
Introdução Resultados

Desta forma a relação do comprometimento 
articular impactou diretamente na função das 
atividades diárias deste paciente, observado nas 
duas escalas, afirmando a importância da avaliação 
física associada à avaliação funcional.

Conclusão
Foram avaliados pacientes com artropatia 

hemofílica no Serviço de Fisioterapia do 
HUCFF, no período de Janeiro a Dezembro de 
2019. Todos os pacientes foram avaliados com 
duas escalas, a HJHS e FISH. A pesquisa tem 
aprovação no Comitê de Ética e os pacientes 
emitiram consentimento para participar delas. 
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Tivemos 88 pacientes avaliados com média de idade de 
19,7 anos, a maioria adolescentes. Todos os pacientes 
avaliados apresentaram redução da amplitude de 
movimento em pelo menos uma articulação. A partir dos 
resultados parciais da pesquisa identificamos que a 
artropatia hemofílica acometeu mais as articulações de 
membro inferior resultando em maior incapacidade 
funcional nas atividades que necessitam de maior arco 
de movimento destas articulações. Dentre as 
articulações mais acometidas destacamos os joelhos e 
tornozelos. A articulação com maior grau de 
acometimento foi o joelho direito com 32,2% da 
pontuação máxima do dano articular. Outra 
característica identificada foi o grau de acometimento 
no indicador “amplitude de movimento”, tendo maior 
redução destes no arco de flexão de membros inferiores 
(3,18 pontos numa escala de 0-12) e de extensão de 
membros inferiores (1,2 numa escala de 0-12). Embora 
tenhamos identificado a redução do arco de movimento 
nas articulações de membro inferior, principalmente no 
arco flexor, estes pacientes através do índice Global 
Gait do HJHS, não demonstraram grande incapacidade 
na realização da sua marcha global . Sendo que o pior 
domínio do FISH foi a locomoção com apenas 51,8% 
fazendo todas as atividades sem precisar de auxílio.
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 Avaliar o grau de comprometimento da 
amplitude de movimento articular de pacientes 
com artropatia hemofílica e relacionar este com 
sua capacidade funcional.

Objetivo 

 A artropatia hemofílica é o principal objeto de 
atuação do fisioterapeuta junto a pacientes 
hemofílicos. Por isso, é necessário que o 
fisioterapeuta aprenda a avaliar o paciente 
portador de hemofilia para tratá-lo e orientar 
suas atividades diárias, assim como lhe indicar 
a realização de práticas esportivas. O HJHS 
(Hemophilia Joint Health Score 2.1), é o escore 
validado mais sensível para o exame físico da 
saúde articular de hemofílicos, sua escala varia 
de 0 a 124 pontos. O FISH (Functional 
Independence Score in Hemophilia) avalia o 
estado funcional dos pacientes, através dos 
domínios: Autocuidado ; Transferências e 
locomoção. . 1,2,3,4. 
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