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RESUMO 
 

CHACUR, Eduardo Paul. Obesidade e Osteoartrite de Joelhos em Usuários de 

Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Fa mília de um município 

goiano: uma análise associativa, etiológica e dos s erviços demandados  
 2015. 91 f. Tese em Promoção de Saúde – Universidade de Franca, Franca. 

 

 A Osteoartrite é uma doença articular degenerativa, caracterizada por 
processo inflamatório, dor, deformidades, alterações da marcha e da funcionalidade 
nas atividades de vida diária dos portadores, e têm como um dos principais fatores 
de preditores a obesidade. É o distúrbio articular mais comumente atendido na 
Atenção Básica.  No Brasil, ocupa 30 a 40% das consultas em ambulatórios de 
reumatologia e é responsável por 7,5% de todos os afastamentos de trabalho além 
de ser a quarta doença a determinar aposentadoria com 6,2%. Esta pesquisa foi 
realizada nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família de 
um município do sudeste goiano, com o intuito de conhecer a realidade de uma 
amostra da população frente a estes dois problemas de saúde que são a obesidade 
e a osteoartrite de joelhos, e contribuir com informações, que possam favorecer ao 
melhor direcionamento das ações de saúde, tanto preventiva como curativa destas 
enfermidades. O objetivo deste estudo foi verificar as possíveis associações 
existentes entre a obesidade e a osteoartrite de joelho em usuários do Sistema 
Único de Saúde e associar com possíveis ações de promoção de saúde. Tratou-se 
de um estudo de caráter observacional, analítico e de corte transversal, com 
indivíduos adultos obesos com ou sem diagnóstico clínico de Osteoartrite de Joelho, 
confirmado por exame radiológico nas incidências de perfil e anteroposterior, 
avaliação clínica e antropométrica. Participaram do estudo 226 indivíduos obesos, 
com idade entre 40 e 60 anos, sendo que 81 eram casos de Osteoartrite de joelho. A 
partir dos resultados encontrados, concluímos que o tempo de obesidade, o tempo 
de Osteoartrite, idade e as orientações ao paciente são variáveis que possivelmente 
interferem na evolução da Osteoartrite de joelhos. A prática de exercício atua como 
fator protetor para a diminuição da funcionalidade dos portadores de Osteoartrite. As 
variáveis antropométricas são medidas eficazes e de baixo custo que devem ser 
amplamente utilizadas na avaliação e acompanhamento clinico de indivíduos 
obesos. A procura por consultas na especialidade ortopedia, depressão, estiveram 
associadas à OA. Indivíduos do sexo masculino apesar de apresentar menor 
incidência, são acometidos de forma mais grave. Concluímos ainda que atividades 
de promoção de saúde implementadas de forma contínua nas UBS e SF, bem como 
em outros espaços, pode reduzir sobremaneira o impacto desta doença na 
população atendida. Para aumentar a cobertura de atendimento, principalmente da 
população masculina, destacamos a importância do horário de atendimento dos 
serviços públicos de saúde nestas unidades também no período noturno.  
 
  
Palavras-chave:  Osteoartrite, Obesidade, Antropometria, Promoção da Saúde, 
Saúde Pública. 
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ABSTRACT 
 

CHACUR, Eduardo Paul. Obesity and knees Osteoarthritis in Basic Units of 
Users of Health and Family Health Units in a city o f Goiás: an associative 
analysis, etiologic and demanded services 2015.   
91 f. Thesis in Health Promotion – Universidade de Franca, Franca. 
 
The Osteoarthritis is degenerative joint diseases characterized by an inflammation, 
pain, deformities, gait changes and functionality in the patients daily activities, and 
has as one of the main predictors of factors the obesity. The joint disorder its most 
commonly served in primary care. In Brazil, it occupies 30-40% of consultations in 
rheumatology clinics and is responsible for 7.5% of all work absences as well as 
ranking and being the fourth disease to determinate the retirement with 6.2%. This 
research was carried out in Basic Health Units and the Family Health Units in a city at 
the southeast of the state of Goiás, in order to know the reality of a sample of the 
population to these two health problems that are the obesity and the knees 
osteoarthritis, and contribute with information, which may results in the better 
targeting and health actions, both preventative and the cure of these diseases. The 
aim of this study was to investigate possible associations between obesity and knee 
osteoarthritis in users of the Unified Health System and associate with possible 
health promotion activities. This was an observational study, analytical and cross-
sectional, with obese adult subjects with or without clinical diagnosis of Knee 
Osteoarthritis, confirmed previously in radiological and profile incidences, clinical and 
anthropometric evaluation. The study included 226 obese subjects, aged between 40 
and 60 years, and 81 of the cases were about knee osteoarthritis. From the results 
found, we concluded that the obesity time, the time of Osteoarthritis, age and 
guidance to the patient are variables that possibly interfere with the development of 
osteoarthritis of knees. Exercise training as a protection factor for decreasing 
functionality of patients with osteoarthritis. The anthropometric measures are 
effective and cost-effective to be widely used in the evaluation and clinical monitoring 
of obese people. Demand for specialty consultations in orthopedics, depression, was 
associated with OA. Males despite having lesser extent, they are more affected and 
even more severely. It concludes also that health promotion activities implemented 
continuously in UBS and SF, as well as in other areas, can greatly reduces the 
impact of this disease in the population served. To increase service coverage, 
especially the male population, it highlights the importance of the public health 
services office hours these units also at night. 
 
 
 
Keywords:  Osteoarthritis, Obesity, Anthropometry, Health Promotion, Public Health. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

AB - Atenção Básica 

ACS - Agente Comunitário de Saúde 

AVD’s - Atividades de vida diária 

AVI's - Atividade de vida instrumental  

CA - Circunferência Abdominal 

CFG - Classificação Funcional de Gordon 

CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde  

CRK - Classificação Radiológica de Kellgren 

DP - Desvio padrão. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IMC - Índice de massa corpórea. 

Kg/m2 - Quilograma por metro quadrado. 

n - Número de voluntários. 

OA - Osteoartrite 

OMS - Organização mundial de saúde. 

p - É o valor adotado para assumir uma probabilidade de que a diferença encontrada 

no estudo clínico não seja verdadeira.  

P/A2 - peso dividido pela altura ao quadrado 

RCQ - Relação Cintura Quadril 

RX - Raio X 

SF - Unidade de Saúde da Família 

SUS - Sistema Único de Saúde 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TO - Tempo de Obesidade 

TOA - Tempo de Osteoartrite 

UNIRAN - Universidade de Franca 

UFG - Universidade Federal de Goiás 

UBS - Unidade Básica de Saúde 
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INTRODUÇÃO 
 

 A obesidade é um problema de saúde com proporção mundial, relacionada 

ao aumento de gordura no corpo devido ao excessivo consumo alimentar e baixo 

nível de atividade física. Várias são as causas, podendo enumerar os fatores 

socioeconômicos, culturais, psicológicos, ambientais e genéticos (WNDERLEY, 

FERREIRA, 2010). 

A obesidade está relacionada com várias comorbidades que põe a saúde em 

risco como Diabetes, Hipertensão Arterial e alterações musculoesqueléticas como a 

Osteoartrite (RASIA, BERLEZE, SHINEIDER, 2007). 

A Osteoartrite (OA) é uma degeneração das articulações sinoviais com o 

comprometimento de todos os elementos que a compõe, a cápsula articular e sua 

membrana sinovial, seus ligamentos e principalmente a cartilagem articular (DÍAZ-

PRADO, S. et al 2012). Dentre os sinais clínicos que o portador apresenta está o 

edema, aumento da temperatura local, e hiperemia. Os sintomas relacionados são 

dor, rigidez articular, diminuição da força e trofismo muscular com consequente 

comprometimento da funcionalidade do indivíduo (BRYK  et al. 2011). A articulação 

mais comprometida é o joelho, devido a sua grande mobilidade e por ser uma 

articulação de transição do membro inferior relacionada ao suporte do peso corporal. 

A OA tem uma alta incidência e está relacionada a um alto nível de afastamento do 

trabalho e aposentadoria por invalidez, que acaba gerando alto custo ao governo 

(FILHO, 2008). 

A promoção da saúde é uma área de atuação que envolve um conjunto de 

saberes e práticas para a melhoria da saúde pública em todas as esferas de 

governo, federal, estadual e municipal e em todos os níveis de complexidade 

primário, secundário e terciário (OMS, 1986). 

A saúde pública no Brasil é desenvolvida por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), onde toda população tem direito ao acesso gratuito às diferentes 

formas de assistência à saúde. Ele é estruturado de forma a integralizar as ações de 

saúde que são desenvolvidas em Hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

dentre outras estratégias como a Unidade da Saúde da Família (SF) que promove a 

saúde do indivíduo como um ser inserido em uma família (Lei no 8.080). 

 O estudo foi desenvolvido no município de Catalão por ser a sede de um 

Campus estendido da Universidade Federal de Goiás (UFG), que permitiu o 
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envolvimento de estudantes dos cursos das áreas das Ciências da Saúde, como o 

curso de Enfermagem e o curso de Educação Física, e também a cidade passa por 

um momento de alto desenvolvimento populacional devido à presença de indústrias 

que proporcionam uma alta arrecadação de ICMS, a 4a do estado. Foi realizado nas 

UBS e nas SF do município, com o intuito de conhecer a realidade da população 

frente a estes dois problemas de saúde que são a obesidade e a OA joelhos, e 

contribuir com dados, que possam favorecer o melhor direcionamento das ações de 

saúde, tanto preventiva como curativa destas enfermidades. 
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REVISÃO DE LITERATURA 
 

A obesidade é um problema de abrangência mundial, caracterizada pelo 

aumento de triglicerídeos nas células do tecido adiposo, relacionado ao aumento do 

consumo alimentar e diminuição do gasto energético (DE LORENZI et al., 2005). 

Sua etiologia é multifatorial, resultado de interações entre fatores genéticos, 

psicológicos, socioeconômicos, culturais e ambientais, sendo sua prevalência maior 

no sexo feminino (FERNANDES et al., 2005; WANDERLEY, FERREIRA, 2010). 

Uma das formas de se classificar a obesidade é pelo Índice de Massa 

Corporal (IMC), este índice possui estreita relação com o risco de morbi/mortalidade. 

Quanto à gravidade, definem-se três graus; obesidade grau I: IMC entre 30 e 34,9 

Kg/m2, obesidade grau II: IMC entre 35 e 39,9 Kg/m2 e, por fim, obesidade grau III 

quando o IMC ultrapassa 40 Kg/m2. (OMS, 1998; CIMMINO, MA 2013). 

 A obesidade pode estar associada a várias doenças de prevalência 

marcante, indivíduos que apresentam IMC acima 35 Kg/m2 possuem risco 

aumentado para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus 93 vezes maior em 

mulheres e 42 vezes em homens (RASIA, BERLEZE, SHINEIDER, 2007). A 

obesidade é também considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento 

da hipertensão arterial. Silva, Petroski e Shineider (2012), em estudo sobre 

obesidade e hipertensão arterial demonstraram que, entre 25,6% e 31,3% dos 

hipertensos avaliados tiveram valores normais de IMC e Circunferência Abdominal 

(CA), respectivamente, demonstrando que a obesidade é um sério problema de 

saúde pública. Francischi et al.(2000) demonstrou que para cada aumento de 10% 

na gordura corporal, há elevação na pressão arterial sistólica de 6,0 mmHg e na 

diastólica de 4,0 mmHg e um aumento de 20 % do risco de doenças coronarianas. 

 Outro parâmetro utilizado para a classificação da obesidade é a 

Circunferência Abdominal (CA) (PEDRONI  et al. 2013). Janssen e Mark (2006) em 

seus estudos demonstraram que o risco para o desenvolvimento de complicações 

metabólicas associadas à obesidade aumenta em homens com circunferência maior 

que 102 cm e em mulheres com 88 cm. Chacur et al.(2010)  demonstrou que 

mulheres obesas que apresentam CA>110cm possui 7 vezes mais chance de 

desenvolver Osteoartrite de joelhos (OA). 

 No Brasil, a prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou 

progressivamente no quadro populacional nacional. Nos adultos, a prevalência de 
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sobrepeso aumentou de 15,7% para 37,7% nos homens e de 20,7% a 31,1% em 

mulheres. A obesidade aumentou de 2,8% para 12,4% em homens de 8,0% para 

16,9% em mulheres (BERNARDO, 2012). 

O cálculo da obesidade pela mensuração da relação cintura-quadril define o 

diagnóstico da distribuição central de gordura, e é obtido pela divisão do perímetro 

abdominal entre a última costela e a crista ilíaca pelo perímetro dos quadris a nível 

dos trocânteres femorais com o indivíduo em posição ortostática. Índices superiores 

que 0,9 em mulheres e 1,0 em homens definem a distribuição andróide (central) 

nestes indivíduos. A obesidade central (androide) ocorre quando o tecido adiposo se 

localiza principalmente na parte superior do corpo e obesidade periférica (ginóide), 

quando a distribuição ocorre predominantemente na parte inferior do corpo, quadris, 

nádegas e coxas (SOAR, VASCONCELOS, ASSIS, 2004; CARVALHO, 2011).   

 Estudo epidemiológico realizado por Felson 1996 relacionou IMC e a OA de 

joelho e demonstrou que o risco de OA é quatro vezes maior em mulheres com IMC 

entre 30 e 35 Kg/m2 quando comparadas a mulheres eutróficas. Além disto, a 

associação entre obesidade e OA é maior em mulheres que em homens, sugerindo 

que além dos fatores mecânicos, os fatores metabólicos também contribuem com 

nesta relação de causa e efeito (MARTINEZ et al., 2002; VANNUCCI et al., 2002). 

   A obesidade afeta negativamente as estruturas músculo-articulares dos 

membros inferiores, além disto, mulheres obesas apresentam maior suscetibilidade 

ao desenvolvimento de OA (SUTBEYAZ et al., 2007; ALVES, BASSIT, 2013).  

 A mensuração da CA na avaliação clínica de pacientes com Osteoartrite de 

joelho foi destacada por Chacur et  al 2010, em seu estudo foi demonstrado que 

mulheres com IMC>34 kg/m2 apresentaram chance 3,7 vezes maior de  

desenvolverem AO e a circunferência abdominal foi a variável antropométrica que 

melhor se correlacionou com a presença e grau de OA.  

A Osteoartrite (OA) é uma doença reumática degenerativa que atinge as 

articulações sinoviais, envolvendo degeneração da cartilagem hialina e alterações 

inflamatórias, o que justifica a definição da patologia. Pode ser também definida 

como doença articular degenerativa, mas o termo osteoartrite é atualmente o mais 

difundido na literatura. Considera-se de importância a participação de fatores 

mecânicos, bioquímicos, inflamatórios, imunológicos, genéticos e metabólicos. 

(BONFANTE, H. L. et al. 2008; DÍAZ-PRADO,S. et al 2012). 
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Estudos clínicos e radiológicos mostram que a incidência da OA aumenta de 

forma significativa entre a quarta e a quinta década de vida, na mulher no período da 

menopausa e a partir dos 50 anos nos homens, afetando 60% das pessoas com 65 

anos ou mais e 80% daqueles com 75 anos ou mais (FREITAS et al., 1999; FILHO, 

2008).  

Dentre os fatores metabólicos vale ressaltar a ação dos osteoblastos no 

metabolismo do osso subcondral, que mediante estresses mecânicos e químicos 

aumentam a atividade comprometendo a cartilagem articular, pois liberam 

quimiocinas que possivelmente estão envolvidas na remodelagem óssea e 

destruição da cartilagem (LISIGNOLI; TONEGUZZI; POZZI, 1999; SEDA, 2003, 

WANG, X.D et al. 2012). 

 Pode haver também liberação de substâncias pró-inflamatórias, sintetizadas 

pelos condrócitos e pelas células inflamatórias presentes na membrana sinovial, 

como interleucina-1 (IL-1), uma importante citocina pró-catabolismo, e o fator de 

necrose tumoral alfa (TNFα) que induzem a liberação de metaloproteases e ativação 

de enzimas líticas, além de inibir a síntese de componentes da matriz extracelular 

como colágeno tipo II e IX (PRADO, LOFRANO, OYAMA, DAMASO, 2009; 

CATANZARO R et al, 2013). 

A OA do joelho é um dos principais motivos de procura por serviços médicos 

e fisioterapêutico, e sua prevalência vem aumentando com o envelhecimento 

populacional. Os sinais e sintomas clínicos, em geral, são semelhantes e 

apresentam-se como dor, rigidez, instabilidade articular, edema e fraqueza muscular, 

que acarretam diminuição de habilidades funcionais como levantar de cadeiras, subir 

escadas, ajoelhar-se, ficar em pé e andar, além de aumentar a suscetibilidade de 

quedas. (BRYK  et al. 2011). 

Gordon (1993) classifica a OA funcionalmente em quatro classes, de acordo 

com a capacidade do indivíduo em executar as atividades de vida diária (AVD´s), 

como autocuidado e deslocamento e atividades instrumentais (AVI´s) que são as 

ocupacionais, recreativas e esportivas. O comprometimento funcional gerado pela 

OA de joelhos Interfere de maneira negativa na qualidade de vida dos portadores de 

OA (ALVES, BASSIT, 2013). 

A OA pode também ser classificada quanto a sua gravidade pelo questionário 

do índice de Lequesne (1997) que é constituído de 11 questões sobre dor, 
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desconforto e função, sendo seis questões sobre dor e desconforto (específicas para 

a articulação do joelho), uma sobre distância da caminhada e quatro específicas 

para o joelho sobre atividades de vida diária. As pontuações variam de 0 a 24 (sem 

comprometimento a extremamente grave), (LEITE et al. 2011; OLIVEIRA et al. 2012) 

Esta doença pode ainda ser classificada de acordo com a sua gravidade 

através da análise radiológica, quanto à diminuição do espaço articular, a presença 

de osteófitos e a deformidade angular (JANSEN, MARK, 2006; IMOTO et al. 2013; 

SPAHN, KLINGER, HOFMAN, 2013). 

 No Brasil, estima-se 19 milhões de indivíduos com mais de 60 anos de 

idade. A projeção para o ano de 2050, é que esta população suba para mais de 64 

milhões (IBGE, 2008). Este aumento é muito expressivo considerando que a que a 

OA está relacionada à idade e leva a incapacidade física, perda de qualidade de 

vida e altos custos ao sistema de saúde (LE et al, 2012). A doença não tem cura, 

mas tem controle pela dieta, exercícios físicos, uso de órteses, e a administração de 

medicamentos, e cirurgia (próteses) para a manutenção e a promoção da saúde. 

(REZENDE, CAMPOS, PAILO, 2013).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a Promoção da 

Saúde é um processo para capacitação de pessoas, controle e melhoria da saúde 

pública, contribuindo para o bem estar físico, mental e social, uma vez que esta é um 

recurso para a vida cotidiana e não um objetivo de vida. Trata-se de um conceito 

positivo enfatizando recursos sociais e pessoais, assim como capacidades físicas. 

(OMS, 1986). 

Com o intuíto de ampliar e melhorar o acesso público à saúde para toda 

população brasileira o governo  por meio da  Constituição Federal  em 1988 criou o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Este sistema foi gradativamente implantado,  tendo seus princípios 

estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde (Lei no 8.080) no ano de 1990, que trata 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Esta “Lei regula, em 

todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito público ou privado”(MINISTÉRIO DA SAÚDE,1990; FERREIRA et 

al. 2013). 
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O SUS possui princípios ideológicos respaldados na Universalidade, sendo a 

saúde um direito de todos e deve ser provida pelo estado, na Integralidade com 

ações voltadas de forma preventiva e curativa, individual e coletivamente, sendo os 

serviços de atenção primária o primeiro contato do sujeito com o sistema de saúde e 

devem estar organizados de modo a assegurar a continuidade da assistência e a 

integralidade da atenção (SANDOVAL, DINIZ, VILLELA, 2010). Também se baseia 

na Eqüidade com igualdade na oportunidade de acesso aos serviços de saúde. 

 Posui seus princípios organizacionais com base na Descentralização 

atuando em três níveis ou esferas: nacional, estadual e municipal, com 

administração e atribuições próprias, na Hierarquização e regionalização, onde a 

atenção à saúde são estruturados em níveis de complexidade; primário, secundário 

e terciário, sendo o primário oferecido diretamente à população, enquanto os outros  

utilizados apenas quando necessário.  

Os serviços de saúde são também divididos por áreas de abrangência, com 

ações direcionadas a localizações restritas. Com o lançamento da Lei 8.142 de 

1990, o SUS adquire uma característica muito importante com a participação da 

população na sua gestão através de Conferências de Saúde realizadas de quatro 

em quatro anos junto aos Conselhos de Saúde. 

O SUS abrange os serviços públicos de saúde. É constituído por unidades de 

saúde, hospitais, inclusive os universitários, laboratórios, hemocentros, serviços de 

vigilância em saúde e fundações de apoio à pesquisa. Tem como proposta a 

Promoção da Saúde. Na esfera primária atua com ações preventivas e 

democratização de informações relevantes, para melhor esclarecimento à população 

sobre os seus direitos e riscos à sua saúde.  

Com o propósito de estruturar estratégias, dimensionar e direcionar ações 

para a Promoção de Saúde foi criado o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) em 1991, que estabeleceu, através de norma Constitucional em 

1988, a capacitação dos agentes com objetivo de reunir informações relativas às 

necessidades de saúde da população e área de abrângência de sua unidade. O 

trabalho destes agentes seria realizado através de visitas domiciliares, orientação e 

supervisão de um profissional enfermeiro ou médico da unidade de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1991). 

Os agentes comunitários de saúde (ACS) possuem  suas atribuições 

dispostas no PACS, se baseando em ações que estimulam continuamente a 
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organização comunitária, proporcionando esclarecimentos de  fatos que promovam a 

mellhoria de vida da população, fortalecendo os elos de ligação entre a comunidade 

e os serviços de saúde, orientando a comunidade para utilização adequada dos 

serviços, registrando os nascimentos, doenças de notificação compulsória, de 

vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos, cadastrando todas as famílias da sua 

área de abrangência, identificando e registrando as gestantes e crianças de 0 a 6 

anos através de visitas domiciliares, atuando ainda na integração das instituições 

governamentais e não  governamentais e em grupos de associações da comunidade 

(BRASIL, 1991; SANTOS et al, 2010). 

Os ACS atuam em dois importantes programas do Ministério da Saúde: o 

Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) e a Unidade de Saúde da Família 

(SF). Atualmente, esses programas consolidam-se no contexto da municipalização e 

descentralização das ações de atenção primária à saúde no Brasil (LIMA, CORREIA, 

OLIVEIRA, 2012). 

    Em 1994 o Ministério daSaúde lançou o Programa de Saúde da Família (PSF) 

como política nacional de atenção básica, caracterizado por ações de promoção e 

prevenção de saúde com foco no estabelecimento de vínculos (SECRETARIA DE 

POLÍLICAS DE SAÚDE, 2000). Este tem sido denominado Unidade de Saúde da 

Família (SF) com características estratégicas de mudanças de padrão de atenção à 

saúde da população. As práticas da SF tem seu foco de atenção na família e possui 

ações de caráter preventivo sobre a família (GIACOMOZZI, LACERDA, 2006). 

Para Ronzani, Stralen 2003 e Geus et al. 2011, as ações de saúde voltadas 

para atenção primária deveriam focar o indivíduo como um sujeito integrado à família 

e à comunidade com o propósito de centralizar a atenção na saúde com 

integralidade das ações.  

O referente estudo foi realizado no município de Catalão, a escolha se deu 

por abrigar do Campus Catalão da Universidade Federal de Goiás - UFG e, por 

consequência, cenário do processo de implantação de cursos da área da saúde 

onde se localizam as atividades de ensino, pesquisa e extensão, suscitando a 

necessidade de compreensão das práticas de saúde desenvolvidas nesta 

localidade.  

Catalão localiza-se no Sudeste do Estado de Goiás, ocupando uma área de 

3.777,6 km2. Estrategicamente encontra-se em um eixo dinâmico com relação à 

estrutura de transporte que segue: rodovia BR-050 de fácil acesso à Brasília (DF) e 
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São Paulo; rodovias estaduais e ferrovia Centro Atlântica, antiga Rede Ferroviária 

Federal, utilizada exclusivamente para o escoamento de minérios e fertilizantes, 

perfazendo o trajeto Bahia - Mato Grosso - Goiás (IBGE, 2008). 

A população de Catalão estimada pelo IBGE para 2014 é de cerca de 96.836 

habitantes. Possui doze municípios em sua microrregião: Água Fria de Goiás, 

Anhangüera, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, 

Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor e Três Ranchos.  

O município presencia uma modernização na produção agropecuária, mas o 

que atualmente vem incentivando as modificações econômicas, sociais e políticas 

foram os investimentos de empresas renomadas na região como, por exemplo: 

Mitsubish, Jonh Deere, Coperbrás, Fosfértil entre outras. Assim Catalão passou em 

2002 a ocupar o 4º lugar de arrecadação de ICMS no Estado de Goiás. 

A rede de atendimento do município de Catalão foi descrita tomando como 

fundamento as informações disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES, 2009). 

A rede de Atenção Básica (AB) contém doze Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), e quatro Estratégias de Saúde da Família, distribuída no município e em dois 

distritos. Nos distritos são elas: Santo Antônio do Rio Verde - Unidade Básica de 

Saúde e Estratégia de Saúde da Família Américo Machado, em Pires Belo (Unidade 

Básica de Saúde Dr. José da Cruz). No município são elas: Unidade Básica de 

Saúde Prefeito Divano Elias, no Setor Universitário; Unidade Básica de Saúde 

Willian Faiad no Bairro Pontal Norte; Unidade Básica de Saúde Dr. Lamartine Pinto 

de Avelar, no Bairro Santo Antônio; Unidade Básica de Saúde Irmã Iolanda Vaz 

Mendonça no Bairro Castelo Branco; Unidade Básica de Saúde, no Bairro; Unidade 

Básica de Saúde Paulo de Tarso Salviano, no Bairro Pio Gomes e a Unidade Básica 

de Saúde João Moreira de Castro no Bairro São João; Unidade Básica de Saúde 

Santa Terezinha no Bairro Santa Terezinha. Unidade Básica de Saúde e Estratégia 

de Saúde da Família Dr. Bezerra de Menezes no bairro Jardim Paraíso; Unidade 

Básica de Saúde e Estratégia de Saúde da Família Centro de Atenção Integral à 

Criança (CAIC) no Bairro Primavera; Unidade Básica de Saúde e Estratégia de 

Saúde da Família Albino da Silva Barbosa no Bairro Ipanema. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 
  

Verificar a incidência de Obesidade e sua associação com a OA de joelhos 

em indivíduos adultos obesos atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e 

Unidades de Saúde de um município goiano, por meio de uma análise associativa, 

etiológica e dos serviços demandados por esses usuários. 

    

 
Objetivos Específicos: 
 
- Conhecer o perfil epidemiológico de usuários obesos atendidos nas Unidades 

Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família. (Artigo 1) 

- Verificar quais os serviços clínicos de saúde da rede pública são mais utilizados por 

estes usuários. (Artigo 1) 

- Comparar o as variáveis antropométricas entre os grupos pesquisados (Artigo 1) 

- Avaliar o nível de atividade física habitual indivíduos pesquisados. (Artigos 1 e 2) 

- Verificar se há associação entre a OA de joelho e o tempo de obesidade (TO). 

(Artigo 2) 

- Verificar se há associação entre a gravidade da OA com o IMC e com a distribuição 

da gordura corporal.  (Artigo 2) 

- Verificar se há correlação entre as alterações na funcionalidade com o IMC e com a 

distribuição da gordura corporal. (Artigo 2) 

- Comparar a gravidade da osteoartrite entre os grupos pesquisados (Artigo 2) 

- Propor estratégias de promoção e prevenção de saúde baseado nos resultados 

encontrados (Artigos 1 e 2). 
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JUSTIFICATIVA 
 

Estudos epidemiológicos indicam que o aumento de sobrepeso e obesidade 

nos anos que antecedem a terceira idade, incide sobre 60% dos indivíduos, 

tendendo a acentuar-se com o avançar da idade, devido tanto às alterações 

hormonais, quanto à diminuição do metabolismo basal e ao sedentarismo quase 

sempre presente nessa faixa etária (REZENDE, 2013). 

A obesidade e consequente aumento do peso corporal afetam negativamente 

as estruturas músculo-articulares dos membros inferiores (WANDERLEY, 

FERREIRA, 2010), entretanto há poucos estudos que correlacionam a distribuição 

da gordura corporal, o nível de atividade física e os aspectos sociodemográficos ao 

desenvolvimento da osteoartrite em indivíduos obesos. 

Desta forma, é importante correlacionar esses aspectos com o 

desenvolvimento da OA em indivíduos obesos, objetivando evidenciar possíveis 

fatores etiológicos relacionados à OA de joelhos em indivíduos obesos. 

O Brasil nos ultimos anos vive um importante momento de transição 

epidemiológica, com aumento da expectativa de vida, diminuição das taxas de 

mortalidade e fecundidade que configuram um quadro de envelhecimento da 

população. Seria importante que estratégias e ações, principalmente, no setor de 

saúde fossem bem planejadas e executadas para que o país pudesse  adequar-se 

às necessidades da população.  

 No Brasil, observa-se, atualmente que o excesso de peso compromete 

48,5% da população adulta, associadas a isto estão importantes comorbidades que 

põe em risco a saúde ou comprometem a função articular e a qualidade de vida. A 

relação entre essas variáveis, em face de fatores mecânicos, vem sendo alvo de 

vários estudos, mas a sua relação com fatores sociodemográficos não é 

estabelecida, conferindo importância aos estudos que venham abordar essa relação 

contribuindo para a prevenção, tratamento e promoção da saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). 
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CASUÍSTICA E MÉTODOS  
 
Delineamento do estudo 
 

Estudo de base populacional com caráter observacional, analítico e de corte 

transversal, com indivíduos adultos obesos com ou sem diagnóstico clínico de OA de 

Joelho, confirmado por exame radiológico nas incidências de perfil e anteroposterior, 

avaliação clínica e antropométrica. 

 

Amostra 
 
 Foram selecionados de forma aleatória, voluntários adultos, com idade entre 

40 e 60 anos e IMC acima de 30 Kg/m2, provenientes das UBS e SF do município de 

Catalão. 

O convite também foi realizado por ACS do município de Catalão e dos 

Distritos através de visitas domiciliares.  

 
Critérios de inclusão 

 

Usuários das Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da Família. 

Sujeitos com obesidade grau I, II e III com ou sem osteoartrite de joelhos. 

Idade entre 40 e 60 anos. 

Voluntários com bom nível de entendimento e cooperação. 

Estabilidade clínica no momento da avaliação. 

 

Critérios de exclusão 
 

Indivíduos eutróficos e com sobrepeso. 

Indivíduos que já sofreram fraturas nos membros inferiores. 

Presença de doenças imunológicas. 

Déficit neurológicos e /ou cadeirantes. 

Presença de patologias musculoesqueléticas na articulação do joelho que não seja a 

OA. 
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Aspectos éticos 
 

A coleta de dados foi iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em seres Humanos da Universidade de Franca (protocolo no 565863) .  

 Os sujeitos participantes foram, antes, orientados sobre os procedimentos a 

serem realizados na pesquisa e após anuência assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, que autorizou a sua 

participação no processo. No referido termo estavam explícitos: os objetivos, e a 

justificativa do estudo, assim como a liberdade plena de participar ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento sem qualquer ônus, indenização ou 

ressarcimento para qualquer das partes. Também ficou explícito que a participação 

do sujeito no estudo foi de forma voluntária, sem qualquer tipo de remuneração. Da 

mesma forma, ficaram claras todas as garantias de que qualquer eventual despesa 

decorrente da pesquisa não seria de sua responsabilidade e ainda que o conjunto de 

resultados obtidos poderia ser divulgado em eventos científicos, revistas, ou outros 

meios de divulgação.  

 

Materiais 
 
Balança antropométrica com estadiômetro digital da marca WISO®. 

Ficha de avaliação e registro de dados pessoais e antropométricos (Apêndice A). 

Fita métrica. 

Termo de consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A) 

Questionário de nível de atividade física de Baecke (1982) - ( Anexo B). 

Questionário do Índice de Lequesne (1997) -  (Anexo C). 

Tabela de classificação radiológica quanto ao grau da OA segundo Kellgren & 

Lawrence (1957) - (Anexo D). 

Questionário de Classificação Funcional da OA de Gordon (1993) - (Anexo E). 

Computador Dell Inspiron 1545, Processador Pentium (R) – Dual Core 2,10GHz, 3Gb 

(RAM) e Sistema Operacional de 64 bits. 
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MÉTODOS 
 
Medidas antropométricas 

 

A avaliação antropométrica foi realizada nas UBS e SF do Município, em salas 

destinadas pelos coordenadores das unidades, sendo os dados registrados em uma 

ficha de avaliação especificamente desenvolvida para tal fim. 

O critério utilizado para o diagnóstico da obesidade foi o estabelecido pela OMS,  

sendo o índice de massa corporal (IMC), produto da divisão do peso corporal pela 

altura ao quadrado (P/A2): O sobrepeso é estabelecido quando o indivíduo apresenta 

IMC entre 25 e 29,9 kg/m2, a obesidade de grau I  é  definida para  os  indivíduos  com  

o  IMC compreendido entre  30 e 34,9 kg/m2. A obesidade grau II quando o IMC está 

entre 35 e 39,2 kg/m2 e obesidade grau III quando o IMC ultrapassa 40 kg/m2 (OMS, 

1995).  

 

 
Figura 1 – Balança antropométrica com estadiômetro digital utilizada para aferição do peso e altura dos 

participantes. 

. 

Foi calculada a relação cintura-quadril, para classificação do tipo de obesidade, 

esta é representada pela divisão do perímetro abdominal entre a última costela e a 

crista ilíaca pelo perímetro dos quadris no nível dos trocânteres femorais com o 

indivíduo em posição ortostática, através da mensuração pela fita métrica. A 

distribuição androide (central) foi definida pelos  índices superiores  a  0,9 em mulheres 

(SOAR; VASCONCELOS; ASSIS, 2004). 

 Outra medida utilizada na avaliação foi a circunferência abdominal (CA), 

determinada pela mensuração da maior circunferência abdominal, sendo considerada 

aumentada quando o valor foi maior igual a 88 cm (JANSSEN & MARK, 2006).  
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Diagnóstico e classificação da osteoartrite 
  

O diagnóstico da osteoartrite (AO) de joelho foi realizado clinicamente e por meio 

da radiografia ortostática nas incidências de perfil e anteroposterior da articulação do 

joelho dos voluntários que referiram dor na articulação do joelho. 

 Primeiramente os participantes foram selecionados apenas por critérios de 

idade e IMC. Após a avaliação inicial, os participantes de acordo com história e 

exame clínico e foram separados em um grupo de portadores de dor nos joelhos e 

outro de não portadores de dor nos joelhos. Todos os participantes com dor na 

articulação do joelho foram submetidos a exame radiológico, com exceção aos que 

já possuíam o exame por um período menor que um ano. 

Os participantes foram encaminhados ao serviço de Radiologia da Santa Casa 

de Catalão e Hospital São Nicolau para a realização dos exames e possível diagnóstico 

de OA. Após os exames e laudos de radiologia, foi classificado o grau da osteoartrite 

por um médico ortopedista em companhia do pesquisador através da escala de 

(KELLGREN & LAWRENCE, 1957).  

Grau 1: Diminuição do espaço articular duvidosa e possível labiação osteofitária das 

bordas.  

Grau 2:  Osteófitos bem definidos e possível diminuição do espaço articular.  

Grau 3: Osteofitose múltipla, diminuição dos espaço articular bem definida, esclerose 

inicial de bordas e possível deformidade óssea angular. 

Grau 4 : Ampla osteofitose, diminuição articular bem marcada, esclerose severa das 

bordas articulares e deformidades ósseas angulares já bem definidas.  

O questionário do Índice de Lequesne (1997) foi empregado na avaliação para 

classificar também a gravidade da OA de joelho, sendo este, composto por 11 questões 

sobre dor, desconforto e função. Inclui seis questões sobre dor e desconforto 

(específicas para a articulação do joelho), uma sobre distância de caminhada e quatro 

específicas sobre atividades da vida diária. As pontuações para classificação variam de 

0 a 24 representando situações desde a normalidade até extremamente grave, 

passando por níveis intermediários. 

A OA foi, ainda, classificada funcionalmente em quatro classes, de acordo  

segundo (GORDON, 1993): 
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Classe 1: Os pacientes são completamente capazes de executar atividades de vida 

diária (AVD´s) como auto-cuidado e deslocamento, e atividades  instrumentais (AVI´s) 

que são as ocupacionais, recreativas  e esportivas.  

Classe 2: Capazes de executar  AVD´s e AVI´s com exceção das recreativas e 

esportivas.  

Classe 3: Capazes de executar somente atividades de auto-cuidado.  

Classe 4: Limitação para executar todas as atividades AVD´s e AVI´s.  

 

Nível de atividade física 
 

O questionário sobre o Nível de Atividade Física Habitual de Baecke et al., 

(1982) foi aplicado em todos os voluntários com e sem OA, para avaliar o nível de 

atividade física habitual. Ele fornece três escores de atividades físicas realizadas nos 

últimos doze meses, caracterizados por atividades ocupacionais, exercícios físicos e 

atividades de lazer e locomoção, com análise de variável contínua e categórica 

(FLORINDO et al., 2004).  
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 A análise dos dados foi executada utilizando o programa EPI INFO versão 

3.5.4 (www.cdc.gov/epiinfo). Nas comparações para duas proporções foi utilizado o 

Teste Exato de Fisher ou teste Qui-quadrado. Em comparações de variáveis com 

mais de duas categorias foi utilizado a Regressão Logística. Para as comparações 

das variáveis contínuas, foi utilizado o teste T de Student ou o teste não paramétrico 

Wilcoxon-Mann-Whitney. Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado 

o Teste deLilliefors. Como medida de associação foi utilizada a Odds Ratio (OR) 

com intervalo de confiança de 95%. O nível de significância adotado foi de 5%. 
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RESULTADOS 
 

 A tese representa uma análise seletiva dos dados coletados na pesquisa. 

Neste momento, dois artigos científicos reportam os aspectos que tangem a relação 

entre a obesidade e a OA de joelhos, as associações etiológicas e os serviços 

demandados por usuários de Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da 

Família.  

 Todo o desenvolvimento da pesquisa permitirá análises posteriores 

abordando variáveis como: comorbidades associadas, medicamentos em uso, 

exames realizados, concordância entre instrumentos de avaliação.    

 O primeiro artigo aborda a relação entre a obesidade e a OA de joelhos, as 

associações etiológicas e os serviços de saúde demandados por estes usuários. O 

segundo faz uma análise focada na OA de joelhos, associando as características 

antropométricas, o nível de atividade física habitual, o comprometimento articular e 

funcional dos participantes. 

Os mesmos tem o objetivo de analisar a associação entre a obesidade e a 

OA de joelhos com fatores sócio demográficos, e assim contribuir com 

informações que possam auxiliar na prevenção e no tratamento destes agravos, 

visando a Promoção da Saúde da população. 

 Assim os artigos serão descritos na íntegra, conforme as normas para 

apresentação de tese definida pelo Conselho de Curso do Programa de Pós- 

Graduação em Promoção de Saúde da UNIFRAN. 
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 ARTIGO 1  

 

Obesidade e Osteoartrite de Joelhos em Usuários de Unidades Básicas de 

Saúde e Unidades de Saúde da Família: uma análise a ssociativa, etiológica e 

dos serviços demandados  
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Resumo : Dentre as doenças articulares, a Osteoartrite é a mais comumente 

atendida na Atenção Básica. O objetivo deste estudo foi analisar a Osteoartrite de 

joelhos em indivíduos adultos obesos atendidos em Unidades Básicas de Saúde e 

Unidades de Saúde da Família e os fatores associados. Participaram do estudo 226 

indivíduos obesos, com idade entre 40 e 60 anos, sendo que 81 eram casos de OA 

de joelho. A procura por consultas na especialidade ortopedia, depressão, idade 

cronológica e tempo de obesidade estiveram associadas à OA. Concluímos que 

atividades de promoção de saúde implementadas de forma contínua nas Unidades 

Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, bem como em outros espaços, 

pode reduzir sobremaneira o impacto desta doença na população atendida. Para 

aumentar a cobertura de atendimento, principalmente da população masculina, 

destacamos a importância do horário de atendimento dos serviços públicos de saúde 

nestas unidades também no período noturno.  

 

Palavras-chave : Osteoartrite, Obesidade, Antropometria, Atenção Primária à Saúde, 

Promoção da Saúde, Saúde Pública. 
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Abstract:  Osteoarthritis (OA) is the joint disorder most commonly treated in primary 

health care.  The purpose of this study was to analyze knee OA and associated 

factors in obese adult patients treated at Basic Health Units (BHUs) and Family 

Health Units (FHUs).  The study involved 226 obese 40 to 60-year-old patients, 81 of 

which suffered from knee OA. The demand for specialty consultations in orthopedics, 

depression, chronological age and duration of obesity was correlated with OA. We 

concluded that health promotion activities implemented continuously at BHUs and 

FHUs, as well as at other facilities, can greatly reduce the impact this disease has on 

the population. We also emphasize the importance of these units offering nighttime 

public health services in order to increase the coverage of health services, especially 

of the male population.  

 

Keywords: Osteoarthritis, Obesity, Anthropometry, Primary Health Care, Health 

Promotion, Public Health 
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Introdução 

 A partir dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), políticas são 

elaboradas de maneira a proporcionar o desenvolvimento de ações em saúde 

através de serviços em redes. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Saúde da 

Família (SF) são os locais de acesso da população aos diagnósticos e às 

intervenções assistenciais básicas de saúde nos municípios brasileiros1. 

 A obesidade é um problema de saúde com proporção mundial, relacionada ao 

aumento de gordura no corpo devido ao excessivo consumo alimentar e baixo nível 

de atividade física. Várias são as causas, podendo enumerar os fatores 

socioeconômicos, culturais, psicológicos, ambientais e genéticos2. Esta vem sendo 

tratada na literatura, como se seu desenvolvimento fosse algo natural na sociedade 

e dependesse, principalmente, da vontade e comportamento do sujeito em relação à 

dieta e prática de atividade física. Na verdade os fatores etiológicos da obesidade 

estão enraizados na estrutura e funcionamento da sociedade capitalista e no 

sistema de organização social, sendo um problema social difícil de ser revertido3. 

 No Brasil, a prevalência de sobrepeso e obesidade aumentou no quadro 

populacional nacional progressivamente em pesquisas realizadas entre 1974-1975 e 

2008-2009. Nos adultos, a prevalência de sobrepeso aumentou de 15,7% para 

37,7% nos homens e de 20,7% a 31,1% em mulheres. Durante este mesmo período, 

a obesidade aumentou de 2,8% para 12,4% e de 8,0% para 16,9% em homens e 

mulheres, respectivamente4.  

 A OA é a doença articular mais comum. Envolve degeneração, processo 

inflamatório, dor, deformidades, alterações funcionais cotidianas como deslocamento 

e têm como um dos principais desencadeadores a obesidade5. 
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No Brasil a prevalência da Osteoartrite é de 16,9%, responsável por 30 a 40% 

das consultas em ambulatórios de reumatologia, sendo ainda responsável por 7,5% 

de todos os afastamentos de trabalho e a quarta doença a determinar aposentadoria 

(6,2%)6.  

 A incidência da OA aumenta de forma significativa entre a quarta e a quinta 

década de vida, na mulher no período da menopausa e a partir dos 50 anos nos 

homens, afetando 60% das pessoas com 65 anos ou mais e 80% daqueles com 75 

anos ou mais7.  

Devido à alta prevalência da OA em indivíduos obesos, é necessário 

identificar fatores de risco incidentes para a etiologia e progressão da OA, 

compreender como a mesma se manifesta na população, e assim contribuir com a 

prevenção e o tratamento destes problemas visando a promoção da saúde. Desta 

forma torna-se necessário avaliar o perfil epidemiológico de indivíduos usuários do 

SUS para que estratégias de saúde possam ser melhor planejadas contribuindo com 

o bem estar da população e menores custos com o tratamento da OA, diminuindo o 

número de afastamentos por este agravo, uma vez que os estudos que 

correlacionam a obesidade com a OA possuem resultados conflitantes 8, 9, 10, 11. 

Métodos 

Esta pesquisa se desenvolveu em um município de médio porte do Sudoeste 

Goiano com uma população estimada de 96.836 habitantes (IBGE 2014). A rede de 

Atenção Básica (AB) do município é constituída por doze Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), e 4 Unidades de Saúde da Família (SF), distribuídas no município e 

em dois distritos. 

Foram incluídos na pesquisa 226 voluntários, usuários das UBS e SF, com 

Índice de Massa Corpórea (IMC) acima de 30 Kg/m2, de ambos os sexos e idade 
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entre 40 e 60 anos, divididos em dois grupos, o grupo 1, constituído por 81 

indivíduos portadores de OA de joelho e o grupo 2, com 145 indivíduos sem OA de 

joelho. Os participantes foram recrutados por meio de convites fixados em forma de 

cartazes nas unidades de saúde, convites verbais do pesquisador na recepção das 

unidades de saúde e convites em domicílio por intermédio dos agentes comunitários 

de saúde (ACS) em suas respectivas áreas de abrangência. Foi adotado como 

critério de exclusão, indivíduos eutróficos e com sobrepeso, presença de lesões 

músculo-esquelética na articulação do joelho que não fosse a OA, ou que já 

sofreram fratura nos membros inferiores, presença de doenças imunológicas, déficit 

neurológicos e /ou cadeirantes. 

O critério utilizado para o diagnóstico da obesidade foi o estabelecido pela 

Organização Mundial da Saúde para a classificação do IMC, produto da divisão do 

peso corporal pela altura ao quadrado (P/A2)12.  

Foi calculada a relação cintura-quadril, sendo classificado o tipo de 

obesidade, pela divisão do perímetro abdominal entre a última costela e a crista 

ilíaca pelo perímetro dos quadris no nível dos trocânteres femorais com o indivíduo 

em posição ortostática, por meio da mensuração pela fita métrica. A distribuição 

androide (central) definida pelos índices superiores a 0,9 em mulheres e 1 nos 

homens. Outra medida utilizada na avaliação foi a circunferência abdominal (CA), 

determinada pela mensuração da maior circunferência do abdome, sendo 

considerada aumentada quando o valor foi  ≥ a 88cm para mulheres e ≥ a 102 para 

homens10. 

O questionário de Baecke et al.13  foi aplicado para avaliar o nível de atividade 

física habitual dos voluntários. Ele fornece escores caracterizados por atividades 

ocupacionais, exercícios físicos e atividades de lazer e locomoção, realizadas nos 



33 
 

últimos doze meses. O questionário não fornece um escore final em categorias. Para 

se obter este, utilizamos os critérios usados por Turi et al14, em que a pontuação 

total do questionário foi subdividida em quartis como segue: quartil inferior (1º), 

sedentários; quartis intermediários (2º e 3º), moderadamente ativos; e quartil 

superior (4º), ativos. 

Primeiramente os participantes foram selecionados apenas por critérios de 

idade e IMC. Em seguida foram avaliados pelo pesquisador, sendo realizado exame 

físico como inspeção e palpação da articulação do joelho. De acordo com os 

antecedentes históricos e o exame clínico, os indivíduos foram separados em grupo 

OA (possíveis portadores de OA de joelhos) e grupo S/OA (possíveis não portadores 

de OA).  

O diagnóstico da OA foi realizado clinicamente e por meio de radiografia 

ortostática (com exceção dos que já possuíam o exame por um período menor que 1 

ano) em incidências anteroposterior e perfil da articulação do joelho dos voluntários, 

realizado por um ortopedista.  

A coleta de dados ocorreu nas próprias Unidades Básicas de Saúde e 

também nas residências dos participantes em visitas indicadas pelos ACS das 

unidades.  

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos da 

Universidade de Franca, sob o protocolo no565863. Os voluntários foram orientados 

sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Não houve conflito de interesses. 

Análise estatística 

 A análise dos dados foi executada utilizando o programa EPI INFO versão 

3.5.4 (www.cdc.gov/epiinfo). Nas comparações para duas proporções foi utilizado o 
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Teste Exato de Fisher ou teste Qui-quadrado. Em comparações de variáveis com 

mais de duas categorias foi utilizado a Regressão Logística. Para as comparações 

das variáveis contínuas, foi utilizado o teste T de Student ou o teste não paramétrico 

Wilcoxon-Mann-Whitney. Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado 

o Teste de Lilliefors. Como medida de associação foi utilizada a Odds Ratio (OR) 

com intervalo de confiança de 95%. O nível de significância adotado foi de 5%.   

Resultados 

 Foram avaliados participantes das 12 UBS e 4 SF do município estudado. A 

UBS que contribuiu com maior parte da amostra do Grupo 1 foi 12,3% e a menor 

4,9%, já no grupo 2 a que contribui com maior número foi 13,8% e a menor 4,8%. 

 A consulta médica foi o serviço clínico de saúde mais citado pelos pacientes, 

perfazendo um total de 92,6% no Grupo 1 e 91,7% no Grupo 2. Os demais serviços 

clínicos de saúde como a Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, apresentaram baixa 

utilização pelos usuários, que pode sugerir uma menor disponibilidade destes 

serviços de saúde para a população e consequente não utilização de serviços 

multiprofissionais que poderiam proporcionar maior integralidade no cuidado à saúde 

da população.  

 Ao analisar as especialidades médicas mais utilizadas pelos participantes do 

estudo, a clínica geral foi a mais relatada com 42% no Grupo 1 e 55,2% no Grupo 2. 

A ortopedia representou 18,5% no Grupo 1 e 7,6% no 2. Observamos que, 

indivíduos obesos com OA procuram 2,7 vezes mais a especialidade da Ortopedia 

do que as demais especialidades médicas em relação a indivíduos obesos sem OA 

(tabela 1). 

 Os voluntários do grupo 1 eram significantemente mais velhos e mais tempo 

obesos quando comparados com o grupo 2 (tabela 2).  
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 Todos os participantes apresentaram circunferência abdominal maior que 97 

cm e RCQ>0,81. As variáveis antropométricas dos participantes dos dois grupos 

estão apresentadas na tabela 2.   

 A ocorrência de depressão associada foi mais frequente entre os indivíduos 

do grupo 1 (24,7%) quando comparados com o grupo 2 (13,1%) (tabelas 1 e 3). Esta 

foi investigada por meio de questionamento autorreferido sobre comorbidades 

associadas à obesidade. No entanto, apenas 4,9% e 4,8 % dos pacientes dos 

grupos 1 e 2 respectivamente tem acompanhamento psicológico. 

 Quanto ao nível de atividade física, ambos os grupos apresentaram maior 

número de indivíduos moderadamente ativos, porém, o grupo 1 apresentou um 

maior número de indivíduos ativos em relação ao Grupo 2 (tabela 4). Porém, não 

houve diferença significativa na comparação das categorias de atividade física entre 

os grupos (tabela 1).  

 A prática de exercícios físicos foi maior entre os indivíduos do grupo 1 com 

42% da amostra, sendo que destes, somente 12,3% realizam na rede municipal. Já 

no grupo 2 39,3% praticam exercício físico e 11,7% destes realizam na rede 

municipal. (tabela 3) A caminhada foi a modalidade esportiva mais citada pelos 

participantes dos dois grupos, representando 76,5% no grupo 1, destes, 11,8% 

associam com a prática de hidroginástica.  No grupo 2 observamos que 72,1% 

praticam caminhada, e 3,5% associaram com a prática de hidroginástica. 

Discussão 

  As mulheres representaram 84,9% da amostra total, o que demonstra uma 

maior procura e utilização dos serviços de saúde de atenção básica e 

consequentemente leva ao maior registro de incidência da OA no gênero feminino. 

Esses resultados estão de acordo com os apresentados por Malta et al.15 que 
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observou maior incidência de doenças crônicas não transmissíveis no sexo feminino. 

A maior procura pelos serviços de saúde proporciona maior oportunidade de 

diagnóstico de agravos à saúde, já os homens em idade produtiva, que estão em 

maior número ainda alocados no mercado de trabalho, encontram dificuldades na 

busca por atendimento na atenção básica, devido ao horário de funcionamento das 

UBS, tendendo assim a optar por serviços de pronto atendimento hospitalar ou 

consultórios particulares em caráter emergencial16,17,18. Essa situação faz com que a 

atenção básica à saúde adquira uma concepção eminentemente feminina, sendo 

imperativo o desenvolvimento de estratégias para uma maior adesão do gênero 

masculino em ações de prevenção primária e secundária19.  

 Dentre os serviços de saúde disponíveis nas unidades de saúde, as 

consultas médicas foram os mais utilizados (90%), que pode estar relacionado à 

maior disponibilidade desta nas UBS por ser especialidade básica na atenção 

primária. Foi relatada baixa utilização dos demais serviços clínicos como a 

fisioterapia e a nutrição, que estão diretamente relacionadas ao tratamento da 

obesidade e da OA. Em nossa pesquisa notamos que somente 4,9% dos obesos 

portadores de OA realizam fisioterapia e apenas 7,4% fazem acompanhamento 

nutricional, o que demonstra que o tratamento dos pacientes não acontece de forma 

multiprofissional20. Musumeci et al.21 conclui em seu estudo que dietas alimentares 

destinadas a redução de peso, atividade física e a fisioterapia são essenciais no 

tratamento da OA  e devem ser estimuladas aos portadores da doença.  

 O serviço clínico de ortopedia é a especialidade médica mais relacionada ao 

diagnóstico e ao tratamento da OA dentre as especialidades citadas pelos 

participantes. Os participantes do Grupo 1 relataram maior utilização da 

especialidade em relação aos do Grupo 2. A SF é a estratégia mais importante da 
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atenção primária, responsável por prevenção de enfermidades e riscos mais 

prevalentes na comunidade além do atendimento básico de enfermos. A ortopedia 

não se enquadra como especialidade da atenção básica por ser de cunho 

principalmente curativo. Sendo assim, as SF e UBS, apoiadas pelos Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família seriam essenciais para ações de promoção da saúde e 

prevenção da OA de forma integral, deixando a especialidade da ortopedia de ser 

porta de entrada para o tratamento da OA22.  

 Maiores índices de IMC foram verificados entre os pacientes do grupo 1. 

Para Anjos23 o IMC apresenta uma boa correlação com a gordura corporal. Em 

nossa amostra total identificamos 13% dos participantes com IMC > que 40Kg/m2.  

 Sowers and Carrie24 demonstrou associação entre o IMC e OA de joelhos 

devido principalmente ao fato que a OA dos joelhos tem grande relação com a 

situação metabólica altamente inflamatória encontrada na obesidade.   

 A CA não mostrou associação com a presença de OA, porém foram 

registrados valores acima do aceitável em todos os pacientes, o que corrobora com 

os estudos de Holanda et al25 que também observou CA aumentada em indivíduos 

com idade entre 50 e 59 anos.  Meller et al26 concluiu em seu estudo que a elevada 

prevalência de mulheres com IMC elevado, implica na necessidade de políticas 

públicas de saúde que visem não somente a prevenção e o tratamento do excesso 

de peso, mas também da obesidade abdominal, a fim de promover o estado 

nutricional adequado e reduzir as prevalências das doenças associadas. Em nosso 

estudo, todos os voluntários apresentaram CA maior que 97 cm, que associado aos 

elevados valores de IMC observados, confere alto risco a problemas de saúde 

associados a essa parcela da população. Segundo Veloso e Silva27o acúmulo de 

adiposidade na região abdominal é fator de risco para doenças endócrinas, 
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metabólicas e cardiovasculares, mesmo quando o IMC está dentro dos limites da 

normalidade.     

 Outra variável antropométrica importante que demonstrou valores 

aumentados foi a RCQ. Todos os voluntários da pesquisa apresentaram esta razão 

maior que 0,81, e 37% da amostra total apresentaram esta razão maior que 0,9, o 

que representa de acordo com a OMS12 um risco muito alto de complicações 

cardiovasculares para a população feminina e risco alto para a masculina. Esta, não 

apresentou relação com o desenvolvimento da OA nesta pesquisa, mas é 

considerada uma medida de rotina para a educação em saúde e diminuição do 

impacto da OA de joelho na saúde pública28.   

 A idade foi uma variável que mostrou associação estatisticamente 

significante em relação à presença de OA (p=0,01), com maiores idades entre os 

pacientes do grupo 1, esse dado corrobora com os resultados de pesquisas na 

mesma temática29,30. O aumento da idade aumenta à incidência de OA em todas as 

articulações. Quando se trata da articulação do joelho, é importante a relação com a 

capacidade funcional. A dor faz com que o indivíduo evite atividades que a 

intensifique, sendo o joelho uma articulação de transição dos membros inferiores 

que compromete a prática de exercícios envolvidos com o deslocamento e 

consequente diminuição do condicionamento físico e da capacidade funcional5.  

 O tempo de obesidade em anos também se associou com a presença de OA 

de joelhos (p<0,001) o que também reafirma resultado de um estudo na área29. 

 A associação de depressão e AO foi significativa neste estudo (p=0,04). 

Harris et al em seu estudo relatou que a OA é uma condição clínica e insidiosa que 

impacta significativamente no funcionamento físico e mental do indivíduo31. Ao se 

comparar o diagnóstico de depressão entre os grupos estudados, observamos que 



39 
 

indivíduos obesos portadores de depressão têm 2,16 vezes mais chance de ter OA 

associada que indivíduos obesos sem depressão. Apesar de a depressão ser uma 

comorbidade importante  a população estudada foi verificado que apenas 9% da 

amostra total fazem acompanhamento psicológico o que reafirma que o tratamento 

da OA não ocorre de forma multiprofissional. Chen et al.32 em seus achados 

demonstrou que pessoas com OA de joelho e história de queda tem maior risco de 

sintomas depressivos que indivíduos que nunca sofreram quedas e que não 

possuem OA de joelhos. 

 Mudanças no estilo de vida como a inclusão de exercícios e redução de 

comportamentos sedentários contribuem para minimizar eficazmente fatores de risco 

para doenças crônicas. Dentre as melhorias na saúde geral de idosos, inclui-se 

redução dos sintomas depressivos, das medidas antropométricas, além de aumento 

na aptidão física33. 

 A caminhada foi a modalidade esportiva mais praticada entre os 

participantes deste estudo perfazendo um total de 72,6% da amostra total. Segundo 

Del Duca34 em estudo sobre a prática de atividades físicas no lazer a preferência 

pela caminhada se dá pela possibilidade de prática conjunta entre indivíduos que 

vivem acompanhados. Ao término da coleta, os participantes que praticavam 

caminhada receberam orientações gerais do pesquisador sobre como realizar uma 

caminhada de forma eficiente.  

     A atividade física e obesidade são dois indicadores importantes para a 

saúde individual e da população35. Em nosso estudo, observamos que 25% dos 

participantes são sedentários. A amostra se encontra abaixo da média nacional 

divulgada pela OMS em 201136, em que 48,6% dos indivíduos adultos foram 

considerados inativos fisicamente. 
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Considerações Finais 

A OA é um problema de saúde pública que deve ser tratada de forma 

multiprofissional. O atendimento voltado principalmente às consultas médicas, sem 

acompanhamento de outros profissionais impede que a OA, assim como outras 

doenças no âmbito do SUS, sejam tratadas de forma integral e resolutiva.  

 Atividades de promoção de saúde implementadas de forma contínua na 

atenção básica pode contribuir sobremaneira não somente no tratamento da AO e 

obesidade, mas também em outras comorbidades associadas. Além disso, a busca 

ativa em residências como preconiza a Saúde da Família e ampliação do horário de 

atendimento dos serviços públicos de saúde das UBS e SF além do horário 

comercial seriam medidas de fundamental importância para aumentar a assistência 

à saúde da população. 
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Anexos 

 

Tabela 1.  Análise bivariada entre variáveis categóricas de participantes do grupo 1 e 

grupo 2 

Table 1.  Bivariate analysis of categorical variables between participants in group 1 

and group 2. 

 

 

Grupo 1  Grupo 2  
Valor de p Teste OR (IC 95%) 

N % N % 

 

Especialidade médica  

       

Ortopedia 15 57,7 11 42,3 0,02* Qui-quadrado 2,75 (1,19-6,51) 

Outras  

 

66 33,0 134 67,0    

Depressão        

Sim 20 51,3 19 48,7 0,04* Qui-quadrado 2,16 (1,07-4,40) 

Não 

 

61 32,6 126 67,4    

Nível de Atividade Física         

Ativo 18 45,0 22 55,0  Regressão logística 1 

Moderadamente ativo 42 32,3 88 67,7 0,14  0,58 (0,28-1,20) 

Sedentário 21 37,5 35 62,5 0,46  0,73 (0,32-1,67) 
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Tabela 2. Análise bivariada das variáveis numéricas entre os participantes do grupo 

1 e grupo 2. 

Table 2.  Bivariate analysis of numerical variables between participants in group 1 

and group 2. 

 

 

IMC: Índice de massa corporal; CA: Circunferência Abdominal; RCQ:Relação Cintura 

Quadril;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1  

(N=81) 

Grupo 2  

(N=145) Valor de p* 

Média DP Média DP 

Idade (anos) 51,6 ± 5,5 49,4 ± 6,1 0,01 

Altura (m) 1,58 ± 0,07 1,58 ± 0,08 0,77 

Peso (Kg) 89,8 ± 15,2 87,2 ± 15,6 0,23 

IMC (Kg/m2) 35,74 ± 4,9 34,72 ± 5,1 0,14 

RCQ 0,88 ± 0,07 0,88 ± 0,06 0,79 

CA (cm) 111,35 ± 13,2 109,10 ± 11,88 0,19 

Tempo de obesidade (anos) 13,3 ± 7,1 10,4 ± 7,2 <0,001 
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Tabela 3  - Frequência das variáveis físicas e comportamentais dos participantes. 

Table 3  - Frequency of categorical variables studied among participants. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis físicas e comportamentais 
Grupo 1 
(n=81) 

(%) 

Grupo 2 
(n=145) 

(%) 

Sexo Feminino 85,2 85,5 

Sexo Masculino 14,8 14,5 

Depressão  24,7 13,1 

Acompanhamento Psicológico 4,9 4,8 

Acompanhamento Nutricional 7,4 6,2 

Acompanhamento Fisioterapêutico 4,9 4,1 

Prática de Exercício Físico 42 39,3 

Exercícios Físicos na Rede Municipal 12,3 11,7 

       Orientações gerais sobre obesidade nas UBS e SF 55,6 50,3 
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Tabela 4 -  Nível de Atividade Física dos voluntários do estudo segundo interpretação 

do questionário de Baecke et al13 e com escores segundo Turi et al14  

Table 4  - Physical Activity Level of study participants as interpreted by the Baecke 

questionnaire et al13 and scores as Turi et al14 

 

Nível de Atividade Física Grupo 1 (n=81) Grupo 2 (n =145) 

Sedentários 25,9% 24,1% 

Moderadamente ativos 51,9% 60,7% 

Ativos 22,2% 15,2% 
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RESUMO 

Introdução:  A Osteoartrite é uma doença articular degenerativa, caracterizada por 

processo inflamatório, dor, deformidades, alterações da marcha e da funcionalidade 

nas atividades de vida diária; e têm como um dos principais fatores de risco a 

obesidade. Objetivo:  Verificar as possíveis associações existentes entre a 

obesidade e a osteoartrite de joelho em usuários do Sistema Único de Saúde. 

Resultados:  Os achados deste estudo evidenciam que a prática de exercício físico 

regular, diminui o comprometimento funcional em indivíduos obesos portadores de 

Osteoartrite de joelhos. A variável peso demonstrou forte associação com a 

gravidade da Osteoartrite e com o grau de funcionalidade dos pacientes, a 

Circunferência Abdominal e o Índice de Massa Corporal se associaram com o grau 

de degeneração articular e com a funcionalidade dos pacientes. Após análise da 

Odds Ratio, foi observado que pacientes do sexo masculino e pacientes não 

orientados tem consequentemente 7,66 e 9,27 vezes maior chance de desenvolver 

formas graves de Osteoartrite de joelhos. Conclusão:  A partir dos resultados 

apresentados, concluímos que o tempo de obesidade, o tempo de Osteoartrite e a 

falta de orientações ao paciente são variáveis que possivelmente contribuam com a 

evolução da Osteoartrite de joelhos. Indivíduos do sexo masculino apesar de 

apresentar menor incidência, são acometidos de forma mais grave e que, as 

variáveis antropométricas: Peso, Índice de Massa Corporal e Circunferência 

Abdominal são medidas eficazes e de baixo custo que devem ser amplamente 

utilizadas na avaliação e acompanhamento clinico de indivíduos obesos usuários 

dos serviços públicos de saúde.  

 

Palavras-chave:  Osteoartrite, Obesidade, Antropometria, Saúde Pública, Raios X. 
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INTRODUÇÃO 
 
 As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (SF) 

são os locais de acesso aos diagnósticos e às intervenções assistências básicas de 

saúde nos municípios brasileiros, as ações de saúde são desenvolvidas através de 

políticas planejadas a partir dos princípios ideológicos do Sistema único de Saúde 

(SUS).1 

 A obesidade é um problema de proporção mundial, e está relacionada ao 

aumento de gordura no corpo devido ao consumo alimentar excessivo e baixo nível 

de atividade física. Possui etiologia multifatorial, podendo enumerar os fatores 

socioeconômicos, culturais, psicológicos, genéticos e ambientais.2  

 A Osteoartrite (OA) é uma doença reumática degenerativa que compromete 

as articulações sinoviais. Está relacionada com processo inflamatório, dor, 

deformidades, comprometimento da mobilidade e têm como um dos principais  

preditores a obesidade.3,4  

No Brasil, ocupa 30 a 40% das consultas em ambulatórios de reumatologia, é 

responsável por 7,5% de todos os afastamentos de trabalho, a quarta doença a 

determinar aposentadoria com 6,2%, a segunda em auxílio-doença com uma 

prevalência de 16,9%.5 

 A incidência da OA aumenta em mulheres no período da menopausa entre 

os 40 e 50 anos e nos homens a partir dos 50. Devido à elevada prevalência da OA 

em indivíduos obesos e ao impacto socioeconômico causado por estes agravos à 

saúde, surge a necessidade de compreender as características físicas e 

comportamentais dos pacientes e quais as associações com funcionalidade destes.6 

Desta forma torna-se necessário avaliar o perfil antropométrico e comportamental de 

indivíduos usuários do SUS para que estratégias de saúde possam ser melhor 
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planejadas contribuindo com o bem estar da população e menores custos com o 

tratamento da OA, diminuindo o número de afastamentos por este agravo.7,8,9 

MÉTODOS 

 Esta pesquisa se desenvolveu em um município de médio porte do Sudeste 

Goiano com dois distritos totalizando uma população estimada de 96.836 habitantes 

(IBGE 2014). A rede de Atenção Básica (AB) é constituída por doze Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), e quatro Unidades de Saúde da Família (SF) distribuídas 

no município e em dois distritos. 

Foram incluídos no estudo 81 voluntários, usuários das UBS e SF, com Índice 

de Massa Corporal (IMC) acima de 30 Kg/m2 de ambos os sexos e idade entre 40 e 

60 anos portadores OA de joelho, bom nível de entendimento e cooperação e 

estabilidade clínica no momento da avaliação. Os voluntários foram recrutados 

através de: convites fixados em forma de cartazes nas UBS, convites verbais pelo 

pesquisador na recepção das UBS e convites em domicílio por intermédio dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em suas respectivas áreas de abrangência. 

 Foi adotado como critérios de exclusão, indivíduos eutróficos e com 

sobrepeso, presença de lesões músculo-esquelética na articulação do joelho que 

não fosse a OA, ou que já sofreram fratura nos membros inferiores, presença de 

doenças imunológicas, déficit neurológicos e /ou cadeirantes. 

O critério utilizado para o diagnóstico da obesidade foi o estabelecido pela 

OMS para a classificação do o índice de massa corporal (IMC), produto da divisão 

do peso corporal pela altura ao quadrado (P/A2).10 

Foi calculada a relação cintura-quadril (RCQ), sendo classificado o tipo de 

obesidade, pela divisão do perímetro abdominal entre a última costela e a crista 

ilíaca pelo perímetro dos quadris no nível dos trocânteres femorais com o indivíduo 
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em posição ortostática, através da mensuração pela fita métrica. A distribuição 

androide (central) definida pelos índices superiores a 0,9 em mulheres. Outra 

medida utilizada na avaliação foi a circunferência abdominal (CA), determinada pela 

mensuração da maior circunferência abdominal, sendo considerada aumentada 

quando o valor foi maior igual a 88cm para mulheres e maior igual a 102cm para 

homens.11 

O diagnóstico da OA foi realizado clinicamente e por meio de Radiografia 

Ortostática em incidências Anteroposterior (AP) e Perfil (P) da articulação do joelho 

dos participantes, realizada por um ortopedista que ainda classificou o grau de OA 

de acordo com a classificação radiológica de Kellgren (CRK).12, 13 (Figura 1) 

O questionário do nível de Atividade Física Baecke et al14 foi aplicado para 

avaliar o nível de atividade física habitual dos participantes. Ele fornece escores 

caracterizados por atividades ocupacionais, exercícios físicos e atividades de lazer e 

locomoção, realizadas nos últimos doze meses. O questionário não fornece um 

escore final em categorias. Para se obter este, utilizamos os critérios usados por 

Turi15, em que a pontuação total do questionário foi  subdividida em quartis como 

segue: quartil inferior (1º), sedentários; quartis intermediários (2º e 3º), 

moderadamente ativos; e quartil superior (4º), ativos. 

A escala da Classificação Funcional de Gordon (CFG) foi utilizada para  

classificar funcionalmente os portadores de OA de joelhos. Ela é dividida em quatro 

classes de acordo com a capacidade de realizar  atividades de vida diárias 

instrumentais e esportivas.16 

Primeiramente os participantes foram selecionados apenas por critérios de 

idade e IMC. Em seguida foram avaliados pelo pesquisador, sendo realizado exame 

físico como inspeção e palpação da articulação do joelho. Os participantes de 
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acordo com suas histórias e o exame clínico foram submetidos a exame radiológico 

do joelho, com exceção dos que já possuíam o exame por um período menor que 1 

ano. O diagnóstico da OA foi confirmado após análise dos exames de RX por um 

experiente ortopedista da área. 

A coleta de dados aconteceu nas próprias Unidades Básicas de Saúde e 

também nas residências dos participantes em visitas indicadas pelos ACS das 

unidades de Saúde da Família.  

A pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em 

Humanos sob protocolo no565863. Os voluntários foram orientados sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 A análise dos dados foi executada utilizando o programa EPI INFO versão 

3.5.4 (www.cdc.gov/epiinfo). Nas comparações para duas proporções foi utilizado o 

Teste Exato de Fisher ou teste Qui-quadrado. Em comparações de variáveis com 

mais de duas categorias foi utilizado a Regressão Logística. Para as comparações 

das variáveis contínuas, foi utilizado o teste T de Student ou o teste não paramétrico 

Wilcoxon-Mann-Whitney. Para a verificação da normalidade dos dados foi utilizado 

o Teste deLilliefors. Como medida de associação foi utilizada a Odds Ratio (OR) 

com intervalo de confiança de 95%. O nível de significância adotado foi de 5%. 

RESULTADOS 

 Fizeram parte do estudo 81 indivíduos obesos com idade entre 40 e 60 

anos, usuários das 12 UBS e 4 SF de um município de médio porte do sudeste 

goiano com a população estimada de 96.836 habitantes. A média de idade foi de 

51,58 ± 5,52 anos, o sexo feminino representou 85,2% da amostra. 
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 Ao avaliar o estado civil dos participantes, observou-se que 67,9% possui 

união estável, sendo 2,5% amasiados e 65% casados.  Apenas 8,6% dos indivíduos 

são solteiros, 12,3% são divorciados e 11,1% são viúvos. 

 Observou-se maior incidência de OA entre os indivíduos brancos 48,1%, o 

grupo étnico pardo com 37% da amostra, o grupo Negro com 13,6% e o Amarelo 

1,2%.  

 Quanto ao nível de escolaridade 64,2% dos indivíduos pesquisados 

possuem como grau máximo de escolaridade o Ensino Fundamental 2, (24,7%) o 

Ensino Médio e apenas (1,2%) possuem Formação Superior. 

 Foram citadas 25 profissões pelos participantes, predominantemente 51,9 % 

a profissão “do lar”, as demais profissões foram distribuídas em proporções 

equivalentes. 

As variáveis antropométricas dos participantes estão representadas em média 

e desvio-padrão na Tabela 1. 

Segundo a CRK 39,5% dos participantes possuem grau 1 de OA,  25,9% grau 

2 (OA mínima), 23,4% grau 3 (OA moderada) e 11,2% grau 4 (OA severa). 

Em relação a CFG,  38,3% dos pacientes pertencem à classe 1, 49,4% classe 

2, vale ressaltar que os pacientes dessa classe possuem limitação para atividades 

esportivas e recreativas e 12,3% pertencem à classe 3.  

 Foi relatado por 62 % dos participantes que os mesmos já receberam 

orientações gerais sobre OA e 55,6% foram orientados sobre obesidade nas UBS e 

SF. 

 A média do tempo de obesidade em anos foi de 11 ± 7,15 e do tempo de OA 

foi de 3 ± 3,01. 



56 
 

 A prática de exercício físico foi citada por 42% da amostra, onde somente 

12,3% realizam em serviços oferecidos na rede municipal. A caminhada foi a 

modalidade esportiva praticada por 64,7% dos participantes, destes, 11,8% 

associam com a prática de hidroginástica. A maioria dos participantes da pesquisa 

79,4% praticam exercício físico três vezes ou mais semanalmente.  

 De acordo com a análise de frequência de interpretação do questionário do 

nível de Atividade Física Baecke, 22,2% dos participantes são considerados ativos 

fisicamente, 51,9% são considerados moderadamente ativos e (25,9%) são 

sedentários. 

 Houve associação estatística entre as variáveis numéricas: Peso, CA, IMC, 

TO, TOA e categóricas como a prática de exercício físico, o sexo e a orientações. 

gerais sobre OA quando analisadas em relação às escalas de Gordon e Kellgren. 

 DISCUSSÃO 

 O sexo feminino representou 85,2% da amostra, que demonstrou uma maior 

utilização dos serviços de saúde das UBS, e maior incidência de AO de joelhos no 

sexo feminino. Esses resultados estão de acordo com Malta 200917 que observou 

maior incidência de Doenças Crônicas não Transmissíveis no sexo feminino e 

atribuiu a possibilidade que, a maior procura pelos serviços de saúde proporciona 

maior oportunidade de diagnóstico de agravos à saúde. Apesar da incidência da OA 

ter sido menor no sexo masculino, após a análise de OR observou-se que os 

homens apresentam 7,66 vezes mais chance de desenvolver formas mais graves da 

doença (Tabela 2).  

 O IMC apresenta boa associação com a gordura corporal e com a OA devido 

ao ambiente metabólico altamente inflamatório encontrado na obesidade18,19, em 

nosso estudo foi encontrado associação significativa entre esse índice a CFG 
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(p=0,02) e também à CRK (p=0,04), onde maiores valores de IMC foram 

encontrados em indivíduos classe 3 e 4 das duas escalas descritos nas Tabelas 3 e 

4. 

 Foi identificado 14% dos participantes com IMC > que 40Kg/m2. De 

Oliveira20 observou em seu estudo que apesar de sua baixa prevalência na 

população (0,81%), a obesidade mórbida já responde por quase um quarto dos 

custos atribuíveis à obesidade no sistema público de saúde. Se a atual epidemia não 

for controlada, a prevalência de obesidade no Brasil vai aumentar gradualmente nos 

próximos anos, bem como os seus custos e associado a alta incidência da OA neste 

grupo, afetando a sustentabilidade financeira do sistema público de saúde brasileiro. 

 A CA também mostrou associação significativa ao desenvolvimento da 

Osteoartrite. Maiores valores foram observados em indivíduos classe 3 e 4 da CRK 

(p=0,02) e da CFG (p=0,01) conforme Tabelas 3 e 4.  Todos os voluntários 

apresentaram CA maior que 99 cm, isto associado ao elevado valor de IMC 

observado, confere alto risco a problemas de saúde associados a essa parcela da 

população. Segundo Veloso e Silva21 o acúmulo de adiposidade na região 

abdominal é fator de risco para doenças endócrinas, metabólicas e cardiovasculares, 

mesmo quando o IMC está dentro dos limites da normalidade. 

 A RCQ é considerada uma medida de rotina para a educação em saúde e 

diminuição do impacto da OA de joelho na saúde pública22. Todos os voluntários da 

pesquisa apresentaram esta razão maior que 0,81, e 37% da amostra total 

apresentaram esta razão maior que 0,9, o que representa de acordo com a OMS10 

um risco muito alto de complicações cardiovasculares para a população feminina e 

risco alto para a masculina. Esta, apresentou forte associação ao grau de 

comprometimento articular (p<0,01), sendo encontrado maiores valores em 
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voluntários com grau 3 e 4 da CRK (Tabela 3). Em relação à CFG, não houve 

associação significativa (Tabela 4).  

 O tempo de Obesidade em anos (TO) em anos se associou fortemente com 

o comprometimento funcional (p<0,001), foi observado maior média de TO nos 

pacientes das classes 3 e 4  da CFG apresentaram como descrito na Tabela 4, e 

também se associou com o grau de comprometimento articular (p=0,01), onde os 

pacientes classes 3 e 4 da CRK demonstraram ter maior tempo de obesidade em 

média o que corrobora com estudo na área.23 

 O tempo de OA em anos (TOA) se associou fortemente com a 

funcionalidade dos pacientes com OA (p<0,001), sendo a média de TOA maior nos 

pacientes das classes 3 e 4  da CFG conforme Tabela 4, e se associou com o grau 

de comprometimento articular (p=0,01), onde os pacientes classes 3 e 4 da CRK 

demonstraram ter maior tempo de OA em média. A relação da variável TOA com a 

obesidade também foi estudada por Vasconcellos et al, mas sem resultados 

significativos.24 

 A orientação ao paciente foi investigada tanto em relação à obesidade 

quanto à OA e foram associadas ao comprometimento articular e à funcionalidade. A 

orientação à OA teve forte associação com a CRK, após análise de OR, observou-se 

que pacientes não orientados possuem 9,27 vezes mais chance de desenvolver 

formas mais grave da OA. Esse dado corrobora com resultado de estudo nessa 

temática, que conclui com a importância da educação do paciente sobre a sua 

doença e a importância do comportamento ativo no seu tratamento.2 

 Mudanças no estilo de vida como a inclusão de exercícios e redução de 

comportamentos sedentários contribuem para minimizar eficazmente fatores de risco 

para doenças crônicas.25 
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 O nível de Atividade Física Habitual dos participantes não mostrou 

associação com a evolução da OA nesta análise (Tabelas 2 e 5), mas a pratica de 

exercício demonstrou importante fator de proteção. Pacientes que praticam exercício 

físico tem 87% menos chance de desenvolver maior comprometimento funcional 

conforme análise por OR (Tabela 5).  

 A caminhada foi a modalidade esportiva mais praticada entre os 

participantes deste estudo perfazendo um total de 72,6% da amostra total. Segundo 

Del Duca26 em estudo sobre a prática de atividades físicas no lazer a preferência 

pela caminhada se dá pela possibilidade de prática conjunta entre indivíduos que 

vivem acompanhados. Ao término da coleta, os participantes que praticavam 

caminhada receberam orientações gerais do pesquisador sobre como realizar uma 

caminhada de forma eficiente.  

 Em nosso estudo, observamos que 26% dos participantes são sedentários 

segundo a análise do questionário NAFH Baeck. A atividade física é um indicador 

importante para a saúde individual e da população27, 48,6% dos indivíduos adultos 

são considerados inativos fisicamente segundo média nacional divulgada pela OMS 

em 201128, pode ser observado em nossa pesquisa que a amostra se encontra 

abaixo da média nacional. 

CONCLUSÃO  

 A partir dos nossos resultados, concluímos que o tempo de obesidade, o 

tempo de Osteoartrite e a falta de orientações ao paciente são variáveis que 

possivelmente contribuam com a evolução da Osteoartrite de joelhos.  

 Indivíduos do sexo masculino apesar de apresentar menor incidência, são 

acometidos de forma mais grave, o que demonstra a necessidade de estratégias de 

saúde com busca ativa em residências como preconiza a Saúde da Família e 
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ampliação do horário de atendimento dos serviços públicos de saúde das UBS e SF 

além do horário comercial para aumentar a assistência à saúde da população e em 

especial dos homens, e que, as variáveis antropométricas são medidas eficazes e 

de baixo custo que devem ser amplamente utilizadas na avaliação e 

acompanhamento clinico de indivíduos obesos usuários dos serviços públicos de 

saúde.  
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ANEXOS 

Tabela 1 - Média e desvio-padrão das variáveis antropométricas dos participantes 

Características dos 

participantes  

(n=81) 

Idade (anos) 52 ± 5,52 

Peso (Kg) 84,7 ± 15,2 

Índice Massa Corporal (Kg/m2) 34,71 ± 4,96 

Circunferência Abdominal (cm) 112,2 ±13,2 

Relação Cintura Quadril  0,882 ± 0,063 

Tempo de Obesidade (anos) 11 ± 7,15 

Tempo de Osteoartrite (anos) 3 ± 3,01 
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Tabela 2 . Análise bivariada entre variáveis categóricas dos pacientes e a avaliação 
de Kellgren. 
 
 

Variáveis 
Graus 1 e 2   Graus 3 e 4  Valor 

de p 
Teste OR (IC 95%) 

N %  N % 

Sexo          

Masculino 3 25,0  9 75,0  < 0,01 Exato de Fisher 7,66 (1,94-38,39) 

Feminino 50 72,5  19 27,5    

Etnia          

Branco 26 66,7  13 33,3 0,99 Qui-quadrado 1,10 (0,43-2,82) 

Não branco 27 64,3  15 35,7    

Orientação OA          

Sim 42 84,0  8 16,0 < 0,001 Qui-quadrado  9,27 (3,27-27,98) 

Não 11 35,5  20 64,5    

Orientação Obesidade          

Sim 31 68,9  14 31,1 0,61 Qui-quadrado 0,71 (0,27-1,81) 

Não 22 61,1  14 38,9    

Exercício Físico          

Sim 26 76,5  8 23,5 0,12 Qui-quadrado 0,41 (0,15-1,11) 

Não 27 57,4  20 42,6    

Exercíci o Físico na Rede 

Pública 

        

Sim 9 90,0  1 10,0 0,07 Exato de Fisher 0,18 (0,01-1,21) 

Não 44 62,0  27 38,0    

Nível Atividade Física 

Habitual (Baecke) 

        

Ativo 14 77,8  4 22,2  
Regressão 

logística 
1 

Moderadamente ativo 26 61,9  16 38,1 0,23  2,15 (0,60-7,69) 

Sedentário 13 61,9  8 38,1 0,28  2,15 (0,52-8,89) 
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Tabela 3 . Análise bivariada entre variáveis numéricas dos pacientes e a avaliação de 
Kellgren 
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Tabela 4 . Análise bivariada entre variáveis numéricas dos pacientes e a classificação 
funcional de Gordon 

 

 

 

Variáveis 
Classes 1 e 2   Classes 3 e 4  Valor 

de p 
Teste OR (IC 95%) 

N %  N % 

Sexo         

Masculino 9 75,0  3 25,0 0,16 Exato de Fisher 2,90 (0,52-13,44) 

Feminino 62 89,9  7 10,1    

Etnia          

Branco 36 92,3  3 7,7 0,18 Exato de Fisher 2,37 (0,57-12,10) 

Não branco 35 83,3  7 16,7    

Orientação sobre obesidade          

Sim 40 88.9  5 11,1 0,48 Exato de Fisher 0,77 (0,19-3,13) 

Não 31 86,1  5 13,9    

Orientação sobre osteoartrite          

Sim 45 90,0  5 10,0 0,31 Exato de Fisher  0,58 (0,14-2,35) 

Não 26 83,9  5 16,1    

Exercício físico          

Sim 33 97,1  1 2,9 0,03 Exato de Fisher 0,13 (0,01-0,85) 

Não 38 80,9  9 19,1    

Exercício físico na rede pública          

Sim 9 90,0  1 10,0 0,64 Exato de Fisher 0,76 (0,03-5,58) 

Não 62 87,3  9 12,7    

*Nível de Atividade l Física 

Habitual (Baecke) 

        

Ativo 17 94,4  1 5,6  Regressão logística 1 

Moderadamente ativo 39 92,9  3 7,1 0,08  3,49 (0,65-12,67) 

Sedentário 14 66,7  7 33,3 0,07  4,78 (0,90-21,40) 
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Tabela 5 . Análise bivariada entre variáveis categóricas dos pacientes e a 
classificação funcional de Gordon 
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Figura 1:  RX em incidência anteroposterior da articulação do joelho dos participantes (A) diminuição do espaço 

articular duvidosa e possível labiação osteofitária das bordas. (B) osteófitos bem definidos e possível diminuição do 

espaço articular; (C) - osteofitose múltipla moderada, diminuição do espaço articular bem definida, esclerose inicial 

de bordas e possível deformidade óssea angular; (D) - ampla osteofitose, diminuição do espaço articular bem 

marcada, esclerose severa das bordas articulares e deformidades ósseas angulares já bem definidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A obesidade é um problema de saúde relacionado a várias comorbidades, 

entre elas a OA de joelhos. Essa por sua vez, pode comprometer o bem estar e por 

em risco a saúde da população. A partir dos resultados encontrados, concluímos que 

o tempo de obesidade, o tempo de Osteoartrite, a idade e as orientações ao 

paciente são variáveis que possivelmente contribuam com a evolução da 

Osteoartrite de joelhos. As variáveis antropométricas: Peso, Índice de Massa 

Corporal e Circunferência Abdominal são medidas eficazes e de baixo custo que 

devem ser amplamente utilizadas na avaliação e acompanhamento clinico de 

indivíduos obesos na Atenção Básica. A procura por consultas na especialidade 

ortopedia, depressão, estiveram associadas à OA. A incidência de OA é menor em 

Indivíduos do sexo masculino, mas estes são acometidos de forma mais grave. 

Conclui-se ainda que atividades de promoção de saúde implementadas de forma 

contínua nas UBS e SF, bem como em outros espaços, pode reduzir sobremaneira o 

impacto desta doença na população atendida. Para aumentar a cobertura de 

atendimento, principalmente da população masculina, destacamos a importância da 

busca ativa e do horário de atendimento dos serviços públicos de saúde nestas 

unidades também no período noturno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

REFERÊNCIAS 
 
ALVES, J.C.; BASSITT, D.P. Qualidade de vida e capacidade funcional de idosas 
com osteoartrite de joelho. Einstein (São Paulo) , v.11, n.2, p. 209-215, 2013.  
 
 
BARALHAS, M.; PEREIRA, M.A.O. Prática diária dos agentes comunitários de 
saúde: dificuldades e limitações da assistência. Rev. bras. enferm. , v.66, n.3, p.358-
365, 2013. 
 
 
BERNARDO, C.O.; BOING A.F.; VASCONCELOS, F.A.; PERES, K.G.; PERES, M. 
A. Association between tooth loss and obesity in Brazilian adults: a population-based 
study. Rev. Saúde , v.46, n.5, p. 834-842, 2012. 
 
 
BONFANTE, L.H.; MACHADO, L.G.; CAPP A.A.; PAES, M.A.S.; LEVY, R.A.; 
TEIXEIRA, H.C. Avaliação do uso da hidroxicloroquina no tratamento da osteoartrite 
sintomática de joelhos. Rev. Bras. Reumatol. , v.48, n.4, p. 208-212, 2008.  

 
 

BRYK, F.F.; JESUS, J.F.; FUKUDA, T.Y.; MOREIRA E.G.; MARCONDES F.B.; 
SANTOS MG. Efeito imediato da utilização da joelheira elástica em indivíduos com 
osteoartrite. Rev. Bras. Reumatol. ,  v.51, n.5, pp. 440-446, 2011. 
 
 
CARVALHO, W.R.G.; GONÇALVES, E.M.; RIBEIRO, R.R.; FARIAS, E.S.; 
CARVALHO, S.S.P.; GUERRA-JÚNIOR, G. Influência da composição corporal sobre 
a massa óssea em crianças e adolescentes. Rev. Assoc. Med. Bras. , v.57, n.6, p. 
662-667, 2011.  
 
 
CATANZARO, R., LORENZETTI, A, SOLIMENE, U.; ZERBINATI N.;  MILAZZO 
M., CELEP G., SAPIENZA C., ITALIA A., POLIMENI A., MAROTTA F. Testing a novel 
bioactive marine nutraceutical on osteoarthritis patients. Acta Biomed. , v.1; n.84, 
p.30-37, 2013. 
 
 
CHACUR, E.P.; SILVA, L.O.; LUZ, G.C.P.; KAMINICE, F.D.; CHEIK, N.C. Avaliação 
antropométrica e do ângulo quadricipital na osteoartrite de joelho em mulheres 
obesas. Fisioter. Pesqui. , v.17, n.3, p. 220-224, 2010. 
 
 
CIMMINO M.A.; SCARPA R.; CAPORALI R.; PARAZZINI F.; ZANINELLI A.; SARZI-
PUTTINI P. Body mass and osteoarthritic pain: results from a study in general practice. 
Clin Exp Rheumatol. , v.31, n.4, 2013. 
 
 



72 
 

DE LORENZI; D.R.S.; BASSO E.; FAGUNDES P.O.; SACILOTO B. Prevalência de 
sobrepeso e obesidade no climatério. Rev. Bras. de Ginecol. e Obstet. , v.27, n.8, p. 
479-484, 2005. 
 
 
DÍAZ-PRADO, S.; CICIONE, C.; MUIÑOS-LÓPEZ, E.; HERMIDA-GÓMEZ, T.; 
OREIRO,  N.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, C.;  BLANCO, F.J. Characterization of 
microRNA expression profiles in normal and osteoarthritic human chondrocytes. 
BMC Musculoskeletal Disorders , v.13, n.144, p.1-14, 2012.  
  
 
DIVISÃO TERRITORIAL DO BRASIL. Divisão Territorial do Brasil e Limites 
Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 1de julho de 2008.  
 
 
DILLON C.F.; RASCH E.K.; GU Q.; HIRSCH R. Prevalence of knee osteoarthritis in 
the United States: arthritis data from the Third National Health and Nutrition 
Examination Survey 1991-94. J Rheumatol. , v.33, n.11, p. 2271-2279, 2006. 
 
 
FELSON, D.T., Does excess weight cause osteoarthritis and, if so, why? Ann. 
Rheum. Dis. , v.55, p. 668-670, 1996. 
 
 
FERNANDES A.M.S.; LEME L.C.P.; YAMADA E.M.; SOLLERO C.A. Avaliação do 
índice de massa corpórea em mulheres atendidas em ambulatório geral de ginecologia. 
Rev. Saúde Pública , v. 27, n.2, p. 69-74, 2005.  
 
 
FILHO NETO, M.P.;  CARVALHO, E.T. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica . 
São Paulo: Editora Atheneu. p. 227-235, 2000 
 
 
FERREIRA NETO, J.L.; KIND, L.; RESENDE, M.C.C.; COLEN, N.S. Processos da 
construção da Política Nacional de Promoção da Saúde. Cad. Saúde Pública , v.29, 
n.10, p. 1997-2007, 2013. 
 
 
FLORINDO, A.A.; LATORRE, M.R.; JAIME, P.C.; TANAKA, T.; ZERBINI, C.A.F. 
Metodologia para a avaliação da atividade física habitual em homens com 50 anos ou 
mais. Rev. Saúde Pública , v.38, n.2, p.307-314, 2004. 

 
 

FRANCISCHI, R.P.P.; PEREIRA, L.O.; FREITAS, C.S. Obesidade: atualização sobre 
a sua etiologia, morbidade e tratamento. Rev. Nutr. , v.13, n.1, p.17-28, 2000. 
 
 
FREITAS, E.V.; PY., L.; NERI, A.L.; CANÇADO, FAX; GORZANI, M.L.; NIEMAN, D.C. 
Exercício e Saúde . 10a ed., São Paulo: Editora Manole; 120p. , 1999. 



73 
 

GEUS, L.M.M.; MACIEL, C.S.; A importância na inserção do nutricionista na 
Estratégia Saúde da Família. Ciênc. saúde coletiva , v.16, n.1, p. 797-804, 2011. 

 
 

GIACOMOZZI, C.M.; LACERDA, M.R. A prática da assistência domiciliar dos 
profissionais da estratégia de saúde da família. Texto contexto - enferm. , v.15, n.4, 
p.645-653, 2006. 

 
 

GORDON, N.F. Arthritis Your Complete Exercise Guide , Dallas/Texas: 1993. 
 
 
IMOTO, A.M.; PECCIN, M.S.; TEIXEIRA, l.E.; SILVA, K.N.; ABRAHÃO, M.; 
TREVISANI, V.F. Is neuromuscular electrical stimulation effective for improving pain, 
function and activities of daily living of knee osteoarthritis patients? A randomized 
clinical trial. Sao Paulo Med. J. , v.131, n.2, p.80-87, 2013.  
 
 
JANSSEN, I; MARK, A.E. Separate and combined influence of body mass index and 
waist circumference on arthritis and Knee osteoarthritis. International Journal of 
Obesity , v.1, n.6, p.1-6, 2006. 
 
 
KELLGREN, J.H.; LAWRENCE, J.S. Radiological assessment of osteoarthritis. Ann. 
Rheum. Dis. , v.16, p.494-501, 1957. 

 
 

LE, T.K., MONTEJANO, L.B.; CAO, Z.; ZHAO Y.; ANG D. Health care costs in US 
patients with and without a diagnosis of osteoarthritis. J Pain Res. , v.5, n. 1, p.23-30, 
2012. 
 
 
LEITE, A.A.; COSTA, A.J.; LIMA, B.A.M.; PADILHA, A.V.L.; ALBUQUERQUE, E.C.; 
MARQUES, C.D.L. Comorbidades em pacientes com osteoartrite: frequência e 
impacto na dor e na função física. Rev. Bras. Reumatol. , v.51, n.2, p.118-123, 2011.  
 
 
LEQUESNE, M.G.; DANG, N.; LANE, N., Sport pratice and osteoarthritis of the limbs. 
Osteoarthritis Cartilage , v.5, n. 2, p. 75-76, 1997. 
 
 
LIMA, A.P.; CORREA, A.C.P.;  OLIVEIRA, Q.C. Conhecimento de Agentes 
Comunitários de Saúde sobre os instrumentos de coleta de dados do SIAB. Rev. 
bras. enferm. , v.65, n.1, p.121-127, 2012.    
 
 
LISIGNOLI, G.; TONEGUZZI, S.; POZZI, C. Proinflammatory cytokinas and chemokine 
production and expression by human osteoblast isolated from patients with rheuma-toid 
arthritis and osteoarthrits. J. Reumatol. , v.26, p. 791-799, 1999. 
 



74 
 

 
MARTÍNEZ, A.M.R; BLANCO, W.A.; ROSS, R.M.O. Efectividad del tratamiento 
termal en pacientes con gonartrosis. Atención de enfermería. Revista Cubana 
Enfermer. , v.18, n.1, p. 23-26, 2002. 
 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei n o 8.808 de 19 de setembro de 1990. 
 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei n o 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 
 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Programa 
Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. Manual d o Agente Comunitário 
de Saúde.  Brasília, 1991. 
 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Saúde da Família: saúde dentro de 
casa.  Brasília: MS/ Fundação Nacional de Saúde, set. 1994. 
 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da família no Brasil: linhas 
estratégicas para o quadriênio  1999/2002. Brasília, 1999. 
 
 
OLIVEIRA, A.M.I.; PECCIN, M.S.; SILVA, N.G.; TEIXEIRA, L.E.P.P.; TREVISANI, 
V.F.M. Impacto dos exercícios na capacidade funcional e dor em pacientes com 
osteoartrite de joelhos: ensaio clínico randomizado, Rev. Bras. Reumatol. , 2012, 
vol.52, n.6, p.876-882.  
 
 
OMS. Carta de Ottawa para a promoção da saúde. Versão portuguesa “Uma 
Conferência Internacional para a Promoção da Saúde com vista a uma nova 
Saúde Pública” , 17-21 Novembro, Ottawa, Canada. Lisboa: Direcção Geral de 
Saúde, 1986. 
 
 
PEDRONI, J.L.; RECH, R.R.; HALPERN, R.; MARIN, S.; ROTH, L.R.; SIRTOLI, M.; 
CAVALLI, A. Prevalência de obesidade abdominal e excesso de gordura em 
escolares de uma cidade serrana no sul do Brasil. Ciênc. saúde coletiva , vol.18, 
n.5, pp. 1417-1425, 2013. 
 
 
PRADO, W.; LOFRANO, M.C.; OYAMA, L.M.; DAMASO, A.R. Obesidade e adipocinas 
inflamatórias: implicações práticas para a prescrição de exercício. Rev Bras Med 
Esporte , v.15, n.5, p.378-383, 2009. 
 
PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DO BRASIL POR SEXO E IDADE - 1980-2050 
database on the Internet. IBGE. 2008.  
 



75 
 

 
RASIA, J.; BERLEZE, E.; BIGOLIN, S.E.; SCHNEIDER, R.H., A relação do sobrepeso e 
obesidade com desconfortos musculoesqueléticos de mulheres pós menopausa. 
RBCEH, Passo Fundo, v.4, n.1, p 28-38, 2007.  
 
 
REZENDE, M.U.; CAMPOS, G.C.; PAILO, A.F. Conceitos atuais em 
osteoartrite. Acta ortop. bras ., v.21, n.2, p. 120-122, 2013.  
 
 
RONZANI T.M.; STRALEN C.J.V. Dificuldades de implementação do Programa de 
Saúde da Família como estratégia de reforma do sistema de saúde brasileiro. Rev 
APS., v.6 n. 2, p.99-107, 2003. 
 
 
SANDOVAL, E.G.B.; DINIZ, F.L.; ,VILLELA, W.V.  Aproximações e lacunas entre 
Atenção Primária em Saúde, Estratégia Saúde da Família e Promoção de Saúde: 
uma revisão conceitual. Investigação , v.10, n.2, p.50-54, 2010. 
 
 
SANTOS, L.P.G.S.; FRACOLLI, L.A.O. Agente Comunitário de Saúde: possibilidades 
e limites para a promoção da saúde. Rev. esc. enferm. USP , v.44, n.1, p. 76-83, 
2010. 

 
 
SEDA, H. Osteoporose e Osteoartrose são Mutuamente Excludentes?  Rev. Bras. 
Reumatol. , v.43, n. 6, p. 358-363, 2003.   
 
 
SILVA, D.A.S.; PETROSKI, E.L .; PERES, M.A. Prehypertension and hypertension 
among adults in a metropolitan area in Southern Brazil: population-based study. Rev. 
Saúde Pública , v.46, n.6, p. 988-998, 2012. 
 
 
SPAHN G.; KLINGER H.M.; HOFMANN G.O. The Effect of Arthroscopic Debridement 
and Conservative Treatment in Knee Osteoarthritis. Sportverletz Sportschaden , v.27, 
n.4, P.226-31, 2013. 
 
 
SOAR, C.; VASCONCELOS, F.A.G.; ASSIS, M.A.A. A relação cintura quadril e o 
perímetro da cintura associados ao índice de massa corporal em estudo com escolares. 
Cad. Saúde Pública , v. 20, n.6, p.1609-1616, 2004.  
 
 
SECRETARIA DE POLITICAS DE SAUDE. Departamento de Atenção 
Básica. Programa Saúde da Família. Rev. Saúde Pública , v.34, n.3, p.316-319, 
2000.  
 
 



76 
 

SUTBEYAZ, T.S.; SEZER, N.; KOSEOGLU, B.F.; IBRAHIMOGLU, F.; TRKIN, D. 
Influence of Knee Osteoarthritis on Exercise Capacity and Quality of Life in Obese 
Adults. Obesity , v.15, n. 8, p. 2071-2076, 2007. 
 
 
VANNUCCI, A.B.; SILVA, R.G.; LATORRE, L.C. Osteoartrose. Revista Brasileira de 
Medicina ,  v.59, p.35-46, 2002.  
 
 
WANG, X.D.; KOU, X.X.; HE, D.Q.; ZENG, M.M.; MENG, Z.; B, R.Y.; LIU, Y.; 
ZHANG, J.N.; GUN, Y.H.; ZHOU, Y.H.l. Progression of Cartilage Degradation, Bone 
Resorption and Pain in Rat Temporomandibular Joint Osteoarthritis Induced by 
Injection of Iodoacetat. Rev. Plos One , v.7, n.9, p.1-12, 2012.  
 
 
WANDERLEY, E.N.; FERREIRA, V.A. Obesidade: uma perspectiva plural. Ciênc. 
saúde coletiva , v.15, n.1, p.185-194, 2010. 
 
 
World Health Organization. Obesity: Preventing and managing the global Epidemic. 
Report of a WHO Consultation on Obesity , Geneva: WHO; 1998.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

 ANEXOS 
 
                Anexo A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12) 

 

Nome do participante: _________________________________________________ 

Documento de identidade:_________________  

Data de nascimento ____/_____/____. 

CPF nº: ______________________________      

Endereço:_______________________________  

Bairro: __________________________ CEP: ________________   

CIDADE:____________________________ 

Telefone(s) _____________________________________________ 

 

EU, acima qualificado CONCORDO em participar da pesquisa “Obesidade 

e Osteoartrite de Joelhos em Usuários das Unidades Básicas de Saúde no Município 

de Catalão - GO: uma análise associativa, etiológica e dos serviços demandados por 

esses usuários.”, coordenada pelo pesquisador responsável Dr. Cassiano Merussi 

Neiva e conduzida por Eduardo Paul Chacur aluno/pesquisador do curso de 

Doutorado em Promoção da Saúde da Universidade de Franca. Explicaram-me que 

esta pesquisa se justifica porque no Brasil, observa-se, atualmente que o excesso de 

peso compromete 48,5% da população adulta, associadas a isto estão importantes 

co-morbidades que põe em risco a saúde ou comprometem a funcionalidade e a 

qualidade de vida, entre elas está a Osteoartrite de joelhos, alvo deste estudo. 

 

1. Ao ser convidado a participar, explicaram-me que os objetivos da pesquisa são: 

Verificar a incidência de Obesidade e sua correlação com a Osteoartrite de joelhos 

em indivíduos adultos obesos. Os procedimentos realizados na pesquisa não trarão 

quaisquer danos à minha saúde, entretanto você poderá se sentir constrangido(a) 

em responder os questionários ou realizar exame radiográfico; 

 

2. Os procedimentos de coleta de dados são: dados de identificação, mediadas 

antropométricas como peso, altura, circunferência abdominal, questionário do nível 
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de atividade física e da gravidade da osteoartrite e radiografia-RX, se caso 

necessário. Não será feito nenhum procedimento que lhe traga desconforto e risco à 

sua vida. 

 

3. Estou ciente de que os benefícios esperados por participar neste estudo são: 

Proporcionar conhecimento da realidade da população que frequentam as Unidades 

Básicas de Saúde do município de Catalão com relação ao comprometimento da 

Obesidade e a Osteoartrite de joelhos, contribuindo com informações que possam 

auxiliar posteriormente a promoção da saúde da população através do 

direcionamento das ações de saúde, tanto preventiva como curativa destas 

enfermidades. 

 

4. Explicaram-me que o(s) pesquisador(es) garantirão o sigilo absoluto quanto a 

minha identidade, e meus dados antropométricos, minhas informações relatadas nos 

questionários e meu exame de Raio-X ficará sob sua responsabilidade e as penas 

sob previstas na Lei brasileira  

5. Sei que minha participação é livre não importando quaisquer prejuízos pessoais, e 

que não implica quaisquer tipos de recebimento de remuneração, auxilio ou 

subsídio, também sei, que não tenho o dever de pagar por minha livre participação; 

 

6. Estou ciente de que poderei, a qualquer momento, desistir da participação, sem 

que isso implique responsabilização, ou o cancelamento dos serviços oferecidos por 

esta instituição. 

 

7. Terei o direito de me dirigir, a qualquer momento, ao(s) pesquisador(es) e ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca, para os esclarecimentos 

sobre dúvidas que surgirem durante a pesquisa, tendo portanto o direito à 

informação; 

 

8. Por fim, receberei uma cópia deste documento com os nomes e telefones de 

contato do pesquisador e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Franca.  
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Declaro que concordo LIVREMENTE em participar desta pesquisa, pois fui 

totalmente esclarecido pelo pesquisador e entendi os objetivos, riscos e benefícios 

de minha participação neste estudo.  

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do participante (Sujeito da Pesquisa) 

 

 

 

Catalão,        de                               de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Nome do Pesquisador Responsável (Orientador): Dr. Cassiano Merussi Neiva 

(Orientador) 

Tel para contato: (16) 98121-2069 

Nome do Pesquisador (Orientado): Eduardo Paul Chacur 

Tel para contato: (64) 81751212 / (34)9661-4118/ (34)3224-1193   

E-mail: eduardochacur@ufg.br 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca: (16) 3711-8904.  

E-mail: cepe@unifran.br.  

Endereço: Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 CEP: 14404-600, Pq. Universitário, 

Franca, São Paulo. 
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DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 
 
DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas 

no Capítulo IV da Resolução 466/12 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, 

o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa acima qualificado para a 

realização desta pesquisa. 

 

Catalão, 15 de janeiro de 2014. 

 

 

_____________________________________________________ 

     Assinatura do Pesquisador Responsável (nome por extenso) 
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Apêndice A 

 

Ficha de avaliação: 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Rua:__________________________________________              no __________ 

Telefone:______________________Bairro:_______________ CEP: __________ 

Estado civil: _________________                       Raça: ______________________ 

Idade: ______________________            Escolaridade: _____________________ 

Profissão atual: ___________________  Profissão anterior: _________________ 

UBS que frequenta: ________________  

Qual serviço de saúde que mais utiliza: ________________________________ 

Consulta Médica (Especialidade): ____________________________________ 

Faz acompanhamento com: 

Nutricionista: SIM ___   NÂO___         Psicólogo: SIM ___   NÂO___ 

Já consultou com: 

Nutricionista: SIM ___   NÂO___         Psicólogo: SIM ___   NÂO___ 

Participa de programa de exercício físico na rede pública: SIM ___ NÂO___  

Diagnóstico de depressão auto-referido:  SIM ___ NÂO___  

Medicamentos em uso: _________________________________________________  

Dados vitais:  

PA: _______ x ______ mmHg    FC: ________ bpm     FR: ______ irpm 

Exames: ________________________________________________________ 
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História Familiar: __________________ 

Altura:________          Peso: _________________     IMC: _________________ 

Relação cintura-quadril: _________ Circunferência abdominal: ____________ 

Faixa etária de desenvolvimento da obesidade: _______   TO: _____________ 

Tempo de obesidade em anos: ________________ 

Obesidade na Família: SIM ___ NÂO___    Grau de parentesco:  ____________ 

Possui alguma co-morbidade: __________________ 

Co-morbidade na família: ______________________ 

Já recebeu orientação sobre obesidade: SIM ___ NÂO___  

Tabagismo: Fuma: SIM ____ NÃO ____            Já fumou: SIM ___ NÂO___  

Quantos cigarros ao dia em média: ____________ 

Tempo: _____________________ 

Possui alguma patologia em membros inferiores:  SIM ____ NÃO _____ 

Qual ________________ Possui patologia  imunológica: SIM ___ NÂO___ 

Tempo de desenvolvimento da Osteoartrite em anos: _______________ 

Já recebeu orientação sobre osteoartrite: SIM ___ NÂO___ 

Sente dor em algum lugar?  ________ 

Local__________________________ 

EAD      0}-----------------------------------------------------------------}10 

Realiza exercício físico       SIM ________        NÂO _______ 

Tipo de exercício físico ______________   Frequência: ___________________ 
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Anexo B 

                

Questionário do Nível de Atividade Física Habitual (Baecke, J. A. H. 1982 ) 

NOME: ___________________________________________ IDADE__________ 

 

OCUPAÇÃO 

 

P1) Qual a sua principal ocupação (descrever)______ ________________________ 

48. Trabalho em escritório, vendas, maioria do tempo sentado, sem grande esforço físico. 

49. Trabalho fabril, encanador, carpinteiro, serralheiro, mecânico, trabalho com esforço físico 

moderado 

50. Trabalho em construção civil, pedreiro, marceneiro, carregador, com grande esforço físico. 

 

P2) No trabalho, o Sr.(a) senta-se : 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) sempre 

 

P3) No trabalho, o Sr.(a) fica em pé: 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) sempre 

 

P4) No trabalho, o Sr.(a) anda: 

1 (  ) nunca 
2 (  ) raramente 
3 (  ) algumas vezes 
4 (  ) freqüentemente 
5 (  ) sempre 
 

P5) No trabalho, o Sr.(a) carrega objetos pesados : 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) muito freqüentemente 
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P6) Depois do trabalho, o Sr.(a) sente-se fisicamen te cansado: 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) muito freqüentemente 

 

P7) No trabalho, o Sr.(a) sua: 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) muito freqüentemente 

 

P8) Em comparação com outras pessoas do seu convívi o e com a mesma idade, o Sr.(a) acha que 

seu trabalho é fisicamente : 

1 (  ) muito mais leve 

2 (  ) mais leve 

3 (  ) da mesma intensidade 

4 (  ) mais intenso 

5 (  ) muito mais intenso 

ÍNDICE OCUPACIONAL: [P1 + (6-P2) + P3+P4+P5+P6+P7+P 8] / 8 _____________ 

 

ESPORTES  

P9)  O Sr.(a) pratica algum esporte : Sim (  )           Não (  ) 

P9a) Em caso de sim:  

     

INTENSIDADE 

Qual esporte você pratica mais freqüentemente ?_ ________________________ 

 0,76 (  ) bilhar, boliche, vela, outro esporte sem deslocamento ativo. 

 1,26 (  ) ciclismo, dança, natação, tênis, vôlei, caminhada 

 1,76 (  ) basquete, boxe, futebol, canoagem, ginástica, corrida, musculação 

 

TEMPO 

Quantas horas por semana ? 

0,5 (  ) < 1 

1,5 (  ) 1-2 

2,5 (  ) 2-3 

3,5 (  ) 3-4 

4,5 (  ) > 4 
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PROPORÇÃO 

Quantos meses por ano ? 

0,04 (  ) < 1 

0,17 (  ) 1-3 

0,42 (  ) 4-6 

0,67 (  ) 7-9 

0,92 (  ) > 9 

 

P9a) INTENSIDADE X TEMPO X PROPORÇÃO ( _______________ ) 

              

INTENSIDADE 

P9b) O Sr.(a) prática algum segundo esporte: _____________________________ 

0,76 (  ) bilhar, boliche, vela, outro esporte sem deslocamento ativo 

1,26 (  ) ciclismo, dança, natação, tênis, vôlei, caminhada 

1,76 (  ) basquete, boxe, futebol, canoagem, ginástica, corrida, musculação 

                 

TEMPO 

Quantas horas por semana ? 

0,5 (  ) < 1 

1,5 (  ) 1-2 

2,5 (  ) 2-3 

3,5 (  ) 3-4 

4,5 (  ) > 4 

 

PROPORÇÃO    

Quantos meses por ano ? 

0,04 (  ) < 1 

0,17 (  ) 1-3 

0,42 (  ) 4-6 

0,67 (  ) 7-9 

0,92 (  ) > 9 

 

P9b) INTENSIDADE X TEMPO x PROPORÇÃO  ( ___________ __ ) 

 

P9 = P9a + P9b  ( __________ ) 

1 (  ) 0 

2 (  ) 0,01 a < 4 

3 (  ) 4 a < 8  

4 (  ) 8 a < 12 

5 (  ) > ou = 12  
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P10) Em comparação com outras pessoas de seu convív io e da mesma idade, o Sr. (a) acha que a 

atividade de seu lazer é: 

1 (  ) muito menor 

2 (  ) menor 

3 (  ) da mesma intensidade 

4 (  ) maior 

5 (  ) muito maior 

 

P11) Durante seu lazer o Sr.(a) sua: 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) muito freqüentemente 

 

P12) durante seu lazer, o Sr.(a) pratica esportes: 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

 

ÍNDICE DE ATIVIDADE ESPORTIVA: [ P9 + P10 + P11 + P 12] / 4 ______________ 

 

LAZER 

 P13) Durante seu lazer, o Sr.(a) assiste TV: 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) muito freqüentemente 

 

P14) Durante seu lazer, o Sr.(a) anda a pé: 

1 (  ) nunca 

2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) muito freqüentemente 

 

 P15) Durante seu lazer, Sr.(a) anda de bicicleta: 

1 (  ) nunca 
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2 (  ) raramente 

3 (  ) algumas vezes 

4 (  ) freqüentemente 

5 (  ) muito freqüentemente 

 

P16) Quanto minutos habitualmente o Sr.(a) anda a p é ou de bicicleta por dia, indo e voltando do 

trabalho, escola ou compras: 

1 (  ) <5 

2 (  ) 5-15 

3 (  ) 15-30 

4 (  ) 30-45 

5 (  ) > 45 

 

ÍNDICE DE ATIVIDADE DO LAZER: [ (6-P13) + P14 + P15  + P16] / 4 ( _________ ) 

 

SUMÁRIO 

 

INDÍCE 

 

VALOR 

OCUPACIONAL 

......................................................... 

(                ) 

ATIVIDADE ESPORTIVA 

......................................................... 

(                ) 

ATIVIDADE NO LAZER 

......................................................... 

(                ) 

 

 

TOTAL ABSOLUTO (a + b + c) ( _________) 

 

 

TOTAL MÉDIO (a + b + c / 3)    ( _________ )    
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 Anexo C  

 

Índice de Lequesne (Gravidade de Osteoartrite de jo elhos) 

 

Item                                                                                      Pontos  

I - Dor ou desconforto 

a) Durante a noite deitado 

- só com movimento ou em certas posições                                  01 

- sem movimentação                                                                      02 

b) Duração da rigidez matinal ou dor após levantarse                     

- < 15 minutos                                                                               01    

- 15 minutos ou mais                                                          02 

c) Dor após permanecer de pé por 30’                                           01 

d) Dor ao caminhar 

- só após andar algum tempo                                                        01 

- logo após iniciar a caminhada                                                     02 

e) Dor ou desconforto após estar sentado por 2 h                        01 

 

II - Distância máxima de caminhada 

- mais de 1 km, mas limitado                                                         01 

- cerca de 1 km (cerca de 15’)                                                       02 

- entre 500 e 900 m (cerca de 8-15’)                                             03 

- entre 300 e 500 m                                                                       04  

- entre 100 e 300 m                                                                       05 

- menos que 100 m                                                                       06 

- com 1 bengala ou muleta                                                           +1  

- com 2 bengalas ou muletas                                                       +2               

 

III - Atividades de Vida Diária 

- é capaz de subir um lance de escadas?                                 0 a 2                        

- é capaz de descer um lance de escadas?                              0 a 2 

- é capaz de se agachar?                                                          0 a 2 

- é capaz de andar em solo irregular?                                       0 a 2   

Sendo, 
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0 - é capaz de fazer com facilidade 

0,5-1-1,5 - é capaz de fazer com dificuldade (que pode ser graduada) 

2 - impossível de fazer 

 

 

Pontos                                                                                    Graus 

1 a 4 pontos                                                                            Leve 

5, 6, 7                                                                                      Moderado 

8, 9, 10                                                                                    Grave 

11, 12, 13                                                                                Muito Grave 

> 14                                                                                         Extremamente Grave 
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Anexo D 

 

Classificação radiológica quanto ao grau da OA segu ndo KELLGREN (1979) 

 

Grau 1 - diminuição do espaço articular duvidosa e possível labiação osteofitária das 

bordas; 

 

Grau 2 (OA mínima) - osteófitos bem definidos e possível diminuição do espaço 

articular; 

 

Grau 3 (OA moderada) - osteofitose múltipla moderada, diminuição do espaço articular 

bem definida, esclerose inicial de bordas e possível deformidade óssea angular; 

 

Grau 4 (OA severa) - ampla osteofitose, diminuição do espaço articular bem marcada, 

esclerose severa das bordas articulares e deformidades ósseas angulares já bem 

definidas. 
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Anexo E 

 

Classificação Funcional de Gordon nas AVD`s e AVI`s  da OA segundo Gordon 

(1993) 

 

Classe 1: Completamente capazes de executar as atividades do dia-a-dia como 

deslocamento e auto-cuidado (AVD) e atividades instrumentais como ocupacionais e 

recreativas (AVI) e esportivas. 

 

Classe 2: Capazes de executar AVD`s e AVI`s mas limitados para atividades 

recreativas e esportivas. 

 

Classe 3: Capazes de executar somente atividades básicas de auto-manutenção. 

 

Classe 4: Limitação para executar todas as atividades AVD`s e AVI`s. 

 

 

 

Nome 

 

________________________________________________________________ 

 

Resultado do questionário: 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 


