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SUHARIO 

A presente dissertação de Mestrado em Psicologia Social e da 

Personalidade caracterizou-se por um Estudo Piloto concernente aos 

aspectos psicológicos relacionados a Artrite Reumatóide (AR),reali 

zado através de uma investigação exploratória de campo no Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Ambulatório de Reuma 

tologia, na qual treze (13) pacientes reumatóides foram entrevista 

dos. 

o grupo amostraI foi constituído de dez (lO) casos do sexo fe 

minino e tres (3) do sexo masculino com diagnóstico apenas desse 

tipo de patologia. 

o foco de interesse desta pesquisa foram os aspectos psicoló 

gicos que precederam e desempenharam algum tipo de influência no co 

meço e progressão da AR, a partir do ponto de vista psicossomático. 
, I 

, 
Os resultados obtidos parecem evidenciar um 1background' psi 

codinâmico, uma vez que os relatos de história de vida glraram em 

torno de temas que sugeriram uma influência parental restritiva na 

primeira infância; hostilidade e agressividade contidas; inibição; 

auto-estima baixa; sentimentos de inferioridade e tendência à re 

pressão e controle dos sentimentos. 

A nível manifesto essas pessoas procuram demonstrar externa 

mente o oposto do que sao ou como se sentem internamente ('necessida 

de se serem ativos'). 

Assim, parece existir uma relação psicodinâmica entre os a~ 

pectos somáticos e psíquicos influenciando o' processo da Artrite 

Reumatóide. 
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Os efeitos psicológicos advindos da doença, tais como: grande 

preocupação acerca do processo da enfermidade em si e de suas conse 

quências; ansiedade gerada pelo desconhecimento parcial do real 

significado da doença; menor comunicação tanto no meio intra como 

extra familiar, também foram enfatizados. 

Os resultados deste estudo não são conclusivos e o pesquisa 

dor admite que o grupo amostral foi muito reduzido e o método empre 

gado diferiu dos comumente aplicados a este tipo de pesquisa. Entre 

tanto, os mesmos pouco divergiram dos de outras. investigações. 
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SUMMARY 

This dissertation is an exploratory study concerning psycho 

logical aspects associated to rheumatoid arthritis, which predated 

the disease and played some role in the onset and progression of the 

disease processo As subjects were interviewed thirteen (13) persons 

with diagnosis of the disease by physicians working in the Universi 

ty Hospital Clementino Fraga Filho. 

The group was consti tuted of ten (10) female and three (3) 

male cases who did not presented others types of pathology. 

The primary objective this research work were the psycholog 

ical factors related to the disease according to Franz Alexander I 

psychosomatic view. 

The obtained resul ts seem to evidence a psychodynamic back 

ground that to turned to themes, which suggest a great restrictive 

influence parental during the early childhoodi hostility and aggre~ 

siveness containedi inhibitioni low self-esteemi feelings of inferi 

ority and RA patients tend to repress and control their feelings. 

In the manifest leveI these persons try to demonstrate exter 

nally just the opposite than feel internally (need to be active). 

So, i t seems to exist a psychodynamic relationship between 

somatics and psychics aspects that influence in rheumatoid arthr 

ritis processo 

The psychological effects that succeed to disease, as: deep 

concern about the development of the disease and its consequencesi 

great anxiety related to the partial non-acquaintance of the real 
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signification of the disease; less communication with home and 

social circle, were also emphasized. 

The results of this study are by no means conclusive, and the 

reserarcher acknowledge the possible biases due to the use of small 

group and of type assessment method. However, these results do seem 

to be agreement others investigations. 
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CAPITULO I 

O PROBLEMA 

Sir Alfred Garrod, em 1895, cria a denominação Artrite 

Reumatóide - AR - para descrever uma doença articular inflamatória 

que dependendo da intensidade da lesão articular, acarretará no 

paciente incapacidade ou invalidez. 

A AR é uma doença encontrada em todos os continentes e em 

todas as raças; sendo mais frequente nas mulheres e na idade adulta. 

Ao longo desses noventa e cinco anos, 1895-1990, a AR vem 

sofrendo reformulações nos critérios de diagnóstico e classificação. 

As quatro categorias: Definida, Provável, Possível e Clássica, 

propostas pela American Rheumatism Association ARA nas 

revisões de 1956 e 1958, deixaram de existir em 1987. A doença 

passou, então, a ser definida pela presença de quatro ou mais 

critérios, dentre os sete critérios estabelecidos pela ARA na nova 

classificação. 

Essa enfermidade extremamente conhecida na area médica, 

principalmente na prática reumatológica, mantêm-se, 

vezes, desconhecida em outras esferas de saúde. 

conhecimento se faz necessário, uma vez que as 

na maioria das 

Entretanto, seu 

únicas questões 

definidas, até o momento, são a classificação e o diagnóstico. 
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Inúmeras investigações foram realizadas sobre a AR; contudo, a 

doença continua desafiando a moderna tecnologia de pesquisa médica no 

mundo inteiro. Os diversos fatores associados a doença, sejam eles 

imunológicos, bioquímicos, sorológicos, radiológicos, hereditários, 

psicológicos ou sociais, demonstram que a etiopatogenia permanece na 

obscuridade. 

Formulação da Situação-Problema 

As divergências atuais a respeito da AR, do mesmo modo que 

outrora, trazem à tona a velha dicotomia mente e corpo. A literatura 

específica sobre a doença ilustra nitidamente, tanto nos estudos re 

trospectivos, quanto nos prospectivos, duas correntes de abordagem: a 

mecanicista e a holística; que correspondem, respectivamente, a me 

dicina tradicional e a medicina psicossomática. Enquanto a ideologia 

médica tradicional ensina a ver o doente apenas como um ser abstrato 

e indiferenciado, a ideologia psicossomática propoe o contrário. 

Atualmente, não resta dúvida de que o ponto de vista psicos 

somático oferece uma nova abordagem para a compreensao do organismo 

corno um mecanismo integrado. Desse modo, os fatores psicológicos e os 

fisiológicos devem estar sujeitos ao mesmo exame cuidadoso e minun 

cioso. Muitos pacientes reumatóides após urna conversa com seu médico 

demonstram urna melhora no quadro clínico geral, evidenciando que ca 

da processo corporal está direta ou indiretamente influenciado por 

estímulos psicológicos - uma vez que o organismo, como um todo, cons 

titui uma unidade, com todas as suas partes interligadas. 

Partindo desse pressuposto, esta pesquisa procurou investigar 

o processo da AR dentro de uma perspectiva psicodinâmica, ou sej a o 

indivíduo e sua doença. 
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Objetivo do Estudo 

Este estudo piloto teve um duplo objetivo: (1) a investigação 

tanto dos fatores psicológicos imbricados nos períodos anterior e 

posterior à doença, quanto seus efeitos sobre o indivíduo; e, (2) se 

o modelo de pesquisa utilizado foi adequado ou necessita ser 

reformulado. 

O intuito foi apreender o ponto de vista dos pacientes 

reumatóides, seu relacionamento com a vida e a doença, a fim de 

fornecer alguns esclarecimentos sobre o processo da AR no grupo 

investigado. Se a tarefa foi estudar o indivíduo e sua doença, 

tornou-se necessário investigar tudo aquilo que mais intimamente lhe 

diz respeito (Malinowski,1978). 

Fundamentação Teórica 

Os trabalhos individuais de Franz Alexander (1950,1952), 

assim como os realizados com Flagg (1965), French e pollock (1968), 

foram o sustentáculo, inicial, desta pesquisa. A abordagem 

psicossomática desses autores, tem como enfoque central o inter

relacionamento mente e corpo no conhecimento da doença. 

Nesse ínterim, outros autores que, também, abordam a inter

relação entre psique e soma, exerceram, no pesquisador, grande 

influência na forma de ver e pensar sobre o indivíduo portador de 

AR. Dentre as investigações estão os estudos sistemáticos do 

psicólogo Booth (1937,1939a, 1939b), de Kiviniemi (1977), Rimón 

(1969,1973,1974), Rimón e Laakso (1984,1985). 
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Justificativa 

Se o estudo da AR, a partir de uma visão psicodinâmica, 

assume papel de destaque em culturas desenvolvidas, como pode ser 

constatado através do elevado número de investigações existentes na 

literatura específica, torna-se, também, assaz importante em 

culturas em fase de desenvolvimento; isso porque, inerente ao 

processo da doença, encontra-se a atividade de pesquisa, com 

implicações e contribuições diretas, favorecendo o crescente 

conhecimento acerca dos fatores envolvidos na AR. 

A expansao 

disponibilidade dos 

desse conhecimento depende, no entanto, da 

diferentes profissionais da área de saúde que 

lidam com o paciente portador de ARipois, "na ciência, como na vida, 

so se acha o que se procura" (Evans-Pritchard,1978,p.299). 

Entrementes, em países em desenvolvimento, observa-se a 

ideologia acadêmica preparando profissionais para o exercício da 

profissão, relegando, na maioria das vezes, a pesquisa científica a 

segundo plano; fato que requer açao racionalizadora no sentido de 

otimizar ambas as atividades. 

Desta forma, um estudo realizado no Brasil que se dispôs 

aliar os conhecimentos, qualificados, do psicólogo e do 

reumatologista; assim como o do doente, através da própria história 

de vida, tentando compreender o que significou para ele sua doença; 

além de oportuno e relevante, pôde fornecer alguns esclarecimentos a 

respeito de um pequeno grupo de pacientes reumatóides. 
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Delimitação do Estudo 

o campo de interesse desta pesquisa esteve restrito à investi 

gaçao dos objetivos pretendidos; cabendo a equipe de reumatologia do 

Hospital Universitário do Fundão, o diagnóstico e classificação dos 

pacientes reumatóides, segundo os critérios de classificação da ARA, 

revisão de 1987; e, limitou-se aos casos verificados em adultos, ta~ 

to do sexo feminino, quanto do sexo masculino, sem diagnóstico de 

qualquer outra patologia. 

Quanto à avaliação dos resultados, restringiu-se aos aspectos 

psicológicos envolvidos no processo da AR e aos efeitos causados no 

indivíduo a partir da instauração da doença. 

Definição de Termos e Abrev~~ções 

American Rheumatism Association - ARA - : sistema de classifi 

caça0 e diagnóstico, utilizado nos estudos epidemiológicos das doen 

ças reumáticas, de aceitação universal. Em 1956 (Ropes et alii,1956), 

a ARA estabeleceu três categorias de classificação: 'Definida', 

'Provável', 'Possível'; sendo em 1958 (Ropes et alii,1958), acrescen 

tada uma quarta categoria, 'Clássica'; as quais vigoraram até a 

'nova' classificação em 1987(Arnett et alii,1987). Entretanto, 

alguns dos critérios da 'antiga' classificação (Tab.1) foram manti 

dos na 'nova' classificação (Tab.2). 

New York Criteria: sistema de classificação e diagnóstico uti 

lizado, com menos frequência, nos estudos epidemiológicos das doen 

ças reumáticas; proposto em 1966, no Third International Symposium 

on Population Studies of the Rheumatic Diseases(Bennett & Wood,1968). 



Tabela 1 
Critério de Diagnóstico para AR 

'antiga' classificação 
(ARA,1958)* 

American Rheumatism Association 1958 
1.Morning stiffness 
2.Pain on motion or tenderness in at 

least one joint 
3.Swelling of one joint representing 

soft tissue or fluid 
4.Swelling of at least one other 

joint 
5.Symmetrical joint swelling 
6.Subcutaneous nodules 
7.Typical radiologic arthritis changes 
8.Positive test for rheumatoid factor 

in serum 
9.Poor mucin precipitate from synovial 

10.Characteristic histopathology of 
rheumatoid arthritis 

* (Spector,1990,p.514) 

Tabela 2 
Critério de Diagnóstico para AR 

'nova' classificação 
(ARA,1987)* 

American Rheumatism Association 1987 
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1) morning stiffness in and around joints lasting at least 1 hour 
before maximal improvement 

2) soft tissue swelling (arthritis) of 3 or more areas observed by a 
physician 

3) swe11ing (arthritis) of the proximal interpha1angeal,metacarpopha 
langeal, or wrist joints 

4) symmetric swelling (arthritis) 
5) rheumatoid nodu1es 
6) the presence of rheumatoid factor 
7) radiographic erosions and/or periarticular osteopenia in hand 

and/or wrist joints 
* (Arnett et alii,1988,p.315) 

Artrite Reumatóide - AR - : segundo Zvaifler(1989), 

"Rheumatoid arthritis(RA), a chronic systemic and articular 
inflammatory disorder of unknown etiology, has a wor1dwide 
distribution and involves alI racial and ethnic groups" 
(p.659) . 

A partir de 1987 a AR passou, então a ser definida pela pre 

sença de quatro ou mais critérios, dos sete estabelecidos na 'nova' 

classificação (Tab.2), sendo que os critérios de I a 4 devem estar 

presentes no mínimo por seis semanas. 
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Organização do Restante do Estudo 

A colocação do Capítulo 11, Revisão da Literatura, subseque~ 

te ao de O Problema, foi intencional, ou seja, foi exatamente esse 

que despertou, no pesquisador, o interesse e a busca da literatura 

específica sobre a doença. 

Inicialmente o pesquisador conhecia, devido ao próprio conta 

to com reumatologistas, as indagações a respeito da doença: "Por quê 

o tratamento medicamentoso parece nao ser satisfatoriamente eficaz a 

nível reumatológico, mas parece proporcionar, ao paciente, um alívio 

a nível psicológico?" ou "Por quê o paciente depois de uma conversa 

informal com seu médico apresenta uma melhora no quadro clínico ge 

ral"? 

Resolveu-se, então, desenvolver um estudo piloto e, consequen 

temente, um levantamento de estudos teóricos e práticos. 

Deparou-se, infelizmente, com a escasses de publicações, no 

Brasil, de pesquisas sobre a AR. A necessidade de desenvolver a in 

vestigação foi, assim, reforçada e centrada em pacientes adultos. 

Desse modo, a Revisão da Literatura foi sub~ividida em duas 

partes. A primeira, faz uma breve descrição do que significa clinica 

mente a doença: Noções Preliminares, Conceito, Etiologia, Quadro Clí 

nico, Exames Laboratoriais, Plano Geral de Tratamento e Incidência. 

A segunda, trata dos aspectos psicológicos associados a AR. 

O Capítulo 111, Metodologia, apresenta os procedimentos meto 

dológicos adotados neste estudo: Tipo de Pesquisa, Seleção dos Sujei 

tos, Procedimentos, Pressuposto da Investigação, Limitações do Estu 

do. 

No Capítulo IV, discute-se os resultados da pesquisa. 

Finalmente, o último capítulo apresenta as conclusões e reco 

mendações. 
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CAPITULO 11 

REVISAo DA LITERATURA 

Aspectos Clínicos da 

Artrite Reumatóide 

Noções Preliminares 

Em 1895, Sir Alfred Garrod cria a denominação Artrite Reuma

tóide (AR) para designar uma doença articular inf1amatória,com epi

sódios de exace~bações e remissões, mais frequente em mulheres, de 

faixa etária entre 25 e 40 anos e que pode produzir uma incapacida

de física de maior ou menor grau. 

Inicialmente, apesar de ser considerada por Garrod uma enti

dade autônoma, estava classificada no grupo de outras patologias 

distintas, tais como: artrose, gota e artropatias de origem neurogê

nica, endócrina e/ou inflamatórias. 

Em 1907, com Archilbald Garrod, filho de Garrod, a doença ad

quiriu uma classificação independente, com características próprias. 

Entretanto, somente em 1956 foi que o Comitê da ARA (Ropes et a1ii, 

1956) propôs um critãrio de diagnóstico formulado a partir: (a) da 

- 10 -
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experiência de membros de cinco Comitês, (b) da revisão de pesqui

sas epidemiológicas (Cobb et alii,1955,1956), e, (c) da análise de 

332 casos. 

A AR passou,então,a ser subdividida em três categorias: Defi

nida, Provável e Possível: e, em 1958, o mesmo Comitê, acrescentou 

uma quarta categoria denominada Artrite Reumatóide clássica (Ropes 

et alii,1958). 

Um novo sistema de classificação foi proposto em 1966, New 

York Criteria (Bennett & Wood,1968), no Third Symposium on 

Population Studies of the Rheumatic Diseases; embora tenha sido re

conhecido como um sistema mais específico e detalhado que o da ARA, 

não obteve a mGsma aceitação. A utilização do sistema da ARA mostra

va-se mais adequado, apresentando entre suas vantagens a uniformida

de do vocabulário e do conhecimento efetivo; e, facilitava, inclusi

ve, a comparaçao dos resultados obtidos em diferentes pesquisas 

sobre a doença (Mitchell & Fries,1982). 

Não obstante, alguns problemas foram sendo observados na ex

periência clínica, oriundos do critério de classificação da ARA,tais 

como: (a) o uso incorreto de terminologias distintas como sinônimas, 

no caso das categorias Clássica e Definida: (b) pacientes diagnosti

cados inadequadamente como portadores de AR Provável, quando,na rea

lidade, poderiam pertencer a outra categoria nosológica; e, (c) sub

categorização dos pacientes portadores de AR em dois grupos: fator 

reumatóide soropositivo e soronegativo,apesar do conhecimento desse 

fator ser, até o momento, incompleto (Harris,1985; Mitchell & Fries, 

1982). 

Em 1983, apos uma revisão e avaliação crítica dos critérios 

de classificação da AR, um subcomitê apontado pela ARA concluiu que 

poderia ser possível a construção de um 'novo' critério de classifi-
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caça0, contendo um numero menor de critérios, mais sensíveis e espe-

cíficos que os da 'velha' classificação; e, urna definição da AR mais 

restrita (Arnett et alii,l988). 

Na revisão de 1987, a ARA estabeleceu, então, o 'novo' crité-

rio de classificação da doença(v.Tab.2) ,no qual as designações:Clás-

sica, Definida, Provável e Possível deixaram de existir. 

corno 

Conceito 

Artrite Reumatóide - AR - e definida por Zvaifler (1989) 

"( ... ) a chronic systemic and articular inflarnrnatory 
disorder of unknown etiology, has a worldwide distribution 
and in~olves alI racial and ethnic groups" (p.659). 

Etiologia 

As causas etiológicas da AR, apesar das inúmeras pesquisas, 

ainda permanecem desconhecidas. O grau de importância dos diversos 

fatores associados a doença, corno demonstra a literatura específica, 

varia de um autor para outro. 

A opinião de Seda (1982) e que pode ser 

"possível e até provável que esta doença tenha relação com 
múltiplas causas, agindo em terreno predisposto. Em termos 
etiológicos, ( ... )poderia ser mais urna síndrome que urna do
ença" (p. 442) . 

Os seis aspectos mais frequentemente associados a AR sao 

segundo Seda (1982): 

"predisposição genética, fatos psicossomáticos, teorias nu
tricional, metabólica e endócrina, traumatismo, teoria gas
trintestinal e, agentes infecciosos" (ibid). 

Fellet (1988) ao enunciar os fatores predisponentes e de-

sencadeantes enumera: "sexo, idade, clima, herança, infecções, trau-



mas físicos/psíquicos, gravidez e, menopausa" (p.47). 

Segundo Zvaifler (1989), 

.. ( •.. ) Endocrine, metabolic, and nutritional factors and 
a multitude of geographic, occupational, and psychosocial 
variables have alI been studied. Although perhaps 
influencing the course of the disease, none is clearly 
implicated in its causation " (p.660). 

Quadro Clínico 
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Na literatura médica encontram-se diversos autores que descr~ 

vem, minunciosamente, o quadro clínico da AR (Samara,1985iSeda,1982i 

Utsinger et alii, 1975; Zvaifler, 1989). 

Para uma pessoa que não seja da área médica o emprego da ter 

minologia técnica pode acarretar dificuldades na compreensão da do 

ença. Desse modo, utilizar-se-á termos menos técnicos a fim de 

facilitar os que não estão familiarizados com o assunto. 

A AR é um termo usado para "descrever a existência de doença 

dentro da junta (Polley & Hunder,1980,p.28). A maioria das juntas do 

corpo podem ser afetadas. Dizer que um indivíduo é portador de AR, 

significa que "urna ou mais estruturas da junta" (ibid), desse indiví 

duo, foram acometidas. Genericamente, a junta é composta de: osso 

(subcondral), cartilagem (articular) e membrana (sinovial). 

Outros termos assaz importantes para o entendimento da doença 

sao: (a) lesão, "significa dano, alteração"(Swezey,1980,p.1); (b) de 

ficiência (ibid); (c) incapacidade, "é o déficit funcional conseque,!! 

te a uma deficiência determinada por urna lesão" (ibid). 

As manifestações da AR podem ser enquadradas em articulares e 

extra-articulares. Entre as articulares tem-se: (a) Sinovite, 

"( •.. ) ou inflamação da membrana sinovial, de qualquer cau 
sa, é sinônimo de artrite,embora artrite por definição tam 
bém possa incluir envolvimento da cartilagem articular ou 



osso subcondral ou ambos, com ou sem sinovial" (polley & 
Hunder,1980,p.8) • 
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Os sinais mais frequentes da Sinovi te Articular sao a inchação ou 

edema, a sensibilidade e os movimentos limitados. No que se refere a 

sensibilidade, Polley e Hunder (1980) dizem que 

"Devido a sensibilidade ser no minimo uma reação parcialmente 
subjetiva, o grau de sensibilidade deve ser relacionado com o 
estado emocional do paciente" (op cit p.29); 

(b) calor: existe uma mudança de temperatura na pele do paciente, no 

local afetado; (c) rubor: a região acometida adquiri uma tonalidade 

mais avermelhada; (d) crepitação: "sensação de ruido (raspagem, lixa) , 

audivel ou palpável produzida pelo movimento" (op cit p.31); (e) de-

formidade: pode ocorrer, por exemplo, aumento ósseo, subluxação ar-

ticu1ar ou contratura. Nas manifestações articulares, as articula-

ções mais comumente atingidas são os dedos, os punhos, os cotovelos, 

os ombros, os joelhos, os tornozelos e as têmporo-mandibulares. 

As manifestações extra-articulares podem ser: (a) sitêmicas: 

perda de peso, anorexia, anemia, febre; (b) cutâneas: nódulos subcu-

tâneos que ocorrem quase sempre na artrite reumatóide soropositiva; 

(c) oculares: irite, iridociclite, escleromalacia; (d) pleuro-pulmo-

nares: nódulos pulmonares, Sindrome de Caplan (artrite reumatóide em 

trabalhadores de minas de carvão com nódulos pulmonares); (e) cardi-

acas;raras na clinica diária das artrites reumatóides, mas comum nas 

autópsias; (f) renais; sao raras e pouco especificas; (g)digestivas/ 

hepáticas: sao raras; (h) neurológicas: neurite periférica e sindro-

mes de compressao. 

Polley e Hunder (1980) chamam à atenção sobre a importância 

das caracteristicas dos sintomas reumáticos serem cuidadosamente ob-

servados em sete condições: 

" (1) localização fisica; (2) qualidade (como ..• ); (3) quan
tidade, incluindo intensidade, frequência, volume, número, 
tamanho, extensão e déficit funcional; (4) sequência,com in
clusão do tempo do seu inicio,duração periodicidade,frequên-



cia e curso evolutivo~ (5) fatores agravantes e que aliviam; 
(6) local em que os sintomas se desenvolvem; por exemplo, se 
o paciente está sozinho, com outros ou em ambiente particu 
lar quando os sintomas são notados; e (7) manifestações as 
sociadas. Esses são os dados essenciais sobre os sintomas~ 
quer eles sejam físicos ou psicológicos na origem" (p.3). 
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Dois sistemas tem sido utilizados nos estudos epidemiológi 

cos das doenças reumáticas: (a)American Rheumatism Association-ARA-, 

(Ropes et alii,1956,1958); e, (b) o New York Criteria (Bennett & 

Wood,1968); sendo que o primeiro tem aceitação praticamente univer 

sal e seus critérios de classificação vigoraram até a 'nova' classi 

ficação em 1987. 

Arnett et alii(1988) compararam a 'Sensibilidade', 'Especifi 

cidade' e 'Precisão' desses dois sistemas (Tab.3); entendendo-se por 

'Precisão' , 

"( ••• )is the mean of sensitivity and specificity values;this 
number serves as a rough gauge of the relative effectiveness 
of the potential criteria" (p.318) • 

Tabela 3 
Comparação de Sensibilidade, Especificidade e Precisão 

nos Sistemas da ARA(1958) e do 
New York Criteria(1968)+ 

Criterio~ 
ARA cri teria 

Morning stiffness* 
Joint pain 
One joints swollen 
Two joints swollen 
Symmetric swelling* 
Rheumatoid nodules* 
Serum rheumatoid factor* 
Mucin clot 
Synovial biopsy 
Nodule biopsy 
Radiographic findings* 

New York Cri teria 

Defined 

521 
524 
509 
509 
523 
519 
457 
123 

53 
44 

410 

Joint pain 524 
Joint swelling 524 
Serum rheumatoid factor 457 
Radiographic findings 400 

+ (Arnett et alii,1988,p.319) 

Sensi- Speci-
tivity ficity 

(%) (%) 

89,7 
98,1 
97,3 
93,8 
92,7 
43,4 
80,4 
74,4 
42,4 
27,3 
77,2 

99,6 
91,2 
80,4 
69,4 

46,3 
30,9 
63,9 
77,8 
79,3 
97,7 
67,0 
73,3 
95,0 

93,7 

23,3 
83,6 
87,0 
89,7 

* foram mantidos na 'nova' classificação 

Accuracy 

68,7 
64,5 
80,7 
85,9 
86,0 
70,7 
83,4 
74,4 
62,3 

84,9 

68,8 
87,4 
83,4 
78,8 
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Arnett et alii(1988) ressaltam que apesar do critério de 'ed~ 

ma articular' (joint swelling), New York Cri teria, mostrar grande 

precisão, 

"This defini tion is in many ways parallel to t·he new cri t 
erion '3 or more swollen joints for 6 more weeks';however~ 
the complex formulation of the New York Criterion made its 
clinicaI application difficult" (p.319). 

Desse modo, a 'nova' classificação da ARA, revisão de 1987 

(Tab.4) manteve cinco critérios da 'antiga' classificação, ou seja 

da revisão de 1958. 

Tabela 4 
Critério de Classificação da ARA, 1987, 

para a AR (formato original)* 
Criterion 

1.Morning stiffness 

2.Arthritis of 3 or 
more joints areas 

3.Arthritis of 
hand joints 

4. Syrrunetric arth 
ritis 

5.Rheumatoid 
nodules 

6.Serum rheumatoid 
factor 

7.Radiographic 
changes 

Definition 
Morning stiffness in and around the joints, 
lasting at least 1 hour before maximal im 
provement 
At least 3 joint areas simultaneously have 
had soft tissue swelling or fluid (not bony 
overgrowth alone) observed by a physician. 
The 14 possible areas are right or left PI~ 
MCP, wrist elbow, knee,ankle,and MTP joints 
At least 1 area swollen (as defined above) 
in a wrist, MCP, or PIP joint 
Simultaneous involvement of the same joint 
areas (as defined in 2) on both sides of 
the body (bilateral involvement of PIPs, 
MCPs,or MTPs is acceptable without absolute 
symmetry) 
Subcutaneous nodules,over bony proeminences, 
or extensor surfaces, or in juxtaarticular 
regions, observed by a physician 
Demontration of abnormal amounts of serum 
rheurnatoid factor by any rnethod for which 
the result has been positive in 
mal control subjects 

5% of nor 

Radiographic changes typical of rheumatoid 
arthritis on posteroanterior hand and wrist 
radiographs, which must include erosions or 
unequivocal bony decalciflcation localized 
in or rnost marked adjacent to the involved 
joints (osteoarthritis changes alone do not 
qualify) 

* Arnett et alii(1988,p.319) 

Baseado nessa classificação diz-se que um paciente apresenta 

AR quando satisfaz quatro dos sete critérios acima relacionados. Os 

critérios de 1 a 4 devem se fazer presentes pelo menos por 6 serna-
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nas. O diagnóstico da doença nao deve ser desprezado quando apenas 2 

critérios forem observados. 

Gall (1988) ressalta que o 'novo' critério de classificação 

ainda está sendo testado; e, que a 'Classificação da Capacidade Fun 

cional na Artrite Reumatóide' (Quadro l),assim como a 'Classificação 

da Progressão da Artrite Reumatóide' (Qundr02),de Steinbrocker (1949), 

ainda continuam sendo utilizadas quando é necessário estudar os paci 

entes sob o ponto de vista epidemiológico e terapêutico. A primeira, 

pode ser aplicada na análise da habilidade do paciente ao realizar a 

tividades rotineiras. A segunda, classifica a progressão da AR basea 

da na evolução dos achados radiográficos. 

Class I 
Complete func 
tional capacity 
with ability to 
carry on alI 
usual duties 
without handi 
caps 

Quadro 1 
Classificação da Capacidade 

Funcional 
Class II 
Functional capac 
ity adequate to 
conduct normal 
activities de 
spite discomfort 
or limited mo 
bility of one or 
more joints 

na AR * 
Class III 
Functional capac 
ity adequate to 
perform few or 
none of the duties 
of usual occupa 
tion or self-care-

* Steinbrocker,1949 (apud Gall,1988,p.l.26) 

Class IV 
Total or aI 
most total 
incapaci 
tation -bed 
ridden or 
confined to 
wheelchair, 
able to per 
form little 
orno self
care 



Stage I: 
Early 
* No destructive 
changes on 
radiographic 
exarnination 

Radiographic evidence 
of osteoporosis rnay 
be present 

, Quadro .2 
Classificação Radiográfica da Progressão 

na Artrite Reumatóide + 
Stage 11: 
Moderate 
*Radiographic 
evidence of 
osteoporosis,with 
or without slight 
subchondral bone 
destruction.Slight 
cartilage destruction 
rnay be present 

*No joint deforrnities, 
although lirnitation of 
joint rnobility rnay be 
present 

Adjacent rnuscle atrophy 

Extra-articular 50ft 
tis sue lesions , such 
as nodules and 
tenosynovitis, rnay be 
present 

Stage 111: 
Severe 
* Radiographic 
evidence of cartilage 
and bone destruction, 
in addition to 
osteoporosis 

* Joint deforrnity,such 
as subluxation, ulnar 
deviation, or 
hyperextension,without 
fibrous or bone 
ankylosis 

Extensive rnuscle atrophy 

Extra-articular soft 
tissue lesions, such as 
nodules and 
tenosynovitis, rnay be 
present 

+ Steinbrocker,1949 (apud Gall,1988,p.l.27) 

Stage IV: 
Terminal 
* Fibrous or bony 
ankylosis. 

Cri teria of the stage 
111 

* Prirnary cri teria that rnust be rnet to perrnit 
grade. 

classification of a patient in any particular stage 

..... 
co 
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Exames Laboratoriais 

Apesar de nao existirem exames de laboratório específicos, 

alguns métodos podem servir para sugerir a presença da doença: 

"hemograma, mucoproteínas, proteína C reativa, provas soro 
lógicas, eletroforese de proteínas, prova do látex, imuno 
fluorescência indireta, radioimunologia, imunoadsorção quan 
titativa ll (Fellet, 1988,p.57). 

Bonomo( ) ressalta que lia prova dita mais específica é a pe~ 

quisa do fator reumatóide ll (nQ15,p.451). Em linhas gerais, o fator 

reumatóide (FR) pode ser explicado da seguinte forma: 

"o soro de pacientes de artrite reumatóide (e também de por 
tadores de outras patologias) contém uma imunoglobulina a 
normal que possui a propriedade de aglutinar a imunoglobuli 
na IgG(gamaglobulina) humana. A essa imunoglobulina(anticor 
po) antiimunoglobulina IgG humana chama-se de fator reuma 
tóide (é portanto, um auto-anticorpo, anti-corpo anti-anti 
-corpo)1I (Bonomo,_,nQ8,p.224). 

Assim, os exames laboratoriais procuram detectar o fator reu 

matóide através de dois testes clássicos: (a)o de Waaler-Rose(Kcllcr 

et alii,1954) e, (b) o do látex (Singer & Plotz,1958); 

" ( •.• ) utilizando-se como substrato, no primeiro, hemácias 
de carneiro sensibilizadas com soro de coelho, e medindo-se 
o título de aglutinação diferencial entre elas e as não sen 
sibilizadas; e, no segundo, utilizando-se de partículas de 
poliestireno sensibilizadas com soro de coelho ou gamaglobu 
lina humana ( ... )11 (Samara,1985,p.30). -

Plano Geral de Tratamento 

Seda(1982) propoe um plano de tratamento, que deve ser utili 

zado de acordo com as condições peculiares de cada caso e em função 

da fase evolutiva. A seguir, apresenta-Io-emos em linhas gerais: 

• Educação do Paciente - o doente deve ser informado sobre a 

evolução ou possível remissão, se será intermitente ou initerrupta, 

e se há possibilidade de uma incapacidade parcial ou total (esta le 

vando-o a confinamento ou à cadeira de rodas na velhice~. 
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Apoio Psicológico - importância do apoio do médico ao paci 

ente; se lhe der apoio raramente será "necessário o tratamento psi 

quiátrico formal" (p.517) . 

• Amparo ao Estado Geral - necessidade de uma dieta equilibra 

da, específica ao seu caso - e nâo uma dieta especial para os indiví 

duos portadores de artrite reumatóide - devido a "existência de defi 

ciências específicas de determinadas vitaminas e aminoácidos na 

doença" (ibid). 

Repouso Geral - dependendo do caso pode variar de algumas 

horas diárias ao repouso absoluto. "A atividade excessiva e a fadiga 

podem piorar a artrite reumatóide" (ibid) . 

• Repouso Articular - deve ser programa,do pelo médico e ex-

plicado ao doente, para nao se transformar em uma medida maléfica. 

Instrumentos ortopédicos e suportes podem, também, serem utilizados 

a fim de promover repouso das articulações, consequentemente, alivi-

ando o espasmo e a dor, evitando ou minimizando as deformidades. 

• Terapêutica Medicamentosa 

• Fisioterapia e Reabilitação - deve fazer parte das etapas 

do tratamento . 

• Cirurgia - pode ser de "caráter profiláticoD ou de "caráter 

restaurador ou reconstrutivo" (op.cit.p.524) . 

Incidência 

(a) Quanto a População 

"( ... ) cerca de 7 a 10% de todos os reumatismos. Nos Estados 
Unidos e alguns países europeus, sua frequência é mais eleva 
da. Em nossa experiência, em um grupo de quase 6000 reumáti 
cos com diagnóstico definido, ( ... ) correspondeu a 7,2% dos 
pacientes. Foi estimado que incide em cerca de 0,4% da popu 
lação brasileira" (op.cit.p.440). 



"Na população total (adulta) 0,6 a 2%. Na população de doen 
tes reumáticos 10 a 12%" (Fellet,1988,p.47). 

(b) Quanto ao Sexo 

"Ocorre mais em mulheres, na proporção de 2 a 3 para cada ho 
mem; quase que sistematicamente em todas as estatísticas, 
inclusive nas nossas"(Seda,1982,p.440). 

"Predomina o sexo feminino 3:1 atã 5:2 " (Fellet,1988,p.47). 

(c) Quanto a Idade 

"Conquanto possa iniciar-se em qualquer idade, prefere a 
faixa entre 20 e 50 anos, particularmente entre 30 e 50 em 
nossos levantamentos" (Seda,1982,p.440). 

"A faixa etária predominante 25 aos 35/40 anos" (Fellet,l988, 

p.47) . 

(d) Quanto a Raça 

"A doença ã universal" (ibid). 

(e) Quanto ao Clima 

"Embora com controvãrsias, os países de clima frio e úmido 
têm estatísticas epidemiológicas que atestam o agravamento 
da AR nestas regiões geográficas" (ibid). 

21 



22 

RESUMO 

A Artrite Reumatóide (AR) e uma das doenças reumáticas de 

etiologia desconhecida, de maior incidencia no sexo feminino,carac 

terizada clinicamente por alterações e/ou danos em uma ou mais 

estruturas da articulção, acarretando desvantagem ou limitação dos 

movimentos, consequentemente, um déficit funcional. Suas mani 

festações podem ser articulares e extra-articulares. 

A nível de critérios para diagnóstico e classificação da AR, 

o sistema utilizado praticamente no mundo inteiro, nos estudos epi 

demiológicos dessas doenças, e o da ARA; que, vem ao longo dos anos 

revisionando seus critérios. 

Atualmente as revisões da ARA de 1956 e 1958 que estabelece 

ram quatro categorias para classificar a doença: 'Definida', 'Prová 

vel', 'Possível' e 'Clássica', constituem a chamada 'antiga' classi 

ficação (Tab.1). 

A 'nova' classificação (Tab.2) , revisão de 1987, salienta que 

as quatro qualificações até então usadas na experiência clínica reu 

matológica, devem ser substituídas pela definição vigente, ou seja, 

a doença passou a ser definida pela presença de 4 ou mais critérios, 

dentre os sete estabelecidos na última revisão. 

No entanto, Gall (1988) ressalta que a 'nova' classificação 

ainda está sendo submetida à prova; e, acrescenta que após o diagnó~ 

tico da doença podem ser aplicadas as classificações de 'Capacidade 

'Funcional' (Classes I, 11, 111 e IV) e de 'Progressão' da AR (Está 

gios: I, inicial; 11, moderado; 111, severo; IV, terminal). 

No que se refere aos exames laboratoriais, apesar de nao exis 

tirem exames especificativos, alguns métodos podem sugerir a presen 

ça da doença; sendo a pesquisa do fator reumatóide a prova dita mais 
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específica. 

O plano geral de tratamento abrange desde a terapêutica medi 

camentosa, passando pela: (a) educaçã%rientação do paciente sobre 

a doença; (b) apoio psicológico; (c) dieta individual, devido a exi~ 

tência de deficiências específicas de determinadas vitaminas e amino 

ácidos na AR; (d) orientação a respeito de eventual repouso parcial 

ou total; (e) orientação no sentido de repouso articular e/ou instru 

mentos ortopédicos específicos; (f) fisioterapia e reabilitação;até, 

(g) indicação de cirurgia. 



Aspectos Psicológicos 

da Artrite Reumatóide 

"O psicólogo ou o psiquiatra geralmente ã necessãrio no a
tendimento dos problemas psicológicos associados que acom
panham a dor e a perda de função. psicólogos devem estar 
atentos para as alterações psicológicas orgânicas associa
das às doenças reumãticas, assim corno os distúrbios psico
lógicos induzidos por drogas. ~ de primordial importância 
que o psicoterapeuta esteja familiarizado com a literatura 
sobre problemas psicológicos nas doenças reumãticas e sín
dromes dolorosas crônicas, de modo a ter urna boa compreen
são dos aspectos psicológicos dos pacientes reumãticos ll

• 

(Swezey,1980,p.5) 
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Inúmeras pesquisas científicas investigaram os aspectos psi-

cológicos associados a Artrite Reumatóidei das quais apresentar-se-á 

algumas realizadas entre 1958 e 1988. 
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A literatura demonstra a realização nos últimos anos, de inú-

meros trabalhos que envolvem o papel dos fatores emocionais e/ou 

psíquicos no processo da Artrite Reumatóide (Booth,1937,1939,1946; 

Browing,1955i Cleveland,1965; Cohen,1949i Cormier,1957; Gordon,1939; 

Halliday,1937,1942; Hoffman et alii,1974; Jones,1909; King,1959; 

Kiviniemi,1977i Ludwig,1949; McGregor,1939iMoos,1964iPatterson,1943; 

Rimón,1974iRimón e Laakso,1984,1985iRobinson et alii,1971,1972,1979) 

Há de se ressaltar a perda de informações a respeito das 

características dos pacientes em razao da falta de sistematização 

nas pesquisas, como sustentáculo da crítica de vários autores (King, 

1955; Scooth & Geiger,1962; Moos,1964; Hoffman et alii,1974). 

A dificuldade ou até mesmo a impossibilidade encontrada para 

explicar a "natureza precisa" (Moldofsky & Chester,1970,p.310) entre 

os fatores somáticos e psíquicos da A.R, tornam o critério científi-

co, as dificuldades metodológicas juntamente com a diversidade de 

instrumentos empregados nas investigações pontos discutíveis face, 

os mesmos, estarem alicerçados sobre a natureza de tais fatores. 

Uma forma de minimizar tal situação seria, segundo Moldofsky 

e Chester(1970,p.310): 

"Studying the physical and psychologic state of the patient 
over an extended time period would allow the patient to 
serve as his own control". 

Acrescentam ainda que essa tentativa nao tem sido extensiva-

mente usada devido a dificuldades metodológicas entre a Reumatologia 

e a Psiquiatria: 

"In both spheres, there has been difficulty finding 
instruments sufficiently sensitive and reliable to detect 
diurnal physiologic end psychologic change"(ibid). 

Existe um consenso de, 

"( ... )that the biologic components of the illness are influ
enced by broader psychosocial and possibly environmental 
factors" (op.cit.p.309) . 

o que pode ser observado e que as indagações sobre os fatores 
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biológicos da AR tem prosseguido através de investigações prospecti-

vas, enquanto, 

"( ... ) the roles of the less palpable psychologic and social 
issues have stimulated much less careful enquiry"(ibid). 

A estrutura de personalidade e motivação do inconsciente de 

um grupo de pessoas com AR foram interesse da pesquisa de Mueller 

e Lefkovits (Mueller & Lefkovits,1956,p.143): utilizando testes pro-

jetivos para avaliar a estrutura de personalidade e motivação incon~ 

ciente desse grupo de pacientes com artrite reumatóide,comparando-os 

com um grupo controle.Os resultados indicaram que os indivíduos com 

artrite tendiam mais a dirigir a agressão para dentro ou evitar e 

encobrir situações frustantes, do que expressá-las extrapunitivamen 

tei e,que primitivos conflitos parentais continuavam exercendo efei 

tos inconscientes, resultando em integração defeituosa da personali 

dade. 
Posteriormente, os referidos autores em conjunto com Bryant 

e Marshall (1961) procuraram verificar a existência de diferenças 

psicológicas à situações estressantes resultantes de diversos fato-

res sociais e econômicos entre pacientes com e sem Artrite Reumatói-

dei chegando a conclusão de quei 

"these findings are interpreted as indicating that arthritic 
patients are either unwilling or unable to express openly 
feelings of dissatisfaction against many stressful aspects 
of their environment, and that they are unable to admit to 
themselves and to others their negative feelings toward 
their lot in life (Mueller et al,1961,p.281). 

A pesquisa evidenciou maior incidência de reaçoes psicofi-

siológicas (sintomas psicossomáticos, hipocondria e astenia) nos in 

dividuos com artrite, mostrando maior hostilidade contida.Os pacien 

tes reumáticos, comparados aos de controle: estavam mais 'pobremen 

te equipados'psicologicamente para manobrar situações estressantesi 

e,apresentavam sintomas neurocirculatórios e reações de choque. Tan 

to na pesquisa de 1958 quanto na de 1961,os investigadores chegaram 
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a conclusão de que os pacientes com artrite reumatóide tendem a evi-

tar ou encobrir situações frustantes e, estão inclinados a suprimir 

e/ou reprimir seus sentimentos em tais situações. 

Moos (1964) ao rever criticamente a literatura observou que 

um dos grandes problemas é a falta de sistematização nas pesquisas. 

No intuito de constatar quais os fatores de personalidade re-

lacionados a Artrite Reumatóide, levantou dados sobre cinco mil pa-

cientes, encontrando pontos de: (a) concordância, 

"Severa1 investigators agreed that Rheumatoid Arthritics, 
when compared to various control groups,tend to be self-sac
rificing, masochistic, conforming, self-conscious, shy, inh
ibited, perfectionistic, and interested in sports and games. 
They a1so tend to over-react to their illness" (Moos, 1964, 
p.52); 

e, (b) de discordâncias, 

"There were,however, disagreements about many other factors, 
e.g., the extent of the expression of anger, the importance 
of separation trauma, and the amount of impulsivity and de
fiance shown" (ibid). 

o trabalho de revisão constituia-se de duas partes: (1) bre-

ve resumo dos resultados de pesquisas sobre Artrite Reumatóide. O 

objetivo era deixar claro que as investigações dividiam-se nas que 

utilizavam ou não grupos controle adequados; e,a busca de semelhan 

ças entre os resultados das investigações; (2) análise crítica dos 

estudos revistos e de questões e direções para futuras pesquisas. 

Moldofsky e Chester (1970) ,ao realizarem um estudo sobre "As 

formis de Humor e Dor em pacientes com Artrite Reumatóide", através 

de um estudo prospectivo, chegaram a conclusão de que 

"an association appears to exist between emotional issues 
and articular pain as an index of reumatoid arthritis in
flammatory activity. The pain-mood constellation may be of a 
synchronous or paradoxical nature,and these patterns may 
have prognostic significance" (p.317) . 

Entendendo-se o "estado sincrônico" (synchronous state) como, 



"mood changes within an anxiety or hostility spectrum, ei
ther closely preceding or concomitant with fluctuations in 
joint tenderness" (op.cit.p0309); 

e, o 'estado paradoxal' (paradoxical state) pela 
"an inverse relationship between intensity of joint tender
ness and a sense of hopelessness" (ibid) o 
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A personalidade do paciente, os vários parâmetros da doença 

reumatóide e o tratamento medicamentoso, foram as tres variáveis 

utilizadas na pesquisa de Moldofsky e Rothaman (1971);a qual demons

trou que não se pode afirmar que exista um tipo de perfil psicológi-

co que caracterize o paciente com Artrite Reumatóideo 

"The personality profile of the total sample of 56 
toid arthritic patients revealed tendencies to 
strength, anxiety and dependency, characteristics 
not unique to rheumatoid patients" (Moldofsky & 
1971,po 372) o 

rheuma
low ego 

that are 
Rothaman, 

Por outro lado, a única relação significativa encontrada foi 

entre: 

"(000) patients' personalities and the dependency upon oral 
corticosteroid drugsoln comparison with those who had never 
received oral corticosteroids, those who had received such 
drugs were found to be less persevering, more depressed and 
taciturn, complaintive and demanding, dependent and easily 
upset" (ibi<~) o 

Quanto ao aspecto medicamentoso, a hipótese é que, 

"(ooo)the prescription of oral corticosteroids,a potentially 
hazardous measure,might be contingent upon the psychological 
and not specific rheumatological needs of the rheumatoid pa
tient "(ibid) o 

Robinson, Kirk e Frye (1971), a partir do estudo psicológico 

em pacientes portadores de Artrite Reumatóide, apresentaram duas ex 

plicações para os resultados obtidos, ambas tendo implicações psico 

terapeuticas; 

"one is that there is some RA personality 'type' which pred-
ates the disease and plays some role in the onset and pro 

gression of the disease processoAnother is that the pain and 
crippling associated wi th RA forces patients to a common 
type regardless of their previous make up"(p0800) o 
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Ward (1971) comparou através do M.P.I. (Maudsley Personality 

Inventory) e do N.T.C. (Neurotic Trait in Childhood) quatro grupos: 

(1) pacientes com artrite reumatóide precoce; (2) com artrite reuma

tóide crônica; (3) pacientes neuróticos; e, (4) pacientes controle 

ditos normais. Cada grupo era constituido de dez pessoas - nove do 

sexo feminino e uma do masculino. 

O diagnóstico de neurose fora baseado em três critérios: (a) 

que o paciente tivesse passado por tratamento psiquiátrico durante 

mais de um ano; (b) que não existisse nenhum diagnóstico alternativo 

seja de esquizofrenia, desordem maníaca depressiva, síndrome or

gânica cerebral, ou qualquer outra; (c) que o diagnóstico de desor 

dem neurótica tivesse sido confirmada por dois psiquiatras. 

Os resultados obtidos foram que: (1) ambos os grupos de ar 

trite (precoce e crônica) tiveram um score mais baixo de neuroticis 

mo, no M.P.I., que o grupo controle e, com grande significância no 

grupo crônico; (2) o grupo neurótico teve score de neuroticismo sig 

nificativamente maior que os outros grupos; (3) tanto o de artrite 

precoce quanto o de crônica tiveram um score de extroversão mais bai 

xo que o grupo controle, novamemte com grande significância no grupo 

crônico; (4) o grupo neurótico apresentou um score significativamen 

te mais baixo que o de controle, no critério de extroversão e inter 

mediariamente entre os grupos de artrite precoce e crônica; (5) nao 

existiu diferença significativa entre os grupos de artrite e o de 

controle em relação ao N.T.C., mas este foi significativamente aumen 

tado no grupo neurótico. 

Segundo Ward, esses resultados sugerem que as pessoas com ar 

trite reumatóide diferem significativamente, a nível de personalida 

de, das normais e das neuróticas; que as diferenças são acentuadas 

com a cronicidade do processo da doença; e, as diferenças desenvol 

vem-se como resultado da artrite. 
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Rimóm (1974) realizou uma investigação com objetivo de res 

ponder a duas questões: 

"1. To what extent does the existence and possible 
ment of depression determine the clinicaI picture of 
toid arthritis?". 

improve 
rheuma 

"2. Does antidepressive drug therapy combined with short
-term supportive psychotherapy without other alterations of 
the therapy regime exert a positive influence on the clini 
cal course of the illness ?" (p.172). 

o grupo inicial fôra composto de quarenta mulheres artríticas 

e que estavam em consulta psiquiátrica,há um ano,por causa de depre~ 

são. Todas tinham artrite reumatóide 'Clássica' ou 'Definida'. Três 

pararam de utilizar medicação psicotrófica depois de poucos dias de 

tratamento devido a efeitos colaterais e, foram excluidas da pesqui 

sa. O grupo passou, portanto, a ser de trinta e sete mulheres. 

As pacientes foram tratadas com drogas antidepresssivas e su 

porte psicoterápico por um período de três a oito semanas. A recupe 

raçao reumatológica foi significativamente mais marcante nas pacieQ 

tes em que a depressão clínica desapareceu do que nas com depressão 

persistente por todo o período de terapi~, relativamente pequeno. Na 

maior parte das pacientes deprimidas persistentemente, o estado clí 

nico reumatológico deteriorado ou persistente nao se modificou. A 

descoberta foi significativa a nível de 1%. 

O regime terapêutico proveu benefícios em 57% das pacientes. 

Ambas as drogas psicotróficas utilizadas, 'sulpirine e Chlorimipra 

mine, pareceram, segundo Rimón, ser de comparável valor no tratamen 

to de pacientes reumatóides deprimidos. Outra conclusão foi que as 

terapias psicoterápicas de curto-prazo, em um número de casos, podem 

trazer melhoras a pacientes reumáticas deprimidas mesmo sem altera 

ções dos procedimentos de tratamento. 
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Zaphiropoulos e Burry (1974) desenvolveram um estudo com a fi 

nalidade de: (1) tentar registrar a incidência e grau do distúrbio 

do humor,que ocorre em pacientes com doença reumatóide; (2) comparar 

tais incidências com aquelas ocorridas no grupo controle de pacien 

tes que sofriam de outras desordens locomotoras crônicas dolorosas; 

(3) avaliar para que extensão parãmetros da atividade da doença in 

fluenciavam a ocorrência de uma reação semelhante; (4) quantificar 

alguma mudança no humor depois do período de hospitalização. 

Cinquenta pacientes com artrite reumatóide 'Clássica' ou 'De 

finida' (14 homens e 36 mulheres) foram comparados com trinta e dois 

(10 homens e 22 mulheres) do grupo controle - sendo que nove eram 

portadores de Osteoartrose e vinte e três com dor lombar crônica 

e/ou ciática. 

Os resultados foram que dos cinquenta com artrite reumatóide: 

(a) vinte e três (46%) apresentaram pertubação do humor; 

(b) quinze (30%) eram deprimidos 'suavemente' para 'moderadamente'; 

(c) oito (16%) eram deprimidos 'moderadamente' para 'severamente'. 

Os pesquisadores concluiram, portanto, que nos pacientes com 

artrite reumatóide há um significativo excesso de disposição à per 

tubação e reações depressivas. 

O instrumento utilizado foi o B.D.I. (Beck Depression Invento 

tory) . 

Nenhuma corr~lação com idade, sexo, duração da doença, incapa 

cidade de nivelamento, severidáde da doença ou terapêutica esteróide 

foram observados. 

Hospitalização, sem consideração se drogas psicotróficas fo 

ram utilizadas ou nao, tive.ram um efeito benéfico s.obre pacientes 

deprimidos com artrite reumatóide. 

Os investigadores ressaltaram que a existência de boa correIa 

çao entre os scores do B.D.I. e a impressão clínica do .estado psico 
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lógico dos pacientes, aparece para confirmar a reputação de tal in~ 

trurnento corno um recurso simples e seguro de avaliação do nível de 

depressão. 

Rogers, Liang e Partridge (1982) salientam que o efetivo cui 

dado com pacientes portadores de doenças reumáticas crônicas, requer 

atenção do médico sobre a necessidade psicológica do paciente, a fim 

de facilitar e otimizar o entendimento do processo da AR. Outro a~ 

pecto assaz importante, se refere aos aspectos psicossociais da doen 

ça e da dinâmica de suas interações; 

"Cornrnon problems include loss of independence and self 
esteem, relations with family and friends, employment, and 
management of pain. Physicians should be attentive to the 
psychosocial aspects of rheumatoid arthritis and recognize 
their dynamic interactions to minimize their impact" 
(p. 344) • 

Os aspectos clínicos da artrite, segundo os autores sao: cara 

ter caprichoso, inabilidade variável, potencialidade para deformar 

sobre todos os aspectos da vida; consequentemente, desafiando urna 

direção. Desse modo, a relação médico-paciente é de longo prazo e 

muitos problemas psicológicos são tratrados pelo próprio médoco, sen 

do pouco frequente a necessidade de consultas com psiquiatras. 

Enumeram cinco fatores que merecem atenção especial nos cuida 

dos com o paciente adulto artrítico: 

(1) Estrutrua Psicológica - resignação e aceitação sao os me 

canismos mais notórios durante períodos da atividade estável da doen 

ça. Raiva, tristeza e ansiedade podem ocorrer durante períodos de 

exacerbações. Identidades físicas, carreiras e relacionamentos hete 

rossexuais, casamento e procriação, são preocupações que ocorrem em 

muitos adultos jovens, pelo fato da doença nesse estágio ameaçar es 

sas áreas. Urna forma de ajuda do médico é permitir que os pacientes 

expressem sua raiva sem temer que os cuidados médicos sejam comprome 
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tidos; 

(2) Problemas Psicológicos Comuns - medo de tornar-se aleija 

do e dependente, incerteza sobre o processo da doença, preocupação a 

cerca da alteração da imagem corporal, desvalorização do 'self' e a 

habilidade para lutar com seus sentimentos de frustração e depres 

sao associados com a constância da doença; 

(3) Papel da Familia - o encorajamento e ajuda da familia e 

dos amigos são importantíssimos para o paciente; 

(4) Aproximação Prática para ótimos Cuidados Psicológicos - a 

'aproximação prática' substitui o discurso teórico, que muitas vezes 

não significa muita coisa para o paciente. Os elementos para uma re 

lação de êxito entre médico-paciente consiste em assumir uma atitude 

profissional completa, ou seja, explicar ao paciente, de forma que 

fique claro o que se quer dizer a ele, o que significa sua doença e 

responder as dúvidas que advenham; 

(5) Dor - com medicação e dosagem apropriadas o médico poderá 

manejar a maioria das respostas de dor. 

Rimón e Laakso(1984) num estudo controle, de 15 anos (Rimón, 

1969,1973,1974), inicialmente com 100 e posteriormente com 74 paci 

entes do sexo feminino portadores de artrite reumatóide, observaram 

o curso da doença ao longo dos anos. O objetivo era a investigação 

dos 'distúrbios psiquiátricos' ou 'psicopatologia manifesta' (Tab. 

3): a qual foi realizada em dois momentos: (1) 'distúrbios psiquiá 

tricos' manifestados durante o período catamênico; e, (2) re-explo 

ração, quinze anos depois, da 'psicopatologia manifesta'. 



Psicopatologia 
Manifesta 
Desordem 
psicótica 

Déficit de 
Inteligência 

Distúrbio 
Borderline 

Doença 
psicossomática 

Desordem de 
Caráter 

síndrome 

Tipos 
por 

NQ de 
na 1ª 

Cerebral Orgânica 

Distúrbios 
Neuróticos 

Tabela 5 
de Psicopatologia verificados 
Rimón e Laakso em pacientes 

portadores de AR 
pacientes NQ de pacientes 
avaliação % na 2ª avaliação 

2 6 1 

1 

2 

4 12 1 

4 

5 15 5 

8 23 6 

Depressão 15 44 13 
Total 34 100 33 
* (Rimón & Laakso,1984,p.325-326) 

34 

% 

3 

3 

6 

3 

12 

15 

18 

40 
100 

Os autores verificaram que nas duas avaliações, dos 74 casos, 

46% e 41% das pacientes, respectivamente, apresentaram 'psicopatolo 

gia manifesta'; e, em ambas o fator de maior índice foi o de 'depre~ 

são'. Entretanto, algumas diferenças podem ser ressaltadas, ou seja, 

na primeira, 

"the 15 depressions varied from light to severe,but were gen 
erally managed as out-patients. In 10 instances,the symptoms 
of depression were reactions to psychosocial crises, such as 
the death of a close family member, marital infidelity and/ 
or severe alcohol abuse of the spouse" (p.325); 

na segunda, 

"the depressive symptomatology ranged from mild to moderate, 
and generally of neurotic type. About half of these patients 
had suffered from depression during some stage of their RA" 
(op.cit.p. 326) . 
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Posteriormente, Rimón e Laakso (1985), focalizaram a associa 

ção entre 'stress de vida' e o 'curso da doença'; e, mostraram que a 

Artrite Reumatóide pode ser classificada em duas categorias: 

(a) "a disease form less connected with genetic factors and 
more influenced by major psychodynamic conflict situations 
('Major Conflict Group' M.C.G)"; e, 

(b) "a second form more associated with hereditary predispo 
sition and less influenced by environmental psychosociaI 
changes ('Non-Conflict Group' N.C.G)" (p.38). 

Na categoria 'MCG' (53 casos) a doença surgiu de forma repen 

tina, com sintomas clinicamente claros e até severos; sendo observa 

do que situações de vida emocionalmente traumáticas tinham provoca 

do uma reação psíquica ou psicofisiológica no ano que a antecedeu; 

"( ... ) undoubtedly support our hypothesis that in those pa 
tients in whom serious emotional trauma is of crucial signif 
icance at the onset of Rheumatoid Arthri tis, later exacer 
bations may also be precipi taded by similar environmentaI 
circumstances" (p.42). 

Anderson et alii (1985) ao reverem pesquisas sobre os aspec 

tos psicológicos da artrite corroboraram o que já havia sido dito 

por Moos (1964)' sobre o que acaba tornando as pesquisas pouco consis 

tentes. 

Segundo os autores, os efeitos psicológicos e comportamentais 

mais frequentes na doença são: (1) depressão reativa; (2) dor crôni 

cai (3) mudanças psicossociais - baixa auto-estima, baixa satisfação 

no trabalho, grande senso de falta de expressão, disfunção na intera 

çao social,comunicação ou comportamento emocional e outros; (4)stress 

(5) preocupação, direta ou indiretamente, com os custos da doença. 

Ressaltaram que os problemas sexuais têm recebido pouca aten 

ção tanto na clínica quanto em pesquisas, apesar de também aparece 

rem como consequências, possíveis, da doença. Entretanto, alguns 

profissionais já estão começando a incluir avaliação da sexualidade 
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dentro da avaliação médica dos pacientes portadores de artrite reuma 

tóidei e, nos casos mais significativos, estes deverão ser encaminha 

dos a psicólogos especializados no tratamento dessa disfunção. Os 

fatores clínicos, psicológicos e farmacológicos podem desempenhar um 

papel importante na disfunção sexual do paciente. 

Baseados no exame das múltiplas consequências da artrite reu 

matóide, sugerem que os psicólogos podem desempenhar um papel impor 

tante no desenvolvimento de técnicas de avaliação padronizada para 

medir os efeitos da doença. O crescente uso de tratamento psicológi 

co para reduzir a dor e a inabilidade associadas a doença também re 

fletem a necessidade de colaboração entre reumatologistas e psicólo 

gos. Os psicólogos deverão não apenas levar em consideração os a.,ê. 

pectos negativos, mas, também, as características de personalidade, 

positivas. 

Frank et alii (1988) enfatizam a importância de compreender a 

inter-relação entre depressão e dor na investigação da artrite reuma 

tóide. Desse modo, 

"our study also examined the relationship between ratings of 
pain and disease activity measures and the presence of both 
current depressive symptoms and history of depressive 
disorders" (p. 920) . 

O grupo pesquisado constituiu-se de 137 (cento e trinta e se 

te) pacientes - 76% do sexo masculino e 24% do sexo feminino - port~ 

dores de artrite reumatóide 'Clássica' ou 'Definida' e que não possu 

iam diagnóstico de demência, psicose, desordens de comunicação, pro 

blemas cardiovasculares,ou qualquer outro problema maior que contra-

-indicasse a participação na investigação. A presença ou ausência da 

sintomatologia de depressão não fôra considerada na seleção dos su 

jeitos. 
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Os pesquisadores obtiveram os seguintes resultados: 

(a) no predomínio de sintomas e diagnose da depressão, encontrou-se 

que 42,3% da amostra evidenciava alguma forma de depressão; 

(b) no aspecto dor e atividade da doença, correlatos de diagnose da 

depressão, a função discriminativa revelou significativa relação en 

tre a presença ou história de depressão e altos níveis de dor, ou 

seja, pacientes deprimidos relataram, significativamente, mais dor 

que os não deprimidos. Por outro lado, a função discriminativa nao 

revelou uma relação, significativa, entre depressão corrente e os 

indicadores comuns da atividade ou severidade da artrite reumatóide. 

Os resultados sugeriram, portanto, que a depressão e uma de 

sordem que ocorre amiúde nos artríticos reumatóides. 

Hawley e Wolfe (1988) investigaram 400 pacientes com artrite 

reumatóide durante quatro anos, avaliando status demográfico, clíni 

co e psicológico, a intervalos de seis meses. 

O propósito era pesquisar a interação entre fatores psicológi 

cos (ansiedade e depressão), demográficos e atividade da doença. A 

hipótese era que artríticos reumatóides possuiam pior status psicoló 

gico (mensurados pela ansiedade e depressão) que os com outras doen 

ças reumáticas menos severas. 

A conclusão da pesquisa foi que o desenvolvimento da depres 

sao estava associado a fatores sócio-econômicos e não a fatores clí 

nicos; e, a atividade da doença parecia ter um efeito limite sobre o 

status psicológico. 

Ressaltaram, todavia, que muito da ansiedade e da depressão 

nao pudera ser explicada pelo modelo que utilizaram, 

"Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) , pain, Stanford Health 
Assessment Questionnaire(HAQ)disability index,grip strength, 
and anxiety and depression leveIs" (p.933). 

I 
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parecendo, em grande parte, vir com o paciente como parte integral 

de sua vida e experiência. 

MacFarlane e Brooks (1988) através de uma pesquisa longitudi 

nal, examinaram o impacto da artrite reumatóide sobre o estado psic2 

lógico e as atitudes nos pacientes. 

A hipótese nula era que 

" ( .•. ) the patient's psychological state and attitudes to 
illness would not be related to the duration of disease or 
disease activity was tested" (p.926). 

Trinta indivíduos portadores de artrite reumatóide 'Clássica' 

ou 'Definida' foram examinados em duas ocasiões, ao longo de três 

anos nao consecutivos. 

O Middlesex Hospital questionnaire (MHQ) foi utilizado para 

medir a ansiedade e depressão, e o Ilness Behaviour Questionnaire 

(IBQ) foi desenvolvido para investigar atitudes e comportamentos, ao 

longo de sete dimensões: hipocondrias gerais, convicção da doença, 

percepçao psicológica da doença, inibição do afeto, negação e irrita 

bilidade. O Beck Depression Inventory foi empregado especificamente 

para medir a depressão. 

Existiram poucas relações significativas entre a duração, 

severidade e os parâmetros psicológicos da doença. Por outro lado, 

houve forte correlação entre a incapacidade e a atitude. 

Os resultados sugeriram que o estado psicológico do paciente 

necessita ser avaliado como uma variável independente dos danos físi 

coso 
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o Papel dos Fatores Emocionais 

no aumento da tensão muscular 

Os estudos de Franz Alexander (1950,1952,1965,1968) denotam 

sua constante preocupaçao na investigação cuidad05a dos fatores 

psicológicos e processos fisiológicos operantes na doença; mostran 

do que a abordagem psicossomática é de suma importância, uma vez que 

se baseia 

"( ... ) no conhecimento específico dos fatores emocionais que 
operam em cada caso e dos mecanismos fisiológicos por meio 
dos quais os fatores emocionais influenciam o processo da 
doença" (Alexander,1989,p.198). 

Ao estudar a Artrite Reumatóide (AR) - lidando na maior par 

te com casos de pacientes do sexo feminino -, salienta que tal pro 

cedimento, também, se faz necessário, pois, 

"um traço distinto desta doença - seu curso caprichoso, suas 
remissões e recidivas sugere que conflitos emocionais 
sejam, em parte, responsáveis" (op,cit.p.155). 

Uma condição básica na avaliação da doença é evitar o exame 

superficial da dinâmica psicológica do paciente, no qual 

"( ... ) os fatores emocionais precipitantes parecem não ter 
um denominador comum: eles cobrem uma ampla variedade de 
acontecimentos externos ( ... ) nascimento de um filho, um 
aborto espontâneo, morte na família, mudança de ocupação, al 
teração súbita na situação conjugal ou relacionamento 
sexual,uma grande decepção em algum relacionamento interpe~ 
soaI (op cit.p.156). 

O foco de atenção deve ser o significado dos acontecimentos 

para o doente. Dessa forma, as causas precipitantes serão reduzidas 

a um numero bem pequeno de fatores psicodinâmicos significativos; e, 

que segundo Alexander aparecem em três 'constelações' 

. primeira 'Constelação' 

"a doença frequentemente inicia quando certas vicissitudes 
da vida aumentam o ressentimento e a revolta inconscientes 
contra os homens"(ibid). 



• Segunda 'Constelação' 

" ( •.. ) também pode ser desencadeada por acontecimentos que 
tendem a aumentar os sentimentos de hostilidade e culpa, 
previamente latentes" (ibid). 
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A culpa ocorreria nas situações em que a oportunidade de 

sacrificar-se e servir, não conseguisse ser consumada. 

"A exarcebação da culpa aumenta as inibições auto-impostas 
da paciente e ativa a hostilidade, que ela não consegue ex 
pressar, porque não pode mais combiná-la com o fato de ser 
vir aos outros. A combinação ( ... )é rompida"(op.cit.,p.157)~ 

• Terceira 'Constelação' 

"Em poucos casos, a doença foi desencadeada através de expe 
riências sexuais, no momento em que a paciente foi forçada a 
aceitar o papel feminino, contra o qual ela reagira com um 
protesto masculino aumentado" (ibid) 

Alexander partindo destes acontecimentos precipitantes reali 

zou um estudo reconstrutivo dos pontos vulneráveis na estrutura da 

personalidade das pacientes; verificando que 

"o background psicodinâmico geral, em todos os casos, e um 
estado crônico, agressivo, hostil e inibido, uma revolta 
contra qualquer forma de pressão externa ou interna, contra 
o fato de ser controlada, ou contra a influência inibidora 
de suas próprias consciências hipersensíveis" (ibid). 

o ápice da revolta feminina contra o fato de ser dominada 

seria 

"a reaçao de protesto masculino nas relações sexuais" (ibid) . 

Em muitos dos casos estudados, fora observado que a 'Constela 

lação Familiar' desde cedo agindo: por um lado, de forma dominadora 

(mãe); e, por outro,de forma condescendente e mais dependente (pai), 

pode ter contribuido no quadro psicodinâmico central destas pacien 

tes, gerando um estado crônico, hostil e inibido. 

Estes achados levaram o autor a postular um fator de predi~ 

posição da personalidade, resultante das atitudes restritivas paren 

tais, como formulação psicodinâmica geral das causas precipitantes e 

das exacerbações 



"na criança pequena, a expressão mais primitiva de frustação 
e a descarga motora ao acaso. Se, através de medidas puniti 
vas, a descarga passa a associar-se ao medo e à culpa, en 
tão, mais tarde, sempre que o medo e a culpa aparecerem, o 
resul tado sera uma 'camisa de força' psicológica" (op. ci t., 
p.158) . 
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Na tentativa de atingir um equilíbrio entre os impulsos agre~ 

sivos e o controle, estes pacientes 

"aprendem a descarregar a agressão através da atividade mus 
cular, em canais aceitáveis: trabalho árduo, esportes, jardi 
nagem, dirigindo a casa ativamente ( ... ) também aprendem a 
aliviar a influência restritiva da consciência, servindo a 
outras pessoas" (ibid). 

Entretanto, quando este equilíbrio é pertubado por uma situa 

çao específica, interrompendo a maneira peculiar do indivíduo descar 

regar a hostilidade e aliviar a culpa, 

"a agressão inibida crônica leva ao aumento do tônus muscu 
lar e, de alguma forma, à artrite" (ibid). 

A quebra da harmonia entre a situação externa e os processos 

vegetativos internos faz com que os distúrbios emocionais das fun 

ções vegetativas possam assumir diferentes formas. Do ponto de vista 

psicodinâmico, estes, podem ser divididos em duas categorias: 

" 1) Preparação para a luta, ou para a fuga, na emergência 
2) Retirada da atividade dirigida para o exterior" (op.cit. 

p.50) . 

Segundo Alexander a Artrite Reumatóide pertenceria a primeira 

categoria, na qual os distúrbios emocionais 

"resultam da inibição ou repressão dos impulsos hostis de 
auto-afirmação. Por estarem os impulsos reprimidos ou ini 
bidos, o comportamento correspondente (luta ou fuga) nunca 
se realiza. ( ... ) o organismo está, fisiologicamente, num 
estado constante de prontidão" (op.cit.,p.51). 

Ocorreria, então, um impedimento do pleno desenvolvimento da 

açao, resultantes da falta de descarga da atividade agressiva concen 

trada pelos processos vegetativos. Assim, 

"a tensão muscular aumentada cronicamente, como resultado de 
impulsos agressivos persistentes, parece ser um fator patogê 
nico na artrite reumatóide" (ibid). 
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o ponto de vista do autor é baseado na 'Teoria da Especifici 

dade', ou seja, 

"as respostas fisiológicas aos estimulos emocionais normais 
e mórbidos variam de acordo com a natureza do estado emocio 
nal que as desencadeia. ( ... ) As respostas vegetativas aos 
diferentes estimulos emocionais também variam de acordo com 
a qualidade das emoções. Cada estado emocional tem sua pro 
pria sindrome fisiológica" (op.cit.p.55). 

Além dos fatores emocionais determinando respostas fisiológi 

cas, a 'Teoria da Especificidade' também considera que 

"a constituição e a história do sistema orgãnico envolvido 
também são influências importantes que contribuem para a sua 
suscetibilidade especifica aos estimulos emocionais" 
(op.cit.p. 57) . 

Na especificidade dos fatores psicodinãmicos o mais importan 

te nao são quantos fatores psicológicos estão presentes, e sim a pre 

sença da configuração dinãmica na qual eles aparecem; e, a 

"maneira pela qual urna força psicológica motivadora pode ex 
pressar-se. A hostilidade pode ser expressa pelo ataque fisi 
co, seja este através das extremidades ou ( ... ) outros modos 
de ataques menos diretos. As respostas fisiológicas sofrerão 
a devida variação ( ... ); o conteúdo psicológico junto a con 
figuração dinãmica destas forças motivadoras determinam as 
funções fisiológicas que serão ativadas ou inibidas" (ibid). 

o 'Conceito de Especificidade' na Artrite Reumatóide poderia 

ser representado esquematicamente corno mostrar-se-á a seguir; to 

davia, cabe ressaltar que o mesmo também é aplicado por Alexander 

(ibid) nos casos de: (1) enxaqueca, (2) hipertensão, (3) hipertireoi 

dismo, (4) neuroses cardiacas, (5) sincope vasodepressora e, (6) dia 

betes. 
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Bloqueio 1------'>1 1uta e fugas 
J, I __ {"-t_r_a_n_s_i_t_ó_r_i_a_s......:)~ 

Luta e Fuga I 
Persistentes 

1 
ARTRITE 

REUMATCIDE 

No que tange as remissões e recidivas da Artrite Reumatóide, 

dentro do ponto de vista e compreensão da sua psicodinâmica, o que 

foi constatado e que 

"quando as oportunidades de um servir masoquista diminuem, 
tem sido observada a recorrência da artrite (exacerbação 
dos sintomas), seguida de seu abrandamento (remissão dos 
sintomas), quando o auto-sacrifício é novamente exigido pe 
las condições familiares" (ibid). -

Em síntese; O 'Padrão Dinâmico Específico' encontrado nas 

pacientes investigadas foi o seguinte: 

"Influência parenteral restritiva e superprotetora (em mulhe 
res na primeira infância ~ revol ta contra influências paren 
tais restritivas ~ ansiedade ~ repr~ssão das tendências 



que 

rebeldes devido à dependência excessiva alimentada pela su 
perproteção dos pais--+expressão da revolta em esportes com 
petitivos e em atividades ao ar livre na infância e no inI 
cio da adolescência --+ expressão da hostilidade na combina 
ção de servir e de controlar o meio (tirania benevolente)~ 
numa etapa posterior da vida; também rejeição do papel femi 
nino (protesto masculino)~interrupção do padrão bem suce 
dido de servir e, ao mesmo tempo, dominar o meio ~ aumento 
do tônus muscular --+artrite" (p.160). 
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A partir dessas observações, o autor parte da suposição de 

"os espasmos musculares e o tônus muscular aumentado, causa 
dos por impulsos hostis reprimidos, sob determinadas condi 
ções, podem desencadear um ataque de artrite" (op.cit.,p.159) 

o Papel do Psicólogo 

no 

Tratamento da AR 

A importância do Psicólogo como membro da equipe multidisci 

plinar, auxiliando o tratamento de pacientes reumatóides, vem sendo 

enfatizado na literatura inúmeras vezes (Achterberg - Lawlis,1982, 

Alexander, 1989; Bartholomew,Rynes,Hedberg & Commack,1976;Kiviniemi, 

1978; Pigg,1989; Swezey,1980). 

Kiviniemi,P. (1978) é da opinião de que a reabilitação do paci 

ente tem como base o trabalho integrado da equipe de saúde. Acrescen 

ta ainda que 

"the value of the therapeutic relationship is further 
increased by the opportunity it offers for an alleviation of 
the uncertainty and helplessness associated with the disease 
itself" (p.12). 

Após um extenso estudo sobre os efeitos somáticos, psíquicos 

e sociais atribuídos a AR, o autor ressalta a importãncia dos 

profissionais de saúde levarem em consideração os seguintes aspectos 

na prática da situação terapêutica (Quadro~): 



Ouadro 3 
O Processo da Terapia 

na 
Artrit.e Reumatóide* 
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Medico-physical Psychological Social 
1. The therapeutic relationship 

- safe 
- honest 
- open 

2. Making available to the patient information 
- about his own illness 
- about human life process in general 
- about the environment as it bears on his 

illness 
3. Presentation and use of information so as 

- to prepare the patient for events having to 
do with his illness 

- to educate him 
- to develop and increase his skills 

4. Having available at the start of the 
therapeutic process knowledgeable support and 
a contact person: to forestall feelings of 
insecurity 

5. Environmental changes: to create the possibili 
ty for increased social interaction -

6. The assuming of new roles 
The strengthening of personal identity 

7. Achievement of realistic autonomy 
- integration into the environment 
- knowing when to ask for help 

* (Kiviniemi,1977,p.112). 

Swezey,R.L. (1980) salienta a importância dos diferentes espe 

cialistas da área de saúde no tratamento das doenças reumáticas. 

"as doenças reumáticas e as alterações fisicas, psico16gicas 
e sociais associadas são melhor tratadas por médicos (Reuma 
tologistas, Ortopedistas, Fisiatras e Psiquiatras) e paramé 
dicos com treinamento especifico e prático no manuseio de 
pacientes reumáticos" (p.4). 

o psic6logo como membro da equipe de profissionais paramédi 

cos pode ajudar o paciente nos problemas psico16gicos associados a 

doença; contudo, 

"é de primordial importância que o psicoterapeuta esteja fa 
miliarizado com a literatura sobre problemas psico16gicos 
nas doenças reumáticas e sindromes dolorosas crônicas, de 
modo a ter boa compreensão dos aspectos psico16gicos dos 
pacientes reumáticos" (op.cit.,p.5). 
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o autor adverte que o uso de conhecimentos e técnicas especí 

ficas deve ser usado por profissionais habilitados e que um dos pro 

blemas é 

" ( ... ) o apoio psicológico superficial, conduzido de modo 
imperfeito por pessoal inabilitado, em casos que uma cuidado 
sa integração do resultado psicológico é necessária" (op.cit: 
p. 6) • 

Segundo Franz Alexander (1989) no tratamento de Artrite Reuma 

tóide torna-se necessário tanto o conhecimento dos sintomas precurso 

res e sua sequência cronológica, como a vida externa e a condição 

emocional do paciente; 

"( •.. ) o conhecimento do médico, das constelações emocionais 
específicas, pode ajudar a acelerar as remissões. ( ... ) As 
condições ambientais, frequentemente, podem ser manipuladas 
e tornadas adequadas para a canalização dos impulsos hostis, 
através de canais aceitáveis. O relaxamento da tensão muscu 
lar que disto resulta pode então influenciar beneficamente 
os sintomas" (p.204). 

Entretanto, é errôneo acreditar que os problemas do paciente 

podem ser divididos em físicos e mentais, ou seja, 

"o progresso, na Medicina Moderna, consiste especificamente 
na cooperação entre os especialistas em psiquiatria e os não 
psiquiatras,no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento" 
(op. ci t. , p. 198) . 

logo, a reabilitação do doente consiste em um trabalho multidiscipli 

nar na área de saúde, tendo como condição básica 

"( ... ) um conhecimento geral de patologia -tanto psicológica 
quanto somática" (ibid). 

Uma vez que os sintomas somáticos e psicológicos se inter-

-relacionam 

"deve-se ter em mente, que cada sintoma orgânico tem um sig 
nificado emocional para o paciente, do qual o ego tira prQ 
veito para o alívio dos conflitos emocionais" (op.cit.,p.202) 

O paciente deve ser visto e tratado em sua totalidade; mas, 

"é importante entender que as medidas psicoterapêuticas co,!!! 
preensivas, que abordam os fatores emocionais fundamentais, 
tendem a levar a aumentos transitórios da tensão emocional e 
podem, portanto, precipitar exacerbações dos sintomas somáti 
cos" (op. ci t. , p. 2 O 1) • 



Donde se conclui que~ 

"uma estreita cooperação entre o psicoterapeuta e o especia 
lista médico é, portanto, imperativa" (ibid). 
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Segundo Pigg (1989) diferentes profissionais da área de saúde 

podem contribuir na melhora do paciente reumatóidei cabendo ao psicó 

logo, 

"help to identify, evaluate, and manage associated emotional 
problems that affect the rehabilitation program" (p.789). 

o autor salienta, ainda que a 

"( ... ) arthritis is often a progressive disability that may 
vary from day to day, and the same type of arthritis varies 
in severity from person to personi ( ... ) can directly affect 
work competence and may have a significant psychologic 
impact" (ibid) . 

Os diversos Tipos de Métodos 

utilizados na investigação 

dos Aspectos Psicológicos 

relacionados a AR 

Ao rever a literatura, foi possível observar que nas pesqui 

sas sobre os fatores psicológicos imbricados na doença, há uma diver 

sidade de métodos. O mesmo ocorre no que diz respeito aos grupos in 

vestigados com Artrite Reumatóide, e, os grupos controle (Tabela Q). 



Autor 
von Bauer B., Leistner K, 

Booth G.C., Klopfer B. 
Booth G.C. 
Booth G.C. 

Booth G.C. 

Booth G.C. 

Bourestam N.C., 
Howard M.T. 

-Browning J. S • 

Ceveland S. E. , 

Cleveland S.E., 
Fisher S. 
Cobb S. 

Tabela 6 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano Método (s) Grupo com AR Grupo Controle 
1973 

1936 
1937 
1939 

1939 

1946 

1964 

1955 

1954 

1960 

1963 

MMPIª,interview 29 homens, 99 mulheres, 
com AR definida ou clãs 

RO 
RO 
The ana1ysis of 
handwriting, RO 
RO, ana1ysis of 
handwriting, 
psychiatric 
exploration 
RO 

MMPI 

sica 
30 artríticos cronlCOS 
29 casos com AR 

45 artríticos crônicos 

30 casos com AR 

94 casos com AR 

Case reports 1 caso masculino com AR 
2 casos femininos com AR 

Individual 25 mulheres com AR 
interview, RO, 
TAT, D-a-P 

. Standard inter 26 homens com AR 
view, HIT -
Presence of: 331 homens com AR 
morning stiffness, 
pain on motion, 
tenderness, 
swelling psycho 
logical question 
naire 

60 casos com hi 
pertensão, 30 
com doença de 

Parkinson 
74 casos com es 
clerose múlti 
pIa, 100 casos 
com 'spinal in 
juries' 

20 casos com 
lombalgia 

33 homens com 
úlcera 
casos com úlce 
ra duodenal, ir 
mãos e cunhados 
dos pacientes 

.Do 
co 



Autor 
Cobb S. 

Coob S., Kasl S.V. 

Coob S., Harburg E., 
Tabor J., Hunt P., 
Kasl S.V., Schull W.J. ~ 

Cobb S., Miller M. 
Wieland M. 

Cobb S., Kasl S.V. 

Cobb S., Kasl S.V., 
Chen, E., Christenfield R. 

Cobb S., Bauer W., 
Whiting I. 

Cohen D. 

Cormier B.M., wittkower E.D 
Marcotte Y., Forget F. 
Crown J.M., Crown S. 

Tabe1a 6 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psic01ógicos 
associados a AR 

Ano Método (s) Grupo com AR Grupo Contr01e 
1959 

1966 

1969 

1959 

1965 

1939 

1949 

1957 

1973 

Case study 1 homem com ar e úlcera 
duodenal 

lnterviews, 
demographic & 
psychological data 

lnterview 

lnterview 

Unpubl. Questio~ 
naire 

lnterview 

Unstructured 
interview 

MMPI 

lnterview, RO, 
TAT 
Middlesex Hospital 
questionnaire, 
personality 
inventory 

169 homens com AR 
155 mulheres com AR 

43 casos com 
23 casos sem 
tanto homens 
mulheres 

AR, 
AR, 
quanto 

247 homens com AR, 
252 mulheres com AR, 
ambos em processo de 
divórcio 
pacientes com AR 

25 homens com AR 
14 hipertensos 
36 com úlcera 
34 casos cirúrgicos 

50 casos com AR 
tanto homens quanto 
mulheres 
75 homens com AR 

18 casos com AR 

56 homens com AR 
80 mulheres com AR 

Grupo familiar: 
irmã(s) ou ir -
mão(s) e esposo 
(a) 
49 grupos fami 
liares 

pacientes cirúr 
gicos, com úlce 
ra e hiperten 
sos 
21 irmãos e cu 
nhados e não pa 
cientes, 30 não 
pacientes, 30 
não pacientes 
25 casos com úl 
cera 

parentes de pa 
cientes, outros 
doentes 
irmãs (os) sau 
dáveis 

.. 
\D 



Tabe1a 6 
Estudos prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psic01ógicos 
associados a AR 

Autor Ano Mêtodo(s) Grupo com AR Grupo Contr01e 
Crown J.M., Crown S.,Fleming 1974 Middlesex Hospital 56 homens com AR 
A. questionnaire, 80 mulheres com AR 

(MHQ) personality 
inventory 

Crown J.M., Crown S.,Fleming 1975 MHQ, personality 58 mulheres com AR 
A. inventory 44 homens com AR 
Finney J.O., Boland E.W., 1947 History of some 100 soldados com AR 
Hench P.S. precipitating 

agent of RA 
Fisher S., Cleveland S.E. 1955 RO 25 casos com AR, 

Friedman H. 1972 

Funkesnstein D.H. 1955 

Ganz V.H., Gurland 1972 
B.J., Deming W.E., Fisher B. 
Geist H. 1966 

Gottschalk L.A., 
Serotz H.M., 

1950 

Review of the 
literature 
Physiological 
experiments, 
projective 
A structured 
interview 
RO,MMPI, Holzman 
multiple choice 
questionnaire, 
controlled 
interview 
L 
Electromyographic 

2. Psychologic 
stress 

25 casos com distúrbios 
gástricos, 20 casos com 
colite espasmódica, 25 
casos com neurodermatite, 

63 psicóticos 

36 casos com AR 
68 casos com lupus 
22 casos com AR 

6 casos com AR em terapia 
psicanalítica e 6 sem te 
rapia, 10 com hiperten 
são e doença cardiovascu 
lar 
10 casos cf AR em terapia 
psicanalítica 

estudantes de 
Medicina saudá 
veis 

22 pacientes in 
ternados 

VI 
o 



Autor 

De Haaas W.H.D., De 
Boer W., Griffioen F., 
Oosten-Elst P. 
Halliday J.L. 

Halliday J.L. 

Hartfall S.J. 

Hellgren L. 

Hoffman A.L. 

Jacob D.L., Robinson 

Johnson A., Shapiro 

Kasl S.V., Cobb S. 

Kasl, S.V., Cobb S. 

King S.H. 

King S.H., Cobb S. 

Tabela ~ 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano Método(s) Grupo com AR Grupo Controle 

1974 

1937 

1942 

1955 

1969 

1974 

1972 

1947 

1967 
1969 

1964 

1955 

1958 

Interview, a 
neuroticism test 
(Ducth A.B. V.) 
Observation, 
interview 
A psychological 
approach 
Frequency of 
stress features 
Comparison of 
marital data 
Review of the 
literature 
Interview 

Therapeutic 
interview 
Interview based 
on psychological 
inventory, 
semantic differen 
tial-like measure 
of parent-child 
relations, mental 
health symptom 
check list 
Personnel records, 
questionnaire, 
test: Clyde Mood 
Scale 
Evaluation of the 
literature 
Interview 

9 homens com AR 

20 casos com AR 

6 homens com AR 
14 mulheres com AR 
264 casos com AR 

102 homens com AR 
282 mulheres com AR 

52 casos com AR 
há muito tempo 
33 casos com AR 

49 mulheres com AR 
17 homens com AR 

33 homens com AR, casos 
com hérnia, úlcera, hi 
pertensão, ~besidade 

amostra ao acaso de 1323 
pacientes 

outros pacien 
tes reumáticos 

casos nao artrí 
ticos 

52 pessoas sau 
dáveis 

106 mulheres 
saudáveis, 152 
homens saudá 
veis 

1.11 .... 



Autor 
King S.H~, Cobb S. 

Kinnaley M. 

Kutemeyel;", W. 
Lowman E.W., Miller 
S., Lee P.R., Stein 
H., King R., Heald L. 
Ludwig A.O. 

Marcolongo R., 
Di Paolo N. 
Mc Carric H. 
Mc Gregor H.G. 
Mc Gregor H.G. 
Mc Laughlin J.T., 
Zobarenko R.N., 
Diana P.B., Quinn B. 
Meyerowitz S. 

Moldofsky H., Chester 
W.J. 
Moldofsky H., Rothman 
homens com AR 

Moos R.H. 

Moos R.H., Solomon G.F. 

Tabela ( 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano Método (s) Grupo com AR _ Gry.~o Controle 
1959 

1970 

1963 
1954 

1949 
1955 

1972 

1974 
1939 
1941 
1953 

1971 

1970 

1970 

1964 . 

1965 

Interview: forced 55 mulheres com AR 197 mulheres 
choice questions 
Q-sorting test 

Case study 
WAIS,TAT,RO, 
figure draw 
vocational tests 
Observation in 
psychoanalytic 
therapy 
Review of 
literature 
Case report 
Case histories 
Case histories 
WAIS,RO,TAT, 
Rosenzweig 

Review of other 
studies 
A mood adjective 
check list 
Cattell 16 PF 

A review of 
literature 
MMPI 

15 mulheres com AR 

mulheres com AR 
37 casos com AR 

7 mulheres com AR 
1 homem com AR 

1 mulher com AR 
pacientes com AR 
pacientes com AR 
21 casos com AR, 
1 pseudo-caso com AR 

16 casos com AR 

46 mulheres com AR 

49 mulheres com AR 

15 pessoas, fa 
voravelmente, 

adaptadas 

'scores da A.I. 
população 
normal 

53 membros da 
família saudá 
veis 

10 

VI 
!\J 



Autor 
Moos R.H., Solomon G.F. 

Moos R.H., Engel B.T. 

Mueller A.D., Lefkovits 
A.M. 

Mueller A.D., Lefkovits 
Bryant J.E., 
Nalven F.B., O 'Brien 
J.F. 

Nissen, Spencer 

Nurminen E. 

Patterson R.M., Craig 
J.B., Waggoner R.W., 
Freyberg R. 

prick J.J.G., 
van de Loo K.J.M. 

Rekola J. 

Tabela 6. 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano 
1964 

1962 

1956 

1961 

1964 

1936 

1975 

1943 

1964 

1973 

Mét-odo-(s) - Grupo com AIf Grupo Controle 
MMPI 11 mulheres com AR de 11 mulheres cf 

Physiol. measures, 
reactions to ver 
bal stimulus 
RO, Wechsler's 
vocabulary,Rosen
zweig 
TAT,D-a-M, 
Shipley-Hartford 
MMPI 

Unknown 

SCT,questionnaire 

Physiological 
measures, records 
of reactions, 
social history 
RO 

RO, interview 
D-a-P 

aparecimento rápido AR, progredindo 
lentamente 

12 casos de AR, 
12 de hipertensão 

29 homens com AR 

29 homens com AR perifé 
rica 
35 mulheres com AR 
10 homens com AR 

amostra de 500i 
113 casos artríticos 
não específicos 
34 mulheres com AR 

14 mulheres com AR 
14 homens com AR 

50 mulheres com AR 
50 homens com AR 

15 mulheres com AR 
15 homens com AR 

29 homens neuró 
ticos 

24 homens A.M., 

'Wiener's test 
group de 50 

homens artríti 
cos veteranos 

27 -mulheres as 
máticas 
25 pacientes de 
outro hospital 

90 com asma, 24 
com úlcera, 50 
com· hipertensão 
50 pessoas sau 
dáveis 
familiares dos 
pacientes e de 
30 neuróticos e 
de 30 esquizo 
frênicos -

VI 
W 



Autor 
Rimón R. 

Rimón R. 

Rimón R. 

Rimón e Laakso 

Rimón e Laako 

Robb J.H., Rose B.S 

Robinson H. 

Tabela 6 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano 
1969 

1973 

1974 

1984 

1985 

1965 

1957 

Método(s) Grupo com AR Grupo Controle 
Buss-Durkee inicialmente 100 e poste 100 mulheres cf 
Inventory riormente 74 mulheres cf outras doenças 
Buss-Durkee 17 mulheres com AR 17 mulheres cf 
Inventory soropositivo AR soronegativo 
Beck Depression 37 mulheres com AR Defini 
Inventory (BDI) da ou clássica, com supor 

te psicoterapeutico edro 

The interview 
technique non
-directive on, 
with special 
emphasis on overt 
Psychopathology 
The interview 
technique non
directive on, 
with special 
emphasis on major 
psychosocial events 
in the lives of the 
patients and on 
their reactions to 
them 
Interview 

5 years' 
observation 

gas anti-depressivas 
74 mulheres com AR 

74 mulheres com AR 

643 Europeus e 183 
Maoris(Nova Zelândia) 
com AR e outras doen 
ças 
43 pacientes com 
crônica 

AR 

U'1 
.:a. 



Autor 
Robinson H. , Kirk 
R.F.Jr., Frye R.F. 

Robinson H., Kirk 
R.F.Jr., Frye R.F. 
Robertson J.T. 

Scotch N.A., Greiger 
H.J. 

Shochet B.R., Lisansky 
E.T. Schubart A.F., 
Fiocco V., Kurland S., 
Pope M. 
Smith 
Solomon G.Gl, 
Arnkraut A.A., Kasper 
P.H. 

Southworth J.A. 

Tabela !: 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano 
1971 

1972 

1962 

1969 

1932 
1971 

1958 

Método(s) Grupo com AR Grupo Controle 
Cattell 16 PF 10 casos 'novos' de 30 casos'novos' 

Cattell 16 PF 

A review with 
special attention 
to social factors 
WAIS, RO, TAT 

Unknown 
The relation of 
stress and emo 
tional distress 
to dysfunction 
of the immunolo 
gic system 
Word association 
test, SCT, life 
history question 
naire 

AR (NRA) e 'antigos de 
diabetes, hiper 
tensão, tubercu 

casos 'novos' de AR: 
10 mulheres e 2 homens; 
casos 'antigos' de AR: 
8 mulheres; 
casos 'novos' de outras 
doenças: 6 mulheres e 
3 homens 

10 mulheres com AR 
2 homens com AR 

102 casos com AR 
ratos 

21 homens com AR 

lose -
casos 'novos'de 
dor crônica: 8 
mulheres e 2 ho 
mens; 
casos 'antigos' 
de dor crônica: 
9 mulheres e 2 
homens 

21 homens com 
úlcera péptica 

U1 
U1 



Autor 
Stocksmeier u. 

Thomas G.W. 

Ward D.J. 

Warren L.W., 
Weiss D.J. 

Williams R.L., 
Krasnoff A.G. 

Tabela 6 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano Método (s) Grupo com AR Grupo Controle 
1974 

1936 

1971 

1969 

1964 

Pursuit-rotor 115 reumáticos e pessoas 
elektrisches saudáveis com diferentes 
Zweihand- diagnósticos 
Prufgerãt 
Sternzeichentest 
intellektuelle 
Fahigkeiten 
galvanishe 
Hautreaktion 
Observation, 
interview 
Maudsley 
Personality+ 
Inventory 
neurotic signs 
MMPI 

RO 

45 casos com AR 

31 casos com AR 

10 casos com AR precoce 
10 casos com AR crônica 

557 casos: 
21 com artrite e reuma 
tismo; 61 com distúrbio 
de caráter; 30 com epi 
lepsia: 32 com doenças 
cardíacas; 29 com retar 
do mental; 52 com dis 
túrbios psiconeuróticos 
68 com desordens esqui 
zofrênicas; 25 com ne 
nhuma incapacidade; 173 
casos ortopédicos 
('black'); 66 casos ar 
topédicos (membros infe 
riores) 
20 casos com AR 

29 pessoas sau 
dáveis 

10 neuróticos 
10 normais 

20 casos com úl 
cera 

U1 
~ 



Autor 

Tabela 6 
Estudos Prospectivos e Retrospectivos 

sobre os Fatores Psicológicos 
associados a AR 

Ano Método(s) Grupo com AR Grupo Controle 
Wolff B.B., 
Farr R.S. 
Wolpaw.R. 

1964 MMPI,interview 50 mulheres e 20 homens 
reumáticos 

1960 Description of 3 mulheres com AR 
arthritic 
personality+ 
case histories 

ª Nome dos Testes abreviados na Tabela 
Cattell 16 PF - Cattel's Sixteen Personality Factor Questionnaire 
D-a-P - Draw-a-Person Test 
D-a-M - Draw-a-Man Test 
BIT - Holtzman Inkblot Test 
MMPI - Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
RO - Rorschach Test 
Rosenzweig - Rosenzweig Picture-Frustration Study 
SCT - Sentence Completion Test 
TAT - Thematic Apperception Test 
WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale 

U1 
-.J 
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RESUMO 

Ao investigar os aspectos psicológicos envolvidos na Artrite 

Reumatóide (AR), deve se considerar tanto o estado físico do pacien 

te, quanto o estado psicológico. 

Embora existam dificuldades metodológicas na esfera clínica e 

psicológica, devido a falta de instrumentos suficientemente seguros 

para as respectivas avaliações, uma forma de minimizar tal situação 

seria desenvolver um trabalho integrado na área de Saúde. 

o papel do Psicólogo como membro da equipe multidisciplinar 

seria o de auxiliar na reabilitação dos pacientes reumatóides, visto 

que inúmeros estudos retrospectivos e prospectivos (Tab.6), demon~ 

tram a existência de diversos fatores psicológicos imbricados na do 

ença. 

Alexander e seus colaboradores(1950,1952,1965,1968) tiveram 

como foco de interesse a investigação da associação entre fatores 

psicológicos e fisiológicos operantes na AR, mostrando que apesar 
, 

dos primeiros não apresentarem um denominador comum: nascimento de 

um filho, aborto espontâneo, morte na família, mudança de ocupação, 

alteração na situação conjugal ou relacionamento interpessoal; os 

fatores emocionais parecem ter influência nas respostas fisiológi 

cas; e, a constituição e história do sistema orgânico podem contri 

buir na suscetibilidade dos estímulos emocionais; demonstrando, a~ 

sim, uma relação psicodinâmica entre aspectos somáticos e psicológi 

coso 

Agressão auto-dirigida, tendência a evitar e encobrir situa 

çoes frustrantes, maior incidência de reações psicofisiológicas(sin 

tornas psicossomáticos, hipocondria, astenia), hostilidade contida e 

incapacidade para admitir sentimentos negativos para si próprios, 
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foram os achados das pesquisas de Mueller e Lefkovits (1956), corno 

também nas investigações posteriores com Bryant e Marshall(1961). 

Moldofsky e Chester(1970) ao estudarem a associação entre pro 

blemas emocionais e dor articular corno indício de Artrite Reumatóide 

inflamatória, encontraram evidências de que a 'constelação' humor-dor 

pode ter um prognóstico significativo. 

A existência de algum 'tipo' de personalidade precedente à do 

ença, desempenhando um papel no começo e progressão do processo da 

AR; assim corno, dor e incapacidade associadas a. tendência do pacien 

te reumatóide demonstrar um tipo comum de falta de consideração co~ 

sigo próprio, poderiam, segundo Robinson, Kirk e Frye(1971, estar re 

lacionadas com o modo de ser dessas pessoas. 

Ward(1971) também observou que os pacientes reumatóides inves 

tigados, quando comparados a indivíduos saudáveis, demonstraram dife 

renças significativas a nível de personalidade e que essas poderiam 

ser acentuadas com a cronicidade da doença. 

Ao pesquisar a relação entre depressão, drogas antidepressi 

vas e suporte psicoterapêutico na AR, Rimón(1974) constatou que no 

grupo amostral a utilização de drogas psicotróficàs ~ a psicoterapia 

de curto prazo puderam auxiliar no tratamento dos pacientes reumatói 

des. 

A pertubação do humor, depressão leve à moderada, disposição 

e reaçoes depressivas, foram os achados do estudo prospectivo de 

Zaphiropoulos e Burry (1974) sobre a incidência e grau do distúrbio 

humor na AR. 

Rogers e colaboradores (1982) apresentaram como problemas psi 

cológicos frequentes na AR, a perda de independência e auto-estima 

baixa. Por outro lado, existiria resignação e/ou aceitação durante 

os períodos estáveis da doença. Raiva, tristeza e ansiedade seriam 

mais comuns nos períodos de exacerbação da AR. Outros aspectos psi 
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cológicos encontrados foram: (a) preocupaçao do adulto jovem com i 

dentidade, carreira, relacionamento heterossexual, casamento e pro 

criação; (b) medo de tornar-se aleijado e dependente; (c) incerteza 

sobre o processo da doença; (d) preocupação acerca da alteração da 

imagem corporal; (e) desvalorização do self; e, (f) inabilidade pa 

ra lutar contra sentimentos de frustração e depressão associados à 

presença constante da doença. 

Os 'distúrbios psiquiátricos' ou 'psicopatologia manifesta' 

na AR foram os achados da pesquisa de Rimón e Laakso(l984), na qual 

o fator de maior índice foi o de depressão(Tab.5). Posteriormente,os 

mesmos autores, ao estudarem a associação entre stress de vida e cur 

so da doença(op.cit.1985) observaram que traumas emocionais poderiam 

ter um valor significativo no surgimento da doença e que ulteriormen 

te, as exacerbações poderiam ser precipitadas por circunstâncias si 

milares. 

A depressão reativa, dor crônica, mudanças psicossociais (au 

to-estima baixa, baixa satisfação no trabalho, grande senso de falta 

de expressão, disfunção na interação social, comunicação ou comporta 

mento emocional), foram os efeitos psicológicos e comportamentais 

mais frequentes no estudo de Anderson e seus colaboradores (1985) . 

Ao investigar a interação entre os fatores psicológicos (ansi 

edade e depressão), demográficos e atividade da doença, Hawley e 

Wolfe(l988) concluiram que o desenvolvimento da depressão pareceu e~ 

tar mais relacionado a fatores sócio-econômicos do que a fatores clí 

nicos. 



III - "E T O D O l O 6 I A 

- 61 -



CAPíTULO 111 

METODOLOGIA 

A abordagem geral da pesquisa em Psicologia é a mesma, ou pe 

lo menos basicamente semelhante, a de todas as ciªncias. 

"Entretanto, há dificuldades e problemas especiais na ciªn 
cia e pesquisa comportamentais que precisamos conhecer se 
quisermos entender tal pesquisa" (Kerlinger,1980,p.2). 

Em outras palavras, a abordagem psicológica irá diferir das 

demais no que se refere aos detalhes da teoria e da investigação. A 

'objetividade' e um dos aspectos metodológicos importante em pesqui 

sa científica. No caso das ciªncias não-exatas, em particular na 

Psicologia e no que se refere a pesquisa não-experimental, conseguir 

um grau elevado de 'objetividade' se torna mais difícil. 

"Isso não significa, entretanto, que os procedimentos do psi 
cólogo não sejam objetivos ( ... ) sao simplesmente menos obje 
tivos do que os do cientista físico" (Kerlinger,1980,p.12).-

Entrementes, mais irnportante que a 'objetividade' é a explica 

çao sistemática do que ocorre na investigação. 

"Deve-se acrescentar, ( ... ), que a objetividade em e por si 
tem pouca importância. Isto é, o objetivo básico da ciªncia 
é a explicação dos fenômenos naturaisinão é simplesmente ser 
objetiva. Objetividade é importante porque pode auxiliar a 
fornecer explicações mais exatas,( ... ) ser apenas objetivo 
não significa ser científico" (Kerlinger,1980,p.13). 

- 62 -
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Malinowski (1978) mostra que enquanto as ciências exatas po 

dem contribuir de forma mais precisa, através de 

" ( ... ) um relato detalhado de todos os arranjos experimen 
tais, uma descrição exata dos aparelhos utilizados, a manei 
ra pela qual se conduziram as observações, o número de obseE 
vações, o tempo a elas devotado e, finalmente,o grau de apro 
ximação com que se realizou cada uma das medidas· (p.18). 

As ciências menos exatas não podem fazê-lo com igual rigor; 

"Mas os estudiosos dessas ciências não medem esforços no sen 
tido de fornecer ( ... ) todos os dados e condições em que se 
processou o experimento e se fizeram as observações" (ibid) . 

Em qualquer tipo de investigação torna-se necessário deixar 

claro quais as experiências concretas que levaram o pesquisador às 

suas conclusões. 

o presente capítulo ocupa-se, então, dos procedimentos metodo 

lógicos aplicados à presente pesquisa. A primeira seção classifica o 

estudoi e, as que se seguem tratam dos aspectos referentes à seleção 

dos sujeitos, procedimentos, pressuposto do trabalho e limitações do 

estudo. 

Tipo de Pesquisa 

Este estudo piloto foi realizado através de uma pesquisa ex 

ploratória de campo, não-experimental, utilizando o Método de Histõ 

ria de Vida. 

Os indícios de maior adequação á investigação dos objetivos 

pretendidos (Cap.I), determinaram a escolha tanto do modelo, quanto 

do método aplicado nesta pesquisa. 

O modelo classificado como não-experimental, teve como variá 

veis'categóricas' (Kerlinger,1980,p.23): (a) sexo, pacientes reuma 

tóides tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino; e, (b) Artri 

te Reumatõide, definida pela presença de quatro ou mais critérios, 
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dentre os sete critérios estabelecidos pela ARA, na revisão de 1987. 

A partir do momento que não existe intervenção experimental, 

"não hã manipulação, não hã tentativa deliberada e controla 
da de produzir efeitos diferentes através de diferentes mani 
pulações" (Kerlinger,1980,p.3). 

Como descreve Kerlinger (1980), nao e necessãrio "mudar urna 

das variãveis para estudar o efeito da mudança sobre a outra variã 

vel" (p.4). 

o método qualitativo, de História de Vida, comunente usado 

por antropólogos culturais e sociólogos contemporâneos, e uma técni 

ca de abordagem que lida com a subjetividade sem perder, no entanto, 

a objetividade (Ferrarotti,1981i Haguette,1987i Vallandons,1983). O 

significado do real ou 

"Essa forma de conceber o real estã por sua vez comprometida 
com urna percepção diversado que seja (ou do que possa ser) a 
ciência social. Não como uma ciência experimental à procu ra 
de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura de 
significados" (Geertz, 1978, apud, Salem, 1981 ,p. 53) . 

A diferença entre o uso dos métodos quali tati vo e quanti ta 

tivo em pesquisas científicas reside no fato de que 

"Os métodos quantitativos supõem uma população de objetos de 
observação comparãvel entre si e os métodos qualitativos en 
fatizam as especificidades de um fenômeno em termos de suas 
origens e de sua razão de ser" (Haguette,1987,p.55). 

Segundo Lazarsfeld (1969,p.169) o método de história de vida 

e indicado em investigações que envolvam o tipo de situação 

" ( ... )nas quais a evidência qualitativa é usada para capt~r 
dados psicológicos que são reprimidos ou não facilmente arti 
culados como atitudes, motivos, pressupostos, quadros de re 
ferência, etc" (apud, Haguette,1987,p.55) 

Não obstante, a história de vida não representa dados conven 

cionais da ciência social,autobiografia convencional ou ficção. Tra 

ta-se, dentro de uma perspectiva mais usual, de um "documento" ou 

"técnica de coleta de dados" (Haguette,1987,p.69), através da qual 

"todos esses documentos sao constituídos a partir do colóquio" 
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(Vallandons, 1983,p.717).~ urna compilação sistemática das narraçoes 

autobiográficas, registrando, assim, urna volta para o indivíduo. 

Assim, o método de história de vida teve a função de auxiliar 

a investigaç,ão do I Problema I (Cap. I), tornando o estudo piloto urna 

prática de pesquisa centrada no indivíduo e no processo de sua doen 

ça. Haguette (1987) ressalta, ainda que, 

"A história de vida atende mais aos propósitos do pesquisa 
dor que do autor e está preocupada com a fidelidade das expe 
riências e interpretações do autor sobre seu mundo" (p.70).-

Ao empregar este método buscou-se, portanto, observar e caE 

tar, cuidadosamente, corno se desenvolveu a experiência individual e 

a doença; ou corno diz Becker "o processo em movimento" apud, 

Haguette,1987,p.72) ou o processo da Artrite Reumatóide. Os próprios 

pacientes puderam exteriorizar suas suposições, constrangimentos, 

pressões sofridas interna e externamente, enfim, seu mundo interior. 

"A história de vida, em virtude de sua riqueza de detalhes, 
pode ser importante naqueles momentos em que urna área de es 
tudo torna-se estagnante por ter exaurido a busca de novas 
variáveis sem conseguir, com isto, incrementos de conhecimen 
to. ( ... ) sugerir novas variáveis, novas questões e novos 
processos que podem conduzir a uma reorientação da área". 
(Becker,apud Haguett,1987,p.72). 

A pesquisa procurou, desta forma, evitar interferências a 

priori ou corno diz Roberto da Matta (1981), 

"Buscar novos dados sem nenhuma intermediação de outras 
consciências, sejam dos cronistas, dos viajantes, dos histo 
riadores ou dos missionários que andaram antes pela região" 
(p.146) . 

Por fim, cabe enfatizar que a escolha do método de história 

de vida prendeu-se ao fato de possibilitar o contato direto com a 

realidade do paciente, corno ela se apresenta, sem, entretanto, per 

der a objetividade. O fato de estar voltado para o significado da 

doença não implicou estar preso ao âmbito da subjetividade. 

Ao utilizar o método de forma sistemática, pretendeu-se desen 

volver um estudo metódico sobre o indivíduo e sua doença, a fim de 
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alcançar, exploratoriamente, alguns esclarecimentos sobre os fatores 

psicológicos imbricados no processo da doença, ultrapassando a anti 

tética do singular e do geral, da causa e do efeito, do quantitativo 

e do qualitativo. 

A investigação foi em síntese uma 'psicobiografia' (Vallandons, 

1983), na qual o paciente relatou sua vida dentro de uma trama de si 

tuações que antecederam e sucederam a doença; o relato de si mesmo 

dentro da dimensão de sua vida. Ele próprio participou da elaboração 

do estatuto relativo ao que aconteceu antes e depois do surgimento da 

Artrite Reumatóide; a qual recebeu, portanto, caracterização e senti 

do do passado individual. 

Seleção dos Sujeitos 

o grupo investigado foi constituído de 13 pacientes, 10 do se. 

xo feminino e 3 do sexo masculino, adultos, portadores de Artrite 

Reumatóide, atendidos em média uma vez por mes no Hospital Universi 

tário do Fundão, localizado na Ilha do Fundão, no Estado do Rio de 

Janeiro. 

A composição dos grupos foi realizada de forma empírica, ou 

seja, a medida que os pacientes chegavam ao Ambulatório de Reumatolo 

gia para consulta, eram encaminhados à sala do pesquisador pelo pró 

prio reumatologistai o qual informava ao paciente que antes do ate~ 

dimento iria conversar com outro profissional da equipe, e, em 

seguida deveria dirigir-se à sala de consulta. 

Os 13 pacientes atendiam a definição de AR segundo a ARA, 

revisão de 1987, no que se refere a presença de 4 ou mais critérios 

para a classificação da doença (v.Cap.I); e, não possuiam diagnósti 

co de outro tipo de patologia. 
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Procedimentos 

A apresentação do pesquisador corno membro da equipe de saúde, 

sem que se especificasse a especialidade, foi previamente determina 

da; buscando-se, assim, evitar qualquer tipo de interferência na rela 

ção entrevistador - entrevistado. No intuito de manter o 'setting' o 

pesquisador utilizou roupas na cor branca. 

o paciente, após ter-lhe sido questionado se podia fornece~ 

naquele momento, informações mais detalhadas sobre sua vida e sua 

doença, foi informado que seria usado um gravador, a fim de regis 

trar todas as informações. Todos os pacientes aceitaram. 

A entrevista, propriamente dita, foi conduzida de forma semi-

-dirigida, solicitando-se ao paciente que falasse sobre sua vida de~ 

de pequeno; e, teve em média duas horas de duração. Ao final da en 

trevista, o paciente era re-encaminhado à sala de consulta. 

Uma vez realizada a coleta de todos os relatos de história de 

vida e da doença, passou-se ao levantamento, qualitativo e quanti 

tativo, dos dados, divididos por temas. Subsequentemente, foi feita 

a 'Análise de Verificação do Critério de Objetividade' dos resulta 

dos obtidos; entendendo-se por tal análise 

"( .•. ) um acordo entre juízes especialistas relativo ao que 
é observado, ou que deve ser ou que foi feito em pesquisa" 
(Kerlinger,19BO,p.l0) . 

Desse modo, os relatos, gravados, foram submetidos a dois 

juízes: um médico e um psicólogo; objetivando-se tornar a interpreta 

çao e a conclusão dos resultados mais objetiva; 

"Juízes diferentes podem interpretar as respostas do entre 
vistado diferentemente" (Kerlinger,1980,p.ll). 

Face a publicação de pesquisas à respeito da doença serem es 

cassas no Brasil, os resultados obtidos neste estudo tiveram como ba 

se de referência os resultados de pesquisas estrangeiras, levando-se 
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em consideração que: (a) esses nao possuiam caráter de generalidade, 

mas específicos ao grupo investigado; e, (b) o contexto brasileiro 

difere dos demais países. 

Pressuposto do Trabalho 

Ao invés de fazer uso da terminologia 'Hipótese', optou-se 

pelo termo 'Pressuposto' devido a este não implicar em 

"uma proposição que se forma e que será aceita ou rejeitada 
depois de devidamente testada" (Gil,1987,p.60); 

e, consequentemente, desvincular a possível associação com 'manipu 

lação experimental' ou qualquer outro correlato. 

Desse modo, o ato de acoplar ao capítulo da 'Metodologia' o 

'Pressuposto do Trabalho' foi intencional, ou seja, face ao próprio 

fato das causas etiológicas da Artrite Reumatóide não serem clara 

mente conhecidas e à escasses de pesquisas brasileiras a respeito 

dos indivíduos-doença, tornava-se difícil formular hipóteses preci 

sas e operacionalizáveis. 

A inexistência de hipóteses na pesquisa não-experimental, 

qualitativa, ao contrário das de base quantitativa, não significa 

desenvolver um estudo "as cegas", isto é, sem pressupor questões 

subsistentes a respeito da doença, que mereçam ser investigadas. 

o pressuposto desta investigação foi que 

"existe uma base emocional e não apenas somática no desenvol 
vimento da Artrite Reumatóide", 

ou seja, não seria a partir da instauração da doença que os fatores 

emocionais seriam acionados. Existiria uma inter-relação entre os 

fatores psíquicos e somáticos. Mente e corpo funcionando conjuntamen 

te. 
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Limitações do Estudo 

Quanto ao Tipo de Pesquisa/Método Empregado 

Por tratar-se de uma pesquisa e de um método que dificultam a 

• objetividade , , outro pesquisador que procure repetir o estudo 

talvez não encontre os mesmos resultados. 

O fato deste estudo piloto ter sido uma investigação explora 

tória dos aspectos psicológicos associados a Artrite Reumatóide, re 

alizado num País onde o número de pesquisas sobre o assunto é redu 

zido, e, o emprego desse método e de desconhecimento do pesquisador, 

pode necessitar de reformulações tanto no tipo de pesquisa, quanto 

no tipo de método. 

Por outro lado, os próprios pacientes reumatóides investiga 

dos, podem ter omitido e/ou não ter lembrado de fatos importantes 

durante a entrevista. 

Quanto aos Sujeitos 

O numero pré-estabelecido de pacientes reumatóides a serem 

investigados, fôra de 40 pacientes. No entanto, devido ao tempo exí 

guo para apresentação desta dissertação de mestrado, teve-se que re 

duzir à 13 pacientes, sendo 10 do sexo feminino e 3 do sexo masculi 

no. 

Quanto aos Procedimentos 

O fato de não se mencionar que se tratava de uma pesquisa psi 
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cológica e/ou que a pesquisadora era uma psicóloga, pode ter acarre 

tado algum tipo de interferência. O mesmo pode ter ocorrido com o re 

curso do gravador. O fato do pesquisador ser do sexo feminino parece 

nao ter gerado qualquer tipo de restrição no grupo investigado. 

Os pacientes puderam falar de todos os momentos de suas vi 

das, desde pequeno, na doença e nos dias atuais, de forma detalhada; 

e, conseguiram atribuir alguns fatores associados ao aparecimento da 

doença. 

Outras interferências, tais como, culturais, familiares, sócio

-econômicas, institucionais, da própria subjetividade do pesquisador 

e do pesquisado, também, podem ter ocorrido. 



IV - A P R E S E N T A C I O E D I seu S SÃO 
DOS RESULTADOS 
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CAPíTULO IV 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A escolha das 13 pessoas portadoras de Artrite Reumatóide que 

participaram da presente investigação foi feita de forma empírica. A 

medida que chegavam ao ambulatório eram encaminhadas ao pesquisador. 

A idade desses pacientes variou de 34 à 70 anos no grupo femi 

nino e de 47 à 57 no grupo masculino (Tab.7). 

Idade 
(em anos) 
30 - 35 
35 - 40 
40 - 45 
45 - 50 
50 - 55 
55 - 60 
60 - 65 
65 - 70 

Total 
* Segundo 

Tabela 7 
Composição dos Grupos com AR 

Segundo Idade e Sexo 
Pacientes Reumatóides 

Sexo Sexo 
Feminino Masculino 

2 O 
1 O 
O O 
1 1 
O 1 
3 1 
2 O 
1 O 

10 3 
Classificação da ARA,1987 

Total 
2 
1 
O 
2 
1 
4 
2 
1 

13 

No primeiro grupo, 50% das pacientes eram casadas, 20% separa 

das e 30% viúvas; e, no segundo, 100% eram casados. 
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Estado 
Civil 
Casada (o) 
Separada (o) 
Viúva (o) 
Total 

Tabela 8 
Composição dos Grupos com AR 

Segundo Sexo e Estado Civil 
Pacientes Reumatóides 

Sexo Sexo 
Feminino Masculino 

5 3 
2 O 
3 O 

10 3 
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Total 
8 
2 
3 

13 

A incidência de cor branca foi de 60% nas mulheres e 67% nos 

homens; e a cor negra, 40% e 33%, respectivamente (Tab.9). 

Cor 
Branca 
Negra 
Total 

Tabela 9 
Composição dos Grupos com AR 

Segundo Sexo e Cor 
Pacientes Reumatóides 

Sexo Sexo 
Feminino Masculino 

6 2 
4 1 

10 3 

Total 
8 
5 

13 

o nível de escolaridade foi de 70% com 1Q grau incompleto,20% 

sem qualquer tipo de escolaridade e 10% do grupo feminino conseguiu 

completar o 1Q grau; enquanto que 67% dos homens possuiam 1Q grau in 

completo e 33% o 2Q grau completo (Tab.10). 

Escolaridade 
Nenhuma 
1Qgrau incompleto 
1Qgrau completo 
2Qgrau incompleto 
2Qgrau completo 
Total 

Tabela 10 
Composição dos Grupos com AR 

Segundo Sexo e Escolaridade 
Pacientes Reumatóides 

Sexo Sexo 
Feminino Masculino 

2 O 
7 2 
1 O 
O O 
O 1 

10 3 

Total 
2 
9 
1 
O 
1 

13 
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Quanto a inclinação religiosa dos pacientes, 90% das mulheres 

eram católicas e 10% da umbanda. No outro grupo, tanto a religião ca 

tólica quanto a umbanda possuiam 33,3% de adeptos; ao passo que 33% 

dos entrevistados alegaram que nao possuiam vínculos religiosos 

(Tab.11) . 

Religião 
Nenhuma 
Católica 
Umbanda 
Total 

Tabela 11 
Composição dos Grupos com AR 

Segundo Sexo e Religião 
Pacientes Reumatóides 

Sexo Sexo 
Feminino Masculino 

o 1 
9 1 
1 1 

10 3 

Total 
1 

10 
2 

13 

Ao que se refere ao tempo da doença, essa variou de: (a) 10 a 

23 anos no grupo feminino, sendo que 50% dos casos estavam entre 10 e 

14 anos; 20% entre 15 e 19 anos; e, 30% entre 20 e 25 anos; e, (b) 1 

à 5 anos no grupo masculino, com 67% dos casos na faixa entre 4 anos; 

e, 33% na faixa de 5 a 10 anos (Tab.12). 

Tempo da doença 
(em anos) 
0-5 
5 - 10 

10 - 15 
15 - 20 
20 - 25 

Total 

Tabela 12 
Composição dos Grupos com AR 
Segundo Sexo e Tempo da Doença 

Pacientes Reumatóides 
Sexo Sexo 

Feminino Masculino 
O 2 
O 1 
5 O 
2 O 
3 O 

10 3 

Total 
2 
1 
5 
2 
3 

13 

No tangente à classificação da Progressão da doença a incidên 

cia de mulheres no estágio I foi de 10%; no· estágio 11, 40% e no es-
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tágio 111, 50%. Nos entrevistados do sexo masculino,os estágios I, 

11, e 111 concentraram, respectivamente, 33,3% dos casos. Assim, os 

dois grupos totalizaram 15,4% no estágio inicial, 38,5% no modera 

do e 46,1% no severo (Tab.13). 

Sexo 
Feminino 
Masculino 
Total 
* Classificação 

Tabela 13 
Composição dos Grupos Segundo Sexo e 
Classificação da Progressão na Ar* 

Classificação da Progressão 
na Artrite Reumatóide 

Estágio 
I 11 111 IV 

Inicial Moderado Severo Terminal 
1 4 5 
1 1 1 
2 5 6 O 

de Steinbrocker,1949 (v.cap.II) 

Total 
10 

3 
13 

A nível da Capacidade Funcional, o grupo feminino e o grupo 

masculino apresentaram respectivamente: (a) 10% e 33,3% na classe li 

(b) 60% e 33,3% na classe 11; e, (c) 30% e 33,3% na classe 111. Tota 

lizando, desse ~odo, 15,4% na classe I, 53,8% na classe 11 e 30,8% 

na classe 111 (Tab.14). 

Sexo 
Feminino 
Masculino 
Total 
* Classificação 

Tabela 14 
Composição dos Grupos Segundo Sexo e 

Classificação da Capacidade 
Funcional na AR* 

Capacidade Funcional 
Classe 

I 11 111 IV 
163 
111 
2 7 4 O 

de Steinbrocker,1949(v.cap.II) 

Total 
10 

3 
13 
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Os resultados mostram que a idade média do grupo feminino in 

vestigado foi de 51.4 anos; do masculino, de 52.3 anos e do grupo ~ 

mostraI total, de 51.6 anos. 

A idade desses pacientes na epoca do diagnóstico da doença va 

riou de 20 à 54 anos no grupo feminino, com uma idade média de 36.2 

anos; enquanto que no grupo masculino ficou entre 46 e 52 anos, numa 

idade média de 49.3 anos. Assim, a incidência de AR neste estudo foi 

um pouco inferior à dos levantamentos de Seda(1982,p.440). 

O predomínio do sexo feminino (10F/3M ou 76,9%) foi concordan 

te com a literatura (Alexander,1950,1952; Alexander & Flagg,1965; 

Alexander, French & Pollock,1968; Bonomo, ; Cobb et alii,1956; 

Fellet,1988; Gall,1988; Harris,1985; Mitchell & Fries,1982; 

Seda,1982; Zvaifler,1989). 

A frequência da raça branca em nossa casuística foi superior 

a média do grupo total (8/13 ou 61,5%), enquanto que a raça negra fi 

cou abaixo da média (5/13 ou 38,5%). Embora a doença seja universal 

no que tange a raça (Fellet,1980,p.47), nesta investigação os pacien 

tes brancos foram predominantes. 

O nível de escolaridade dos pacientes foi baixa, uma vez que 

apenas 7,7% (1/13) dos entrevistados conseguiram completar o 2Qgrau. 

Este fator nao encontrou parãmetros de referência na literatura, o 

que nos leva a corroborar a crítica de Moos(1964) a respeito da fal 

ta de sistematização das pesquisas, traduzida na dificuldade de se 

buscar semelhanças entre os resultados das investigações. O mesmo o 

correu no que se refere a inclinação religiosa, estado civil, capaci 

dade funcional e progressão da AR. No entanto, os resultados do pre 

sente estudo demonstraram que no grupo pesquisado: (a) predominou a 

religião Católica, com 76,9% dos casos (10/13); (b) o índice mais e 

levado quanto ao estado civil foi o de indivíduos casados, com 61,5% 

(8/13); (c) a Classe 11 da 'Capacidade Funcional' (v.cap.II) concen 
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trou maior casuística, ou seja, 53,8% (7/13); e, (d) a nível da 'Pro 

gressão' da doença (v.cap.II), o Estágio III, severo, centralizou 

46,1% dos casos (6/13) e o Estágio lI, moderado, 38,5% (5/13). 

O levantamento qualitativo e quantitativo dos dados referen 

tes a situações pregressas à AR, visto que a cada paciente foi soli 

citado que falasse a respeito de sua vida desde pequeno até àquela é 

poca (v.cap.III), mostrou que no grupo amostraI pesquisado: (a) 30% 

das mulheres e 33,3% dos homens relataram que a doença iniciou após 

o nacimento de um filho, sendo que em 2 casos femininos e em 1 mascu 

lino o nascimento fôra contra à vontade dos pacientes e em 1 caso fe 

minino a doença instaurou-se após a segunda gravidez, a qual fôra in 

desejada e, inclusive, com tentativa de aborto; (b) 10% das mulheres 

tiveram aborto espontâneo, do qual desconhecem as causas; (c) 10% 

das mulheres premeditaram o aborto, sendo que o fato permanecia des 

conhecido por seus maridos até àquela data, devido as pacientes acr~ 

ditarem que seriam recriminadas; (d) 10% das mulheres e 33,3% dos h~ 

mens verbalizaram que a perda do pai, ente preferido. nos dois gru 

pos, fôra sentida intensamente e logo em seguida surgiu a doença; 

(e) 10% das mulheres e 33,3% dos homens disseram que apesar de terem 

tido uma mãe extremamente 'exigente' no sentido de proibir que fizes 

sem qualquer coisa da qual ela não estivesse de acordo, a doença tam 

bém teve seu início após a perda; (f) 20% das mulheres após a separa 

çao conjugal 'conflitante', apareceram os primeiros sinais clinicas 

da AR; e, (g) em 10% dos casos nenhuma situação foi relacionada à 

doença. Assim, no grupo investigado 30,8% dos pacientes reumatóides 

relataram como situações pregressas a AR o nascimento de um filho. 

Perda do pai, perda da mãe e separação conjugal concentraram, respe~ 

tivamente, 15,4%; e, aborto espontâneo, aborto premeditado, assim co 

mo a inexistência de situações relacionadas ao começo da AR, obtiv~ 

ram o mesmo percentual, ou seja, 7,7% (Tab!15). Estes resultados cor 



Situações 
Nascimento de um filho 
Aborto espontâneo 
Aborto premeditado 
Morte do pai 
Morte da mãe 
Separação conjugal 
Nenhum fator foi 
. associado 
Total 

Tabela 15 
Situações Pregressas à Artrite Reumatõide 

no Grupo de Pacientes Invest~~ados 
Pacientes Reumatóides 

Sexo Sexo 
Feminino Masculino 

3 1 1 

1 
1 1 1 
2 1 

1 

10 3 

Total 
4 
1 
I 
2 
2 
2 
1 

13 

~ 
co 
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roboram os achados de Alexander e seus colaboradores(1950,1952,1965, 

1968) no sentido de evidenciar que apesar dos fatores psicológicos 

envolvidos no início da AR não apresentarem um denominador comum, pa 

recem ter determinado respostas fisiológicas e/ou que a constituição 

e história do sistema orgânico podem ter contribuido para a susceti 

bilidade dos estímulos emocionais; demonstrando, assim, uma relação 

psicodinâmica entre os aspectos somáticos e psicológicos. Esses acon 

tecimentos foram significativos na vida de cada paciente reumatóide 

entrevistado. Dessa forma, as possíveis situações precipitantes fo 

ram reduzidas a um numero bem pequeno de fatores psicodinâmicos; e 

que poderiam segundo Alexander(1989,p.156) pertencer à 'segunda cons 

telação' (v.cap.II), uma vez que 92,3% (12/13) das pessoas pesquisa 

das relataram que naquela epoca tais episódios acarretaram sentimen 

tos de raiva e culpa. No grupo feminino 90% (9/10) se sentiram em 

primeira instância com raiva após o nascimento de um filho, aborto 

espontâneo, aborto premeditado, morte do pai, morte da mãe e separa 

çao conjugal;e,posteriormente, sentiram-se culpadas.No grupo masculi 

no, tais sentimentos ocorreram em 100% dos casos (3/3), no que tange 

ao nascimento de um filho, morte do pai e morte da mãe. 

Por outro lado, estes dados estão em consonância com os acha 

dos de Rimón e Laakso(1984,1985) no que se refere a situações viven 

ciadas como conflitantes ou traumáticas precedendo o surgimento des 

se tipo de enfermidade(v.cap.II). 

Em ambos os grupos, 100% dos pacientes (13/13) verbalizaram o 

quanto sempre fôra difícil à eles, expressar seus sentimentos. Fato 

que não é percebido, pelo menos aparentemente, na opinião dos me~ 

mos, nem pelas pessoas do convívio familiar, nem do relacionamento 

social. Essa dificuldade os incomoda bastante, uma vez que frente a 

situações que gostariam de manifestar seus sentimentos raramente o 

conseguem. Entretanto, acreditam que existe um 'lado positivo' e que 



pode ser traduzido por um dos relatos: 

" ( ... ) nisso tudo tem um lado positivo, como tudo na vida 
não é?; a gente fica com raiva, não fala,não incomoda os 
outros não tem que aturar situações que a gente não quer e 
também a gente fica feliz e não fala. No final, o bom é que 
os outros não sabem, também, como a gente é por dentro e 
ficam com uma boa imagem da gente, não é?" (paciente 
reumatóide, sexo feminino, 1Q grau incompleto, estágio 111, 
Classe 111). 
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o que parece indicar nesses pacientes : (a) uma agressao auto-diri 

gida, (b) hostilidade contida, (c) incapacidade de admitir sentimen 

tos negativos para si próprios (sabe que incomoda,mas os justifica), 

(d) tendência a evitar e/ou encobrir situações frustrantes (Mueller 

& Lefkovits, 1956) , (e) falta de consideração consigo próprio (Robin 

son, Kirk & Frye, 1971), (f) auto-estima baixa, (g) desvalorização do 

'self' (Rogers et alii,1982). 

A atuação desde cedo da família, denominada por Alexander 

(1989) de 'constelação familiar', agindo por um lado de forma domina 

dora, no caso da figura materna, 

"minha mãe era professora, ótima para seus alunos, mas em 
casa sempre -foi mui to brava. Tentava corrigir os nossos ge.§. 
tos pelo olhar; e conseguia. Na primeira infância fui muito 
maltratado por ela. Ela era muito geniosa, nos dava surras 
homéricas. Um dia,eu estava com vermes e tinha ido à Igreja; 
todo bonitinho. O intestino não segurou e eu fiz uma borra 
ção nas calças. Eu tinha 5-6 anos. O recurso meu foi sair da 
Igreja e sentar na calçada para esperar todo mundo ir embora 
e para pensar como eu ia para casa com aquilo tudo escorren 
do pelas pernas. Com isso passou a hora do almoço. Lá veio 
minha mãe com uma vara de marmelo e me açoitou dali até em 
casa (paciente reumatóide, sexo masculino, 2Q grau completo, 
estágio 111, classeIII); 

e, por outro, de forma condescendente e mais dependente, no caso da 

figura paterna, 

"o homem tem uma certa fase na vida que o pai é aquele mode 
lo que o filho tem que seguir. Hoje caio na real que ele 
sempre foi dependente da minha mãe e eu também. Tudo que ela 



mandava ele fazia. Ele era uma mansidão, uma capacidade de 
ser manso, não reclamava de nada; para ele tudo estava bem. 
Naquela época eu achava isso lindo; hoje acho que minha 
personalidade pagou um preço muito alto; e talvez esse meu 
modo de sempre querer parecer que sou uma pessoa alegre; 
auto-suficiente, passei a minha adolescência toda tentando 
provar para os outros e acho que até para mim mesmo que era 
uma pessoa liberta, dono do meu nariz, eu é quem dirigia a 
minha vida; enfim, talvez seja para esconder o que sempre 
fui: uma pessoa muito triste, retraída, submissa, muitas ve 
zes bem deprimido, apesar de não demonstrar. Acho que uma 
das provas disso tudo é que estou casado desde 64 e descobri 
há mui to tempo que na realidade nunca amei minha mulher e 
sempre fiquei nessa situação porque ela é uma pessoa muito 
boa comigo, dedicada, o oposto da minha mãe; é sempre estive 
acomodado à situação. Não sou com isso uma pessoa má, estan 
do com ela mesmo sabendo disso, porque uma coisa que sempre 
fiz foi tratar os outros bem, sempre tive perseverança, sem 
pre entendi os outros, procurei sempre ajudar as pessoas; is 
so sempre me deu muito prazer" (ibid); 

81 

foi corroborada através dos relatos de história de vida desses pa 

cientes. 

Outros aspectos que estiveram em conformidade com os achados 

de Alexander(1989) foram: (a) influência parental restritiva e supeE 

protetora na primeira infância, 

"( •.. ) minha mãe sempre foi muito rude e não era porque mora 
va no interior; ela era assim mesmo. Meu pai sempre disse 
que quando a conheceu ela era até pior. Acho que só me liber 
tei dela quando entrei para o Exército; mesmo assim casei 
com uma mulher que até parece minha mãe quando eu era peque 
no. Quando minha mulher fica me enchendo, eu digo isso para 
ela. Ela fica com raiva, sabe?; mas estamos casados há tanto 
tempo; tenho até netos grandes; já estou mais que acostuma 
do" (paciente reumatóide, sexo masculino, 1 ºgrau incompleto-; 
Estágio I, Classe I); 

(b) sentimentos de inferioridade, 

"( ... ) sabe desde pequeno fui podado de tudo e fui crescendo 
achando que os outros eram melhor do que eu em tudo" (paci 
ente reumatóide, sexo masculino, lQgrau incompleto, Estágio 
lI, Classe lI); 

(c) supercompensaçao, 

"( .•. ) uma forma que eu achei para resolver isso foi inves 
tindo no meu trabalho. Lá todos me acham o bom e em casa 
também" (ibid); 



(d) agressao competitiva, 

" Eu nasci no interior e aos 11 anos fui remetido para a Ca 
pital para estudar num colégio interno, onde passei a de~ 
frutar uma vida de independência. Passei lá a minha juventu 
de toda. Quando entrei na adolescência, passei a levar uma 
vida devassa, caí no antro da bebida, prostituição, fumava 
muito e tudo porque eu queria ser melhor que meus colegas de 
classe. Hoje acho que minha doença se deve em muito a isso" 
(paciente reumatóide, sexo masculino, 2Q grau completo, Está 
gio 111, Classe 111); 

e, (e) luta e fuga persistentes, 

"( ... ) eu sou assim mesmo, Ja tentei tantas vezes dizer para 
mim que precisava mudar minha vida, meu jeito de ser e no 
final das contas eu nunca faço nada; parece que tem alguma 
coisa aqui dentro de mim que não me deixa fazer nada e eu 
sei que isso não é bom para a minha saúde; quem sabe eu não 
acabei ficando com essa doença por causa disso" (paciente reu 
matóide, sexo feminino,lQgrau incompleto, Estágio 11, Classe 
11) . 
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Face a presença desses fatores, poder-se-ia dizer que neste 

grupo amostraI também foi observado o mesmo 'padrão específico na 

Artrite Reumatóide', como descri to por Alexander e colaboradores 

(1950,1952,1965,1968). Contudo, cabe ressaltar, mais uma vez, que o 

mesmo fôra observado por tais pesquisadores em outras enfermidades 

(v.cap.II) . 

A incerteza sobre o processo da doença (Rogers et alii,1982) 

foi uma constante nos relatos. Entretanto, algumas diferenças pude 

ram ser notadas: (a) em 15,4% dos casos (2/13) que se encontravam no 

Estágio I, 'Inicial', da Progressão da AR (v. cap. 11, 'Classificação 

da Progressão da Artrite Reumatóide'), os pacientes acreditavam que 

seriam curados, apesar de estarem cientes da incurabilidade da AR 

até o momento; (b) em 38,5% dos casos (5/13), no Estágio 11, 'Modera 

do', as esperanças iniciais tinham sido diminuidas; e, (c) em 46,1% 

dos casos (6/13), no Estágio 111, 'Severo', não possuiam qualquer ti 



83 

po de esperança e inclusive 33,3% (2/6) já tinham pensado em suicí 

dio, 

" ( ••• ) no início eu achava que o diagnóstico do médico esta 
va completamente errado; depois,comecei a achar que ele esta 
va certo apenas em parte; agora, eu tive que assumir a trági 
ca realidade dos fatos: sou uma pessoa inchada, inflamada, 
deformada e cheia de dores que vão e voltam. Eu tive que ir 
trocando o meu nível de expectativa, ou seja, de isso aí vai 
acabar, para tem que acabar e por fim, é não tem mais jeito 
mesmo. Sabe, chega uma hora que só a eutanasia, eutanasia 
decidida e realizada por voce, porque é uma doença que co 
meça suave, depois vai te mal tratando, te deformando, te 
molestando e por fim acaba limitando grande parte de tuas 
ações" (paciente reumatóide, sexo masculino, 20grau comple 
to, Estágio 111, Classe 111). 

Quanto à 'Capacidade Funcional' (v. capo 11 'Classificação da 

Capacidade Funcional na Artrite Reumatóide') a preocupaçao dos pa 

cientes variou de 'Classe' para 'Classe', estando focalizada no medo 

de se tornarem dependentes fisicamente (Rogers et alii,1982) ou ter 

minarem sobre uma cadeira de rodas na velhice (Seda,1982). Enquanto 

em 15,4% dos casos da 'Classe I' (2/13) a pequena dependência, ocasi 

onada pela limitação funcional, pouco comprometia o desenvolvimento 

das atividades rotineiras; em 53,8% dos casos (7/13) centralizada na 

'Classe 11', isso se tornava mais comprometedor; e, na 'Classe 111' 

30,8% dos pacientes (4/13) possuíam elevada dependência física, a 

qual limitava-os em grande parte de suas tarefas habituais, 

" ( ... ) no começo nem parecia que eu estava doente porque eu 
me vestia sozinha, penteava, lavava roupa, passava. Depois, 
minha mão começou a ficar toda tortinha e eu já não tinha 
tanta força. Agora, pouco posso ajudar. Tive que parar de 
trabalhar e nem em casa posso fazer muita coisa" (paciente 
reumatóide, sexo feminino, 10grau completo, Estágio 111, 
Classe 111). 

A preocupaçao com a imagem corporal (Rogers et alii,1982) 

apresentou índices absolutos no grupo feminino pertencente ao Es 

tágio 11 (40% ou 4/10) e Classe 11 (60% ou 6/10); assim como, no 

Estágio 111 (50% ou 5/10) e Classe 111 (30% ou 3/10). No grupo mas 
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culino,também não ocorreu essa preocupaçao no Estágio I e Classe I, 

apenas nos Estágios 11 (33,3% ou 1/3) e 111 (33,3% ou 1/3): e, nas 

Classes 11 (33,3% ou 1/3) e 111 (33,3% ou 1/3). Assim, em ambos os 

grupos 84,6% (11/13) dos pacientes demonstraram esse tipo de preoc~ 

paçao. 

Mudanças psicossociais na interação social, comunicação e com 

portamento emocional também foram temas abordados pelos pacientes, 

no que diz respeito aos efeitos psicológicos e comportamentais asso 

ciados à doença. No entanto, Anderson e colaboradores (1985) ao se re 

ferirem à elas utilizam o termo 'disfunção'. O emprego desse termo 

deixa dúvidas quanto ao seu real significado. Por um lado, poder-se-

-ia pensar que o paciente a partir da doença começou à apresentar al 

terações nessas areas. Por outro lado, o qual está em consonância 

com os achados do presente estudo, dificuldades nessas esferas sem 

pre fizeram parte da vida dessas pessoas e foram atenuadas com a cro 

nicidade da enfermidade. Assim, o relacionamento social sempre foi 

difícil à esses pacientes, 

., 

" ( ... ) eu sempre tive dificuldade em ter amigos. Minha mãe 
não deixava a gente conversar nem no portão lá de casa. De 
pois casei e nunca fui de sair. As vezes me chamam para ir a 
algum lugar e eu não vou. As vezes eu não vou sabe por quê? 
Para eu não pegar friagem, eu sinto muita dor. Ficar em pé? 
Vou chegar num lugar, numa festa por exemplo, e se não tiver 
um canto para eu sentar? Se está chovendo, eu não posso pe 
gar chuva porque eu acho que vai piorar a minha doença. Eu 
não aguento andar por causa dessa dificuldade que a doença 
deixou nas minhas pernas. O meu pé dói e eu só posso calçar 
sapato molinho, baixinho e na festa voce tem que ir de sapa 
to social" (paciente reumatóide, sexo feminino, l Qgrau incom 
pleto, Estágio 111, Classe 11): 

o mesmo ocorreu em termos da comunicação, 

" ( ... ) não sei as pessoas entendem o que a gente fala, mas 
a gente tem uma intenção de falar uma coisa e depois os ou 
tros dizem que falamos outra. Também eu nunca fui de falar~ 
de me abrir com os outros, eu sempre fui igual a minha mãe, 



mais de ouvir. Se voce quer vir contar as coisas para mim~ 
tudo bem; agora, eu falar de mim para as outras pessoas e 
difícil. Aliás não sei como estou falando da minha vida toda 
aqui com voce há duas horas; que coisa engraçada, isso nunca 
me aconteceu antes. Enfim, depois da doença eu me fechei 
ainda mais ll (paciente reumatóide, sexo feminino, nenhum grau 
de escolaridade, Estágio 111, Classe 11); 

e, do comportamento emocional, 

11 ( ••• ) eu sempre fui uma pessoa muito sensível, emocional. 
Sou do tipo de guardar as coisas. Sempre fui assim desde 
criança. A minha filha de 15 anos é igual a mim e igual a 
avó. Isso é ruim e tem dias que me dá vontade de sentar e 
ficar chorando. Me dá um troço, assim, uma" depressão, é as 
sim que se chama não é? Depois que fiquei doente, cheia de 
dores, com essa mão ficando inchada, feia, não sei, tenho 
até vergonha de mim mesmo e fiquei mais triste, qualquer 
coisa me deixa nervosa, grito e depois me tranco e fico cho 
rando, mas não deixo ninguém ver que me sinto assim ll (paci 
ente reumatóide, sexo feminino, 1 Qgrau incompleto, Estágio 
11, Classe 11). 
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o conhecimento parcial sobre o significado clínico da doença 

e quais as consequências da mesma, foram uma preocupação constante 

de todos os entrevistados, 

11 ( ••• ) eu não sei muito bem o que quer dizer artrite reuma 
tóide; só sei que é uma coisa que afeta as articulações, co 
mo disse meu médico. Agora, eu fico muito preocupada, nervo 
sa, porque não sei onde isso vai parar. Os médicos explicam~ 
mas eles usam uns termos que a gente não entende e só nos 
resta perguntar se é grave ou não ll (paciente reumatóide, se 
xo feminino, 1 Qgrau incompleto, Estágio I, Classe I). 
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CAPITULO V 

CONCLUSÕES 

A análise da literatura recente a respeito dos fatores psico 

lógicos associados a Artrite Reumatóide (AR), permitiu observar que 

ao longo das décadas uma diversidade de procedimentos metodológicos 

foram sendo aplicados, principalmente o emprego de testes psicológi 

cos em investigações prospectivas sobre o tema em questão (v.Cap.II, 

Tab. 6) • 

o presente Estudo Piloto, desenvolveu-se como uma forma alter 

nativa que pudesse tornar viável a pesquisa sistemática de tais fato 

res. Pretendeu-se, assim, apreendê-los através dos relatos de histó 

ria de vida, segundo o ponto de vista dos próprios pacientes entre 

vistados. 

Os resultados obtidos e apresentados no capítulo anterior, 

mostraram que pouco diferiram dos resultados encontrados em estudos 

que adotaram outros tipos de metodologia, apesar do grupo amostraI 

ter sido bem reduzido. Assim, o mesmo ocorreu no que se refere as 

conclusões subsequentes. 

No grupo de 13 pacientes reumatóides investigados houve o pre 

domínio do sexo feminino na proporção de 10:3, corroborando a litera 

tura no tangente a ser uma doença que acqmete mais as mulheres do 
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que os homens. 

Enquanto a idade mínima dessas mulheres foi de 20 anos e a ma 

xima de 54 anos ao ser realizado o diagn6stico de artrite reumat6i 

de, a idade mínima dos homens foi de 46 anos e a máxima de 52 anos, 

parecendo indicar que no sexo feminino a doença tem o início mais 

cedo. Desse modo, no momento em que foi realizada a pesquisa esses 

pacientes tinham entre 34 e 70 anos no primeiro grupo e 47 e 57 anos 

no segundo grupo. 

Em ambos os grupos, com exceçao de um caso feminino, os de 

mais pacientes relataram que no ano que antecedeu à doença ocorre 

ram situações que os deixaram inicialmente com sentimentos de muita 

raiva e posteriormente com muita culpa, tais como: nascimento de um 

filho, aborto espontâneo, aborto premeditado, perda da figura pater 

na, perda da figura materna e separação conjugal (Rim6n & Laakso, 

1984,1985) . 

Em todos os casos o 'background psicodinâmico' (Alexander, 

1989) foi traduzido por temas que sugeriram uma influ~ncia parental 

restritiva na primeira infância; hostilidade e agressividade conti 

das; dependência; inibição; auto-estima baixa e sentimentos de infe 

rioridade. 

A nivel manifesto essas pessoas parecem atender ao que Booth 

(1937,1939) denomina 'urge to be active', ou seja, procuram demon~ 

trar externamente o oposto do que são ou como se sentem internamen 

te. 

Não obstante, dever-se-ia evitar termos como "tipo de persona 

lidade específica na AR", pois acredita-se que o mesmo 'padrão psicQ 

dinâmico' (Alexander, 1989) pode ser encontrado em outros tipos de 

patologia. 

Assim, o que parece existir é uma relação psicodinâmica entre 

aspectos somáticos e psíquicos influenciando o processo da Artrite 
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Reumatóide. 

No que se refere aos efeitos psicológicos advindos à doença, 

pôde ser constatado, através do discurso verbal e objetividade dos 

pacientes sobre esse aspecto, que o nível de preocupação acerca do 

processo da enfermidade em si e de suas consequências aumentavam em 

função do grau da progressão da artrite reumatóide e da limitação da 

capacidade funcional. Ansiedade gerada pelo desconhecimento parcial 

do real significado da doença; alterações na imagem corporal; maior 

afastamento do grupo social; menor comunicação tanto com pessoas do 

convívio intra-familiar, quanto do extra-familiar, foram os efeitos 

relatados pelos entrevistados. 

Não obstante, cabe salientar que na literatura específica con 

sultada, não foi encontrada nunhuma pesquisa que fizesse menção à 

relação entre os efeitos psicológicos e a progressão da artrite reu 

matóide, assim como desses com a capacidade funcional. Entretanto, 

esta associação pareceu-nos necessária. 
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CONSIDERACÕES 

F I N A I S 



CONSIDERAÇOES FINAIS 

Considerando-se os fatos aqui expostos, chegou-se a conclusão 

de que a necessidade e oportunidade para o desenvolvimento de pesqui 

sas científicas no Brasil é premente. 

A importância e reconhecimento conferidos ao presente Estudo 

Piloto tanto pelo Instituto Superior de Estudos Psicossociais (ISOP) 

e Fundação Getúlio Vargas (FGV) , onde foi realizado o curso de Mes 

trado em Psicologia Social e da Personalidade; como pelo Conselho Na 

cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão fi 

nanciador desta investigação; quanto pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), representada pelo Ambulatório de Reumatologia. 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), que permi 

tiu a coleta de dados; deveriam ser seguidas por outras entidades, 

tornando, assim, o estudo científico prospectivo um complemento da 

atividade acadêmica superior e consequentemente, beneficiando o pro 

gresso da Ciência. 

Mormente, um País e em particular um Estado que por razoes po 

líticas extingue órgãos de Ensino de 3Qgrau,como ocorreu com o ISOP/ 

FGV, parece não ter consciência de que em um País em desenvolvimento 

a pesquisa, também, é assaz importante. Por outro lado, tal atitude 

acarretou à redução do número inicial do grupo amostraI (40 entrevis 

tados), uma vez que o tempo imposto implicou na apresentação e defe 

sa da Dissertação de Mestrado dentro de um período exíguo para este 

- 91 -



92 

tipo de estudo; dificultando o aprofundamento das questões envolvi 

das nos capítulos precedentes. 

Assim, crê-se oportuno e relevante afirmar que investigações 

dessa natureza são importantes tanto para o conheciemento teórico, 

quanto para a prática profissional. 

Por fim, o trabalho multidisciplinar deveria ser adotado pe 

las Instituições de Saúde, pois os maiores prejudicados são os paci 

entes que são privados de um tratamento mais amplo. 

Ao rever todos os casos de pessoas portadores de Artrite 

Reumatóide, entrevistadas nesta pesquisa, foi possível perceber o 

quanto é necessário um atendimento de apoio psicológico a esses pa 

cientes e o quanto se torna difícil esse tipo de atendimento por ra 

zões sócio-econômicas. 
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