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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A osteoartrite (OA) apresenta vários fatores para a sua progressão, levando 

à degradação da cartilagem, não voltando a sua normalidade, assim os indivíduos que 

apresentam a OA têm como sintomas a rigidez articular, a dor e as crepitações, tendo como 

elementos principais para o desenvolvimento o sobrepeso, a obesidade e o envelhecimento. 

OBJETIVO: Avaliar a prevalência de osteoartrite de joelho em idosos com excesso de peso. 

METODOLOGIA: O estudo fora realizado no Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em 

Promoção da Saúde, da UNICESUMAR, incluindo idosos com idade acima de 60 anos, os 

quais consentiram em participar do estudo, porém foram excluídos aqueles com os dados 

incompletos na avaliação, os que não responderam ao questionário e os que realizaram 

cirurgia de artroplastia. Para tanto, foi utilizado o questionário WOMAC (Western Ontario 

And Mcmaster Universities Osteoarthritis Index) como ferramenta de pesquisa para o 

presente estudo. RESULTADOS: Foram inscritos 86 pacientes, ao final restaram 47, sendo 35 

mulheres e 12 homens, avaliados nos três domínios separadamente: dor, rigidez e 

funcionalidade. Grande parte da amostra não apresentou dor e nem rigidez, já na 

funcionalidade houve o predomínio de pouca limitação nas atividades de vida diária. 

CONCLUSÃO: A idade avançada em conjunto com o excesso de peso são fatores de risco 

que aceleram o surgimento e a progressão de osteoartrite de joelho e neste estudo, o WOMAC 

apresentou scores muito baixo em seus itens indicando baixa incapacidade funcional, pelo 

fato de participação prévia do projeto de intervenção. 

 

Palavras-chave: Osteoartrite. Joelho. Obesidade. Qualidade de Vida. 

 

 

PREVALENCE ANALYSES OF OSTEOARTHRITIS IN ELDERLY PEOPLE’S 

KNEES 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Many are the factors that contribute to the Osteoarthritis’s progression in a 

patient. The cartilage degradation is one among these factors that result on the impossibility of 

full regeneration of the cartilage, what forces the OA patients to induce symptoms as articular 

rigidity, pain and crepitation, along with obesity and ageing, these are some aspects of 

overweight development. OBJECTIVE: To evaluate the Osteoarthritis in elderly people’s knees. 

METHODOLOGY: The study was carried out at UNICESUMAR’s Cross-Curricular 

Laboratory of Intervention and Health Promotion, including elderly over 60 years old with their 

own consent. Those with incomplete data during the evaluation, that did not answer the survey 



and those who had already been submitted to Arthroplastic surgery have not been considered in 

this study. For our purposes, the WOMAC questionnaire (Western Ontario and Macmaster 

Universities Osteoarthritis Index) was an important tool for research. RESULTS: From the 

initially subscribed 86 patients the survey were carried out with 47, being 35 female, and 12 male 

patients. Each one of them was individually evaluated, following WOMAC, under the three 

domains of analysis: Pain, Articular rigidity and Functionality. Most of the patients did not 

present either pain or rigidity, as for functionality, little were the limitations in daily activities. 

CONCLUSION: Age and overweight are both acceleration factors for the osteoarthritis 

progression in the knees, and in this study, the WOMAC questionnaire scored low due to 

patients previous participation at the intervention project. 

 

Keywords: Osteoarthritis. Knee. Obesity. Quality of Life. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento, segundo os estudos da Organização Mundial da Saúde 

(OMS, 2005), caracteriza-se como um agrupamento de processos atrelados aos genes, 

entre as definições, uma degradação funcional, progressiva e sistêmica do corpo 

humano, levando a diminuição das adaptações às situações de estresse e maior chance de 

desenvolvimento de patologias relacionadas à velhice. A população do mundo, de 

acordo com as Organizações das Nações Unidas (ONU, 2019), está envelhecendo muito 

rápido e, até 2050, uma em cada cinco pessoas terá mais de 60 anos.  A ONU (2019) 

ainda afirma que a quantidade de pessoas com mais de 80 anos deverá triplicar em 2050, 

de 143 milhões em 2019 para 426 milhões. 

Estudos recentes, como o de Pillatt, Nielsson e Schneider (2019), acreditam que 

o Brasil será, em 2025, o sexto país na colocação mundial em número absoluto de 

idosos. Por sua vez, Santos et. al. (2015) ressaltam o impacto econômico que o sistema 

de saúde enfrenta ao encarar o processo de envelhecimento, pois o mesmo traz novas 

modificações para o meio e os portadores de doenças crônicas, por falta de um 

tratamento eficaz e sem controle, acabam sendo mais susceptíveis a evoluírem com 

sequelas e incapacidade. Hoje, é indispensável às pesquisas e atualizações para o 

tratamento de pessoas idosas, sendo uma necessidade que todos os países do mundo 

deveriam adotar, principalmente, os países em desenvolvimento, como o próprio Brasil 

(OMS, 2005).  

Somando-se a isto, a osteoartrite (OA) apresenta vários fatores para a sua 

progressão, levando a degradação permanente da cartilagem articular (SANTOS et. al., 

2020). O joelho e quadril são as articulações mais afetadas pela OA e ela está dentro das 

doenças reumáticas que mais atinge os idosos, afetando cerca de 16% da população do 

Brasil (MIGUEL et. al., 2012). Indivíduos que apresentam a OA têm como sintomas: a 

rigidez articular, a dor e as crepitações, tendo como elementos principais para o 

desenvolvimento o sobrepeso, a obesidade e o envelhecimento (AURICHIO; 

REBELATTO; CASTRO, 2010; MATTOS et al., 2015). Já Alfieri, Silva e Battistella 

(2017) colocam a obesidade dentro dos fatores etiológicos para a OA, devido à 

sobrecarga articular causada pelo excesso de peso favorecendo o surgimento de 

osteófitos e esclerose do osso subcondral, isto mostra porque obesos têm três vezes mais 

o risco de adquirir a OA.  
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A OA leva o indivíduo a ter fraqueza muscular, sendo que os flexores e 

extensores de joelho estão entre as musculaturas mais afetadas, junto a isso, leva as 

pessoas a apresentarem alterações de postura, fazendo com que os indivíduos tenham um 

declínio em sua funcionalidade, um risco maior a ter quedas, assim como aumentam o 

surgimento de dor e acelera o processo da sarcopenia (AGUIAR et al., 2016; 

FERNANDES; NOGUEIRA, 2016; SANTOS et al., 2011).  De acordo com Fernandes et 

al. (2018), os maiores fatores para as fraturas e quedas são as alterações do equilíbrio e 

da diminuição de força muscular, as quais levam a quadros de fratura de fêmur e 

hospitalizações. 

A maior parte da população que sofre da OA é afetada diretamente em suas 

atividades de vida diária (AVD) devido seus sintomas e 25% dessa população, 

aproximadamente, tem alguma alteração na sua funcionalidade, como rigidez matinal, 

redução de mobilidade e até atrofia muscular (SANTOS et al., 2015). O sexo feminino 

apresenta uma prevalência de maior risco de desenvolvimento não só da OA, mas 

também da obesidade, sendo que a soma dessas doenças trazem consigo um grande 

problema tanto à sociedade, quanto aos serviços de saúde, uma vez que aumentam os 

riscos para institucionalizações, gerando assim maiores gastos na saúde 

(VASCONCELOS; DIAS; DIAS, 2008). Portanto, é necessário entender esta patologia e 

os malefícios que traz, para assim elaborar uma intervenção de maneira mais adequada e 

efetiva. (ALVES; BASSITT, 2013). 

O Western Ontario and Mcmaster Universities Osteoarthritis Index  (WOMAC) 

é um questionário específico para OA, avaliando a dor, rigidez articular e 

funcionalidade, amplamente recomendado pelo Colégio Americano de Reumatologia e 

pela Sociedade de Pesquisa em Osteoartrite (SANTOS et al., 2015). O tratamento 

conservador da OA aplica-se em controle da dor, da diminuição de força e movimentos, 

com a utilização de medicamentos, repouso, orientações e a prescrição de exercício 

(FERNANDES; NOGUEIRA, 2016). A fisioterapia, junto dos cuidados clínicos, pode 

retardar o processo de evolução da OA, promovendo analgesia, ganho de força, trofismo 

muscular e aumentando a amplitude de movimento, assim melhorando a capacidade 

funcional e a qualidade de vida da população com sobrepeso e obesidade 

(WIBELINGER et al., 2013). Os exercícios físicos na diminuição do peso corporal 

trazem grandes benefícios na melhora dos sintomas, diminuindo a sobrecarga nas 

articulações dos portadores de OA (LOESER et al., 2018). 
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Em vista dos pontos elencados na introdução, a população idosa está 

aumentando, consequentemente estão aparecendo mais patologias osteomioarticulares, 

afetando diretamente sua funcionalidade e qualidade de vida, sendo uma das principais 

patologias a OA. Com o aumento de peso associado, aumenta-se o fator de risco de 

desenvolvimento de tal patologia, acelerando o processo de degeneração óssea das 

articulações devido ao aumento da sobrecarga nas mesmas. O presente estudo teve como 

objetivo geral analisar a prevalência de osteoartrite de joelho em idosos com excesso de 

peso e como objetivo específico avaliar a dor e a funcionalidade de idosos com 

osteoartrite de joelho e excesso de peso.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal e observacional, na qual foram coletadas 

informações dos participantes com idade igual ou superior a 60 anos de idade que se 

inscreveram no projeto de extensão Grupo de Estudos, Educação Física, Fisioterapia, Esporte 

e Desempenho – GEFFEND, realizado pelo Laboratório Interdisciplinar de Intervenção em 

Promoção da Saúde – LIIPS, pelo Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. 

Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o parecer número: 063060/2019. 

 

2.2 Amostra 

 

Como critério de inclusão foram aceitas pessoas acima de 60 anos com excesso de 

peso, com sintomatologia de dor no joelho e que consentiam em participar do estudo. Foram 

excluídos do estudo, aqueles com os dados incompletos na avaliação, os que não 

responderam ao questionário ou que tenham realizado a artroplastia de joelho. 

 

2.3 Instrumento de avaliação 

2.3.1 Ficha de dados antropométricos: 

 

WOMAC: O WOMAC, um dos questionários utilizados durante a avaliação, tem 

como objetivo avaliar a dor, a rigidez articular e a funcionalidade em portadores de OA, em 
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um período de no máximo 72 horas, mas também para identificar um possível 

desenvolvimento de OA em indivíduos não diagnosticados, como uma ferramenta barata e 

acessível para todos. O questionário consiste em 24 itens, subdivididos em dor (5 questões), 

rigidez articular (2 questões) e funcionalidade (17 questões). Em cada questão possui cinco 

opções para respostas: nenhuma, pouca, moderada, intensa e muito intensa, com score de 0 a 

4 respectivamente para cada questão. O item dor possui score mínimo 0 pontos e máximo 20 

pontos. O item rigidez articular possui score mínimo de 0 pontos e máximo de 8 pontos. E 

por fim, o item funcionalidade possui score mínimo de 0 pontos e score máximo de 68 

pontos. Neste questionário, o score mínimo é de 0 pontos e o máximo de 96 pontos. Para que 

se tenha um parâmetro mínimo de corte, analisa-se a pontuação feita pelo indivíduo em cada 

item, sendo o total mais próximo ou igual ao 0 uma melhor qualidade de vida e/ou maior 

valor ou quanto mais próximo do máximo, uma pior qualidade de vida. Em cada domínio, 

soma-se a pontuação atingidas nas questões e o total divide-se pelo número das mesmas, de 

acordo com score de 0 a 4, mostra-se que 0 significa nenhuma sintomatologia e gradua-se até 

4 indicando muito intenso. 

 

2.4 Procedimento  

 

Com a chegada dos pacientes inscritos no projeto, foi feita uma avaliação completa, 

com a coleta de todos os seus dados pessoais, histórico social e antecedente familiar para 

algumas patologias, como hipertensão, diabetes e câncer. Após, foi aplicado a Escala Visual 

Analógica (EVA) para a dor naquele momento da avaliação e, em seguida, a realização dos 

questionários, tanto os de sono, quanto os de quedas e WOMAC, foco deste estudo. Por fim, 

os pacientes assinaram um termo de consentimento, alegando que estariam cientes de sua 

participação do projeto. Ao final, foi mensurada a pressão arterial de cada idoso para serem 

encaminhados aos testes físicos propostos pelo projeto. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Para este estudo, foram inscritos 86 pacientes, sendo 68 mulheres (79,06%) e 18 

homens (20,94%), com média de idades de 67,9 ± 5,6 anos e IMC 31,1 ± 6,2 kg/m². Do total 

dos pacientes, 33 indivíduos foram exclusos por recomendação médica, 3 por não 

apresentarem os dados completos, 2 que não responderam ao questionário WOMAC e 1 com 
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idade inferior a 60 anos, perfazendo um total de 39 exclusões. Ao final restou um total de 47 

pacientes que atenderam a todos os critérios de inclusão, sendo 35 mulheres (74,46%) cuja 

média de idade é de 67,8 ± 6,5 anos e de IMC 28,8 ± 5,6 kg/m² e 12 homens (25,54%), com 

medida de idade 69,5 ± 4,8 anos e IMC 28,8 ± 3,9 kg/m², dispostos na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Dados demográficos. 

Amostra 
Número de 

pacientes 

Idade (média ± 

desvio padrão) 

IMC (média ± desvio 

padrão) 

Mulheres 35 67,8 ± 6,5 anos 28,8 ± 5,6 kg/m² 

Homens 12 69,5 ± 4,8 anos 28,8 ± 3,9 kg/m² 

Total 47 68,29 ± 6,14 anos 28, 81 ± 5,19 kg/m² 

Nota: IMC = índice de massa corporal. 

 

Na aplicação do WOMAC, foram avaliados os três domínios separadamente, seguindo 

os parâmetros da pontuação de 0, 1, 2, 3 e 4, indicando respectivamente nenhuma, pouca, 

moderada, intensa e muito intensa para cada item. No primeiro domínio, referente à dor, 

apresentaram resultados com predomínio em 0 pontos, tanto no sexo feminino quanto no sexo 

masculino, indicando que a grande maioria não apresentava índices de dor. A tabela 2 

apresenta todos os valores obtidos para o domínio da dor e no final a média da pontuação em 

cada sexo, sendo em 0 pontos 19 pacientes (40,43%), 0,1 – 0,9 pontos (29,79%), 1 – 1,9 

pontos (17,03%), 2 – 2,9 pontos (10,63%) e 3 – 4 pontos (2,12%). 

 

Tabela 2 – WOMAC – Resultados obtidos no domínio da dor. 

Parâmetros de pontuação/nº de pacientes 

 0 0,1 – 0,9 1 – 1,9 2 – 2,9 3 - 4 Média 

Feminino 13 11 6 4 1 0,74 ± 0,83 

Masculino 6 3 2 1 0 0,48 ± 0,79 

 

No domínio da rigidez, os pacientes avaliados também apresentaram uma prevalência 

em 0 pontos em ambos os sexos, podendo assim observar que houve um predomínio em que 

não apresentam rigidez articular. Na tabela 3, os valores estão dispostos para cada sexo e no 

final a média da pontuação entre eles, sendo em 0 pontos 19 pacientes (44,69%), 0,1 – 0,9 

pontos (12,77%), 1 – 1,9 pontos (34,04%), 2 – 2,9 pontos (6,38%) e 3 – 4 pontos (2,12%). 
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Tabela 3 – WOMAC – Resultados obtidos no domínio da rigidez articular. 

Parâmetros de pontuação/nº de pacientes 

 0 0,1 – 0,9 1 – 1,9 2 – 2,9 3 - 4 Média 

Feminino 16 4 13 2 0 0,58 ± 0,65 

Masculino 5 2 3 1 1 0,79 ± 0,96 

  

No domínio da funcionalidade, os pacientes apresentaram um predomínio na 

pontuação entre 0,1 e 0,9, indicando pouca limitação, constatando assim que apresentam 

alguma dificuldade em uma de suas atividades da vida diária, mesmo que seja mínima. Na 

tabela 4, os valores indicativos estão apresentados para cada sexo e no final a média dos 

valores obtidos, sendo em 0 pontos 19 pacientes (27,65%), 0,1 – 0,9 pontos (53,2%), 1 – 1,9 

pontos (12,77%), 2 – 2,9 pontos (6,38%) e 3 – 4 pontos (0%). 

 

Tabela 4 – WOMAC – Resultados obtidos no domínio da funcionalidade. 

Parâmetros de pontuação/nº de pacientes 

 0 0,1 – 0,9 1 – 1,9 2 – 2,9 3 - 4 Média 

Feminino 8 19 5 3 0 0,54 ± 0,67 

Masculino 5 6 1 0 0 0,37 ± 0,56 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

O foco da realização desta pesquisa foi de verificar a prevalência de OA em idosos 

com sobrepeso ou utilizar os resultados como uma forma de predizer um possível 

desenvolvimento de AO, para que assim o tratamento clínico ou fisioterapêutico seja iniciado 

o mais precoce possível antes que sua funcionalidade e qualidade de vida sejam prejudicadas 

por esta patologia. Para tanto, fora utilizado um questionário, como o WOMAC, que é uma 

ferramenta de baixo custo e fácil acessibilidade, podendo ser utilizado em meio da pesquisa 

ou no âmbito clínico durante uma avaliação, para deixá-la com uma riqueza a mais de dados. 

Com o desenvolvimento do estudo, os resultados obtidos não confirmaram as 

hipóteses levantadas, ou seja, idosos com excesso de peso nem sempre tendem a desenvolver 

OA, mesmo com tal fator de risco pré-disposto. Com os resultados da amostra, a maior parte 

dos idosos não apresentaram valores relevantes para os itens DOR e RIGIDEZ do 

questionário WOMAC, ficando com sua pontuação em 0. Apenas mostraram pouca limitação 
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no item FUNCIONALIDADE, com score obtido entre 0 e 1, sendo assim não é relevante para 

o diagnóstico de OA, embora sirva para gerar uma pequena desconfiança no profissional da 

saúde, em que esta patologia pode estar na fase inicial de seu desenvolvimento. 

Durante a coleta de dados dos pacientes e realização de avaliação, eles não tinham 

consigo um diagnóstico clínico de OA, já que este projeto era aberto para qualquer idoso 

participar, tendo feito a inscrição. O WOMAC foi aplicado a todos os participantes, tanto aos 

que relataram possuir OA quanto àqueles que não sabiam se possuíam a patologia. O intuito 

do questionário neste estudo foi verificar a situação da qualidade de vida desses pacientes 

portadores de OA e aos não portadores como uma maneira de suspeitar o surgimento da 

patologia de forma precoce, de acordo com seu grau de dor e de quanto sua funcionalidade 

poderia estar acometida. 

No processo de envelhecimento, alterações fisiológicas são comumente de maneira 

natural, mas que pode ser acentuado com a associação de alguma patologia e afetar sua 

funcionalidade e qualidade de vida (MATTOS et. al., 2015). A OA é uma doença articular 

degenerativa acometendo com maior prevalência pessoas acima de 55 anos e do sexo 

feminino, principalmente após a menopausa devido à diminuição de liberação de hormônios 

(DASH et. al., 2017). Em concordância com os outros estudos, mostrando que as mulheres 

apresentam pior score no item da funcionalidade no WOMAC (SANTOS et al., 2015).  

A obesidade aumenta a degeneração cartilaginosa e óssea, assim presume-se que o 

indivíduo terá consequências em sua funcionalidade e aparecimento de patologias, como a 

OA (MATTOS et. al., 2015). No entanto, o presente estudo mostrou que o idoso apresentar 

sobrepeso ou obesidade não necessariamente desenvolverá uma OA, pode apenas apresentar 

alguma dificuldade em suas atividades de vida diária e na qualidade de vida, já que além de 

sua comorbidade associada, possui as próprias dificuldades que a idade avançada vem 

trazendo. 

Como limitação para este estudo, apresentou uma amostra relativamente pequena e 

não se teve comparação com outro grupo controle, sendo que o ideal é realizar um trabalho 

com uma amostra maior. Os idosos avaliados já participaram anteriormente de grupos de 

intervenção do GEFFEND, já tendo feito intervenção fisioterapêutica, assim o score obtido 

apresentou pouca dor e boa funcionalidade. Além disto, um levantamento de dados na 

avaliação pré e pós-intervenção é de suma importância, para se analisar a eficácia da 

fisioterapia no tratamento de uma possível OA ou para melhorar a qualidade de vida dos 

idosos, que pode estar em declínio devido a sua faixa etária e por associação de 

comorbidades, como a obesidade. 
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Em contrapartida, o ponto forte do trabalho é analisar a eficácia do questionário 

WOMAC aplicado junto de uma avaliação do paciente, a fim de potencializar a coleta e 

informações a respeito do mesmo para deixar a anamnese mais completa. O questionário pode 

ser respondido por qualquer indivíduo, alfabetizado ou não, pois ao aplicá-lo é de fácil 

compreensão. Em indivíduos que não possuem diagnóstico clínico para a OA, o WOMAC 

pode ser utilizado como forma de avaliar um possível diagnóstico precoce ou deixar um alerta 

ao terapeuta, para que encaminhe a um médico especializado ou solicite exames 

complementares para concluir um diagnóstico, de acordo com o score do paciente avaliado. 

Dessa forma, o estudo nos proporcionou utilizar de uma ferramenta barata e de fácil 

acesso ao profissional da saúde, podendo ser aplicado a qualquer tipo de público e aos grupos 

de pacientes ao quais não possuem recursos financeiros ou de acessibilidade para um 

diagnóstico efetivo, como uma forma de predizer alguma patologia ou déficit em qualidade de 

vida do paciente, como a OA sendo a principal disfunção avaliada pelo WOMAC. Com os 

resultados obtidos através do questionário, podemos elaborar um programa de tratamento 

mais efetivo de acordo com o perfil apresentado pelo paciente e gravidade de seu score. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, com base nos estudos de referência, que a idade avançada em conjunto 

com o excesso de peso são fatores de risco predispostos em que acelera o surgimento e a 

progressão de osteoartrite de joelho. Porém, neste estudo a aplicação do WOMAC apresentou 

scores insignificantes, com baixa prevalência, em seus três itens para os idosos utilizados 

como amostras, devido ao fato de já terem participado do projeto de intervenção 

anteriormente a este estudo. 

São poucos os estudos conclusivos sobre o questionário WOMAC para osteoartrite de 

joelho, sendo necessárias mais pesquisas, a fim de verificar sua eficácia e utilizar de amostra 

em que não tenham participado de nenhum programa de intervenção previamente. 
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