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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Artrite Psoriásica (AP) é uma artropatia inflamatória
associada à psoríase, com acometimento de
esqueleto axial e de articulações periféricas. Na
avaliação da doença reumática, a percepção de
paciente e médico é diferente. Embora haja um
crescente interesse na incorporação dos desfechos
avaliados pelos pacientes, o impacto físico, emocional
e social da AP do ponto de vista dos pacientes ainda é
pouco conhecido.

Até o presente momento, foram realizadas 13
entrevistas na França, das quais 7 já foram analisadas,
resultando em 25 categorias de domínios de saúde
impactados pela AP e considerados prioritários pelos
pacientes. No HCPA, foram realizadas 15 entrevistas
até o momento.
A previsão é de que os domínios de interesse dos
pacientes de ambos os países e as crenças em relação
à doença e tratamento sejam divulgados/publicados
em 2016.

OBJETIVO

CONCLUSÃO

Estudar o impacto da AP a partir da perspectiva dos
pacientes na avaliação da doença. Além disso,
buscamos identificar as crenças dos pacientes em
relação à patologia e seu tratamento e entender
como estas percepções influenciam a aderência à
terapia e a adaptação à doença reumática.

O método qualitativo baseado na teoria
fundamentada está sendo usado para identificar os
domínios de saúde considerados prioritários pelos
pacientes com AP e as crenças dos pacientes em
relação a seu tratamento e sua doença. Este estudo
também possibilitará uma comparação entre as
opiniões de pacientes franceses e pacientes
brasileiros.
Através do conhecimento dos domínios de saúde
mais impactados pela AP e considerados prioritários
para os pacientes, poderemos melhorar a assistência
prestada aos doentes, utilizando ferramentas que
avaliem estes domínios e investindo em novas
terapias que tenham como objetivo a melhora dos
domínios de saúde prioritários.

MATERIAIS E MÉTODOS
O delineamento experimental é de um estudo
qualitativo com análise de conteúdo baseado na
teoria fundamentada.
Estão sendo realizadas entrevistas individuais
semiestruturadas com pacientes com AP, em
acompanhamento ambulatorial no Hospital de
Clinicas de Porto Alegre e no Hospital francês Pitié
Salpêtrière, de Paris. Em 2013, na reunião anual do
GRAPPA (Group for Research and Assessment of
Psoriasis and Psoriatic Arthritis), o projeto foi
apresentado a diversos presidentes de associações de
pacientes portadores de AP, os quais colaboraram,
juntamente com os membros de suas organizações,
para a formulação das 15 questões do questionário
aplicado nas entrevistas deste estudo.
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