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INTRODUÇÃO:  Este  estudo  faz  parte  da  primeira  etapa  de  um  projeto  maior  chamado  "Avaliação
domiciliar  da  saúde  musculoesquelética  de  idosas  sintomáticas  para  osteoartrite  de  joelho  em
comunidades da Serra Gaúcha". OBJETIVO: Caracterizar os principais fatores de risco e sintomas clínicos
de  idosas  acometidas  por  osteoartrite  (OA)  de  joelho  cadastradas  em  uma  Unidade  Básica  de  Saúde
(UBS)  gerenciada  pela  Universidade  de  Caxias  do  Sul.  METODOLOGIA:  Trata-se  de  um  estudo
observacional. A amostra foi do tipo intencional, composta por idosas cadastradas na UBS Galópolis, na
cidade de Caxias do Sul, divididas em dois grupos: grupo com OA e grupo sem OA de joelho. Inicialmente,
foram coletados nos prontuários dados referentes à idade, altura, massa corporal e diagnóstico clínico de
OA de joelho. Os critérios de inclusão do estudo foram: não usar muletas ou andadores, não apresentar
artrite-reumática  e  diabetes,  não  ter  prótese  de  joelho.  Para  ambos  os  grupos,  a  funcionalidade  foi
avaliada  por  meio  dos  escores  de  dor,  rigidez  e  função  obtidos  pelo  questionário  Western  Ontario  and
McMaster  Universities  Arthritis  Index  (WOMAC)  e  o  nível  de  atividade  física  foi  avaliado  por  meio  do
Questionário  Internacional  de  Atividade  Física  (IPAQ)  adaptado  para  idosos.  Foi  realizada  estatística
descritiva  com  cálculo  de  média  e  desvio  padrão  para  todas  as  variáveis.  Test  t  para  amostras
independentes  foi  usado  para  avaliar  as  diferenças  entre  os  grupos  (p<0,05).  RESULTADOS:  Foram
analisados 584 prontuários de idosas, sendo que, dessas, 18 atenderam aos critérios de inclusão e foram
selecionadas para o estudo. O grupo com OA (n=9) apresentou idade de 70,88±8,11 anos, altura de 1,
61±0,07 metros, massa corporal total de 77,33±8,64 kg e índice de massa corporal (IMC) de 29,77±2,79
kg/m²  e  o  grupo  sem OA  (n=9),  apresentou  idade  de  77,11±7,25,  altura  de  1,58±0,05  metros,  massa
corporal  total  de  67,55±10,64  kg  e  IMC  de  26,67±3,62  kg/m².  Pacientes  com  OA  apresentaram  IMC  e
peso significativamente maior que pacientes sem OA (p<0,05), bem como um menor nível de atividade
física  (p<0,05).  Quanto  à  funcionalidade,  observou-se  escores  de  dor,  rigidez  e  disfunção
significativamente  maiores  nos  pacientes  com OA (p<0,001).  CONCLUSÃO:  Idosos  com OA apresentam
quadro de sedentarismo, sobrepeso, dor e rigidez articular crônica. Avaliações periódicas destas variáveis
são recomendadas para prevenção e adequação da intervenção. Estudos longitudinais precisam ser feitos
para confirmação destes achados.
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