiciam ótimos resultados terapêuticos, embora sejam reservados a 

casos refratários. Os anti TNF- α apresentam a capacidade de aliviar sintomas e 

prevenir a evolução da artrite psoriásica, resultando numa melhora da qualidade de 

vida dos pacientes. 

Vale enfatizar que, devido à carga emocional vista nessa doença o estresse 

é fator agravante seja na manifestação articular ou na cutânea, portanto, o suporte 

psicológico é de suma importância no tratamento do paciente. (GOLDENSTEIN-

SCHAINBERG; FAVARATO; RANZA, 2012; SAMPAIO-BARROS et al., 2007) 

Em um estudo publicado em 2014, de McDonough et al, demonstrou que a 

prevalência de ansiedade e depressão, respectivamente, foi maior em pacientes com 

Artrite Psoriásica, (36,6%-ansiedade, 22,2%-depressão e 17,7-ansiedade e 

depressão) a que pacientes com Psoríase isolada (24,4% e 9,6% e 6,7%).  O 

desemprego foi fator associado à ansiedade e à depressão em pacientes com AP e 

as mulheres tiveram mais propensão à ansiedade que homens. Ademais, foi visto 

neste estudo que os pacientes com AP que tinham ansiedade eram mais propensos 

a ser fumantes (MCDONOUGH et al., 2014). 

Kotsis et al, demonstrou em seu estudo que a prevalência de moderada a 

grave de depressão é maior em pacientes com a forma poliarticular da doença. 

Estudos prévios demonstram que a depressão leva a resultados negativos em 

doenças crônicas, como intensificação de sintomas, redução da adesão ao tratamento 

e aumento de incapacidades funcionais. Contudo, 20% dos pacientes com AP têm 

sintomas depressivos de moderada a severa, mas somente 2 de 18 deles receberam 

tratamento antidepressivo, revelando pouco reconhecimento da comorbidade e 

consequente tratamento nesses pacientes (KOTSIS et al., 2012). 

Bandinelli et al. (2013), apresentou em seu estudo que ansiedade e depressão 

é independente do PASI, índice que mede a gravidade e extensão da psoríase. 

Consequentemente, pode-se explicar o motivo pelo qual pacientes com AP têm níveis 

mais altos de ansiedade e depressão, ou seja, a interpretação e qualificação subjetiva 

do paciente em relação à doença cutânea é mais relevante que a severidade objetiva 

em si (MCDONOUGH et al., 2014). 

O tratamento com drogas antirreumáticas modificadoras de doença (DMARD) 

ou agentes biológicos não tem associação significativa com depressão ou ansiedade 
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no estudo de McDonough et al. (2014), entretanto no estudo de Freire et al. (2011), 

houve correlação com agentes biológicos em monoterapia ou em combinação com 

DMARD, a uma menor prevalência de ansiedade nos pacientes com AP 

(MCDONOUGH et al., 2014). 

 “Com isso, mais da metade dos pacientes com AP tem mais do que uma 

comorbidade, impactando ainda mais na qualidade de vida do paciente.” (OGDIE; 

SCHWARTZMAN; HUSNI, 2015). Associando a gravidade da doença e danos 

radiológicos, a AP apresenta 60% mais risco de mortalidade que a população em geral 

(MEASE; GOFFE, 2005). 

Husted et al. (2001) relata em seu estudo que a Artrite Psoriásica embora 

apresenta-se menos incapacitante em comparação com Artrite Reumatoide (AR), ela 

teve maior comprometimento emocional e níveis mais elevados de dor corporal. Kotsis 

et al. (2012), também aponta que na AP há maior comprometimento da qualidade de 

vida psicológica a que a física, enquanto na AR é o contrário. Possivelmente essas 

incapacidades funcionais devem-se ao fato de que o paciente sofre de duas 

condições, a artrite e a psoríase, sendo fator importante a estigmatização visual 

decorrente das lesões psoriásicas tornando o paciente mais ansioso e preocupado 

com sua aparência e sintomas corporais, o que não é o caso da AR (HUSTED et al., 

2001; KOTSIS et al., 2012; RUDERMAN,2003). Ainda, há uma pior qualidade de vida 

(QV) em pacientes com AP do que pacientes com psoríase isolada (MCDONOUGH 

et al., 2014). 

A qualidade de vida dos pacientes com Artrite Psoriásica está relacionada 

com dor, área de acometimento e índice de gravidade da psoríase, além de sintomas 

como a ansiedade e a percepção da doença com base em outros sintomas do  

paciente. Ademais, a ansiedade foi o fator psicológico mais importante associado ao 

dano clínico e qualidade de vida relacionada à saúde conforme demonstrado em 

estudo (KOTSIS et al, 2012). 

“Embora vários estudos tenham avaliado a prevalência da ansiedade e 

depressão em pacientes com AP, poucos têm examinado a ansiedade e depressão 

separadamente, ou como o foco principal do estudo.” (MCDONOUGH et al, 2014). 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Este é um estudo transversal observacional no qual foram entrevistados 54 

pacientes de ambos os sexos e maiores de dezoito anos que preencham os critérios 

de CASPAR para a Artrite Psoriásica, no ambulatório de reumatologia/dermatologia 

do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO MACKENZIE de Curitiba. 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa ligada à instituição (anexo 

I) e assinatura pelo paciente do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(anexo II), foram coletados dados epidemiológicos (data de início da artrite e da 

psoríase, idade, raça, gênero e uso de tabaco)(anexo III); dados clínicos (tipo da artrite 

psoriásica, PASI da psoríase, medicamentos em uso, índice de atividade da doença 

articular e achados clínicos ungueais, e dactilite) e dados sorológicos (PCR, VHS, 

HLA-B27). Além disso foi feita entrevista, pela autora deste trabalho, na qual eles 

responderam aos questionários para avaliação da ansiedade de Beck (anexo IV), para 

avaliação da depressão, o CES-D (anexo V) e o questionário de qualidade de vida, o 

SF-12 (anexo VI). As identidades dos participantes foram preservadas atendendo à 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

O questionário de ansiedade de Beck é composto por 21 perguntas, curtas, 

no qual o escore pode variar de 0 a 63, sendo que quanto maior a pontuação pior é a 

ansiedade do paciente. Além disso considera-se grau mínimo de ansiedade 

pontuação de 0 a 10, ansiedade leve de 11 a 19 pontos, ansiedade moderada de 20 

a 30 e ansiedade severa de 31 a 63 pontos.  

Já o questionário que avalia a depressão, o CES-D, é composto por 20 

perguntas e seu escore pode variar de 0 a 60, sendo que quanto maior for o escore, 

maior é a depressão, ou seja, menor ou igual a 15 pontos é classificado como sem 

depressão, 16 a 21 pontos: depressão menor e maior que 21 pontos: depressão maior.  

O questionário de Qualidade de vida SF-12, é composto por escores físico e 

psicológico do paciente. São 12 perguntas e elas são transformadas em uma escala 

que varia de 0 a 100, em que 0 corresponde a uma pior qualidade de vida e 100 a 

uma melhor QV (CRUZ; OLIVEIRA; D’ELBOUX, 2012). Quanto maior a pontuação 

melhor é a qualidade de vida. 

Para complementar a avaliação da atividade inflamatória foram calculados os 

índices: ASDAS VHS e ASDAS PCR. ASDAS (The Ankylosing Spondylitis Disease 
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Activity Score) é um escore do índice da atividade da doença espondilite anquilosante 

que combina cinco variáveis. O ASDAS PCR é o preferencial e o ASDAS VHS é o 

índice alternativo. São constituídos de 4 perguntas: 1. Dor nas costas, pescoço ou 

quadril, 2. Dor periférica / edema em outras articulações, 3. Duração da rigidez 

matinal, 4. Paciente global/ quão ativa está a doença, além da quinta variável que é 

composta ou pelo PCR em mg/dl ou VHS em mm/h. Dessa forma, é considerada 

doença inativa para menor que 1,3; baixa atividade da doença: menor que 2,1; 

atividade de doença elevada: 2,2 a 3,5 e atividade de doença muito elevada para 

maior que 3,5.  

Foram excluídos indivíduos portadores de outras doenças inflamatórias além 

da psoríase, mulheres grávidas, pacientes com hipotireoidismo descompensado ou 

aqueles que tinham informações incompletas no prontuário. 

Os dados obtidos foram analisados por tabelas de frequência e de 

contingência. Para cálculos de associação foram feitos os testes de qui-quadrado e 

Fisher (dados nominais) e Mann Whitney ou t de Student não pareado (para dados 

numéricos). A significância adotada foi de 5%. 
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4 RESULTADOS 

 

Foram estudados 54 pacientes com Artrite Psoriásica, dos quais 51,8% foram 

do sexo feminino (28 mulheres) e 48,1% do sexo masculino (26 homens). A idade 

variou de 19 a 79 anos com uma média de 53,6±11,0. Quanto à etnia a prevalência 

foi de caucasianos 96,29%. Em relação ao tabagismo, 11,11 % são tabagistas, 

48,14% nunca fumaram e 40,74% são ex-tabagistas. O tempo de diagnóstico da 

Artrite Psoriásica oscilou de 1 a 21 anos com uma mediana de 4,0 (1,5-12,0) enquanto 

o tempo de Psoríase variou de 1 a 46 anos com uma mediana de 11,0 (7,0-24,0). Tais 

dados encontram-se resumidos na tabela 1. 

  

TABELA 1 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA AMOSTRA DE 54 PACIENTES COM ARTRITE 
PSORIÁSICA 

Sexo 
Feminino:  28                                          51,8% 

Masculino:  26                                        48,1% 

Raça 
Caucasiana: 52                                        96,29% 

Afrodescendente:  2                              3,70% 

Idade (anos) 
19- 79                                         

Média de 53,6±11,0 

Tabagismo 

Tabagista:  6                                             11,11% 

Nunca fumou: 26                                     48,14% 

Ex-Tabagista:  22                                      40,74%  

Tempo de AP (anos) 
1,0-21,0 

Mediana de 4,0 (1,5- 12,0) 

Tempo de Pso (anos) 
1 a 46 

Mediana de 11,0 (7,0-24,0) 

FONTE: A autora (2019). 

 

Quanto à forma clínica com o tipo de AP pode-se observar 55,5% na forma 

oligoarticular assimétrica, 25,9% a forma poliarticular simétrica, 44,4% na forma 

axial/espondilítica, 9,2% na forma interfalangeana distal e nenhum paciente com a 
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forma mutilante. (Tabela 2 e gráfico 1). Vale ressaltar que muitos pacientes tinham 

associação de mais de uma forma de artrite. 

 

TABELA 2 – FORMA CLÍNICA EM 54 PACIENTES COM ARTRITE PSORIÁSICA 

Forma Clínica N % 

Oligoarticular 30 55,5% 

Poliarticular 14 25,9% 

Axial  24 44,4% 

Interfalangeanas Distais 5 9,2% 

Mutilante 0 0 

FONTE: A autora (2019). 

 

GRÁFICO 1 – FORMA CLÍNICA EM 54 PACIENTES COM ARTRITE PSORIÁSICA 

FONTE: A autora (2019). 

 

O grau de envolvimento cutâneo, avaliado pelo PASI, variou de 0 a 13,2, com 

uma mediana de 1,0 (0-4,8). Quanto ao índice de atividade da doença articular 

encontra-se resumida na tabela 3.
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TABELA 3 – ÍNDICE DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA ARTICULAR DA AMOSTRA ESTUDADA 

TaASDAS 

VHS 

0,72 a 5,7 

Média: 3,16±1,23 

ASDAS 

PCR 

0,06 a 6,00 

Média: 3,50±1,47 

PCR 

(mg/dl) 

9,25 a 48,0 

Mediana: 4,72 (2,07- 8,28) 

VHS 

(mm) 

3 a 90,0 

Mediana de 26,0 (10,0-47,0) 

ASDAS = Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; 

VHS= velocidade de hemossedimentação; PCR= proteína C 

reativa 

FONTE: A autora (2019). 

 

Em relação aos medicamentos usados no tratamento dos pacientes, o 

Metotrexato foi o mais utilizado com 51,8%, seguido de outras opções terapêuticas 

conforme visto na tabela 4. 

 

TABELA 4 – MEDICAMENTOS USADOS NOS PACIENTES DA AMOSTRA ESTUDADA 

Medicamentos N % 

Metotrexato 28 51,8% 

Adalimumabe  14 25,9% 

Leflunomida  11 20,3% 

Secuquinumabe 5 9,2% 

Infliximabe 3 5,5% 

Etanercepte 1 1,8% 

Ustequinumabe 1 1,8% 

Sulfassalazina 
 

1 1,8% 

FONTE: A autora (2019). 

 

Em relação ao estudo da ansiedade, no qual foi utilizado o questionário de 

Beck, houve uma pontuação de 0-54 (dos 0-63 possíveis) com uma mediana de 14,0 
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(7,0-25,2). Dessa forma, dos 54 pacientes, 20 tiveram ansiedade mínima, 17: 

ansiedade leve, 9: ansiedade moderada e 8: ansiedade grave (gráfico 2).  

 

GRÁFICO 2 – GRAUS DE ANSIEDADE NOS PACIENTES COM ARTRITE PSORIÁSICA DA 
AMOSTRA ESTUDADA 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

Quanto ao estudo de depressão, com o questionário CES-D, os pacientes 

marcaram um escore de 0 a 54 com uma mediana de 18,5 (5,0-29,0). Com isso, os 

pacientes sem depressão foram 26, com depressão menor foram 4 e com depressão 

maior foram 24 pacientes (gráfico 3). 

 

GRÁFICO 3 – GRAUS DE DEPRESSÃO NOS PACIENTES COM ARTRITE PSORIÁSICA DA 

AMOSTRA ESTUDADA 

 

FONTE: A autora (2019). 
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A análise da qualidade de vida nesses pacientes, com o questionário SF-12, 

pode avaliar tanto a parte física e mental dos indivíduos. O SF-12 físico teve uma 

variância de 17,3 a 58,2, com mediana de 35,4 (27,8-46,9); ao passo que o SF-12 

mental foi de 22,7-63,2 com mediana de 50,0 (36,2-58,1). 

Dentre os pacientes com ansiedade, 18 eram mulheres (52,94%) e 16 homens 

(47,05%). Demais dados associados ao estudo de ansiedade podem ser analisados 

na tabela 5. 

 

TABELA 5 – ESTUDO COMPARATIVO DOS PACIENTES COM E SEM ANSIEDADE NA AMOSTRA 

DE 54 INDIVÍDUOS COM ARTRITE PSORIASICA 

 

Com ansiedade 

(qualquer grau) 

N= 34 

Sem ansiedade 

N= 20 
P 

Sexo 
Mulheres: 18 

Homens: 16 

Mulheres: 9 

Homens: 11 

0,57 (*) 

  

Exposto a fumo  
Sim: 20 

Não: 14 

Sim: 7  

Não: 13 

0,09 (*) 

Tipo de artrite 

Poliarticular 11 3 0,20 (**)  

Oligoarticular 18 12 0,61 (*)  

Axial 16  8 0,61(*)  

Interfalangianas Distais 3 2 1,00 (**)  

Associação de mais de 

uma forma de artrite 

14 5 0,25 (**)  

Medicamentos 

Uso de DMARDS 22 12 0.72 (*) 

Uso de anti TNF alfa 13 5 0,38 (**) 

(*) Teste de qui-quadrado; (**) teste de Fisher. 

FONTE: A autora (2019). 

 

Houve significância na correlação do questionário de ansiedade de Beck, com 

o grau de envolvimento cutâneo, PASI (p=0,001) e com o índice de atividade da 

doença articular o ASDAS VHS (p=0,003). Além disso, houve grande significância, 

com p<0,0001 entre o questionário de ansiedade de Beck e o questionário de 
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depressão CES-D e associação entre ansiedade e depressão, e entre Beck e o 

questionário de qualidade de vida SF-12 físico e mental (figura 2).  

 

FIGURA 2 - GRÁFICOS DE ASSOCIAÇÃO DAS VARIÁVEIS NUMÉRICAS (PASI, ASDAS VHS, 
QUESTIONÁRIO DE BECK, QUALIDADE DE VIDA (QOL) FÍSICA E MENTAL E DEPRESSÃO) COM 

ANSIEDADE 

 
Correlação de PASI com Beck com rho de Spearman =0,4243; 95% IC de 0,1687-0,6265, p=0,0014 
Correlação de ASDAS VHS com Beck com rho de Spearman =0,3966; 95% IC de 0,1334-0,6076; 

p=0,0033 
Correlação de SF12 (domínio físico) com Beck com rho de Spearman =-0,6026; 95% IC= -0,7530 até  
-0,3924; p<0,0001 
Correlação de SF12 (domínio mental) com Beck com rho de Spearman= -0,7089; 95% IC= -0,8235 até  
-0,5387; p<0,0001. 
Correlação de CES-D com Beck com Rho de Spearman = 0,8098; 95% IC=0,6878-0,8873; p<0,0001 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

Não houve significância estatística na correlação do questionário de 

ansiedade de Beck com a idade ( p=0,70; rho spearman= 0,05; intervalo de confiança 

(95%) (IC)= -0,22 até 0,32), tempo de duração da AP (p=0,09; rho spearman = -0,23; 

IC = -0,48 até 0,04), tempo de duração da psoríase (p=0,85; rho spearman= -0,30 até 

0,25; IC = -0,30 até 0,25), nem com o ASDAS PCR (p=0,06; rho=0,25; IC= -0,028 até 
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0,49) ou PCR (p=0,77; rho= -0,04; IC= -0,31 até 0,24) e VHS (p=0,09; rho=0,22; IC= -

0,051 até 0,47). 

Quanto à análise da depressão nos pacientes portadores de AP, as mulheres 

também foram mais prevalentes na depressão, com 53,57%, de encontro com os 

46,42% dos homens. Os demais dados podem-se observar abaixo. (tabela 6). Vale 

destacar que a prevalência de pacientes com AP que tinham ansiedade e depressão 

concomitante foi de 48,14% (26 pacientes). 

 

TABELA 6 – ESTUDO COMPARATIVO DE PACIENTES COM E SEM DEPRESSÃO NA AMOSTRA 

DE 54 PACIENTES COM ARTRITE PSORIASICA 

 Com depressão 
(qualquer grau) 

N=28 

Sem 
depressão 

N= 26 

p 

Sexo Homens: 13 
Mulheres: 15 

Homens: 14 
Mulheres: 12 

0.58 (*) 

Ex-tabagista ou Nunca 
exposto 

Sim: 15 
Não: 13 

Sim: 13 
 Não: 13 

0.79 (*) 

Tabagismo atual 3 3 1,0  (**) 

Tipo de artrite 

Poliarticular 10 4 0,12 (**) 

Oligoarticular 14 16 0,39 (*) 

Axial 12 12 0,80 (*) 

Interfalangianas Distais 2 3  1,0 (**) 

Associação de mais de 
uma forma de artrite 

10 9 0,93  (*) 

Medicamentos 

Uso de DMARDS 18 16 0,83 (*) 

Uso de anti TNF alfa 9 9 0,84 (*) 

      (*) =qui-quadrado; (**)- Teste de Fisher 

FONTE: A autora (2019). 

 

As associações dos questionários CES-D e SF-12 escores psicológico e físico 

tiveram grande significância, assim como o CES-D e o PASI também, com p<0,0001. 

Entretanto, no que se refere à associação do questionário de depressão CES-D ao 

ASDAS VHS e ao ASDAS PCR, não teve significância nesse estudo, caracterizado 
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por p=0,05; rho spearman=0,26 e IC = -,016 até 0,50 do ASDAS VHS vs. CES-D e 

p=0,20;  rho =0,17 e IC= -0,10 até 0,43 do ASDAS PCR vs. CES-D. Ademais, não 

houve resultados estatísticos significativos também do CES-D com: PCR (p=0,73; 

rho= -0,04; IC= -0,32 até 0,23), VHS (p=0,31; rho= 0,14; IC= -0,14 até 0,40), idade 

(p=0,18; rho=0,18; IC= -0,09 até 0,43),  tempo de duração da AP (p=0,95; rho= -0,008; 

IC= -0,28 até 0,27) e tempo de duração da psoríase (p=0,73; rho= -0,04; IC= -0,32 até 

0,23). 

 

FIGURA 3 - GRÁFICOS DE ASSOCIAÇÃO DAS VARIÁVEIS NUMÉRICAS (QUALIDADE DE VIDA 

(QOL) MENTAL E FÍSICA E PASI) COM DEPRESSÃO 

 
Correlação de SF12 (domínio físico) com CES-D com rho de Spearman = -0,5503; 95% IC= -0,7170 até  
-0,3241; p<0,0001 
Correlação de SF12 (domínio mental) com CES-D com rho de Spearman= -0,8062; 95% IC= -0,8851 até  
-0,6823; p<0,0001. 
Correlação de PASI com CES-D com rho de Spearman =0,5083; 95% IC de 0,2709-0,6875, p<0,0001. 

FONTE: A autora (2019). 

 

Por fim, o índice de acometimento cutâneo, PASI, teve resultado 

estatisticamente significante ao se relacionar com a qualidade de vida (QV), escores 

físico e mental dos pacientes, apresentando p=0,0011 e p=0,0018, respectivamente. 
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FIGURA 4 - GRÁFICOS DE CORRELAÇÃO ENTRE PASI VS. QUALIDADE DE VIDA (DOMÍNIOS 

FÍSICO E MENTAL EM 54 PACIENTES COM ARTRITE PSORIÁSICA 

 
Correlação de SF12 (domínio físico) com PASI com rho de Spearman = -0,4308; 95% IC= -0,6313 até  
-0,1764; p=0,0011 
Correlação de SF12 (domínio mental) com PASI com rho de Spearman= -0,4149; 95% IC= -0,6195 até  
-0,1576; p=0,0018. 

FONTE: A autora (2019). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados mostram que existe uma prevalência muito alta tanto de 

depressão como de ansiedade nos pacientes com Artrite Psoriasica, os quais 

impactam na qualidade de vida destas pessoas e estão associados com a atividade 

da doença. 

Nossa amostra com 54 pacientes sendo 28 são mulheres e 26 homens está 

de acordo com a literatura, que relata o acometimento entre os sexos ser similar.  A 

etnia, como esperado atingiu mais a população caucasiana e a idade que varia entre 

a terceira e quinta década, resultou em uma média de 53,6±11,0 anos de idade 

(SAMPAIO-BARROS et al., 2004). Quanto ao tempo de diagnóstico das doenças, a 

Psoríase obteve neste estudo uma mediana de 11 anos, enquanto o tempo da AP foi 

de 4 anos, demonstrando dessa maneira que normalmente a Psoríase precede à 

Artrite Psoriásica e dura mais tempo, conforme outros estudos. Segundo Skare 

(2007), a forma oligoarticular assimétrica é a mais frequentemente vista nos pacientes 

com AP e neste trabalho comprova-se isto, ficando esta forma com 55,5% dos casos. 

Ademais, vale ressaltar que houve associação de mais de uma forma de artrite nos 

pacientes, sendo a forma axial a que mais se associou aos outros tipos, por isso o 

acometimento axial ficou em segundo lugar, com 44,4%. Essas formas clínicas 

também foram as mais prevalentes dentre os pacientes com ansiedade e depressão, 

a forma oligoarticular assimétrica nos pacientes ansiosos obteve resultado de 52,94% 

e 50% nos depressivos, enquanto a forma axial resultou 47,05% nos ansiosos e 

42,85% nos depressivos. 

Neste estudo verificou-se que 62,96% dos pacientes com AP apresenta algum 

grau de ansiedade, sendo que 31,48% tem ansiedade moderada à grave. As mulheres 

tiveram prevalência na ansiedade com 52,94%, sobre os homens, 47,05%, tal como 

na análise de McDonough et al. (2014) e Freire et al. (2011). Ainda no estudo de 

McDonough et al. (2014), foi observado que pacientes com AP que tinham ansiedade 

eram mais propensos a serem tabagistas, estando este trabalho de acordo, haja vista 

que dos 34 pacientes que apresentavam ansiedade 58,82% fumavam ou já tinham 

fumado algum dia. O Índice de Área e Severidade da Psoríase (PASI) foi medido nos 

pacientes e variou desde zero acometimento cutâneo, sem nenhuma placa de 

psoríase, até 13,2; considerada psoríase grave (>10). Com isso, a relação feita neste 
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estudo do PASI com a ansiedade teve significância (p=0,0014), assim como a relação 

entre ansiedade e o índice de atividade da doença articular o ASDAS VHS (p=0,0033). 

Dessa forma, pode-se dizer que quanto mais afetada a pele e as articulações dos 

pacientes com AP, mais ansiosos eles se encontraram. A associação entre ansiedade 

e depressão, com grande significância estatística (p<0,0001), revela que estes 

pacientes com ansiedade têm maior propensão a ter depressão. Bandinelli et al. 

(2013), em seu estudo relata que na fase inicial da AP há predisposição para o 

desenvolvimento de ansiedade e depressão, de acordo com outros estudos já 

realizados, e acrescenta ainda que uma triagem psiquiátrica regular seria de extrema 

importância para identificação precoce desses transtornos de humor. A relação entre 

ansiedade e a qualidade de vida, escores físico e mental, também obtiveram 

significância com p<0,0001, demonstrando que quanto mais ansioso é o paciente, pior 

é a QV dele, seja ela mental ou física. Com isso, a ansiedade é o fator psicológico 

mais relevante relacionado ao dano clínico e QV do paciente conforme demonstrado 

no estudo de Kotsis et al. (2012).   

Quanto à depressão, 51,85% dos pacientes com AP entrevistados tinham 

depressão, destes, 44,44% foi depressão maior enquanto somente 7,40% foi 

classificado em menor grau de depressão. Ademais, 48,14% dos pacientes tinham 

tanto ansiedade quanto depressão. Dessa forma, as prevalências de ansiedade e 

depressão neste estudo foram maiores ao que relatado nos estudos de McDonough 

et al. (2014) e Freire et al. (2010). Dos pacientes com AP que tinham depressão 

64,28% fumavam ou já tinham fumado algum dia também. Ademais, houve valor 

significativo estatístico no que se refere à ligação da depressão com o PASI dos 

pacientes (p<0,0001), revelando nesta pesquisa, que quanto mais grave for o 

acometimento cutâneo mais predisposto o paciente está em ter depressão, 

diferentemente do estudo de McDonough et al. (2014) que relata que o PASI não teria 

relação com o desenvolvimento de depressão. A associação entre depressão e a QV 

(componente físico e mental) também obteve significância estatística (p<0,0001), 

demonstrando o quanto os sintomas depressivos afetam o paciente, reduzindo sua 

QV conforme mais depressivo ele se encontra. Freire et al. (2011), destaca que a 

carga emocional dos problemas físicos na artrite psoriásica afetam o psicossocial do 

indivíduo, representando um problema que atinge mais de 60% desses pacientes. 

Apesar de estudos como o de Husted el al. (2001), demonstrarem que pacientes com 

AP têm maior comprometimento emocional afetando então a QV, no presente estudo 
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verificou-se que houve prevalência de pior QV física a que mental (81,48% com 

componente físico ao passo que somente 18,51% foram maior comprometimento do 

escore psicológico).  

Neste trabalho, verifica-se que o grau de acometimento cutâneo (PASI) 

também esteve relacionado com os índices de qualidade de vida, tanto o componente 

mental quanto o componente físico (p=0,0011) revelando que quanto mais 

descontrolada está a doença cutânea mais o paciente sente-se prejudicado físico e 

mentalmente,  embora análises como o de Bandinelli et al. (2013), relatarem a 

qualificação subjetiva dos pacientes em relação a manifestação dermatológica que 

apresentam. Entretanto, vale ressaltar que segundo Kotsis et al. (2012) a QV em 

pacientes com AP é pior que a QV em pacientes com Artrite Reumatoide, devido ao 

acometimento cutâneo que a Psoríase faz nos indivíduos com AP ativa. Com isso, os 

resultados encontrados podem estar associados à preocupação dos pacientes com a 

aparência que apresentam quando a psoríase se manifesta, levando a piores 

condições psicológicas (KOTSIS et al., 2012) 

Este estudo demonstrou também, menor índice de depressão nos pacientes 

que utilizam terapia imunobiológica anti TNF-α, 34,61%, de encontro à 32,14% 

daqueles com depressão que utilizam esse método terapêutico. Segundo Freire, et al. 

(2011), há estudos recentes em que se destacam menor frequência de transtornos de 

ansiedade e depressão entre os pacientes com Artrite Reumatoide que tratam com 

biológicos, sugerindo então que esses fármacos poderiam ser benéficos para 

indivíduos com estado emocional prejudicado. Ademais, em ambas análises de 

ansiedade e depressão a opção terapêutica mais utilizada foram os DMARDS, com 

64,70% dos pacientes ansiosos o utilizando e 64,28% dos pacientes depressivos. Os 

pacientes em geral, estudados, eram tratados principalmente com o DMARD 

Metotrexato, 51,80% e em segundo lugar, com o imunobiológico Adalimumabe, 

25,90%.  É possível que a não constatação de um efeito dos anti TNFs se deva ao 

número reduzido de pacientes estudados. 

Em suma, existem níveis muito altos tanto de depressão como de ansiedade 

na população local de AP. que impactam negativamente na qualidade de vida dos 

mesmos. Assim sendo, o médico que trata tais pacientes deve estar alerta a fim de 

tratar tais comorbidades no sentido de oferecer um atendimento holístico e eficaz para 

estes pacientes. O controle da atividade cutânea deve auxiliar neste contexto 

ajudando a melhorar a imagem corporal e os sintomas que prejudicam o indivíduo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Por conseguinte, este estudo evidencia a alta prevalência de ansiedade, 

62,96%, e depressão, 51,85%, nos pacientes acometidos por Artrite Psoriásica do 

serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie de Curitiba. 

Dentre os pacientes com ansiedade 31,48% apresentaram ansiedade moderada à 

grave, e com depressão, 44,44% eram depressão maior. Já os pacientes que tinham 

tanto ansiedade quanto depressão resultaram em 48,14%. 

Houve importante relação estatística ao se estudar a influência que a 

ansiedade e a depressão expressam na qualidade de vida, física e mental, nesses 

pacientes. Houve ainda, significativa associação estatística entre o índice de atividade 

da doença articular, o ASDAS VHS, com a ansiedade, embora não obteve relação 

estatística com a depressão. Por fim, quanto ao índice de atividade da doença 

cutânea, o PASI, revelou significância estatística ao se associar com a depressão, 

mas não com a ansiedade.   
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 ANEXO I – CARTA DE ACEITE DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO II - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“Avaliação da Ansiedade e Depressão em pacientes com Artrite Psoriática e seu 

impacto na Qualidade de Vida.”  

Nesta pesquisa pretendemos avaliar a prevalência de ansiedade e depressão e 

estudar qualidade de vida em pacientes com Artrite Psoriática. Para esta pesquisa 

adotaremos os seguintes procedimentos: Os pacientes responderão a quatro 

questionários, um que coleta os principais dados epidemiológicos e característico da 

doença, outro que avalia a ansiedade, um referente à depressão e outro que avalia a 

qualidade de vida na população estudada.  Os riscos envolvidos na pesquisa 

consistem no preenchimento de questionários não trazendo riscos para a integridade 

física do participante.  O preenchimento dos questionários pode levar tempo (estimado 

em 20 minutos) e causar constrangimentos, que procurarão ser minimizados pelo 

aplicador. A pesquisadora se compromete a guardar sigilo dos dados e identidade dos 

participantes assim como utilizar estes dados apenas para este estudo. 

A pesquisa contribuirá para a possibilidade de intervenção de tratamento dos 

pacientes a fim de reduzir comorbidades como a depressão e sintomas como a 

ansiedade, a fim de melhorar a qualidade de vida 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 (A) 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 do Hospital 

Universitário Evangélico de Curitiba, e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados, 
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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: “Avaliação da Ansiedade e Depressão em pacientes com Artrite 
Psoriática e seu impacto na Qualidade de Vida.” 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 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:  Thelma L Skare 

Telefones: 3240-5000 ramal: 4845. E-mail: tskare@onda.com.br 

 

  

  

 
 Assinatura do pesquisador responsável Data  

  

  

mailto:tskare@onda.com.br
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 “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  
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ANEXO III– QUESTIONÁRIO EPIDEMIOLÓGICO E DA DOENÇA 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome...............................................................................................                                                                                                         

Idade.........    

Sexo (  )M (  )F         Gravidez (  ) SIM (  ) NÃO    

                                   Gestações......... Parto.......... Abortos...... 

                                   Menopausa (  ) SIM (  ) NÃO 

Raça................................................................................................. 

Tabagismo (  ) SIM (  ) NÃO 

Faz uso de medicamentos (  ) SIM   (  ) NÃO     

Se sim, qual?.................................................................................... 

Tipo de Artrite Psoriática        

(  ) Oligoarticular Assimétrica 

(  ) Poliarticular Simétrica 

(  ) Interfalangeanas Distais (Clássica) 

(  ) Artrite Mutilante 

(  ) Espondilite 

Tempo da doença:......................................................................................... 

Faz tratamento:       (  ) SIM    (  ) NÃO 

Se sim, qual?.................................................................................................... 

PASI da Psoríase: ...........   ASDAS VHS.................        ASDAS PCR................ 
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK 

 

Absolutamente 

não 

Levemente 

Não me 

incomodou muito 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável mas 

pude suportar 

Gravemente 

Dificilmente pude 

suportar 

1. Dormência ou formigamento 
    

2. Sensação de calor 
    

3. Tremores nas pernas 
    

4. Incapaz de relaxar 
    

5. Medo que aconteça o pior 
    

6. Atordoado ou tonto 
    

7. Palpitação ou aceleração do coração 
    

8. Sem equilíbrio 
    

9. Aterrorizado 
    

10. Nervoso 
    

11. Sensação de sufocação 
    

12. Tremores nas mãos 
    

13. Trêmulo 
    

14. Medo de perder o controle 
    

15. Dificuldade de respirar 
    

16. Medo de morrer 
    

17. Assustado 
    

18. Indigestão ou desconforto no abdômen 
    

19. Sensação de desmaio 
    

20. Rosto afogueado 
    

21. Suor (não devido ao calor) 
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ANEXO V - QUESTIONÁRIO DE DEPRESSÃO (CES-D) 

CENTER FOR EPIDEMIOLOGICAL SCALE – DEPRESSION 

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 amioria 

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         
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ANEXO VI – QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA SF12 

 


