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RESUMO 

 

Introdução: A urticária é denominada crônica (UC) quando apresenta urticas diárias ou 

quase diárias por período maior do que seis semanas. Compromete o doente por interferir 

nas atividades diárias, prejudicar a autoestima e as relações interpessoais. Os 

profissionais de saúde subestimam o impacto da UC na qualidade de vida dos doentes.  

Objetivos: Avaliar a qualidade de vida dos doentes com UC com questionário específico 

(DLQI) e genérico (SF-36). Comparar a qualidade de vida entre os tipos clínicos de UC e 

o resultado dos doentes deste estudo com a literatura. Avaliar se o angioedema piora a 

qualidade de vida.  

Doentes e métodos: Avaliou-se a qualidade de vida com a aplicação dos questionários 

em 62 doentes do Ambulatório de Urticária do Departamento de Dermatologia da 

UNIFESP, no período de maio/2007 a fevereiro/2009, que apresentaram sinais e sintomas 

da doença até sete dias da consulta. Estes foram divididos conforme o tipo clínico em 

urticária crônica comum (UCC), urticária crônica física (UCF) e urticária crônica mista 

(UCM). 

Resultados: Observou-se predominância de mulheres (72,6%) e idade média de 39,8 

anos. Apresentaram nível superior de escolaridade 17,7% dos doentes. O tempo de 

doença variou entre 2 e 256 meses. Observou-se que 32,3% dos doentes apresentavam a 

doença entre um e cinco anos e 30,6% há mais de cinco anos. O tempo de 

acompanhamento no ambulatório variou desde primeira consulta como até 136 meses. O 

angioedema associou-se ao curso da UC em 75,8% dos doentes. Os doentes com UCC 

apresentaram mais angioedema do que os com UCF (p=0,011) e as mulheres 

apresentaram mais angioedema dos que os homens (p=0,024). Quanto aos tipos clínicos, 

32,3% apresentaram UCC, 27,4% UCF e 40,3% UCM. O escore médio total do DLQI foi 

10,4. Os domínios “Sintomas e sentimentos” e “Atividades diárias” foram os mais 

comprometidos. No SF-36, os domínios mais comprometidos foram “Aspectos físicos” e 

“Vitalidade”. As mulheres mostraram pior qualidade de vida nos dois questionários. Os 

doentes com até 30 anos de idade apresentaram comprometimento apenas no DLQI. Os 

doentes com menor escolaridade apresentaram melhor qualidade de vida nos dois 

questionários. Os doentes com até um ano de doença e os em primeira consulta 

apresentaram pior qualidade de vida nos dois questionários. Os doentes com UC e 

angioedema foram mais comprometidos do que os sem. O SF-36 e o DLQI mostraram 

comprometimento significante da qualidade de vida para os doentes com UC em relação 

aos com AR, psoríase, DA e LE sem lesões cutâneas ativas. No SF-36, os doentes com 

LE e lesões ativas apresentaram pior qualidade de vida do que os com UC. 

Conclusões: Os doentes com UC apresentaram um comprometimento da qualidade de 

vida medido pelos questionários DLQI e SF-36. Não houve diferença estatisticamente 

significante na qualidade de vida entre os tipos clínicos da UC. A presença do 

angioedema no curso da UC conferiu pior qualidade de vida aos doentes. O prejuízo à 

qualidade de vida dos doentes com UC foi consenso em todos os estudos da literatura, 

com diferenças estatisticamente significantes. Houve uma correlação estatisticamente 

significante entre os escores do DLQI e do SF-36, que demonstra a validação dos 

questionários, reforçando que estes são complementares. 



1. INTRODUÇÃO 

 “Doentes com urticária crônica tem uma pobre qualidade de vida. O prurido 

crônico, o surgimento de urticas em períodos variáveis e a associação do angioedema são 

exemplos típicos do que compromete a vida destes doentes. Outros fatores como fadiga, 

custo do tratamento e isolamento social contribuem para a frustração que estes 

experimentam. Em comparação com outras condições médicas e dermatológicas, doentes 

com urticária crônica tem uma significativa piora da qualidade de vida.” (Weldon, 2006) 

 

A urticária é doença comum, de fácil reconhecimento, tanto para doentes quanto 

para médicos. (Sheldon et al., 1954; Hellgren, 1972; Humphreys e Hunter, 1998) 

Caracteriza-se por urticas muito pruriginosas, de duração efêmera e que podem estar 

acompanhadas do angioedema. (Zuberbier et al., 2001; Grattan, 2004) 

 

É denominada crônica quando apresenta urticas diárias ou quase diárias por um 

período maior do que seis semanas. (Zuberbier et al., 2001; Greaves, 2002; Grattan, 

2004; Kozel e Sabroe, 2004; Kaplan, 2004) Nesta forma, frequentemente compromete o 

doente ao interferir nas suas atividades diárias, com prejuízo na autoestima e nas relações 

interpessoais. (Dibbern e Dreskin, 2004; Kozel e Sabroe, 2004) 

  

Como a urticária crônica apresenta uma evolução benigna do ponto de vista 

clínico, sem mortalidade significativa, com lesões fugazes e desfiguramento temporário, 

os profissionais de saúde tendem a subestimar o impacto da urticária crônica na qualidade 

de vida dos doentes. (O’Donnell et al., 1997) 

 

Atualmente, observa-se na literatura médica uma tendência para se reconhecer e 

se valorizar o impacto das doenças da pele na qualidade de vida dos pacientes.  Nas 

últimas décadas, vários instrumentos de medida da qualidade de vida em dermatologia 

foram desenvolvidos, com o intuito de avaliar o progresso dos doentes e entender como 

se sentem afetados por sua doença. (Finlay e Khan, 1994; Anderson e Rajagopalan, 1997; 

Morgan et al., 1997; Chren et al., 1996; Evers et al., 2008) 
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O impacto de uma doença na qualidade de vida pode não se relacionar 

diretamente com a sua gravidade clínica, mas com a estigmatização e desconforto 

causados, o que reforça a importância dos estudos de qualidade de vida em dermatologia. 

(Anderson e Rajagopalan, 1997; Le Cleachy et al., 2008) 

 

O’Donnell et al., (1997) foram os pioneiros no estudo da qualidade de vida dos 

doentes com urticária crônica e encontraram um comprometimento semelhante ao dos 

coronariopatas com obstrução triarterial nos aspectos psicológicos e nas relações sociais.  

Poon et al., (1999) observaram que o prejuízo à qualidade de vida foi variável 

entre os diferentes tipos clínicos da urticária crônica e que conforme seu tipo e sua 

gravidade, esta se mostrou até mesmo incapacitante.  

 

O manejo do doente com urticária crônica representa um desafio ao 

dermatologista (Juhlin, 1981). Este profissional se confronta com um paciente que 

apresenta uma doença benigna, porém de evolução crônica, com etiologia muitas vezes 

indeterminada, cuja resposta aos tratamentos costuma ser incompleta, o que gera 

frustração e ansiedade tanto para os doentes quanto para os médicos. (Humphreys e 

Hunter, 1998; Kozel et al., 2002; Dibbern e Dreskin, 2004) 

 

Em nosso meio, este parece ser o primeiro estudo sobre o impacto da urticária 

crônica na qualidade de vida. A principal motivação foi buscar a valorização da relação 

médico-paciente e a sensibilização do dermatologista para este doente.  

Na medida em que há um maior entendimento de como a urticária crônica afeta a 

qualidade de vida, as decisões médicas são aproximadas das perspectivas dos pacientes 

diante de sua doença e tratamento. Isto torna a relação médico-paciente mais abrangente, 

e consequentemente mais humana. A mensuração dos graus de incapacidade da urticária 

crônica e do seu impacto no cotidiano do doente pode estimular o dermatologista a 

disponibilizar uma maior atenção a este doente e até mesmo considerar tratamentos mais 

agressivos e suporte psicológico.  
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1.1 Objetivos 

Objetivo Geral: 

1. Avaliar a qualidade de vida dos doentes com urticária crônica, a partir da 

aplicação de dois questionários, já validados e adaptados para o nosso 

meio: SF-36, instrumento genérico e Dermatology Life Quality Index 

(DLQI), instrumento específico. 

 

Objetivos Específicos: 

2. Comparar a qualidade de vida entre os tipos clínicos de urticária crônica: 

urticária crônica comum (UCC) e urticária crônica física (UCF), e também 

entre um terceiro grupo, constituído por doentes com ambas as formas da 

doença, denominado para fins didáticos urticária crônica mista (UCM). 

 

3. Avaliar se o angioedema no curso da urticária crônica piora a qualidade de 

vida. 

 

4. Avaliar a qualidade de vida dos doentes com urticária crônica, em relação 

ao sexo, idade, escolaridade, tempo de doença e tempo de 

acompanhamento no ambulatório. 

 

5. Comparar a qualidade de vida dos doentes com urticária crônica deste 

estudo com resultados da literatura, entre a mesma doença e entre outras, 

já avaliadas pelos mesmos instrumentos, como artrite reumatóide, 

psoríase, dermatite atópica e lupus eritematoso. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Aspectos gerais da Urticária  

2.1.1. Definição 

A palavra urticária é derivada do termo latino urtica, o qual nomeia uma planta da 

família Urticaceae, a urtiga. Esta apresenta folhas cobertas por pelos que contém um 

fluido que provoca ardor e queimação. Este fluido contém histamina e acetilcolina que 

em contato com a pele humana produz o fenômeno da tríplice resposta e a sensação de 

prurido. (Emmelin e Feldberg, 1947) 

 

A palavra urtica é formada pelo prefixo latino uro, que significa queimação, no 

sentido de causar irritação. (McGovern e Barkley, 1998) 

 

A urticária é uma enfermidade comum, facilmente reconhecida por médicos e 

pacientes, caracterizada pela presença de urticas pruriginosas de natureza efêmera. 

(Sheldon et al., 1954; Hellgren, 1972; Humphreys e Hunter, 1998) 

 

Champion et al., (1969) descreveram a urticária como uma doença benigna, 

autolimitada e que melhora seus sintomas com o uso de anti-histamínicos.  

 

O termo urticária abrange um espectro de manifestações que variam desde urticas 

bem-delimitadas, eritematosas e pruriginosas da derme superficial até o angioedema dos 

tecidos subcutâneo e das submucosas. Urticária e angioedema comumente ocorrem 

conjuntamente e não apresentam diferenças na etiologia, patogênese e tratamento, exceto 

pelo angioedema sem urticas. (Grattan, 2004) 

 

De acordo com Zuberbier, (2006) a urticária engloba vários espectros clínicos que 

compartilham um mesmo padrão de reação cutânea, isto é, as lesões urticariformes. A 

diversidade dos subtipos identificados reflete o desenvolvimento do conhecimento das 

causas, dos fatores desencadeantes e dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos 
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na sua patogênese. O reconhecimento destes diferentes padrões clínicos é importante para 

um melhor entendimento do seu manejo e prognóstico. (Grattan et al., 2002) 

 

2.1.2. Contexto histórico  

A história da urticária estende-se por mais de 2000 anos. (Humphreys, 1997) 

 

Sua primeira descrição data do século IV a.C. no tratado de Hipócrates, que 

reconheceu a associação da urticária ao contato com a urtiga e picadas de inseto. Vem daí 

a incorporação da palavra urtiga ao nome usado atualmente em diversas línguas para 

designar a doença. (Czarnetzki, 1989; Humphreys, 1997) 

 

No primeiro século, Plinius baseou-se na sensação da queimação das urticas e 

introduziu o nome uredo. (Czarnetzki, 1989) 

 

No século X, Hali Ben Abbas utilizou o nome essera, que em árabe significa 

montanha ou elevação, em alusão à aparência da urtica sobre a pele. Este nome foi 

utilizado na literatura médica até o final do século XIX. (Czarnetzki, 1989; Humphreys, 

1997) 

 

Em 1586, Marcello Donati foi o primeiro a descrever a associação da urticária 

com angioedema em um jovem nobre alérgico a ovos. (Czarnetzki, 1989; Humphreys, 

1997) 

 

Em 1740, Zedler chamou a doença de urticatio a partir do termo latino urere, que 

significa queimação (Czarnetzki, 1989; Humphreys, 1997) 

 

O dermografismo foi descrito pela primeira vez por Heberden
1
 em 1767, que 

dedicou um capítulo de seu livro “Commentaries on the History and Cure of Disease” 

para “Essera or nettle rash”. E em 1772, numa publicação da Royal Society de Londres 

                                                 
1
Heberden W. Of the nettle-rash. Medical Transactions 1772; 2:173-91 apud Humphreys (1997) e Dibbern 

e Dreskin (2004). 
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fez uma descrição intocável: “as pequenas elevações da pele num rash de urticas com 

frequência aparecem de forma instantânea, especialmente se a pele for arranhada ou 

friccionada e raramente permanecem muitas horas num mesmo lugar, algumas vezes não 

muitos minutos. Não há nenhuma parte do corpo que fique isenta das urticas e, apesar do 

número de lesões, não se experimenta nenhum mal além da intolerável angústia gerada 

pelo crescimento do prurido...”.  

 

William Cullen foi o primeiro a utilizar o termo urticária em seu livro “Synopsia 

Nosolgiae Methodicae” em 1769, porém em referência a um exantema febril, 

distinguindo-o do rash causado pela planta urtiga. (Humphreys, 1997) 

 

Coube a Johann Peter Frank, médico de Viena, em seu livro datado de 1792 “De 

Curandis Hominum Morbus Epitome”, cunhar o termo urticária da forma como é 

entendido atualmente. (Czarnetzki, 1989, Humphreys, 1997) 

 

Em 1853, William Gull
2
 foi o primeiro a utilizar o termo “urticária factícia” 

referindo-se ao dermografismo. (Humphreys, 1997) 

 

Hebra
3
, em 1866, em seu livro “On Diseases of the Skin, including the 

Exanthemata” pontuou que a urticária não era de grande importância, pois raramente 

levava a morte.  

 

McCall Anderson
4
 (1887) e Radcliffe Crocker

5
 (1888) demonstraram em suas 

publicações compreensão da diversidade das causas da urticária e das dificuldades em 

determiná-las na maior parte dos casos. (Champion, 1988) 

 

                                                 
2
 Gull WW. On factitious urticaria. Guy’s Hosp Rep 1859; 5: 316-319 apud Czarnetzki (1989). 

3
 Hebra F. On Diseases of the Skin, including the Exanthemata. Vol I. Translated and edited by CH Fagge. 

London: New Sydenham Society, 1866; 301-11 apud Champion (1988). 
4
 McCall Anderson T. A Treatise on Diseases of the Skin. London: Griffin, 1887;218-26 apud Champion 

(1988).   
5
 Radcliffe Crocker H. Diseases of the skin. Their Description, Pathology, Diagnosis and Treatment. 

London: HK Lewis, 1888;78-87 apud Champion (1988).   
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Outros marcos importantes para o conhecimento da patogenia das urticas e do 

prurido da urticária incluem a descoberta do mastócito por Paul Erlich
6
 em 1877, a 

síntese da histamina por Windaus e Vogt
7
 em 1907, a descrição das ações da histamina 

por Dale e Laidlaw
8
 em 1910 e a caracterização da tríplice resposta por Sir Thomas 

Lewis
9
 em 1927.  

 

Na década de 40, Riley e West
10

 demonstraram que a principal fonte de histamina 

na pele é o mastócito (Czarnetzki, 1989; Humphreys, 1997) 

 

Importantes marcos para o tratamento foram as descobertas dos cortico-esteróides 

por Swingle e Pfiffner
11

 em 1930 e dos anti-histamínicos por Bovet e Staub
12

 em 1937. 

 

Em 1978, Kaplan et al., demonstraram evidências da liberação de histamina na 

lesão da urticária. (Greaves, 2002) 

 

2.1.3. Epidemiologia  

A frequência da urticária na população geral é variável nos diversos estudos.  

Swinny
13

 (1941) encontrou uma incidência de 23,6% numa população de 1000 

pessoas.  

Sheldon et al., (1954) verificaram num estudo com 1.424 participantes que 15,7% 

apresentavam história de ter tido pelo menos um episódio de urticária na vida.  

                                                 
6
 Erlich P. Beiträge zur Kenntnis der granulierten Bindegewebsmastzellen und der eosinophilen 

Leucozyten. Arch J Anat Physiol. 1879; 3:166-169 apud Czarnetski (1989). 
7
 Windaus A, Vogt W. Synthese des Imidazoläthylamins. Chem Berichte 1907;40:3691 apud Czarnetzki 

(1989), Humphreys (1997). 
8
 Dale HH, Laidlaw PP. The physiological action of β-imidazolethylamine. J Physiol (London) 1910; 41: 

318-344 apud Czarnetzki (1989). 
9
 Lewis TH. The blood vessels of the human skin and their responses. London: Shaw, 1927 apud 

Czarnetzki (1989), Humphreys (1997). 
10

 Riley JF, West GB. Presence of histamine in tissue mast cells. J Physiol (London) 1953; 120:528-37 

apud Czarnetzki (1989). 
11

 Duke WW. Urticaria caused specifically by the action of physical agents. JAMA 1924;83:3-9 apud 

Czarnetzki (1989). 
12

 Bovet D, Staub A. Action protectrice des ethers phénoliques au cours de l’intoxication histaminique. C R 

Soc Biol (Paris) 1937; 124:547-49 apud Czarnetzki (1989). 
13

 Swinny, B. The atopic factor in urticaria. South M J 1941; 34:855 apud Sheldon et al. (1954). 
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Hellgren e Hersle (1964) e Moore-Robinson e Warin (1968) observaram que 

cerca de 1-3% dos doentes referenciados a um serviço de dermatologia sofriam da 

doença.  

 

Hellgren (1972) demonstrou a prevalência da urticária aguda e crônica na 

população da Suécia. Numa amostragem com 36.475 indivíduos 0,11% dos homens e 

0,14% das mulheres apresentavam urticária ao exame dermatológico. Destes, 33% 

correspondiam a casos de urticária aguda.  Para este autor, a prevalência encontrada 

indicava que apenas uma minoria dos casos de urticária era encaminhada ao 

dermatologista e que a incidência comparativamente baixa (1-2%) poderia dar a falsa 

impressão de que a urticária fosse mais incomum do que seria de fato.  

 

Segundo Humphreys e Hunter (1998) é bem provável que muitos doentes com 

urticária não procurem ajuda médica devido à natureza transitória das lesões e pela 

facilidade de se adquirir os anti-histamínicos. Além disso, entre os doentes com urticária 

que procuram um clínico geral, somente um pequeno número será encaminhado ao 

dermatologista, provavelmente os casos mais graves ou refratários. Cerca de 1% de todos 

os novos pacientes, que procuravam atendimento no serviço de dermatologia destes 

autores, apresentavam o diagnóstico de urticária.  

 

Para Zuberbier e Maurer (2007) não há dados confiáveis da prevalência da 

urticária crônica, porém estima-se que fique em torno de 1%.  

 

A predominância do sexo feminino foi observada nos diversos estudos.  

A urticária crônica é mais frequente em mulheres de meia idade. (Sheldon et al., 

1954).  

Hellgren e Hersle (1964) estudaram 1204 pacientes com urticária, sendo 945 

agudas e 259 crônicas. A distribuição dos sexos na urticária crônica foi 64% de mulheres 

e 36% de homens. Em relação à idade, descreveram uma maior incidência após os 15 

anos, com pico entre 20-40 anos e declínio após os 40 anos. 
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Nizami e Baboo (1974) estudaram 215 pacientes com urticária crônica e 

encontraram 142 mulheres (66%) e 73 homens (34%), com idade entre sete meses a 69 

anos. A idade média foi de 24 anos e sete meses. Metade dos pacientes encontrava-se na 

faixa entre 20 e 39 anos. 

 

Juhlin (1981) avaliou 330 pacientes com urticária crônica e encontrou 209 

mulheres (63,4%) e 121 homens (36,6%). Destes 50 mulheres e 50 homens apresentavam 

apenas urticária crônica. O restante dos pacientes apresentava associação da urticária 

crônica com angioedema. A maioria das mulheres estava entre 24-38 anos e os homens 

entre 18-58 anos sem predominância de idade. O tempo de doença variou entre três 

meses e 40 anos. Observou ainda depressão severa e problemas psiquiátricos associados 

em 16% casos. 

 

Lindelöf et al., (1990) avaliaram 1.155 pacientes com a doença ao longo de 15 

anos, dos quais 704 (60,9%) eram mulheres e 451 (39,1%) eram homens, com idades 

variando entre um e 85 anos, com média de 32 anos. 

 

Sibbald et al., (1991), num estudo com 254 pacientes com urticária crônica, 

demonstraram uma idade média de 35,2 anos, com pico de ocorrência entre 20-45 anos e 

com uma razão homem/mulher de 1: 2. 

 

Humphreys e Hunter (1998) estudaram 390 pacientes com urticária crônica, dos 

quais 237 eram mulheres (61%) e 153 eram homens (39%). A idade do aparecimento dos 

sintomas variou entre oito meses e 80 anos, com a média de 40 anos. As crises tiveram 

início entre 11 e 40 anos em 71% dos casos. 

 

Nettis et al., (2003) estudaram 562 pacientes com a doença, onde 384 eram 

mulheres (68%) e 178 eram homens (32%). A idade média foi de 35,4 anos, com 

variação entre cinco e 86 anos. 
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A frequência dos tipos clínicos é variável nos diversos estudos. 

Champion (1988) revisou 2.310 casos de urticária, acompanhados ao longo de 32 

anos de atendimento num centro dermatológico britânico e contabilizou: 71% de urticária 

comum idiopática, 20% de urticárias físicas, 3,4% de urticária alérgica, 2,1% de urticária 

vasculite e 0,5% de angioedema hereditário.  

 

Humphreys e Hunter (1998), em seu estudo com 390 pacientes, encontraram 56% 

de urticária crônica idiopática, 15% de urticária crônica física (uma ou mais formas 

associadas) e 15 % de urticária crônica idiopática associada à urticária crônica física. 

 

Kozel et al., (2001) realizaram um estudo prospectivo sobre o curso natural da 

urticária crônica com 220 pacientes e descreveram 36% de urticária crônica idiopática e 

33,2% de urticária crônica física. Entre os subtipos da urticária crônica física, 16,8% 

correspondiam ao dermografismo, 5% à forma colinérgica, 5% à urticária ao frio, 3,2% à 

pressão tardia. A associação da urticária crônica idiopática com a urticária crônica física 

foi descrita em 10,9% dos pacientes.  

 

Van der Valk et al., (2002) contabilizaram num estudo retrospectivo com 372 

pacientes 153 com urticária crônica idiopática, 62 com dermografismo, 47 com urticária 

de pressão tardia, 35 com urticária ao frio e 25 com urticária colinérgica.  

 

Nettis et al., (2003) observaram 55,3% de urticária crônica comum, 14% de 

urticária crônica física (uma ou mais formas associadas) e 9% da associação da urticária 

crônica comum e urticária crônica física. Entre as formas físicas descreveram a seguinte 

distribuição: 8,9% de dermografismo, 3% de urticária de pressão tardia, 1,1% de urticária 

ao frio e 0,7% de urticária colinérgica. Consideraram que 82% dos pacientes estudados 

apresentavam a forma idiopática. 

 

A literatura nacional disponibiliza alguns poucos estudos. 

Souza (1999) realizou um estudo retrospectivo com 216 pacientes com urticária 

crônica e encontrou 76,9% de mulheres. A idade média dos pacientes foi de 37,4 anos. O 
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angioedema esteve presente no curso da urticária em 49,5% dos pacientes. A urticária 

crônica idiopática foi o tipo clínico mais frequente (51,4%), seguido pela urticária crônica 

física (36,1%). Entre os subtipos físicos, o mais frequente foi o dermografismo (43,6%), 

seguidos pelo dermografismo associado à forma colinérgica (24,3%) e pela forma 

colinérgica exclusiva (15,4%). A urticária ao frio foi observada em apenas dois pacientes 

(2,6%). 

 

Medeiros Junior et al., (1999) avaliaram a prevalência da urticária na cidade de 

Salvador, Bahia. Encontraram o diagnóstico de urticária e/ou angioedema em 18,6% de 

sua população (793 casos em 4273 prontuários pesquisados). Entre estes, 68,9% 

correspondiam à forma crônica da doença. A urticária crônica física foi a forma mais 

frequente (40,6%) seguida pela forma idiopática (20,7%).  

 

Silvares et al., (2007), num estudo prospectivo com 125 pacientes com urticária 

crônica também observaram predominância do sexo feminino com idade média de 35 

anos. O tempo médio de doença foi de 45,6 meses. A metade dos pacientes apresentava 

angioedema associado ao curso da urticária crônica.  

 

2.1.4. Aspectos clínicos  

2.1.4.1. Urticária 

A urticária é caracterizada pelo rápido aparecimento de urticas, que podem estar 

acompanhadas de angioedema. A urtica é uma pápula ou placa eritemâto-edematosa de 

tamanho variável, geralmente circundada por eritema reflexo, com prurido ou queimação 

associado, e de duração efêmera, com a reconstituição do aspecto normal da pele entre 

uma e 24 horas. (Zuberbier et al., 2001; Zuberbier et al., 2006) Esta é formada a partir do 

extravasamento transitório do plasma dos pequenos vasos sanguíneos para o tecido 

conectivo adjacente. (Grattan et al., 2002) 
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2.1.4.2. Angioedema 

O angioedema é caracterizado pelo edema repentino da derme profunda e do 

tecido subcutâneo. Pode ser mais doloroso do que pruriginoso, sendo comum o 

acometimento das membranas mucosas. Sua resolução ocorre em até 72 horas, sendo 

mais lenta do que a das urticas. (Zuberbier et al., 2001) 

 

É frequente a ocorrência conjunta de urticas e angioedema no mesmo paciente. 

Champion et al., (1969) descreveram o angioedema em conjunto com urticária crônica 

em até 50% dos casos. Juhlin (1981) observou a associação em 70% dos casos e Greaves 

(2002) em até 90% dos casos. Para Kozel et al., (2001) e Nettis et al., (2003) a associação 

foi mais modesta, respectivamente 29% e 27% dos casos. Em nosso meio, esta ocorreu na 

metade dos casos. (Souza, 1999; Silvares et al., 2007) 

 

Grattan et al., (2002) ressaltam que o angioedema sem urticas deve ser 

diferenciado, pois apresenta etiologia e manejos distintos, estando presente em quadros 

de anafilaxia e de deficiência do inibidor de C1-esterase.  

 

2.1.5. Classificação 

A urticária engloba um heterogêneo grupo de doenças que podem ser 

classificadas conforme sua duração e suas características clínicas.  

 

2.1.5.1. Duração 

A urticária é classificada em aguda, quando apresenta resolução em até seis 

semanas, ou crônica, quando sua duração é maior do que seis semanas. (Zuberbier et al., 

2001; Greaves, 2002; Grattan, 2004; Kozel e Sabroe, 2004; Kaplan, 2004) 

 

2.1.5.2. Tipo clínico 

Grattan et al., (2002) propuseram a classificação da urticária conforme sua 

apresentação clínica, em detrimento de sua etiologia, para simplificar seu manejo e 

dispensar extensivas investigações.  
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Comumente, dois ou mais subtipos de urticária podem coexistir num mesmo 

paciente. (Zuberbier, 2003; Zuberbier e Maurer, 2007) Principalmente a urticária comum 

com um ou mais tipos de urticária física. (Grattan, 2004) 

 

O quadro 1 mostra a classificação da urticária pelos tipos clínicos, conforme 

proposto por Grattan et al., (2002). 

 

Quadro 1: Urticária – Classificação pelo tipo clínico proposta por Grattan et al., 

(2002) 

1. Urticária comum  Urticária idiopática 

  Urticária autoimune 

  Urticária alérgica 

  Urticária pseudoalérgica 

  

2. Urticárias físicas  Dermografismo 

  Urticária colinérgica 

  Urticária por pressão tardia 

  Urticária ao frio 

  Urticária aquagênica 

  Urticária ao calor localizado 

  Urticária solar 

  Angioedema vibratório 

  Anafilaxia induzida pelo exercício 

  

3. Urticária de contato  
4. Urticária vasculite  
5. Angioedema sem urticas  
  
6. Síndromes com urticária como 

componente 
 Síndrome de Muckle-Wells 

 Síndrome de Schinitzler 

 Doença de Still 
 Síndrome da Hiperimunoglobulinemia por IgD 

(HIDS ou Hyper IgD) 

 Febre Mediterrânea Familiar 

 Síndrome Infantil Crônica Neurológica Cutânea e 

Articular (CINCA) 

 Síndrome Auto-inflamatória Familiar ao Frio 

 Doença Multissistêmica Neonatal (NOMID) 
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 Urticária comum 

A urticária comum caracteristicamente não é desencadeada por estímulo físico. As 

urticas aparecem espontaneamente sem um estímulo externo físico específico. 

(Zuberbier e Maurer, 2007) 

Conforme sua etiologia é subdividida em: urticária autoimune, urticária alérgica, 

urticária pseudoalérgica e urticária idiopática. A maioria permanecerá como 

idiopática após investigação. (Grattan, 2004) 

Há, porém, fortes evidências de que até 50% dos casos considerados idiopáticos 

possuam uma base autoimune. (Khan, 2008) 

 Urticárias físicas 

As urticárias físicas são desencadeadas por estímulos físicos como fricção, aumento 

da temperatura corporal, pressão localizada, exposição ao frio, exposição ao calor 

localizado, exposição ao sol, vibração. (Grabbe, 2001; Kozel e Sabroe, 2004) 

 Urticária de contato 

A urticária de contato é induzida pelo contato de substância química na pele, podendo 

haver mecanismo imunológico (reação de hipersensibilidade do tipo I) associado ou 

não. A forma não imunológica é a mais comum e dispensa sensibilização prévia. 

(Wakelin, 2001) 

 Urticária vasculite  

A urticária vasculite é definida através da demonstração de vasculite leucocitoclástica 

no exame histopatológico. Apresenta-se com urticas com duração superior a 24 horas, 

com maior ardor do que prurido e que ao involuir deixam uma discromia no local. 

(Mehregan et al., 1992) 

 Angioedema sem urticas 

Em geral idiopático, porém pode ser causado pela deficiência do inibidor da C1-

esterase ou por medicações como inibidores da enzima conversora de angiotensina e 

antiinflamatórios não-esteróides. (Sabroe e Kobza-Black, 1997; Bowen et al., 2004) 

 Síndromes com urticária como componente 

A urticária pode estar presente em diversas síndromes como um sintoma menor. 
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2.2. Urticária crônica  

Sheldon postulou em 1954: “Embora a urticária seja com frequência uma 

doença transitória e trivial, que raramente mereça uma atenção médica mais séria, 

alguns doentes com urticas recorrentes e crônicas sentem-se muito desconfortáveis e 

apreciariam qualquer tipo de ajuda. O manejo destes casos refratários continua a 

representar um problema difícil até mesmo para os mais experientes da área”. 

 

Apesar dos muitos avanços nos estudos da fisiopatologia da urticária crônica 

ao longo destes 55 anos, a sua abordagem continua sendo um desafio para o 

dermatologista.  

 

2.2.1. Etiologia 

A etiologia da urticária crônica não é estabelecida na maior parte dos casos. 

(Kozel et al., 2002; Vonakis e Saini, 2008) É denominada idiopática quando nenhuma 

causa física, alérgica, infecciosa, relacionada a drogas ou a vasculite pode ser 

identificada. (Khan, 2008) Segundo Champion (1988) 70% dos casos de urticária crônica 

permanecem como idiopáticos.  

 

Segundo Kaplan (2009), a urticária crônica apresenta muitos mitos associados à 

sua etiologia e ao seu tratamento. Baseado em sua experiência pessoal de cerca de 10.000 

atendimentos de doentes com urticária crônica e na falta de artigos científicos controlados 

ou com resultados reprodutíveis, este autor defende que alimentos ou aditivos 

alimentares, assim como a associação da urticária crônica com processos infecciosos, não 

contribuem para a patogênese da urticária crônica.   

 

Atualmente, o estudo da etiologia e patogênese da urticária crônica baseia-se em 

observações que sugerem a existência de uma causa autoimune em 40-45% dos 

pacientes. (Sabroe et al., 1999; Grattan, 2004b) Sabe-se que existem autoanticorpos IgG, 

que promovem a liberação de histamina ao atuarem contra o receptor de alta afinidade 

para IgE (FcεRI), e/ou , mais raramente, contra a IgE. São encontrados no soro de 
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pacientes com urticária crônica comum idiopática em 30-50% dos casos, sugerindo que 

estes pacientes, antes denominados idiopáticos, façam parte de um subgrupo de etiologia 

autoimune. (Sabroe et al., 1999; Grattan et al., 2000; Khan, 2008; Vonakis e Saini, 2008; 

Kaplan, 2009)  

 

A associação da urticária crônica com os autoanticorpos antitireoidianos parece 

ser um marcador de autoimunidade. (Rottem, 2003; Sabroe e Greaves, 2006; Kaplan, 

2009) 

 

2.2.2. Diagnóstico  

O diagnóstico da urticária é eminentemente clínico e uma história completa e 

detalhada é essencial para elucidação do tipo clínico e possível agente causal. (Grattan et 

al., 2002) 

 

Para Kozel et al., (2002) e Khan (2008), o instrumento diagnóstico mais 

importante para identificar as causas da urticária crônica é a anamnese bem detalhada. 

Champion (1988) descreveu sua experiência no acompanhamento de aproximadamente 

1.300 casos de urticária e enfatizou a importância da história clínica para o diagnóstico da 

doença em detrimento de extensivas investigações laboratoriais. 

 

Kozel et al., (1998) (2002) e Souza (1999) demonstraram que exames 

laboratoriais de rotina são de baixo valor diagnóstico para a urticária crônica.  

 

Kozel et al., (2003), numa revisão sistemática de 29 estudos com 6.462 pacientes 

de urticária crônica, não encontraram relação entre os diagnósticos etiológicos 

estabelecidos e número de exames laboratoriais realizados.  

Em nosso meio, Souza (1999) verificou que a bateria de exames complementares 

em nada contribuiu para elucidação etiológica.  Para esta autora, a identificação do tipo 

clínico e do tempo de duração das crises foram úteis no diagnóstico etiológico da 

urticária crônica, assim como os testes de provocação positivos para as urticárias físicas 

foram associados ao diagnóstico etiológico das mesmas.  
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O tempo de duração das urticas, assim como sua morfologia e distribuição podem 

auxiliar no diagnóstico da doença. (Zuberbier et al., 2001; Grattan et al., 2002) 

Para Grattan et al., (2004a) a determinação do tempo de duração das urticas pode 

ser útil para caracterização do tipo clínico das urticárias.  

Urticárias físicas comumente surgem em até dez minutos do estímulo e 

desaparecem entre 30 minutos e duas horas. (Grattan et al., 2002) A exceção é a urticária 

de pressão tardia, que caracteristicamente aparece várias horas após a cessação do seu 

estímulo e cuja duração pode ultrapassar um dia. (Lawlor e Kobza-Black, 2004; Khan, 

2008) 

A urticária de contato pode surgir em até 30 minutos da exposição ao contactante 

e melhorar em torno de duas horas. (Wakelin, 2001) 

As urticas da urticária crônica comum geralmente evanescem entre duas e 24 

horas. (Grattan et al., 2002) 

A urticária vasculite apresenta lesões cutâneas com duração maior de 24 horas, 

com tendência à discromia e ao ardor mais do que ao prurido. (Greaves, 2002; Grattan et 

al., 2002) 

 

A morfologia das urticas é útil para o diagnóstico das urticárias físicas: lesões em 

linha sugerem dermografismo, urticas pequenas circundadas por halo branco sugerem 

urticária colinérgica. (Kobza-Black et al, 1996; Grattan et al., 2002) 

 

A distribuição das lesões também pode remeter às causas: a predileção das lesões 

por palmas, plantas e glúteos indicam urticária de pressão tardia, o aparecimento de 

urticas restritas às áreas de exposição à luz indicam urticária solar. (Grattan et al., 2002) 
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2.2.3. Curso e prognóstico  

Os dados sobre o curso e o prognóstico da urticária crônica são variáveis nos 

diversos estudos. 

Urbach
14

 (1946) descreveu a duração da urticária crônica em 500 pacientes: 19% 

apresentavam a doença até há 1 ano, 20%  de um a cinco anos, 4%  de seis a dez anos e  

1,5% de onze a 20 anos. Para O’Donnell et al., (1997), 30% dos doentes apresentavam a 

doença até há um ano, 42% entre um e cinco anos e 28% há mais de cinco anos. 

 

Para dez anos de acompanhamento, Champion et al., (1969) estimaram que cerca 

de 40% dos pacientes com urticária crônica ainda apresentarão urticas. Para este mesmo 

tempo, Humphreys e Hunter (1998) observaram que 20% dos pacientes de seu estudo 

ainda relatavam sintomas.  

 

Humphreys e Hunter (1998) relataram que 5% dos pacientes que procuraram 

atendimento para urticária num ambulatório médico generalista (n=166) apresentavam os 

sintomas há mais de cinco anos. Já nos pacientes referenciados para atendimento num 

grupo dermatológico especializado em urticária (n=224), este número foi superior: 13% 

apresentavam a doença há mais de cinco anos.  

 

Para Kozel e Sabroe (2004), a urticária crônica apresenta em cinco anos resolução 

espontânea em 30-55% dos pacientes, podendo persistir por muitos anos. 

 

A duração média da doença, observada por Quaranta et al., (1989) nos seus 

pacientes, foi de quatro anos, com taxa de remissão em três anos de 32%.    

 

As taxas de remissão encontradas por Van der Valk et al., (2002), em cinco e dez 

anos, foram respectivamente de 29% e 44%. Para Kozel et al., (2001), foi de 47% em um 

ano.  

                                                 
14

 Urbach E. In: Urbach E, Gottlieb PM. Allergy 2nd ed. New York: Grunne and Stratton; 1946 apud 

Kozel et al., (2001).  
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A associação do angioedema à urticária crônica, como fator de piora para o 

prognóstico, é controversa. Champion et al., (1969) sugeriram que o angioedema pudesse 

constituir um fator de piora no curso da urticária ao constatar que, após um ano de 

acompanhamento, 70% dos pacientes com urticária crônica idiopática com angioedema 

ainda estavam sintomáticos, contra 45% dos pacientes sem angioedema.  

Para Kozel et al., (2001), as taxas de remissão da doença no período de um ano 

foram maiores nos pacientes com urticária crônica idiopática com angioedema do que nos 

pacientes sem o angioedema: 59,5% e 38,5% respectivamente. 

 

Em relação à urticária crônica física, Kozel et al., (2001) observaram que o grupo 

dos pacientes com urticária crônica física exclusiva apresentou menor remissão da 

doença em um ano do que o grupo com urticária crônica idiopática, respectivamente 

16,4% e 20,8%.  

Van der Valk et al., (2002) observaram para a urticária física as seguintes taxas de 

remissão em cinco e dez anos respectivamente: dermografismo 36% e 51%, pressão 

tardia 28% e 48%, colinérgica 32% e 36% , ao frio 11% e 26%. 

 

2.3. Qualidade de vida 

Qualidade de vida é definida pela OMS como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.  

 

É um conceito amplo de avaliação subjetiva, dependente de um contexto cultural, 

social e ambiental. (WHOQOL GROUP, 1998a) 

O interesse em conceitos como "padrão de vida" e "qualidade de vida" foi 

inicialmente partilhado por cientistas sociais, filósofos e políticos. O crescente 

desenvolvimento tecnológico da medicina e ciências afins trouxe como consequência 

negativa a sua progressiva desumanização. Assim, a preocupação com o conceito de 

qualidade de vida produziu um movimento dentro das ciências humanas e biológicas, no 

sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da 
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mortalidade ou o aumento da expectativa de vida. (Ware e Sherbourne, 1992; Bowling e 

Brazier,1995) 

A avaliação da qualidade de vida foi acrescentada nos ensaios clínicos 

randomizados como a terceira dimensão a ser avaliada, além da eficácia (modificação da 

doença pelo efeito da droga) e da segurança (reação adversa às drogas) dos tratamentos. 

(Testa e Simonson, 1996) 

A qualidade de vida caracteriza-se por ser um conceito complexo e 

multidimensional que engloba a saúde física, o estado psicológico, o nível de 

independência, as relações sociais e a relação do indivíduo com seu meio. (WHOQOL 

GROUP, 1998b) Desta forma foi criado o termo qualidade de vida em saúde, que 

corresponde a uma noção de qualidade de vida mais limitada, abrangendo as dimensões 

relacionadas diretamente aos estados de saúde. (Wilson e Cleary 1995; Halioua et al., 

2000) 

2.4. Qualidade de vida em saúde 

Segundo Testa e Simonson (1996), o termo qualidade de vida em saúde refere-se 

aos componentes da saúde física, psicológica e social, que são influenciados pelas 

experiências, crenças, expectativas e percepções de saúde de um indivíduo.  

 

Os estudos da qualidade de vida ganharam destaque nas pesquisas clínicas e 

também na avaliação das práticas de saúde nos últimos anos. Desta forma, um aumento 

exponencial da avaliação da qualidade de vida na pesquisa clínica é observado.  

 

Para a década de 50, somente dois artigos com palavras-chave “qualidade de 

vida” foram encontrados na base de dados do National Library of Medicine (PUBMED). 

Na década de 60, este número aumentou para 28, na década de 70, para 2.051, na década 

de 80, para 9.068 e na década de 90, para 37.241.  

Do ano 2000 até 2009 foram encontrados 87.382 artigos, totalizando de 1950 até 

2009 127.719 artigos, onde 1.190 correspondiam à busca de qualidade de vida e 

dermatologia. 
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Ao se considerar a literatura médica nacional, as publicações abordando este tema 

estão em crescimento. Desde o final da década de 80, alguns grupos de pesquisa em 

reumatologia iniciaram estudos para tradução e adaptação cultural para questionários de 

avaliação de qualidade de vida, e alguns trabalhos foram publicados internacionalmente. 

(Ferraz e Atra, 1989; Ferraz et al., 1990; Brandão et al., 1998, Ciconelli et al., 1999) 

Na dermatologia, Martins et al., (2004) e Ferraz et al., (2006) foram os pioneiros 

na validação cultural destes instrumentos para psoríase e lupus eritematoso 

respectivamente. 

 

Medições objetivas do estado de saúde são importantes para definir o grau de 

saúde, porém são as percepções próprias do indivíduo do seu estado de saúde que 

traduzem a real qualidade de vida experimentada. A habilidade de lidar com as limitações 

e incapacidades pode afetar muito a percepção do estado de saúde e assim, a satisfação 

com a vida. Desta forma, duas pessoas com o mesmo estado de saúde podem 

experimentar diferentes estados de qualidade de vida (Testa e Simonson, 1996; Guyatt et 

al., 1993) 

 

Para Baiardini et al., (2005), a percepção do paciente frente à sua doença e ao seu 

tratamento é o principal foco do estudo da qualidade de vida em saúde. Ao estudar as 

habilidades físicas de um indivíduo, seu estado psicológico, seu nível de conforto, a 

forma como se relaciona com outros, suas somatizações, pode-se ter uma noção mais 

próxima das repercussões de seu estado de saúde no seu cotidiano. É o estudo de um 

conceito amplamente subjetivo a partir da expressão do próprio indivíduo.  

 

Segundo Halioua et al., (2000), o que torna original o estudo da qualidade de vida 

na saúde é o fato de se tentar mensurar as necessidades do indivíduo a partir de suas 

próprias percepções, e não através das percepções de seu médico. Isto demonstra que o 

estudo da qualidade de vida em saúde está diretamente relacionado à valorização da 

relação médico-paciente.  
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2.4.1. Aplicação 

O estudo da qualidade de vida em saúde aplica-se para avaliação da pesquisa e 

das práticas clínicas, assim como no direcionamento das medidas de economia em saúde. 

(Testa e Simonson, 1996; Halioua et al., 2000) 

 

 Pesquisa clínica  

O impacto da doença na qualidade de vida dos pacientes serve como medida 

qualitativa complementar, cuja importância vai depender de cada doença. Embora o 

conforto do doente não seja questão de primeira importância em situações de vida ou 

morte, torna-se muito importante nos casos de doenças crônicas, ou nos casos de doenças 

graves em estado avançado. 

 

 Prática clínica 

O estudo da qualidade de vida na rotina clínica é incomum.  

As medidas da qualidade de vida podem ser aplicadas para monitorar o progresso 

após terapia, assim como para medir a percepção do doente frente às condutas médicas. 

(Finlay, 1997) 

Ao coletar informações da perspectiva do paciente sobre o impacto da doença nas 

suas atividades diárias, consegue-se uma base científica e sistemática para avaliar os 

benefícios do tratamento a partir dos valores do paciente. (Anderson e Rajagopalan, 

1997) 

As percepções dos médicos e dos pacientes são diferentes. Na medida do possível, 

é importante que uma decisão médica leve em conta as preferências do paciente. 

Afecções consideradas benignas pelos médicos podem ter uma imensa repercussão na 

vida dos doentes, assim como doenças potencialmente sérias podem não acarretar um 

efeito imediato na qualidade de vida do paciente. Assim, é importante considerar as 

percepções dos pacientes para escolher a melhor estratégia terapêutica. (Testa e 

Simonson, 1996) 
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 Economia da saúde  

Na esfera econômica avalia-se o impacto das ações médicas em termos 

quantitativos (eficácia, tolerância, custos) e qualitativos (qualidade de vida).  

As medidas de qualidade de vida em saúde aplicam-se para monitorar 

financeiramente a eficácia e o custo-benefício das pesquisas clínicas e das novas 

estratégias terapêuticas, justificando os altos investimentos e o consequente aumento dos 

custos da saúde. (DeLong et al, 2008) Também são utilizadas para avaliar as mudanças 

na saúde decorrentes destas novas tecnologias e intervenções, medindo os benefícios 

humanos. (Testa e Simonson, 1996) 

 

2.5. Instrumentos para avaliar a qualidade de vida 

Traduzir os vários componentes da saúde para uma escala de valor quantitativo 

que mensure a qualidade de vida é uma tarefa complexa. Assim, vários instrumentos têm 

sido propostos para avaliar a qualidade de vida das mais diversas doenças. A maioria 

deles é baseada em questionários que englobam uma série de questões e itens, que são 

agrupados em domínios ou dimensões. Estes se referem à área do comportamento ou 

experiência que estamos tentando medir. (Ferraz, 2001) 

 

Os questionários de qualidade de vida são instrumentos multidimensionais, cujo 

objetivo é tentar mensurar as repercussões da doença e do tratamento nos aspectos 

físicos, psicológicos e sociais da vida cotidiana. (Le Cleachy et al., 2008) 

 

As diferenças entre os vários questionários de qualidade de vida estão na 

proporção que cada um deles destina às dimensões objetiva e subjetiva, à extensão da 

cobertura dos vários domínios e no formato das questões. (Testa e Simonson, 1996) 

 

Os questionários de avaliação da qualidade de vida podem ser aplicados por 

entrevistador ou serem autoadministrados. A forma autoadministrada é a mais comum na 

literatura médica. O paciente responde ao questionário no próprio ambiente hospitalar, ou 
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o recebe em casa via correio ou até mesmo via internet. (Maurer et al., 2008a) Propicia 

maior privacidade ao entrevistado, porém demanda um nível mínimo de escolaridade.  

 

A outra forma de administração é realizada pela aplicação do questionário por um 

entrevistador treinado, cuja principal vantagem é a menor perda de informações.  

Como se sabe, a população brasileira que frequenta os serviços públicos de 

atendimento à saúde apresenta baixa escolaridade, o que praticamente inviabiliza a 

autoadministração dos questionários. Por essas razões, nos estudos de qualidade de vida 

realizados no Brasil, a coleta de dados é feita por entrevistas. (Falcão et al., 2003; Ferraz 

et al., 2006) 

 

2.6. Propriedades dos questionários 

Assim como as ferramentas de medidas clínicas tradicionais devem ser avaliadas 

a partir de referências, como especificidade e sensibilidade, os questionários de qualidade 

de vida devem respeitar certas regras para uma interpretação correta dos resultados. A 

formulação das questões, os meios de aplicação e a escolha da população alvo podem 

afetar a qualidade da ferramenta. Desta forma, a construção de um questionário deve 

seguir uma metodologia para o estudo das suas propriedades de medida e para o processo 

de validação.  (Halioua et al., 2000) 

 

As principais propriedades estudadas são: validade, reprodutibilidade e 

sensibilidade às alterações ou responsiveness: 

1. Validade: é a capacidade da ferramenta de medir o que se propõe a medir. 

(Guyatt et al., 1993) Demonstrar a validade de um instrumento é um processo 

complexo, pois a validação é dependente de contexto e não é possível provar 

que um instrumento é absolutamente válido. Assim, para avaliar a validade de 

um instrumento, diversos testes devem ser aplicados e a partir dos resultados, 

um grupo de argumentos é desenvolvido em favor da provável validação do 

instrumento. (Halioua et al., 2000) 

 Validação transcultural: a validação de um questionário é 

dependente de um contexto sócio-cultural particular. A simples 



 25 

tradução do questionário não é suficiente para que este seja aplicado 

em outro contexto cultural. Assim, é necessária uma adaptação 

transcultural completa da ferramenta com dupla tradução por 

tradutores nativos da língua original e da versão. Um comitê, para uma 

análise crítica das diferenças entre o documento original e a versão, 

estabelece um consenso para revalidar o questionário para aquele 

meio. (Finlay, 1997) 

 

2. Reprodutibilidade: o instrumento de avaliação deve ser reprodutível através 

do tempo (test-retest), ou seja, deve produzir resultados iguais ou muito 

semelhantes, em duas ou mais administrações para o mesmo paciente, 

considerando que o seu estado clínico geral não tenha se alterado. (Jenkinson, 

1995; Testa e Simonson, 1996) Como os questionários são formados por 

diversos itens, é necessária a análise da consistência interna, isto é, o estudo da 

homogeneidade e da correlação entre os diversos itens que compõem o 

questionário.  

 Consistência interna: Entende-se por consistência interna o grau de 

uniformidade ou de coerência existente entre as respostas dos sujeitos 

a cada um dos itens que compõem o questionário. Ela mede se os 

diversos itens dos questionários produzem resultados semelhantes. Por 

exemplo, se um respondente expressa concordar com a afirmação "Eu 

gosto de andar de bicicleta" e discorda da afirmação "Eu detesto 

bicicletas", isso indica boa consistência do teste. A consistência interna 

é medida através do coeficiente alfa de Cronhbach, que varia entre 

zero e um. Geralmente é aceito que um α de 0.6 a 0.7 indica 

consistência interna aceitável e acima de 0.8 indica uma boa 

consistência interna. Porém, um α maior ou igual a 0.95, geralmente 

não é desejado, já que indica que os itens podem ser redundantes. Ao 

se desenhar um instrumento, o objetivo é que os resultados entre os 

itens semelhantes sejam relacionados, mas que cada um contribua com 

informação inédita. (Halioua et al., 2000) 
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3. Sensibilidade às alterações ou responsiveness: além de ser reprodutível e 

válido, um instrumento deve ter sensibilidade para detectar mudanças nos 

estados de saúdes decorrentes, por exemplo, do tempo e/ou do tratamento 

médico. É essencial que um instrumento de medida de qualidade de vida seja 

capaz de detectar mudança no estado de saúde. (Kurwa e Finlay, 1995) 

 

2.7. Tipos dos instrumentos de qualidade de vida  

A qualidade de vida em saúde pode ser avaliada por questionários genéricos ou 

específicos.  

 

2.7.1. Genéricos  

Os instrumentos genéricos colhem informações sobre a saúde física e psicossocial 

dos indivíduos, incluindo a capacidade de realizar atividades rotineiras como andar, subir 

escadas, vestir-se, tomar banho. Avaliam aspectos relativos à função, disfunção, 

desconforto emocional e físico.  

 

Podem ser aplicados para uma grande variedade de doenças, o que permite 

comparações entre elas, como por exemplo, os efeitos de uma intervenção terapêutica em 

diferentes doenças.  

 

Fornecem uma avaliação global da qualidade de vida, mas não são capazes de 

focar todos os aspectos particulares de uma doença específica. Seu uso inadequado pode 

subdimensionar impactos clinicamente importantes para uma determinada doença. 

 

Exemplos de tais instrumentos já aplicados para doenças cutâneas são:  

 Sickness Impact Profile (SIP) (Bergner et al., 1981): formado por 136 itens 

agrupados em 12 áreas de atividades diárias, sendo três áreas referentes à 

dimensão física, quatro à dimensão psicossocial e outras referentes ao sono e 

descanso, cuidados com a casa, trabalho, recreação e alimentação. Já aplicado 
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em pacientes com dermatite atópica (Salek et al., 1993) e psoríase (DeKorte et 

al., 2002) 

 The Nottingham Health Profile (NHP) (Hunt e McEwen, 1980): formado 

por 38 questões que avaliam as limitações em seis domínios: mobilidade 

física, dor, sono, nível de energia, isolamento social e aspectos emocionais.  Já 

aplicado em pacientes com urticária crônica (O' Donnell et al., 1997) e 

psoríase (DeKorte et al., 2002) 

 Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) (Ware 

e Sherbourne, 1992): desenvolvido a partir da necessidade de se mensurar o 

estado de saúde de forma mais rápida e prática em comparação aos extensos 

protocolos utilizados nas pesquisas clínicas. Os autores buscavam um 

instrumento que fosse breve e ao mesmo tempo abrangente, para aplicação nas 

práticas clínicas. 

 

2.7.1.1. SF-36  

O SF-36 foi delineado a partir do aprimoramento de outro questionário genérico, 

o SF-20 (Medical Outcomes Study 20-Item Short-Form Health Survey). Para a 

composição deste questionário, os autores escolheram oito domínios da saúde geral, 

baseados em suas experiências no assunto e na revisão dos conteúdos de vários 

instrumentos. 

 

O SF-36 é um instrumento de fácil administração e compreensão, composto por 

36 questões que avaliam oito componentes do estado de saúde: 

 

1. Capacidade Funcional (Physical Functioning): avalia a repercussão de 

possíveis limitações físicas nas atividades diárias, como tomar banho, 

vestir-se, caminhar distâncias moderadas, correr, subir escadas, carregar 

sacolas, dobrar-se, ajoelhar-se, entre outras atividades. 

2. Aspectos Físicos (Role Functioning - Role Physical): avalia a 

repercussão de possíveis limitações físicas na execução do trabalho e das 

atividades diárias. 
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3. Dor (Bodily Pain): avalia a repercussão e interferência de possíveis dores 

nas atividades diárias e/ou trabalho. 

4. Estado Geral da Saúde (General Health Perceptions): avalia a 

percepção do próprio paciente quanto sua saúde geral. 

5. Vitalidade (Vitality): avalia o nível de energia e fadiga. 

6. Aspectos Sociais (Social Functioning): avalia a interferência dos 

problemas físicos e emocionais nas atividades sociais. 

7. Aspectos Emocionais (Role Functioning - Role Emotional): avalia a 

repercussão de possíveis distúrbios emocionais na execução do trabalho e 

das atividades diárias. 

8. Saúde Mental (Mental Health): avalia possíveis estados de ansiedade, 

depressão, controle emocional e bem-estar psicológico.  

 

Apresenta um escore final de zero a 100, no qual zero representa o pior estado de 

saúde e 100 o melhor estado.  

 

O SF-36 avalia o comprometimento da qualidade de vida das últimas quatro 

semanas. Pode ser autoadministrado ou ser aplicado por entrevistador treinado. 

 

Foi desenhado para ser utilizado na prática e pesquisa clínica, na avaliação de 

políticas de saúde e para pesquisas na população geral.  

 

É um questionário com aceitação mundial, cuja tradução e adaptação cultural 

foram realizadas para a língua portuguesa por Ciconelli em 1997. Já utilizado em 

dermatologia para dermatite atópica (Lundberg et al., 2000), psoríase (Sampogna et al., 

2006) e urticária crônica (Baiardini et al. 2003; Ozkan et al., 2007). No Brasil foi 

utilizado para o lupus eritematoso (Ferraz et al., 2006). 
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O quadro 2 apresenta a distribuição das 36 questões em relação aos domínios e 

orienta a interpretação dos escores dos oito componentes que constituem o questionário. 

 

Quadro 2: SF-36: número de questões por domínios e interpretação dos escores 

 Interpretação dos escores (0-100) 

Domínios Questões Baixo Alto 

Capacidade 

Funcional 
10 

Muita limitação para 

executar as atividades 

físicas mais simples como 

tomar banho ou vestir-se 

Sem limitações para executar 

todos os tipos de atividades 

físicas, incluindo as mais 

vigorosas, como correr ou 

levantar pesos. 

Aspectos 

Físicos 
4 

Limitação no trabalho ou 

nas atividades diárias 

decorrentes de problemas 

de saúde física. 

Sem interferências no trabalho 

ou nas atividades diárias 

decorrentes de problemas de 

saúde física, nas últimas 4 

semanas. 

Dor 2 

Dor severa e extremamente 

limitante 

Ausência de dor ou de 

limitações decorrentes da dor, 

nas últimas 4 semanas. 

Estado  

Geral da 

Saúde 

6 

Acredita que sua saúde é 

ruim e que vai piorar. 

Acredita que sua saúde é 

excelente. 

Vitalidade 4 

Sensação de cansaço e 

fadiga todo o tempo. 

Sensação de energia e 

disposição todo o tempo, nas 

últimas 4 semanas. 

Aspectos 

Sociais 
2 

Interferência freqüente e 

extrema nas atividades 

sociais decorrentes de 

problemas físicos e 

emocionais. 

Sem interferências nas 

atividades sociais decorrentes 

de problemas físicos e 

emocionais, nas últimas 4 

semanas. 

Aspectos 

Emocionais 
3 

Limitação no trabalho ou 

nas atividades diárias 

decorrentes de problemas 

emocionais. 

Sem interferências no trabalho 

ou nas atividades diárias 

decorrentes de problemas 

emocionais, nas últimas 4 

semanas. 

Saúde 

Mental 
5 

Sentimentos de nervosismo 

e depressão todo o tempo 

Sentimentos de felicidade, paz 

e calma todo o tempo, nas 

últimas 4 semanas. 
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2.7.2. Específicos 

Os instrumentos específicos consideram as manifestações específicas das 

doenças. São mais sensíveis que os genéricos, porém têm a desvantagem de 

impossibilitar a comparação entre as diferentes doenças. (Halioua et al., 2000) 

 

Podem ser específicos para uma determinada doença ou população. Apresentam 

sensibilidade para detectar alterações após uma intervenção ou tratamento (sensibilidade 

à alteração ou responsiveness). (Patrick e Deyo, 1989) 

 

Para dermatologia foram desenvolvidos alguns instrumentos específicos, como: 

 Dermatology Life Quality Index - DLQI (Finlay e Khan, 1994): questionário 

composto de dez questões, de fácil aplicação. É o mais utilizado atualmente. Será 

discutido em detalhes adiante. 

 Dermatology Specific Quality of Life - DSQL (Anderson e Rajagopalan, 

1997): questionário composto de 52 questões, além das escalas do SF-36 que 

avaliam os aspectos emocionais. Aborda os domínios físicos, sociais e 

emocionais, além das limitações das atividades diárias e do trabalho. Foi aplicado 

para dermatite de contato e acne (Anderson e Rajagopalan, 1998). 

 Dermatology Quality of Life Scale - DQOLS (Morgan et al., 1997): composto 

por 17 questões que medem a dimensão psicossocial, 12 questões que avaliam as 

limitações físicas e 12 questões que avaliam a gravidade dos sintomas. Utilizado 

para urticária (O' Donnell et al., 1997) e psoríase (Feldman et al., 2004). 

 Skindex-29 (Chren et al., 1996): instrumento com 29 questões que estuda três 

dimensões: emocional, sintomas e funcionamento físico. Utilizado para acne 

(Lasek e Chren, 1998), vitiligo (Sampogna et al., 2004) e urticária (Staubach et 

al., 2006; Maurer et al., 2009). 

 Impact of Chronic Skin Disease on Daily Life - ISDL (Evers et al., 2008): 

recentemente publicado, propõe avaliação concomitante de aspectos 

dermatológicos específicos e genéricos. Foi validado com doentes de psoríase e 

dermatite atópica.   
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Os questionários específicos dermatológicos permitem a comparação entre as 

diferentes doenças da pele, mas não entre as doenças de outros sistemas.  

 

Existem também questionários doença-específicos, aplicados principalmente em 

doenças crônicas como psoríase (Sampogna et al., 2006; Martins et al., 2004), dermatite 

atópica (Finlay, 1996), acne (Motley e Finlay, 1989; Mallon et al., 1999), vitiligo (Kent et 

al., 1996), e mais recentemente para urticária crônica (Baiardini et al., 2005). 

 

Para melhor captar a variação das medidas dos vários aspectos da qualidade de 

vida, McKenna e Stern (1996) recomendaram a utilização conjunta de ambos os 

instrumentos, específico e genérico, visto que certos domínios, como por exemplo, o 

emocional, são melhor avaliados dentro de um contexto de saúde geral do que num 

contexto de doença específico. 

 

2.8. Qualidade de vida na Dermatologia 

“A pele constitui o maior órgão do corpo humano, envolvendo-o e protegendo-o 

por completo. Por configurar o órgão de limite entre o mundo interno e externo, a pele, 

quando lesionada, pode trazer constrangimento ao indivíduo. Assim ao mesmo tempo em 

que nos protege, é a fachada que nos expõe”. (Strauss, 1989) 

 

Segundo Azulay e Azulay (1992), “convém lembrar que o indivíduo com a pele 

comprometida, sobretudo em áreas descobertas, dificilmente deixa de ficar 

envergonhado, ansioso e triste”.  

 

Nadelson (1978) complementa esta idéia, referindo que a doença da pele, na 

mente popular, pode muitas vezes estar ligada à idéia de sujo, feio, contagioso. Neste 

sentido, se estabelece a reconhecida relação entre doenças de pele e distúrbios na auto-

estima, no bem-estar psicológico e nas relações interpessoais dos pacientes. 

 

Frente a estes dados, percebe-se a importância de pesquisas para explorar as 

repercussões dos problemas dermatológicos, cujo objetivo é a sensibilização da 
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população em geral e dos profissionais que trabalham com estes pacientes, de modo que 

o atendimento abarque as diferentes dimensões do ser humano. (Ludwig et al., 2008) 

 

Atualmente, há um crescente interesse no desenvolvimento de instrumentos para 

medir a qualidade de vida na dermatologia, assim como para avaliar o manejo do 

paciente com doença da pele crônica e a eficácia dos tratamentos. (Finlay e Khan, 1994; 

Finlay, 1997; Basra et al., 2008) 

 

Em 1994, a Academia Européia de Dermatologia e Venereologia recomendou 

(Katsambas, 1994): 

 Dermatologistas deveriam incorporar medidas de qualidade de vida para auxiliar 

no monitoramento do progresso de seus pacientes. 

 Pesquisas seriam necessárias para desenvolver e refinar estes instrumentos de 

qualidade de vida. 

 A terapêutica adotada deveria demonstrar claramente uma influência positiva na 

qualidade de vida.  

 

Nas últimas duas décadas, o comprometimento da qualidade de vida por 

diferentes doenças da pele tem sido extensivamente documentado e vários instrumentos 

de medida de qualidade de vida dermatológico-específicos desenvolvidos. (Basra et al., 

2008) 

 

As doenças da pele podem produzir injúrias na qualidade de vida tão complexas 

quanto doenças mais debilitantes ou de maior risco de vida. Este comprometimento pode 

não se correlacionar com a gravidade clínica da doença, porém manifesta-se como 

estresse psicológico, vergonha, estigmatização, desconforto físico, que com o tempo pode 

evoluir para um significativo decréscimo no bem estar emocional, social, na 

produtividade escolar ou laboral. (Anderson e Rajagopalan, 1997) 

 

Le Cleachy et al., (2008) defendem o uso de questionários de qualidade de vida 

nos estudos clínicos randomizados em dermatologia. Certas doenças da pele, como 
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psoríase e acne, são muito mais debilitantes do que suas inerentes gravidades clínicas 

poderiam fazer a comunidade médica, especialmente não dermatológica, supor. Não se 

pode inferir a qualidade de vida de um paciente mediante o grau de gravidade da doença. 

A correlação entre a gravidade da doença e a percebida pelo paciente pode não ser direta 

ou proporcional. Isto torna as medidas de qualidade de vida fundamentais para uso nos 

estudos clínicos randomizados em dermatologia, uma vez que definem o julgamento do 

próprio paciente frente à repercussão da sua doença crônica.  

 

Assim, torna-se relevante o desenvolvimento de questionários específicos, 

voltados para as doenças cutâneas. Estes permitem uma avaliação da qualidade de vida 

relacionada a aspectos particulares das doenças da pele. Por abrangerem problemas 

comumente vivenciados pelos pacientes dermatológicos, a aplicação dos questionários é 

facilitada e a sua aceitação aumentada. (Chren et al., 1996) 

 

2.8.1. DLQI 

O Dermatology Life Quality Index (DLQI), desenvolvido por Finlay e Khan 

(1994), foi o primeiro instrumento de qualidade de vida específico desenvolvido para 

dermatologia e até o momento é o mais utilizado. 

 

Desenhado para mensurar o impacto das condições da pele na qualidade de vida, 

fornece informações mais específicas do que aquelas obtidas a partir de questionários 

genéricos como o SF-36.  

 

É de fácil aplicação na prática clínica diária e em pacientes com diferentes níveis 

culturais. Avalia o comprometimento da qualidade de vida dos últimos sete dias. 

 

Para seu desenvolvimento, 120 pacientes com diagnósticos dermatológicos 

diferentes foram entrevistados. Perguntou-se a estes pacientes de que forma a sua doença 

da pele lhes afetava a vida social, a atividade laboral, os relacionamentos pessoais e as 

atividades de lazer. Nestas entrevistas, os autores detectaram que 49 aspectos eram 
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afetados na qualidade de vida destes pacientes. Baseado nos comprometimentos mais 

comumente identificados, um questionário composto de dez questões foi delineado.  

 

Estas questões englobam aspectos como sintomas clínicos, sentimentos, 

atividades diárias, lazer, trabalho e/ou escola, relações pessoais e efeitos colaterais do 

tratamento. Somente os sete dias anteriores à aplicação do questionário devem ser 

considerados, período de tempo curto e suficiente para obter fácil lembrança. 

 

Cada questão do questionário apresenta quatro alternativas de respostas: “not at 

all”, “a little”, “a lot”, “very much” com escores correspondentes de zero, um, dois e três 

respectivamente. A resposta “not relevant” corresponde a zero.  

 

O DLQI é calculado pela somatória dos escores de cada questão, resultando num 

máximo de 30 e num mínimo de zero. Quanto maior o escore, maior o comprometimento 

da qualidade de vida.  

 

Até o final de 2007, um total de 272 artigos e 291 resumos utilizando o DLQI já 

havia sido publicado. Este foi aplicado para estudos descritivo-epidemiológicos, para 

avaliações de pesquisa das práticas clínicas, para avaliações de intervenções terapêuticas, 

tendo suas propriedades psicométricas testadas. (Basra et al., 2008) Num recente artigo 

de revisão foi considerado o instrumento dermatológico-específico mais utilizado nos 

estudos clínicos randomizados. (Le Cleachy et al., 2008) 

 

O DLQI foi até o momento aplicado em 33 diferentes doenças da pele, em 32 

países e está disponível em 55 línguas. De um total de 202 estudos, 71 foram aplicados 

para psoríase, 39 para dermatite atópica, 17 para vitiligo, 12 para urticária, 11 para 

dermatite de contato e 10 para acne. (Basra et al., 2008) 

 

Sua popularidade deve-se, provavelmente, à sua simplicidade e ao interesse 

crescente do estudo da qualidade de vida. 
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2.9. Qualidade de vida na urticária crônica 

Diversos estudos sobre qualidade de vida e urticária crônica são encontrados na 

literatura. 

 

O'Donnell et al., (1997) foram os pioneiros a documentarem as limitações do 

doente com urticária crônica e seu impacto na qualidade de vida.  

A partir de questionário genérico validado (NHP), demonstraram que o prejuízo à 

qualidade de vida nos doentes com urticária crônica era, em alguns aspectos, semelhante 

aos doentes com tripla obstrução coronariana aguardando cirurgia. Os escores que 

avaliavam mobilidade e dor eram mais prejudicados nos coronariopatas, porém o 

comprometimento dos domínios que avaliavam sono, energia, isolamento social e 

emoções eram similares.  

Os 142 doentes avaliados responderam a um questionário doença-específico de 

autoria própria, que apesar de não validado, permitiu análise descritiva da repercussão 

dos sintomas dos pacientes.  

Muitos doentes experimentavam dificuldade nos cuidados com o lar, sentiam-se 

limitados na escolha do vestuário, evitavam trocar de roupa na frente de outras pessoas, 

alteravam a temperatura da água do banho, restringiam a dieta, as atividades físicas e a 

vida social na tentativa de evitar sintomas. Prejuízo da vida sexual, impacto negativo na 

auto-imagem, vergonha, frustração, ansiedade e piora do sono foram observados. Mais da 

metade dos pacientes relatou ter perdido ao menos um dia de trabalho, além da piora do 

desempenho, por causa dos transtornos da urticária crônica. Indagados a respeito do pior 

aspecto da doença, 59% responderam angioedema e 42% prurido, entre outras respostas 

como imprevisibilidade das crises, irritação, vergonha e efeito colateral do tratamento. 

 

Poon et al., (1999) aplicaram o DLQI em 170 doentes, com a finalidade de 

mensurar a extensão e a natureza das incapacidades dos diferentes tipos de urticária 

crônica.  

Os doentes com urticária colinérgica apresentaram o pior comprometimento da 

qualidade de vida, seguido pelos doentes com urticária de pressão tardia. 
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As maiores médias dos escores do DLQI foram observadas nos doentes com 

urticária colinérgica, indicando pior qualidade de vida. Houve comprometimento 

importante das atividades desportivas e de lazer, além de ter sido o único grupo com 

restrições relativas na vida sexual.  

Mais da metade dos doentes com urticária de pressão tardia relatou ter perdido um 

dia de trabalho na semana anterior à entrevista, por causa da condição da sua pele.  

Estes autores também compararam o comprometimento da qualidade de vida na 

urticária colinérgica e na urticária de pressão tardia com o de outras doenças cutâneas. 

Observaram que este foi semelhante ao encontrado nos pacientes com dermatite atópica 

grave e maior do que nos pacientes com psoríase, acne, doença de Behçet, doença de 

Darier e vitiligo. Neste estudo, a associação da urticária crônica com o angioedema não 

conferiu uma pior qualidade de vida. 

 

Baiardini et al., (2003) demonstraram com o SF-36, piora significativa na 

qualidade de vida dos pacientes com urticária crônica comparado aos pacientes com 

alergia respiratória.  

Em 2005, Baiardini et al., desenvolveram um questionário específico para o 

estudo da urticária crônica: Chronic Urticaria Quality of Life (CU-QoL). Validado com 

130 pacientes, seus estudos psicométricos mostraram bons parâmetros de validação, 

consistência interna, reprodutibilidade e responsividade. Valero et al., (2008) e Mlynek et 

al., (2009) realizaram a adaptação cultural e validação desta ferramenta, respectivamente 

para o espanhol e para o alemão. Entretanto, este questionário não está, até o momento, 

disponibilizado na literatura. 

 

Ozkan et al., (2007) aplicaram o SF-36 em 84 pacientes com urticária crônica e 

encontraram um comprometimento significante da qualidade de vida em todos os 

domínios, quando comparados aos controles. Observaram ainda, uma alta prevalência de 

comorbidades psiquiátricas associada à urticária crônica, sendo esta comorbidade um 

fator significativo para a piora da qualidade de vida. 
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O DLQI fez parte de diversos estudos multicêntricos, randomizados e duplo-cego 

que foram realizados para avaliação da eficácia de alguns tratamentos para a urticária 

crônica idiopática:  

 

Thompson et al., (2000), num estudo com 325 pacientes, avaliaram o efeito da 

fexofenadina 60 mg duas vezes ao dia versus placebo na qualidade de vida destes 

doentes. Comparado aos pacientes que receberam placebo, houve melhora significativa 

nos escores totais (p<0,0002), indicando que o tratamento proporcionou melhora da 

qualidade de vida em relação ao placebo. 

 

Kapp e Pichler (2006) realizaram um estudo com 166 pacientes para avaliar a 

eficácia da levocetirizina 5 mg ao dia versus placebo. Observaram após quatro semanas 

de tratamento, uma diminuição de 24% nos escores médios do DLQI. 

 

Vena et al., (2006), num estudo com 99 pacientes, avaliaram a eficácia e a 

segurança da ciclosporina no tratamento da urticária crônica. O DLQI mostrou melhora 

de 65,7% nos escores dos pacientes em uso de ciclosporina versus placebo na semana 

oito do uso da ciclosporina (p=0,008). As mudanças nos escores do DLQI se 

correlacionaram com a melhora clínica observada. 

 

Potter et al., (2009), num estudo com 886 pacientes, compararam a eficácia da 

levocetirizina 5 mg (n=438) e da desloratadina 5 mg (n=448). Ambas as drogas levaram a 

diminuição dos escores do DLQI ao longo do tratamento, porem não houve diferença 

significativa dos escores totais entre as duas drogas.  

 

Grob et al., (2009), num estudo com 106 pacientes, aplicaram o DLQI para 

comparar a resposta ao tratamento continuado com desloratadina 5mg/dia com o uso da 

droga apenas no caso de surgimento de sintomas de urticária. Houve diminuição 

significativa do escore médio do DLQI para o grupo que fez uso regular diário da 

desloratadina após 3 semanas (p=0,002).  
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O DLQI foi aplicado em alguns outros estudos para avaliação da eficácia de 

tratamentos, para estabelecer correlações e para estimar a diferença mínima importante. 

 

Lachapelle et al., (2006) realizaram um estudo não randomizado, com 121 

pacientes e observaram melhora na qualidade de vida dos pacientes com urticária crônica 

idiopática após o uso da desloratadina 5 mg/dia. Após 40 dias de tratamento, observou-se 

uma diminuição significante de 50,9% no escore total do DLQI (p<0,0001). Decréscimos 

dos escores também foram encontrados nos domínios. “Sintomas e sentimentos” foi 

domínio mais afetado e “Lazer” e “Atividades diárias” os menos afetados. Idade e sexo 

não influenciaram os escores.  

 

Mlynek et al., (2008) realizaram um estudo para estabelecer a correlação entre os 

escores do DLQI e os escores do UAS (Urticaria Activity Score). Encontraram correlação 

positiva, fraca e significante (r= 0,31, p<0,05), evidenciando que a aplicação do UAS é 

uma ferramenta válida para monitorizar a atividade da doença nos pacientes com urticária 

crônica. 

 

Shikiar et al., (2005) objetivaram estimar a diferença mínima importante do DLQI 

para os pacientes com urticária crônica idiopática.  

A diferença mínima importante ou MID (Minimal Important Difference) refere-se 

à menor diferença observada no escore que indicaria uma mudança significativa para a 

qualidade de vida do doente. Para Juniper (1998), a diferença mínima importante seria a 

menor diferença no escore, na qual o paciente perceberia melhora na qualidade de vida e 

consequentemente, para a qual se justificaria uma mudança na abordagem do tratamento.  

Foram analisados os dados de dois estudos clínicos randomizados, duplo-cegos, 

multicêntricos que mediram a eficácia e a segurança da fexofenadina comparadas ao 

placebo no tratamento da urticária crônica idiopática (Finn et al., 1999; Nelson et al., 

2000). A partir do cálculo do erro padrão estabeleceu-se que uma variação no escore total 

do DLQI entre 2,24 e 3,10, poderia indicar mudanças no estado de saúde considerados 

clinicamente relevantes nestes pacientes. 
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Devido às características particulares da urticária crônica, com seu padrão de 

variações diárias e semanais, e a avaliação do DLQI limitar-se para até sete dias 

anteriores da sua aplicação, questionou-se a confiabilidade das medidas do DLQI na 

avaliação da urticária crônica e seus subtipos. (Finlay, Khan, 1994; Poon et al., 1999).  

 

Assim, Lennox et al., (2004) avaliaram a validade e a reprodutibilidade do DLQI 

para a urticária crônica, a partir dos dados randomizados, duplo-cegos e multicêntricos 

dos estudos de pesquisa clínica de Finn et al., (1999) e Nelson et al., (2000).  

Encontraram nos resultados das medidas psicométricas dos questionários 

evidências convincentes de que o DLQI é um instrumento de medida apropriado para a 

urticária crônica. Os achados foram consistentes com os resultados do DLQI para outras 

doenças de pele. As dez questões do DLQI mostraram boa consistência interna (α entre 

0,89 e 0,87), evidenciando que o teste é sensível para o estudo da qualidade de vida nos 

doentes com urticária crônica. O DLQI apresentou também sensibilidade às mudanças 

dos estados clínicos dos pacientes, indicando ser uma valiosa ferramenta para avaliar os 

resultados dos tratamentos destes doentes. Desta forma, os autores consideraram o DLQI 

uma ferramenta válida, confiável e clinicamente útil para o estudo da qualidade de vida 

na urticária crônica. 
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3.  DOENTES E MÉTODOS 

3.1. Doentes 

Este estudo foi realizado com os doentes do Ambulatório de Urticária do 

Departamento de Dermatologia da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista 

de Medicina (UNIFESP-EPM) entre o período de maio de 2007 a fevereiro de 2009. 

 

Participaram deste estudo tanto os doentes em primeira consulta no Ambulatório 

de Urticária, como aqueles que já estavam em acompanhamento. 

 

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) sob o número CEP 

0526/07 (Anexo 1).  

 

Foram selecionados 62 doentes, 20 com urticária crônica comum, 17 com 

urticária crônica física e 25 com urticária crônica comum e urticária crônica física, 

diagnosticados de acordo com critérios clínicos, desde que todos satisfizessem os 

critérios de inclusão e exclusão.   

 

Critérios de inclusão: 

 Pacientes com diagnóstico clínico de urticária crônica comum com ou sem 

angioedema associado. 

 Pacientes com diagnóstico clínico de urticária crônica física com ou sem 

angioedema associado. 

 Pacientes com diagnóstico clínico de urticária crônica comum e urticária 

crônica física com ou sem angioedema associado. 

 Ambos os sexos. 

 Idade acima de 18 anos. 

 

 

 



 41 

Critérios de exclusão: 

 Ausência de lesões de urticária na última semana.  

 Pacientes com diagnóstico de urticária aguda, urticária de contato, 

urticária vasculite, angioedema sem urticas. 

 Pacientes analfabetos ou incapazes para compreender e concordar com os 

termos do estudo, assim como para fornecer consentimento livre e 

esclarecido por escrito para participar do mesmo.  

 Pacientes com comorbidades associadas 

 

Os dados referentes às características gerais dos 62 doentes estudados e os tipos 

clínicos da urticária crônica estão apresentados na Tabela 1. 

 

A idade média observada foi de 39,8 anos.  

Houve predominância do sexo feminino (72,6%). 

A minoria dos doentes apresentou nível superior de escolaridade (17,7%). 

O tempo de doença relatado variou entre 2 e 256 meses (21,3 anos), com mediana 

de 43,5 meses (3,6 anos). Observou-se que 32,3% dos doentes apresentavam a doença 

entre um e cinco anos e 30,6% relatavam urticária há mais de cinco anos.  

O tempo de acompanhamento no ambulatório de urticária variou desde uma 

primeira consulta como até 136 meses (11,3 anos). Mais da metade dos doentes estava na 

sua primeira consulta (51,6 anos). 

Quanto aos tipos clínicos de urticária crônica, 32,3% apresentavam urticária 

crônica comum (UCC), 27,4% urticária crônica física (UCF) e a maioria, 40,3%, 

apresentavam ambas as formas associadas, denominadas neste estudo de urticária crônica 

mista (UCM).  
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Tabela 1 – Características gerais dos 62 doentes e a frequência dos tipos clínicos da 
urticária crônica 

   

Idade (anos) ♦ 39,8 ± 12 18-74 ♦♦ 

 ≤ 30 anos (%) 25,8  

 31-45 anos (%) 43,5  

 >46 anos (%) 30,6  

Sexo     

 Feminino (%) 72,6  

 Masculino (%) 27,4  

Escolaridade    

 Até Primeiro grau (%) 38,7  

 Até Segundo grau (%) 43,5  

 Superior (%) 17,7  

Tempo de doença (meses) ♦♦ 43,5 ± 50,8 2-256 ♦♦ 

 6 semanas-1 ano (%) 37,1  

 1 – 5 anos (%) 32,3  

 > 5 anos (%) 30,6  

Tempo de acompanhamento (meses) ♦ 15,42 ± 27,39 0-136 ♦♦ 

 Primeira consulta (%) 51,6  

 1 -20 meses (%) 24,2  

 >21 meses (%) 24,2  

Tipos clínicos da urticária crônica   

 Urticária crônica comum (%) 32,3  

 Urticária crônica física (%) 27,4  

 Urticária crônica mista (%) 40,3  

♦ Média  DP  

♦♦ Variação mínima-máxima 
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3.2. Método 

Os doentes foram submetidos à anamnese e ao exame físico e receberam 

orientações quanto ao tratamento durante a consulta no Ambulatório de Urticária. Ao 

término do atendimento, os doentes que cumpriam os critérios de inclusão e exclusão 

foram assim selecionados e convidados pela pesquisadora a responderem dois 

questionários para avaliação da qualidade de vida. 

 

 Antes de responderem os questionários, os participantes receberam um termo de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO 2), o qual foi assinado após leitura e 

explicação do termo pela pesquisadora. 

 

Idade, sexo, escolaridade, tempo de evolução da doença, tempo de 

acompanhamento no ambulatório, classificação do tipo clínico da urticária crônica 

(Grattan et al., 2002) e associação com angioedema no curso da doença foram 

documentados conforme o protocolo do estudo (ANEXO 3), após a revisão do prontuário 

de cada doente pela pesquisadora.  

 

Os doentes com nível de escolaridade superior leram e responderam os 

questionários sozinhos. A pesquisadora manteve-se todo o tempo à disposição para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Para os doentes com outros níveis de escolaridade, 

a pesquisadora leu em voz alta as perguntas e assinalou as respostas dos participantes nos 

questionários. 

 

Os seguintes questionários foram aplicados pela pesquisadora e sempre nesta 

ordem: 

1. Versão em português do SF-36 (ANEXO 4) 

2. Versão em português do DLQI (ANEXO 5) 

 

 

 

O SF-36 é um questionário genérico desenvolvido por Ware e Sherbourne (1992).  
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É composto de 36 questões que se agrupam em oito domínios: “Capacidade 

funcional”, “Aspectos físicos”, “Dor”, “Estado geral da saúde”, “Vitalidade”, “Aspectos 

sociais”, “Aspectos emocionais”  e “Saúde mental”.   

Este questionário não apresenta um único escore total.  

Cada domínio tem seu próprio escore, que varia de zero a 100, no qual zero 

representa o pior estado de saúde e 100 o melhor estado. Quanto menor o escore, maior 

o comprometimento da qualidade de vida.  

Este questionário avalia o comprometimento da qualidade de vida das últimas 

quatro semanas.  

O SF-36 já foi traduzido para o português e adaptado culturalmente por Ciconelli 

(1997).  

 

O DLQI é um questionário específico dermatológico desenvolvido por Finlay e 

Khan (1994).  

Este é composto por dez questões com quatro alternativas de respostas, onde 

apenas uma única resposta deve ser escolhida.  

Caso o paciente não se encaixe na situação exposta na pergunta do questionário, a 

resposta “não relevante” pode ser escolhida.  

O escore de cada questão pode variar entre zero e três.  

Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas: “nada”, “um pouco”, 

“um tanto”, “muito” e “não relevante”, com escores correspondentes de zero, um, dois e 

três respectivamente. A resposta “não relevante” corresponde ao zero.  

Este questionário pode ser interpretado a partir de um escore total ou a partir dos 

escores por domínios. 

O escore total do DLQI é calculado pela somatória dos escores de cada questão, 

numa variação entre zero e 30, no qual zero representa o melhor estado de saúde e 30 o 

pior estado. Quanto maior o escore, maior o comprometimento da qualidade de vida.  

 

 As 10 questões podem ainda ser agrupadas em seis domínios:  

1. “Sintomas e sentimentos”: questões 1 e 2 (escore entre zero e seis) 

2. “Atividades diárias”: questões 3 e 4 (escore entre zero e seis) 
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3. “Lazer”: questões 5 e 6 (escore entre zero e seis) 

4. “Trabalho/escola”: questão 7 (escore entre zero e três) 

5. “Relações interpessoais”: questões 8 e 9 (escore entre zero e seis) 

6. “Tratamento”: questão 10 (escore entre zero e três) 

As perguntas devem ser respondidas baseadas nos acontecimentos referentes 

somente aos sete dias anteriores à aplicação do questionário, período de tempo curto e 

suficiente para obter fácil recordação.   

O DLQI já foi traduzido para o português e adaptado culturalmente por Ferraz 

(2006).  

Os autores do DLQI forneceram autorização para o uso do questionário validado 

para o português para esta pesquisa. (ANEXO 6) 

 

A escolha desses questionários para este estudo fundamentou-se na rapidez, 

objetividade, facilidade de entendimento das perguntas e pela ampla utilização na 

literatura médica. 

 

Para a avaliação da qualidade de vida os pacientes foram divididos em três grupos 

conforme os tipos clínicos:  

 Pacientes com urticária crônica comum (UCC) 

 Pacientes com urticária crônica física (UCF)  

 Pacientes com urticária crônica mista (UCM): denominação didática, 

utilizada neste trabalho para pacientes nos quais ambas as formas, UCC e 

UCF, coexistiam. 

 

A avaliação da qualidade de vida dos pacientes com urticária crônica foi realizada 

a partir da análise dos escores médios dos dois questionários.  

 

Esses escores foram comparados de acordo com as seguintes variáveis:  

 Idade  

 Sexo 

 Escolaridade 
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 Tempo de doença 

 Tempo de acompanhamento no ambulatório de urticária 

 Associação com angioedema 

 

As médias dos resultados obtidos neste estudo foram comparadas com as da 

literatura internacional, tanto para a mesma doença, quanto para outras doenças, como 

dermatite atópica, psoríase, lupus eritematoso e artrite reumatóide. 

 

3.3. Análise Estatística  

O programa usado para cálculos estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for 

Social Science), em sua versão 10.0 para Windows. 

Análise estatística descritiva foi utilizada na caracterização clínica e demográfica 

dos doentes estudados.  

O teste do Qui-Quadrado (X2) foi utilizado para comparação de proporções dos 

dados categóricos.  

O teste t de Student foi utilizado para comparação entre duas médias 

independentes.  

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para a comparação de três ou mais 

médias independentes. Com o intuito de complementá-la, o teste de Tukey (comparações 

múltiplas) foi realizado.  

O coeficiente de correlação de Spearman (r) foi usado para avaliar a relação entre 

as variáveis contínuas.  

O coeficiente alfa de Cronbach foi calculado para avaliar a consistência interna da 

escala DLQI.   

Para verificar como os escores na escala SF-36 se relacionaram com os domínios 

da escala DLQI, realizamos a análise de agrupamento hierárquica (cluster analysis) com 

finalidade de identificarmos grupos com características similares. O método de 

agrupamento utilizado foi o das médias das distâncias (unweighted pair-group method 

using arithmetic averages – UPGMA). A sequência derivada desta análise foi 

visualmente representada por um dendograma. Este diagrama representa graficamente o 

quão perto ou distante cada item está uns dos outros, baseado em uma hierarquia de 
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similaridades. Isto é, itens muito similares estão pertos uns dos outros, enquanto itens 

dissimilares estão distantes. 

 

A probabilidade (p) menor que 0,05 foi utilizada para indicar significância 

estatística.   
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4. RESULTADOS 

4.1. Avaliação da população estudada conforme os tipos clínicos de urticária crônica  

Os tipos clínicos (UCC, UCF, UCM) encontrados nos 62 doentes foram estudados 

em relação à idade, ao sexo, ao tempo de doença e ao tempo de acompanhamento no 

ambulatório. Não foi observado diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

(Tabela 2) 

Não foi possível calcular a diferença entre os tipos clínicos e a escolaridade 

devido à baixa incidência em alguns cruzamentos. Há indícios de uma tendência de 

menor escolaridade no grupo UCF. (Tabela 2) 

  

Tabela 2 – Características gerais dos 62 doentes conforme os tipos clínicos de 

urticária crônica 

 
UCC 

n=20 

UCF 

n=17 

UCM 

n=25 
p 

Idade (anos) ♦ 40,7 ± 1,5 36,0 ± 9,6 41,6 ± 3,6 0,315♦♦♦ 

Sexo     0,692♦♦ 

 Feminino (%) 75,0 64,7 76,0  

 Masculino (%) 25,0 35,3 24,0  

Escolaridade    NA 

 Até Primeiro grau (%) 20,0 47,1 48,0  

 Até Segundo grau (%) 50,0 52,9 32,0  

 Superior (%) 30,0 0 20,0  

Tempo de doença    0,466♦♦ 

 6 semanas-1 ano (%) 45,0 29,4 36,0  

 1 – 5 anos (%) 30,0 23,5 40,0  

 > 5 anos (%) 25,0 47,1 24,0  

Tempo de acompanhamento (meses) ♦ 11,1 ± 31,6 21,0 ± 30,0 15,0 ± 22,0 0,374♦♦♦ 

♦ Média  DP 

♦♦Teste de qui-quadrado  

♦♦♦Teste de ANOVA   

NA=Teste estatístico não aplicável (baixa incidência nos cruzamentos)  

UCC= urticária crônica comum 

UCF= urticária crônica física 

UCM= urticária crônica mista 
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4.1.1. Urticária Crônica Física 

Observou-se predominância da urticária colinérgica (34,0%). As outras formas 

mais frequentes foram a associação da urticária colinérgica ao dermografismo (26,0%) e 

a urticária de pressão tardia (17,0%). (Tabela 3) 

 

 

Tabela 3: Distribuição dos subtipos clínicos da urticária crônica física nos 42 

doentes 

Tipos clínicos da urticária crônica física n♦ % 

Colinérgica 14 34,0 

Colinérgica + dermografismo 11 26,0 

Pressão tardia 7 17,0 

Dermografismo sintomático 3 7,0 

Colinérgica + pressão 3 7,0 

Pressão + dermografismo 2 5,0 

Solar 1 2,0 

Colinérgica + pressão + dermografismo 1 2,0 

Total 42 100,0 

♦correspondentes às formas pura e mista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

4.1.2. Angioedema 

O angioedema esteve associado ao curso da urticária crônica em 75,8% dos 

doentes. (Tabela 4) 

Os doentes com UCC apresentaram mais angioedema do que os com UCF (90,0% 

vs 52,9%, p= 0,011). (Tabela 4) 

As mulheres apresentaram mais angioedema dos que os homens (84,4% vs 52,9%, 

p=0,024). (Tabela 4) 

 

 

Tabela 4: Associação do angioedema ao curso da urticária crônica nos 62 doentes e 

distribuição conforme os tipos clínicos e o sexo 
 n Associação com angioedema (%) p 

Angioedema  62 75,8  

Tipos clínicos     

 UCC  20 90,0 

0,011  UCF  17 52,9 

 UCM  25 80,0 

Sexo    

 Feminino  45 84,4 
0,024 

 Masculino  17 52,9 

Teste de qui-quadrado 

UCC= urticária crônica comum  

UCF= urticária crônica física  

UCM= urticária crônica mista 
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4.2. Dermatology Quality of Life Index (DLQI) 

A tabela 5 descreve a avaliação da qualidade de vida pelo DLQI.  

 

O escore médio total (DP) do DLQI foi de 10,4 ± 7,7, sendo o escore mínimo zero 

e o máximo 30. (Tabela 5) 

 

No escore médio (DP) por domínios “Sintomas e sentimentos” apresentou o 

escore mais elevado (3,2 ± 1,9), seguido pelo domínio “Atividades diárias” (2,6 ± 2,3). O 

domínio “Trabalho/escola” apresentou o menor escore (0,7 ± 1,1), seguido pelo domínio 

“Tratamento” (0,8 ± 1,1). (Tabela 5) 

 

 

Tabela 5: DLQI – Escore médio total e escores médios por domínios dos 62 doentes 

com urticária crônica 

DLQI – Escore 

 Média ± DP Mínimo-Máximo 

DLQI - Escore Total 10,4 ± 7,7 0-30 

DLQI – Escore por Domínios   

 Sintomas/sentimentos 3,2 ± 1,9 0-6 

 Atividades diárias 2,6 ± 2,3 0-6 

 Lazer 1,7 ± 1,8 0-6 

 Trabalho/escola 0,7 ± 1,1 0-3 

 Relações interpessoais 1,5 ± 2,1 0-6 

 Tratamento 0,8 ± 1,1 0-3 
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A tabela 6 apresenta o escore médio de cada uma das questões do DLQI, bem 

como o número de vezes que cada questão teve a opção de resposta “não relevante” (NR) 

escolhida.  

 

A questão 6 foi a que mais frequentemente teve a opção “não relevante” escolhida.  

 

 

Tabela 6: DLQI – Escores médios de cada uma das 10 questões e respostas “não 

relevantes” 

DLQI – Escore por questões 

 ♦NR Média ± DP Mínimo-Máximo 

Questão 1 0 2,0 ± 1,0 0-3 

Questão 2 1 1,3 ± 1,3 0-3 

Questão 3 0 1,2 ± 1,3 0-3 

Questão 4 0 1,4 ± 1,4 0-3 

Questão 5 0 1,1 ± 1,3 0-3 

Questão 6 37 1,4 ± 1,1 0-3 

Questão 7 5 0,7 ± 1,1 0-3 

Questão 8 4 1,0 ±1,2 0-3 

Questão 9 12 0,7 ± 1,1 0-3 

Questão 10 3 0,8 ± 1,1 0-3 

♦Número de respostas que tiveram a alternativa “não relevante” (NR) escolhida 
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4.3. Short Form - 36 

A tabela 7 descreve a avaliação da qualidade de vida pelo questionário genérico 

SF-36.  

Os escores mais elevados foram observados nos domínios “Capacidade 

funcional” e “Dor”, com escores médios (DP) de 78,50 ± 24,00 e 68,70 ± 27,40 

respectivamente. (Tabela 7) 

 

Os escores mais baixos foram observados nos domínios “Aspectos físicos” e 

“Vitalidade”, com escores médios (DP) de 55,70 ± 45,60 e 60,20 ± 27,90 

respectivamente. (Tabela 7) 

 

 

Tabela 7: SF-36 – Escores médios por domínios dos 62 doentes com urticária 

crônica 

SF-36 – Escore por domínios 

 Média ± DP Mínimo-Máximo 

Capacidade funcional 78,50 ± 24,00 10-100 

Aspectos físicos 55,70 ± 45,60 0-100 

Dor 68,70 ± 27,40 21-100 

Estado geral da saúde 66,20 ± 23,70 5-100 

Vitalidade  60,20± 27,90 5-100 

Aspectos sociais 64,70 ± 33,30 0-100 

Aspectos emocionais 62,40 ± 45,40 0-100 

Saúde mental 62,40 ± 24,10 4-96 
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4.4. Qualidade de vida e tipos clínicos  

Ao se comparar ambos os questionários com os tipos clínicos da urticária crônica 

não se observaram diferenças estatisticamente significantes. Desta forma, não foi possível 

revelar se haveria diferenças na qualidade de vida entre os grupos.  

(Tabela 8 e Tabela 9) 

 

Tabela 8: DLQI - Escores médios conforme os tipos clínicos de urticária crônica 

DLQI 
UCC 

N=20 

UCF 

N=17 

UCM 

N=25 
p 

Sintomas/sentimentos 3,15 ± 1,60 3,47 ± 2,15 3,08 ± 2,02 0,803 

Atividades diárias 2,70 ± 2,39 2,94 ± 2,25 2,16 ± 2,23 0,523 

Lazer 1,80 ± 1,91 1,59 ± 1,70 1,56 ± 1,94 0,902 

Trabalho/escola 1,15 ± 1,31 0,65 ± 1,00 0,48 ± 0,96 0,123 

Relações interpessoais 1,90 ± 2,22 1,65 ± 2,32 1,16 ± 1,91 0,498 

Tratamento 0,65 ± 0,99 0,69 ± 1,01 0,96 ± 1,19 0,601 

Escore total 11,35 ± 7,29 10,94 ± 7,29 9,32 ± 8,32 0,648 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 

 

Tabela 9: SF-36 - Escores médios conforme os tipos clínicos de urticária crônica 

SF-36 

 

UCC 

n=20 

UCF 

n=17 

UCM 

n=25 
p 

Capacidade funcional 78,50 ± 26,71 75,59 ± 29,31 80,40 ± 17,85 0,821 

Aspectos físicos 60,00 ± 44,72 55,88 ± 45,53 52,00 ± 47,83 0,847 

Dor 68,45 ± 32,06 80,47 ± 24,98 60,78 ± 22,60 0,071 

Estado geral da saúde 64,20 ± 25,55 65,76 ± 25,72 68,16 ± 21,57 0,857 

Vitalidade 60,25 ± 29,00 59,41 ± 31,22 60,60 ± 25,87 0,991 

Aspectos sociais 58,75 ± 36,52 66,91 ± 30,92 68,00 ± 32,89 0,627 

Aspectos emocionais 76,65 ± 42,04 64,69 ± 44,83 49,33 ± 46,27 0,129 

Saúde mental 65,00 ± 23,25 56,71 ± 29,33 64,24 ± 21,11 0,523 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA  

UCC= urticária crônica comum 

UCF= urticária crônica física 

UCM= urticária crônica mista 
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4.5. Qualidade de vida e sexo 

O sexo feminino apresentou comprometimento significante da qualidade de vida 

em ambos os questionários. (Tabela 10 e Tabela 11) 

  

No DLQI, os escores médios de todos os domínios foram maiores para as 

mulheres, com diferença significante apenas no domínio “Atividades diárias” (3,07 vs 

1,18, p=0,003), indicando uma pior qualidade de vida para as mulheres. (Tabela 10) 

 

 

Tabela 10: DLQI - Escores médios conforme o sexo dos 62 doentes 

 DLQI 

Sexo 

p Masculino 

n=17 

Feminino 

n=45 

Sintomas/sentimentos 2,88 ± 2,18 3,33 ± 1,81 0,411 

Atividades diárias 1,18 ± 1,91 3,07 ± 2,20 0,003* 

Lazer 1,24 ± 1,64 1,80 ± 1,90 0,284 

Trabalho/ escola 0,71 ± 1,16 0,76 ± 1,11 0,877 

Relações interpessoais 1,00 ± 1,70 1,73 ± 2,24 0,174 

Tratamento 0,63 ± 0,89 0,84 ± 1,13 0,602 

Escore total 7,59 ± 7,70 11,49 ± 7,44 0,073 

Dados expressos em Média ± DP   

Teste t de Student 
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Esta tendência se repetiu no SF-36. As mulheres apresentaram escores piores em 

quase todos os domínios, com diferença significante para “Vitalidade” (72,06 vs 55,67, 

p=0,038), “Aspectos emocionais” (82,35 vs 54,8, p=0,018) e “Saúde mental” (72,47 vs 

58,62, p=0,020), indicando pior qualidade de vida. (Tabela 11) 

 

 

Tabela 11: SF-36 - Escores médios conforme o sexo dos 62 doentes 

 SF-36 

Sexo 

p Masculino 

n=17 

Feminino 

n=45 

Capacidade funcional 76,76 ± 29,68 79,11 ± 21,85 0,735 

Aspectos físicos 72,06 ± 42,28 49,44 ± 45,69 0,081 

Dor 76,85 ± 27,55 65,56 ± 26,96 0,149 

Estado geral de saúde 74,94 ± 21,63 62,93 ± 23,87 0,075 

Vitalidade 72,06 ± 22,44 55,67 ± 28,72 0,038 * 

Aspectos sociais 74,26 ± 29,14 61,11 ± 34,36 0,167 

Aspectos emocionais 82,35 ± 35,59 54,80 ± 46,69 0,018 * 

Saúde mental 72,47 ± 17,66 58,62 ± 25,29 0,020 * 

Dados expressos em Média ± DP   

Teste t de Student 
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4.6. Qualidade de vida e idade  

No DLQI, os doentes com até 30 anos de idade apresentaram maiores escores 

médios na maior parte dos domínios, com diferença significante para “Atividades diárias” 

(3,81 vs 2,15 vs 2,05, p= 0,033). (Tabela 12) 

 

 

Tabela 12: DLQI - Escores médios conforme a idade dos 62 doentes 

 DLQI 

Idade (anos) 

p 
≤ 30  

n=16 

31 – 45 

n=27 

>46 

n=19 

Sintomas/sentimentos 3,69 ± 2,12 3,07 ±2,04 3,00 ±1,53 0,512  

Atividades diárias 3,81 ± 2,37 2,15 ±2,25 2,05 ±1,90 0,033* 
≤30 x 31-45       0,019* 

≤30 x > 46         0,021*  

31-45 x > 46      0,884 

Lazer 2,44 ± 1,86 1,56 ±2,06 1,11 ±1,24 0,095  

Trabalho/escola 0,75 ± 0,86 0,63 ±1,12 0,89 ±1,33 0,736  

Relações interpessoais 2,19 ± 2,17 1,52 ±2,17 1,00 ±1,94 0,258  

Tratamento  0,44 ± 0,73 0,88 ±1,12 0,95 ±1,22 0,322  

Escore total 13,31 ±8,27 9,70 ±7,97 9,00 ±6,28 0,207  

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 
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O SF-36 não mostrou diferenças significativas entre as faixas etárias.  

Apesar de não significante, os doentes com mais de 46 anos apresentaram os 

menores escores médios na maior parte dos domínios, sugerindo um possível maior 

comprometimento da qualidade de vida para este grupo. (Tabela 13) 

 

 

Tabela 13: SF-36 - Escores médios conforme a idade dos 62 doentes 

 SF-36 

Idade (anos) 

p ≤ 30 

n=16 

31 – 45 

n=27 

>46 

n=19 

Capacidade funcional 79,38±22,50 82,41±21,99 72,11±27,71 0,359 

Aspectos físicos 45,31±40,02 71,30±44,24 42,11±47,18 0,056 

Dor 71,00±28,94 73,26±22,66 60,13±31,41 0,260 

Estado geral da saúde 60,19±23,24 68,26±22,68 68,42±25,89 0,505 

Vitalidade 61,87±26,39 61,67±28,08 56,58±30,14 0,804 

Aspectos sociais 64,84±32,02 65,28±30,68 63,82±39,29 0,990 

Aspectos emocionais 52,08±47,09 74,07±39,59 54,37±49,96 0,203 

Saúde mental 56,63±22,60 65,19±24,25 63,37±25,59 0,526 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 
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4.7. Qualidade de vida e escolaridade 

Em ambos os questionários, os doentes com menor escolaridade apresentaram 

melhor qualidade de vida. (Tabela 14 e Tabela 15) 

 

No DLQI, todos os escores foram menores para estes doentes. Os domínios com 

diferenças significantes foram “Atividades diárias” (1,67 vs 2,78 vs 3,91, p=0,017), 

“Lazer” (0,71 vs 1,96 vs 2,91, p=0,001) e “Escore total” (7,33 vs 12,15 vs 12,91, 

p=0,037). (Tabela 14) 

Por meio de comparações múltiplas, observou-se que os grupos com maior 

escolaridade apresentaram pior qualidade de vida do que os doentes com até o primeiro 

grau. (Tabela 14) 

 

 

Tabela 14 - DLQI - Escores médios conforme a escolaridade dos 62 doentes 

DLQI 

 

Escolaridade 

p 
Até 1ºgrau 

n=24 

Até 2ºgrau  

n=27 

≥ Superior  

n=11 

Sintomas/sentimentos 2,79±1,74 3,63±1,98 3,09±2,02 0,291  

Atividades diárias 1,67±2,01 2,78±2,34 3,91±1,97 0,017* 
1º x 2º       0,072 

1º x Sup    0,006* 

2º x Sup    0,148 

Lazer  0,71±1,20 1,96±1,91 2,91±1,92 0,001* 
1º x 2º       0,010* 

1º x Sup    0,001* 

2º x Sup    0,119 

Trabalho/escola 0,38±0,88 1,00±1,21 0,91±1,22 0,116  

Relações interpessoais 1,13±2,13 1,85±2,28 1,64±1,63 0,473  

Tratamento  0,73±1,08 0,96±1,18 0,45±0,69 0,408  

Escore total 7,33±6,84 12,15±7,76 12,91±7,42 0,037* 
1º x 2º       0,023* 

1º x Sup    0,042* 

2º x Sup    0,774 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 
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O SF-36 seguiu a mesma tendência. Os doentes menos escolarizados 

apresentaram em quase todos os domínios os maiores escores, indicando menor 

comprometimento da qualidade de vida. Apenas o domínio “Aspectos sociais” 

apresentou diferença significante (78,13 vs 53,70 vs 62,50, p=0,029). (Tabela 15) 

 

 

Tabela 15: SF-36 - Escores médios conforme a escolaridade dos 62 doentes 

 SF-36 

Escolaridade 

p 
Até 1ºgrau 

n=24 

Até 2ºgrau 

n=27 

≥ Superior  

n=11 

Capacidade funcional 80,63±25,72 74,07±25,04 84,55±16,20 0,413  

Aspectos físicos 65,62±46,52 43,52±44,72 63,64±42,37 0,184  

Dor 72,92±25,63 69,17±28,69 58,09±27,44 0,333  

Estado geral da saúde 73,83±20,46 58,74±25,50 68,00±22,03 0,072  

Vitalidade 66,04±29,08 56,85±28,49 55,45±23,92 0,423  

Aspectos sociais 78,13±31,11 53,70±33,04 62,50±30,62 0,029* 
1ºx2º 0,008* 

1ºxSup 0,184 

2ºxSup 0,444 

Aspectos emocionais  69,44±43,87 65,41±43,85 39,39±49,03 0,173  

Saúde mental 67,50±23,12 57,48±26,33 63,45±19,72 0,336  

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 
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4.8. Qualidade de vida e tempo de doença  

Os doentes com até um ano de doença apresentaram maiores escores em todos os 

domínios do DLQI, com diferenças significantes para “Lazer” (2,48 vs 1,30 vs 1,00, 

p=0,018), “Relações interpessoais” (2,65 vs 0,55 vs 1,21, p=0,003) e “Escore total” 

(14,09 vs 8,10 vs 8,42, p=0,013), indicando uma pior qualidade de vida. (Tabela 16) 

 

 

Tabela 16: DLQI - Escores médios conforme o tempo de doença dos 62 doentes 

 DLQI 

Tempo de doença 

p 
Até 1 ano 

n=23 

1 - 5 anos 

n=20 

> 5 anos 

n=19 

Sintomas/sentimentos 3,96±1,75 2,80±1,70 2,74±2,10 0,058 

Atividades diárias 3,04±2,44 2,50±2,14 2,00±2,19 0,338 

Lazer  2,48±1,86 1,30±1,81 1,00±1,53 0,018* 
(1 x 1-5) 0,031* 

(1 x >5) 0,008* 

(1-5 x >5) 0,594 

Trabalho/escola 0,96±1,22 0,50±0,83 0,74±1,24 0,415 

Relações interpessoais 2,65±2,41 0,55±1,19 1,21±1,96 0,003* 
(1 x 1-5) 0,001* 

(1 x >5) 0,020* 

(1-5 x >5) 0,294 

Tratamento  1,05±1,33 0,50±0,62 0,74±1,05 0,273 

Escore total 14,09±7,57 8,10±5,99 8,42±7,95 0,013* 
(1 x 1-5) 0,009* 

(1 x >5) 0,014* 

(1-5 x >5) 0,890 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 
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O SF-36 seguiu a mesma tendência, com os escores médios da maior parte dos 

domínios piores nos doentes com menor tempo de doença, indicando pior qualidade de 

vida. Apenas o domínio “Aspectos sociais” apresentou diferença significante (48,37 vs 

73,13 vs 75,66, p=0,010). (Tabela 17) 

 

Embora não significante, o grupo com o maior tempo de doença (> 5 anos) 

apresentou os maiores escores médios em todos os domínios, sugerindo uma melhor 

qualidade de vida. (Tabela 17) 

 

 

Tabela 17: SF-36 - Escores médios conforme o tempo de doença dos 62 doentes 

 SF-36 

Tempo de doença 

p 
Até 1 ano 

n=23 

1 - 5 anos 

n=20 

>5 anos 

n=19 

Capacidade funcional 78,70±20,24 76,75±25,87 80,00±27,23 0,916 

Aspectos físicos 45,65±43,07 56,25±47,90 67,11±45,68 0,320 

Dor 68,61±24,38 67,90±29,97 69,50±29,38 0,984 

Estado geral da saúde 60,87±24,09 65,25±23,79 73,74±22,44 0,213 

Vitalidade 56,96±22,40 56,50±31,71 67,89±29,69 0,356 

Aspectos sociais 48,37±34,81 73,13±28,47 75,66±29,60 0,010* 
(1x 1-5) 0,012 * 

(1 x >5) 0,007* 

(1-5 x >5) 0,802 

Aspectos emocionais 47,82±49,06 66,64±40,48 75,44±42,81 0,127 

Saúde mental 56,35±26,97 65,90±20,56 66,11±23,72 0,319 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 
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4.9. Qualidade de vida e tempo de acompanhamento no ambulatório  

Os doentes na primeira consulta no ambulatório foram mais prejudicados em 

todos os domínios do DLQI e na maior parte dos domínios do SF-36. (Tabela 18 e 

Tabela 19) 

 

No DLQI, observou-se diferença significante nos domínios “Sintomas e 

sentimentos” (3,87 vs 1,80 vs 3,20, p=0,001), “Trabalho/escola” (1,00 vs 0,13 vs 0,80, 

p=0,042), “Relações interpessoais” (2,16 vs 0,40 vs 1,33, p=0,025) e “Escore total” 

(13,03 vs 5,27 vs 10,00, p=0,004). (Tabela 18) 

As comparações múltiplas mostraram que a qualidade de vida é pior nos doentes 

em primeira consulta no ambulatório. (Tabela 18) 

 

Tabela 18: DLQI - Escores médios conforme o tempo de acompanhamento no ambulatório 

dos 62 doentes 

 DLQI 

Tempo de acompanhamento 

p 
PC 

n=32 

1-20 meses 

n=15 

>21 meses 

n=15 

Sintomas/sentimentos 3,87±1,70 1,80±1,47 3,20±2,04 0,001* 
PC x 1-20     <0,001* 

PC x > 21       0,220 

1-20 x > 21     0,031 * 

Atividades diárias 2,94±2,36 1,60±1,88 2,67±2,32 0,167  

Lazer  2,16±1,94 0,87±1,41 1,33±1,76 0,059  

Trabalho/escola 1,00±1,19 0,13±0,35 0,80±1,27 0,042* 
PC x 1-20     0,012* 

PC x >21      0,554 

1-20 x >21    0,095 

Relações interpessoais 2,16±2,36 0,40±0,91 1,33±2,02 0,025* 
PC x 1-20     0,007* 

PC x >21      0,198 

1-20 x >21    0,211 

Tratamento  0,97±1,10 0,50±0,94 0,67±1,11 0,365  

Escore total 13,03±7,61 5,27±4,46 10,00±7,92 0,004* 
PC x 1-20      0,001* 

PC x >21       0,176 

1-20 x >21     0,072 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA 

PC= Primeira consulta 
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O SF-36 mostrou diferença significante apenas no domínio “Aspectos físicos” 

(46,09 vs 81,67 vs 50,00, p= 0,036), com pior comprometimento para aqueles em 

primeira consulta, seguido dos doentes com acompanhamento há mais de 21 meses. 

(Tabela 19) 

 

 

Tabela 19: SF-36 - Escores médios conforme o tempo de acompanhamento no ambulatório 

dos 62 doentes 

 SF-36 

Tempo de acompanhamento 

p 
PC 

n=32 

1-20 meses 

n=15 

>21 meses 

n=15 

Capacidade funcional 79,53±20,61 84,00±26,06 70,67±28,15 0,300  

Aspectos físicos 46,09±45,84 81,67±30,57 50,00±50,00 0,036* 
PCx1-20  0,012* 

PC x >21  0,777 

1-20x>21 0,050* 

Dor 68,44±29,60 80,20±23,01 57,57±22,82 0,075  

Estado geral da saúde 61,12±25,24 72,33±20,79 71,00±22,02 0,217  

Vitalidade 58,59±28,21 67,33±24,27 56,33±31,25 0,512  

Aspectos sociais 55,86±33,90 72,50±31,76 75,83±30,06 0,091  

Aspectos emocionais 59,36±46,94 71,10±41,54 59,99±47,48 0,699  

Saúde mental 61,44±24,57 65,33±22,81 61,60±25,83 0,869  

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA  

PC= Primeira consulta 
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4.10. Qualidade de vida e angioedema  

As tabelas 20 e 21 descrevem os domínios do DLQI e do SF-36 conforme a 

associação do angioedema ao curso da urticária crônica respectivamente. 

 

 

Tabela 20: DLQI - Escores médios conforme a associação do angioedema ao curso da 

urticária crônica nos 62 doentes 

 DLQI 

Angioedema 

p Não 

n=15 

Sim 

n=47 

Sintomas/sentimentos 2,53±2,13 3,43±1,80 0,116 

Atividades diárias 1,87±2,03 2,77±2,32 0,185 

Lazer  1,20±1,70 1,79±1,88 0,285 

Trabalho/escola 0,67±0,90 0,77±1,18 0,767 

Relações interpessoais 0,73±1,62 1,79±2,21 0,055 

Tratamento  0,93±0,92 0,73±1,12 0,555 

Escore total 7,87±7,43 11,23±7,62 0,139 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste t de Student 
 

 

Tabela 21: SF-36 - Escores médios conforme a associação do angioedema ao curso da 

urticária crônica nos 62 doentes 

 SF-36 

Angioedema 

p Não 

n=15 

Sim 

n=47 

Capacidade funcional 84,00±26,27 76,70±23,27 0,309 

Aspectos físicos 71,67±42,12 50,53±45,89 0,119 

Dor 78,00±26,99 65,67±27,10 0,130 

Estado geral da saúde 79,13±13,67 62,11±24,85 0,002* 

Vitalidade 72,33±25,70 56,28±27,77 0,050* 

Aspectos sociais 77,50±30,33 60,64±33,48 0,088 

Aspectos emocionais 77,77±41,15 57,43±45,95 0,117 

Saúde mental 72,80±15,43 59,11±25,55 0,016* 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste t de Student 
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Os doentes com urticária crônica e angioedema foram mais prejudicados em todos 

os domínios do SF-36 e em quase todos do DLQI, em relação aos doentes sem 

angioedema. (Tabela 20 e Tabela 21) 

 

Não se observou diferença significante nos domínios do DLQI. (Tabela 20)  

Porém, no SF-36 as diferenças foram notáveis e significativas nos domínios 

“Estado geral da saúde” (79,13±13,67 vs 62,11±24,85, p=0,002), “Saúde mental” 

(72,80±15,43 vs 59,11±25,55, p=0,016) e “Vitalidade” (72,33±25,70 vs 56,28±27,77, 

p=0,050) com escores mais baixos para o grupo com angioedema, indicando pior 

qualidade de vida para este grupo. (Tabela 21) 

 

 

Os 47 doentes com urticária crônica e angioedema associados foram divididos 

conforme os tipos clínicos da urticária: UCC e angioedema (UCC/A, n=18), UCF e 

angioedema (UCF/A, n= 9), UCM e angioedema (UCM/A, n=20).   

 

As tabelas 22 e 23 descrevem os escores dos domínios do DLQI e do SF-36 para 

estes grupos. 

 

Tabela 22: DLQI - Escores médios conforme os tipos clínicos de urticária com angioedema 

associado nos 47 doentes 

DLQI 
UCC/A 

n=18 

UCF/A 

n=9 

UCM/A 

n=20 
p 

Sintomas/sentimentos 3,33±1,57 4,67±1,50 2,95±1,93 0,054 

Atividades diárias 2,89±2,42 4,11±1,76 2,05±2,26 0,081 

Lazer  2,00±1,91 1,78±1,56 1,60±2,04 0,813 

Trabalho/escola 1,17±1,38 0,67±1,00 0,45±1,00 0,171 

Relações interpessoais 2,11±2,25 2,11±2,52 1,35±2,06 0,515 

Tratamento  0,61±1,04 0,56±1,01 0,94±1,26 0,591 

Escore total 12,11±7,28 13,89±5,18 9,25±8,58 0,266 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA  

UCC/A= urticária crônica comum e angioedema 

UCF/A= urticária crônica física e angioedema 

UCM/A= urticária crônica mista e angioedema 
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Não se observou diferença significante em relação aos escores do DLQI. (Tabela 

22). Embora não significante, há indícios de que o grupo com UCF e angioedema 

apresente pior comprometimento da qualidade de vida em relação aos demais, uma vez 

que este apresentou maior número de domínios com escores comprometidos tanto no 

DLQI quanto no SF-36. (Tabela 22 e Tabela 23) 

 

O grupo com UCM e angioedema apresentou comprometimento da qualidade de 

vida significante no domínio “Aspectos emocionais” (79,61 vs 48,13 vs 41,66, p=0,028). 

(Tabela 23) 

 

 

Tabela 23: SF-36 - Escores médios conforme os tipos clínicos de urticária com angioedema 

associado nos 47 doentes 

SF-36 
UCC/A 

n=18 

UFC/A 

n=9 

UCM/A 

n=20 
p 

Capacidade funcional 78,33±28,02 70,56±24,81 78,00±18,09 0,687 

Aspectos físicos 59,72±45,49 47,22±44,10 43,75±47,90 0,557 

Dor 64,94±31,92 78,22±26,31 60,68±21,76 0,275 

Estado geral da saúde 62,78±26,56 53,11±26,99 65,55±22,50 0,464 

Vitalidade 61,39±29,65 46,67±27,95 56,00±26,14 0,439 

Aspectos sociais 54,17±35,61 62,50±31,25 65,62±33,17 0,575 

Aspectos emocionais 79,61±39,86 48,13±47,46 41,66±44,43 0,028* 
(UCC x UCF) 0,082 

(UCC x UCM) 0,010* 

(UCF x UCM) 0,711 

Saúde mental 63,33±23,81 44,44±31,97 61,90±22,72 0,158 

Dados expressos em Média ± DP 

Teste de ANOVA  

UCC/A= urticária crônica comum e angioedema 

UCF/A= urticária crônica física e angioedema 

UCM/A= urticária crônica mista e angioedema 
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4.11. Consistência interna do DLQI 

O coeficiente alfa de Cronbach foi calculado para avaliar a consistência interna da 

escala DLQI. Foi observado um α=0,907 para as 10 questões e um α=0,808, quando 

considerado os seis domínios dessa escala.  

 

4.12. Correlações  

A tabela 24 mostra os cálculos das correlações de Spearman (r) entre os domínios 

do DLQI e do SF-36 para o grupo total de urticária crônica (n=62). 

Todas as correlações significantes entre os questionários foram negativas.  

Observaram-se várias correlações significantes entre os domínios dos 

questionários. Estas se mostraram de fracas a moderadas com r entre - 0,254 e - 0,465. 

(Tabela 24) 

 

Tabela 24: Correlação de Spearman entre os domínios do DLQI e do SF-36 para os 62 doentes com 

urticária crônica 

   
Capacidade 

funcional 

Aspectos 

físicos 
Dor 

Estado 

geral 

da 

saúde 

Vitalidade 
Aspectos 

sociais 

Aspectos 

emocionais 

Saúde 

mental 

Sintomas 

sentimentos 

  

r -0,317 -0,426 -0,355 -0,465 -0,333 -0,441 -0,236 -0,357 

p 0,012 0,001 0,005 0 0,008 0 0,065 0,004 

Atividades 

diárias 

  

r -0,254 -0,341 -0,299 -0,344 -0,382 -0,234 -0,217 -0,314 

p 0,046 0,007 0,018 0,006 0,002 0,067 0,09 0,013 

Lazer  

  

r -0,248 -0,358 -0,295 -0,410 -0,274 -0,401 -0,205 -0,270 

p 0,052 0,004 0,02 0,001 0,031 0,001 0,11 0,034 

Trabalho/escola 

  

r -0,169 -0,385 -0,258 -0,280 -0,164 -0,260 -0,184 -0,167 

p 0,19 0,002 0,043 0,027 0,203 0,041 0,151 0,195 

Relações 

interpessoais 

  

r -0,213 -0,465 -0,12 -0,342 -0,245 -0,333 -0,23 -0,344 

p 0,096 0 0,352 0,007 0,055 0,008 0,073 0,006 

Tratamento  

  

r -0,042 -0,366 -0,258 -0,281 -0,316 -0,298 -0,165 -0,155 

p 0,752 0,004 0,048 0,031 0,015 0,022 0,213 0,241 
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4.13. Análise de agrupamentos hierárquica (Hierarchical cluster analysis) 

Esta foi realizada para verificar como as medidas do SF-36 se correlacionam com 

as medidas do DLQI. Esta análise permite identificar grupos com características 

similares. Os agrupamentos são representados por um diagrama em forma de árvore que 

mostra graficamente o quão próximo ou distante cada item fica um dos outros.  

São baseados na hierarquia dos coeficientes de correlação, ou seja, itens que são 

altamente correlacionados ficam bem próximos uns dos outros, enquanto que os poucos 

correlacionados posicionam-se de forma mais distante.  

 

O dendograma obtido com a análise de agrupamentos (Figura 1) mostra que os 

domínios da escala SF-36 tendem a formar agrupamentos separados dos domínios do 

DLQI.  

Em termos gerais, houve a formação de três agrupamentos compostos por: 

 Domínios da SF-36: aspectos sociais, estado geral de saúde, saúde mental, 

vitalidade, dor, aspectos físicos e emocionais. 

 Domínios da SF-36: capacidade funcional. 

 Domínios do DLQI: todos os domínios entraram no mesmo cluster. 

 

   

Figura 1. Dendrograma obtido pela análise de agrupamentos dos dominios do 

DLQI e do SF-36. 
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4.14. Comparação da qualidade de vida dos doentes com urticária crônica deste 

estudo com resultados da literatura. 

 

4.14.1. Comparação com a mesma doença 

 DLQI - Escore total  

A tabela 25 apresenta a comparação do escore médio total obtido neste estudo 

com os resultados da literatura. 

Tabela 25: DLQI - comparação do escore médio total dos 62 doentes com urticária 

crônica com os resultados da literatura para a mesma doença 

Literatura 

DLQI-Escore Total 

Literatura 

DLQI-Escore Total 

Presente estudo n=62 

p 

n Média±DP Média±DP 
 

Thompson et al., (2000) ♦ 

73 11,0 ± 6,93 10,4 ± 7,7 0,3234 

87 10,0 ± 7,10 10,4 ± 7,7 0,3664 

85 12,1 ± 7,01 10,4 ± 7,7 0,0867 

82 10,6 ± 7,35 10,4 ± 7,7 0,4435 

Shikiar et al., (2005) ♦ 

403 9,6 ± 6,19 10,4 ± 7,7 0,2221 

423 9,3 ± 5,61 10,4 ± 7,7 0,1379 

Vena et al., (2006) ♦ 99 7,9 ± 5,30 10,4 ± 7,7 0,0115* 

Lachapelle et al., (2006) ♦ 121 13,4 ± 5,20 10,4 ± 7,7 0,0029* 

Mlynek et al., (2008) ♦ 111 8,0 ± 5,80 10,4 ± 7,7 0,0141* 

Potter et al., (2009) ♦ 

255 11,6 ± 6,31 10,4 ± 7,7 0,1344 

262 12,2 ± 6,68 10,4 ± 7,7 0,0497* 

Grob et al., (2009) ♦ 

60 6,1 ± 4,50 10,4 ± 7,7 0,0001* 

46 5,1 ± 4,50 10,4 ± 7,7 <0,0001* 

Teste t de Student 

♦ estes autores apresentaram apenas o escore médio total do DLQI, não apresentaram os escores por domínios. 
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Na comparação com a literatura observou-se que os doentes deste estudo 

apresentaram escores significantemente maiores do que os de Vena et al., (2006) (10,4 vs 

7,9, p=0,0115), Mlynek et al., (2008) (10,4 vs 8,0, p=0,0141) e Grob et al., (2009) (10,4 

vs 5,1, p<0,0001). (Tabela 25) 

E menores escores do que os doentes estudados por Lachapelle et al., (2006) (10,4 

vs 13,4, p=0,0029) e Potter et al., (2009) (10,4 vs 12,2, p=0,0497). (Tabela 25) 

Os resultados deste estudo foram semelhantes aos de Thompson et al., (2000) e 

Shikiar et al., (2005). (Tabela 25) 

 

 SF-36 – domínios  

As tabelas 26 e 27 apresentam a comparação dos domínios do SF-36 deste estudo 

com os resultados de Baiardini et al., (2003) e Ozkan et al., (2007). 

 

Tabela 26: SF-36 - comparação dos escores médios por domínios dos 62 doentes com 

urticária crônica com os resultados de Baiardini et al., (2003) para a mesma doença 

Domínios 

Baiardini et al., (2003) Presente estudo 

p 
Média±DP 

n=21 
Média±DP 

n=62 

Capacidade funcional 85,95 ± 22,73 78,5 ± 24,0 0,0995 

Aspectos físicos 58,33 ± 38,99 55,7 ± 45,6 0,3973 

Dor 59,14 ± 30,19 68,7 ± 27,4 0,1009 

Estado geral de saúde 59,14 ± 16,82 66,2 ± 23,7 0,0677 

Vitalidade 53,33 ± 20,88 60,2 ± 27,9 0,1185 

Aspectos sociais 64,28 ± 24,77 64,7 ± 33,3 0,4744 

Aspectos emocionais 60,32 ± 38,90 62,4 ± 45,4 0,4216 

Saúde mental 59,62 ± 19,79 62,4 ± 24,1 0,2985 

Teste t de Student 

 
 

Os resultados encontrados por Baiardini et al., (2003) foram semelhantes aos 

deste estudo. (Tabela 26) 
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Ao se comparar os resultados deste estudo com os de Ozkan et al., (2007), 

observaram-se diferenças significativas nos domínios “Capacidade funcional” (63,0 vs 

78,5, p<0,0001), “Dor” (61,1 vs 68,7, p= 0,0426), “Estado geral de saúde” (53,5 vs 66,2, 

p=0,0002)  e “Saúde mental” (55,7 vs 62,4, p= 0,0335), indicando pior comprometimento 

da qualidade de vida, nestes quesitos, para os doentes de Oskan et al.,(2007). (Tabela 27) 

 

 

Tabela 27: SF-36 - comparação dos escores médios por domínios dos 62 doentes com 

urticária crônica com os resultados de Ozkan et al., (2007) para a mesma doença 

Domínios 

Ozkan et al., (2007) Presente estudo 

p 
Média±DP 

n=84 
Média±DP 

n=62 

Capacidade funcional 63,0 ± 22,4 78,5 ± 24,0 <0,0001 * 

Aspectos físicos 55,4 ± 37,6 55,7 ± 45,6 0,4859 

Dor 61,1 ± 24,5 68,7 ± 27,4 0,0426 * 

Estado geral de saúde 53,5 ± 17,8 66,2 ± 23,7 0,0002 * 

Vitalidade 53,6 ± 20,0 60,2 ± 27,9 0,0577 

Aspectos sociais 67,1 ± 24,4 64,7 ± 33,3 0,3170 

Aspectos emocionais 51,0 ± 43,6 62,4 ± 45,4 0,0644 

Saúde mental 55,7 ± 18,5 62,4 ± 24,1 0,0335 * 

Teste t de Student 
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4.14.2. Comparação com outras doenças  

Os resultados deste estudo foram comparados com os de outros autores para 

outras doenças, desde que utilizassem os mesmos instrumentos para avaliação da 

qualidade de vida.  

 

 Ciconelli et al., (1999) e artrite reumatóide 

Ciconelli et al., (1999) avaliaram a qualidade de vida de 50 doentes com artrite 

reumatóide através do SF-36. (Tabela 28) 

Os doentes com artrite reumatóide apresentaram uma pior qualidade de vida 

apenas no domínio “Capacidade funcional” (66,5 ± 25,9 vs 78,5 ± 24,0, p=0,0061). 

(Tabela 28) 

Os doentes com urticária crônica mostraram-se mais comprometidos do que os 

com artrite reumatóide nos domínios “Aspectos sociais” (87,0 ± 19,3 vs 64,7 ± 33,3, 

p<0,0001) e “Saúde mental” (70,3 ± 25,7 vs 62,4 ± 24,1, p=0,0487). (Tabela 28) 

 

Tabela 28: SF-36 - comparação da qualidade de vida dos 50 doentes com artrite 

reumatóide de Ciconelli et al., (1999) com 62 doentes com urticária crônica 

 Domínios SF-36 

Artrite reumatóide 

n=50 

Urticária crônica  

n=62 p 

Média±DP Média±DP 

Capacidade funcional 66,5±25,9 78,5 ± 24,0 0,0061* 

Aspectos físicos 59,5±44,2 55,7 ± 45,6 0,3258 

Dor 63,9±21,2 68,7 ± 27,4 0,1507 

Estado geral de saúde 68,2±22,8 66,2 ± 23,7 0,328 

Vitalidade 66,3±26,2 60,2 ± 27,9 0,1159 

Aspectos sociais 87,0±19,3 64,7 ± 33,3 <0,0001* 

Aspectos emocionais 66,6±42,0 62,4 ± 45,4 0,3039 

Saúde mental 70,3±25,7 62,4 ± 24,1 0,0487* 

Teste t de Student 
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 Lundberg et al., (2000) psoríase e dermatite atópica 

 

Lundberg et al., (2000) estudaram a qualidade de vida de 234 doentes com 

psoríase e 132 doentes com dermatite atópica com o DLQI e o SF-36. (Tabelas 29, 30, 

31 e 32) 

 

 Psoríase 

No DLQI, os doentes com urticária crônica apresentaram pior qualidade de vida 

do que os com psoríase nos domínios “Sintomas e sentimentos” (2,0 ± 1,4 vs 3,2 ± 1,9, 

p<0,0001), “Atividades diárias” (1,1 ± 1,4 vs 2,6 ± 2,3, p<0,0001), “Relações 

interpessoais” (0,5 ± 1,2 vs 1,5 ± 2,1, p=0,0003) e “Escore total” (5,9 ± 5,6 vs 10,4 ± 7,7, 

p<0,0001). (Tabela 29) 

 

No SF-36, os doentes com urticária crônica apresentaram pior qualidade de vida 

do que os com psoríase nos domínios “Aspectos sociais” (80,8 ± 25,1 vs 64,7 ± 33,3, 

p=0,0002) e “Saúde mental” (71,1 ± 19,8 vs 62,4 ± 24,1, p=0,045). (Tabela 30)  

 

 

Tabela 29: DLQI - comparação da qualidade de vida dos 234 doentes com psoríase 

de Lundberg et al., (2000) com os 62 doentes com urticária crônica 

DLQI  

Psoríase 

n=234 

Urticária Crônica 

n=62 
p 

Média±DP Média±DP 

Sintomas e sentimentos 2,0 ± 1,4 3,2 ± 1,9 <0,0001 * 

Atividades diárias 1,1 ± 1,4 2,6 ± 2,3 <0,0001 * 

Lazer 0,9 ± 1,6 1,7 ± 1,8 0,0033 * 

Trabalho e escola 0,5 ± 0,8 0,7 ± 1,1 0,0747 

Relações interpessoais 0,5 ± 1,2 1,5 ± 2,1 0,0003 * 

Tratamento 0,7 ± 0,8 0,8 ± 1,1 0,4728 

Escore Total 5,9 ± 5,6 10,4 ± 7,7 <0,0001 * 

Teste t de Student 
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Tabela 30: SF-36 - comparação da qualidade de vida dos 234 doentes com psoríase 

de Lundberg et al., (2000) com os 62 doentes com urticária crônica 

Domínios SF-36 

Psoríase 

n=234 

Urticária Crônica 

n=62 
p 

Média±DP Média±DP 

Capacidade funcional 
77,2 ± 25,3 78,5 ± 24,0 0,3572 

Aspectos físicos 
64,5 ± 41,3 55,7 ± 45,6 0,083 

Dor 
62,7 ± 29,8 68,7 ± 27,4 0,0677 

Estado geral de saúde 
60,7 ± 23,9 66,2 ± 23,7 0,0516 

Vitalidade 
54,7 ± 24,1 60,2 ± 27,9 0,0799 

Aspectos sociais 
80,8 ± 25,1 64,7 ± 33,3 0,0002* 

Aspectos emocionais 
67,0 ± 42,6 62,4 ± 45,4 0,2337 

Saúde mental 
71,1 ± 19,8 62,4 ± 24,1 0,0045* 

Teste t de Student 

 

 Dermatite atópica 

No DLQI, os doentes com urticária crônica apresentaram pior qualidade de vida 

do que os com dermatite atópica nos domínios “Sintomas e sentimentos” (2,3 ± 1,4 vs 3,2 

± 1,9, p=0,0008), “Atividades diárias” (1,2 ± 1,5 vs 2,6 ± 2,3, p<0,0001), “Lazer” (1,1 ± 

1,7 vs 1,7 ± 1,8, p=0,0239) “Relações interpessoais” (0,8 ± 1,5 vs 1,5 ± 2,1, p=0,0161) e 

“Escore total” (7,3 ± 5,96 vs 10,4 ± 7,7, p=0,0024). (Tabela 31) 

 

No SF-36, os doentes com urticária crônica apresentaram pior qualidade de vida 

do que os com dermatite atópica nos seguintes domínios: “Capacidade funcional” (85,1 ± 

19,0 vs 78,5 ± 24,0, p=0,0280), “Aspectos sociais” (81,0 ± 23,4 vs 64,7 ± 33,3, 

p=0,0003), “Aspectos emocionais” (74,0 ± 37,4 vs 62,4 ± 45,4, p=0,0392) e “Saúde 

mental” (73,2 ± 19,0 vs 62,4 ± 24,1, p=0,0010). (Tabela 32) 
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Tabela 31: DLQI - comparação da qualidade de vida dos 132 doentes com dermatite 

atópica de Lundberg et al., (2000) com os 62 doentes com urticária crônica 

DLQI  

Dermatite atópica  

n=132 

Urticária Crônica 

n=62 
p 

Média±DP Média±DP 

Sintomas/sentimentos 2,3 ± 1,4 3,2 ± 1,9 0,0008 * 

Atividades diárias 1,2 ± 1,5 2,6 ± 2,3 <0,0001 * 

Lazer 1,1 ± 1,7 1,7 ± 1,8 0,0239 * 

Trabalho/escola 0,9 ± 0,9 0,7 ± 1,1 0,0733 

Relações interpessoais 0,8 ± 1,5 1,5 ± 2,1 0,0161 * 

Tratamento 0,7 ± 0,7 0,8 ± 1,1 0,3197 

Total 7,3 ± 5,9 10,4 ± 7,7 0,0024 * 

Teste t de Student 

 

 

Tabela 32: SF-36 - comparação da qualidade de vida dos 132 doentes com dermatite 

atópica de Lundberg et al., (2000) com os 62 doentes com urticária crônica 

Domínios SF-36 

Dermatite atópica 

n=132 

Urticária Crônica 

n=62 
p 

Média±DP Média±DP 

Capacidade funcional 
85,1 ± 19,0 78,5 ± 24,0 

0,0280 * 

Aspectos físicos 
66,7 ± 39,2 55,7 ± 45,6 

0,0501 

Dor 
66,2 ± 29,9 68,7 ± 27,4 

0,2863 

Estado geral de saúde 
62,1 ± 24,2 66,2 ± 23,7 

0,1306 

Vitalidade 
57,0 ± 21,6 60,2 ± 27,9 

0,2157 

Aspectos sociais 
81,0 ± 23,4 64,7 ± 33,3 

0,0003 * 

Aspectos emocionais 
74,0 ± 37,4 62,4 ± 45,4 

0,0392 * 

Saúde mental 
73,2 ± 19,0 62,4 ± 24,1 

0,0010 * 

Teste t de Student 
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 Ferraz et al., (2006) e lupus eritematoso 

Ferraz et al., (2006) estudaram a qualidade de vida de 71 doentes com lupus 

eritematoso, onde 46 apresentavam lesões cutâneas ativas e 25 lesões cutâneas inativas. 

Aplicaram para este estudo, o SF-36 e o DLQI, este último, apenas no seu escore total. 

(Tabela 33) 

 

 

Tabela 33: comparação da qualidade de vida dos 71 doentes com lupus eritematoso 

de Ferraz et al., (2006) com os 62 doentes com urticária crônica 

  

  

Urticária crônica 

n=62 

Lupus eritematoso 

Lesões cutâneas 

ativas 

n=46 

Lesões cutâneas 

inativas 

n=25 

Média±DP Média±DP p Média±DP p 

DLQI-Escore total 10,4±7,7 8,1 ± 6,2 0,0410* 3,5 ± 2,2 <0,0001* 

SF-36      

Capacidade funcional 78 ± 24 69 ± 21 0,0147* 87 ± 15 0,0231* 

Aspectos físicos 56 ± 46 52 ± 43 0,3354 82 ± 30 0,0008* 

Dor 69 ± 27 56 ± 26 0,0073* 76 ± 25 0,1137 

Estado geral de saúde 66 ± 24 56 ± 21 0,0089* 72 ± 22 0,1396 

Vitalidade 60 ± 28 57 ± 24 0,2642 77 ± 15 0,0001* 

Aspectos sociais 65 ± 33 66 ± 33 0,4213 85 ± 24 0,0008* 

Aspectos emocionais 62 ± 45 59 ± 41 0,3442 84 ± 27 0,0031* 

Saúde mental 62 ± 24 56 ± 24 0,0851 75 ± 16 0,0023* 

Teste t de Student 
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O escore total do DLQI dos doentes com urticária crônica foi maior do que o com 

lupus eritematoso com lesões cutâneas ativas (10,4±7,7 vs 8,1±6,2, p=0,0410) e inativas 

(10,4±7,7 vs 3,5±2,2, p<0,0001). (Tabela 33) 

 

No SF-36, os doentes com lupus eritematoso com lesões cutâneas ativas 

apresentaram pior qualidade de vida do que os com urticária crônica nos domínios: 

“Capacidade funcional” (69±21 vs 78±24, p=0,0147), “Dor” (56±26 vs 69±27, p=0,0073) 

e “Estado geral de saúde” (56±21 vs 66±24, p=0,0089). (Tabela 33) 

Os doentes com lupus eritematoso sem lesões cutâneas ativas apresentaram 

melhor qualidade de vida em todos os domínios do SF-36 se comparados aos doentes 

com urticária crônica. (Tabela 33) 
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5. DISCUSSÃO 

As doenças tegumentares potencialmente afetam e pioram a qualidade de vida dos 

doentes. (Halioua et al., 2000) Seus aspectos psicossociais podem influenciar 

significativamente a evolução da doença e a resposta às intervenções terapêuticas 

propostas. Desta forma, é importante que o dermatologista comporte na sua avaliação, 

medidas da percepção de bem-estar do paciente com doença cutânea, ou seja, as medidas 

da qualidade de vida. (Finlay, 1997) 

 

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência em se valorizar a 

percepção do próprio doente sobre o impacto da sua doença no seu estado de saúde. 

Assim, os instrumentos que avaliam a qualidade de vida despontam como parâmetros 

capazes de mensurar os diferentes componentes que constituem o estado de saúde, 

complementando os parâmetros tradicionais de avaliação de doenças e tratamentos. 

 

O estímulo à utilização destas medidas não deve ser restrito somente às pesquisas, 

mas também ser considerado na prática clínica diária, com avaliação periódica da 

qualidade de vida para aqueles doentes rotineiramente em seguimento ambulatorial. 

(Klassen et al., 2000) 

 

A escolha da conduta médica frente a uma doença é um ato complexo, dependente 

de parâmetros científicos e objetivos, mas também subjetivos e intuitivos. A visão do 

médico, sobre como a doença está potencialmente afetando a vida daquele doente, pode 

não corresponder à visão que este faz da sua própria condição. Assim, medidas mais 

acuradas da qualidade de vida podem auxiliar os médicos na escolha das condutas mais 

próximas às expectativas dos doentes, melhorando a relação médico-paciente. 

 

Ressalta-se que a avaliação dos componentes que constituem a qualidade de vida 

tem um caráter amplo e subjetivo, dependente do contexto sócio-cultural do qual o 

indivíduo participa. Portanto, a doença é apenas um dos aspectos que podem influenciar a 

qualidade de vida.  
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Pacientes com a mesma doença, porém com idades ou comorbidades diferentes, 

podem sofrer distintos comprometimentos da qualidade de vida. Determinadas 

características das doenças podem repercutir distintamente para cada doente. Dois 

pacientes com uma mesma doença da pele e da mesma idade e sexo, podem apresentar 

diferentes repercussões psicossociais. Um doente pode limitar muito suas interações e 

relações sociais, enquanto outro pode valorizar de forma diferente a presença da doença 

na sua vida. (Ferraz, 2001) 

 

A urticária crônica é uma doença comum na prática diária do dermatologista, de 

reconhecida evolução benigna, mas muitas vezes longa, cujo controle e tratamento 

costumam representar um desafio. O angioedema, quando associado ao curso da urticária 

crônica, também tem caráter autolimitado e benigno, porém pode causar desfiguração, 

ainda que temporária. A etiologia da urticária crônica não é estabelecida em muitos casos 

e o tratamento com anti-histamínicos nem sempre apresenta resultados totalmente 

satisfatórios.  

 

Ao lidar com o doente de urticária crônica é importante enfatizar que a causa da 

sua doença pode permanecer indeterminada, e que a resposta ao seu tratamento pode ser 

incompleta. Esta frustração experimentada pelo doente pode promover decréscimo na sua 

qualidade de vida. O tratamento deve sempre buscar o controle da urticária crônica, de 

forma a minimizar seu impacto na qualidade de vida do doente. 

 

O intuito deste estudo foi estimar o impacto da urticária crônica na qualidade de 

vida dos doentes e esclarecer em quais domínios estes se sentiram mais prejudicados.  

 

Na literatura nacional foram encontrados estudos sobre qualidade de vida em 

dermatologia para lupus eritematoso (Ferraz et al., 2006) e para psoríase (Martins et al., 

2004), mas não para urticária crônica. 

 

Apesar do modo não-ortodoxo, discutiremos os diversos aspectos deste estudo em 

tópicos, para melhor avaliação do leitor eventualmente não familiarizado com o tema. 



 81 

5.1. Dados demográficos  

Antes de se discutir o resultado demográfico deste estudo, é necessário ressaltar 

que a casuística aqui apresentada, não reflete completamente o real fluxo de doentes 

atendidos no Ambulatório de Urticária da UNIFESP. O principal objetivo deste estudo 

foi avaliar a qualidade de vida dos doentes com urticária crônica, e para isto 

questionários, como o DLQI, foram utilizados. A urticária crônica comumente apresenta 

variações semanais dos sintomas, assim, participaram desta casuística apenas os doentes 

que apresentaram sinais e sintomas da doença nos últimos sete dias referentes à data do 

atendimento, ou seja, muitos outros doentes do ambulatório foram excluídos do estudo 

por estarem assintomáticos há mais de sete dias. 

 

O presente estudo apresentou 72,6% de doentes do sexo feminino com idade 

média de 39,8 anos. A literatura é concordante e mostra que a urticária crônica é mais 

frequente nas mulheres do que nos homens. Entre os trabalhos randomizados, a 

proporção do sexo feminino nas amostras variou entre 57 e 76%, com idade média entre 

37,5 e 43,6 anos. (Thompson et al., 2000; Nettis et al., 2004; Vena et al., 2006; Kapp e 

Pichler, 2006; Grob et al., 2009; Potter et al., 2009) 

Na literatura nacional observou-se uma variação da frequência do sexo feminino 

entre 69,1 e 76,9% e idade média entre 35 e 37,42 anos. (Souza, 1999; Medeiros Junior et 

al., 1999; Silvares et al., 2007) 

 

Com relação ao nível de escolaridade, a maioria dos doentes apresentou baixa 

escolaridade, conforme o esperado para grande parte da população que frequenta o 

serviço público de saúde. Isto impossibilitou a resposta dos questionários sem o auxílio 

da pesquisadora na maior parte das vezes. Apenas 17,7% dos pacientes com nível 

superior de escolaridade dispensaram esta ajuda.  

Na literatura internacional, estes questionários são respondidos pelos próprios 

doentes antes ou depois da consulta, podendo ainda ser remetidos pelo correio ou até 

mesmo enviados pela internet (Maurer et al., 2008; Maurer et al., 2009). Isto é possível 

devido ao maior nível de escolaridade destas populações. Apesar de ambos os 
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questionários possibilitarem a aplicação por entrevistador treinado, é possível que esta 

forma interfira nos resultados obtidos.  

 

O tempo de doença desta casuística variou entre 2 e 256 meses (21,3 anos) com 

média de 53,4 meses (4,4 anos). A maioria dos pacientes apresentava a doença há mais de 

um ano (62,9%) e destes, 30,6% queixavam-se dos sintomas há mais de 5 anos.  

A literatura é concordante: a duração média em torno de 4 a 5 anos é mais 

frequentemente citada (Champion et al., 1969; Quaranta et al., 1989; Vena et al., 2006; 

Mlynek et al., 2008; Grob et al., 2009), com variações de até 40 anos de doença (Juhlin, 

1981; Quaranta et al., 1989). Na literatura nacional, Silvares et al., (2007) descreveram 

um tempo médio de doença de 45,6 meses (3,8 anos). 

Observou-se tempo médio de acompanhamento no ambulatório de 15,42 meses 

(1,3 anos), com o máximo de 136 meses (11,33 anos), porém a metade dos doentes estava 

em sua primeira consulta. Estas informações são coerentes com a cronicidade da doença 

estudada. 

 

Em relação aos tipos clínicos da urticária crônica, a apresentação mais frequente 

nesta casuística foi a UCC associada à UCF (40,3%), aqui denominada para fins didáticos 

de UCM. A UCC correspondeu a 32,3% dos pacientes, seguida pela UCF com 27,4%.  

A literatura é discordante. A UCC é a forma predominante, com frequência 

estimada de 36 a 56% entre os diversos trabalhos. É seguida pela UCF, com frequência 

entre 14 e 33,2%. A forma menos comum na literatura é a mista, com variação entre 9 e 

15%. (Humphreys e Hunter, 1998; Kozel et al., 2001; Nettis et al., 2003) 

Na literatura nacional, Souza (1999) descreveu como tipo clínico mais frequente a 

UCC (51,4%), seguido pela UCF (36,1%). Seu estudo foi realizado no mesmo 

ambulatório que este e a classificação dos tipos clínicos, adotada pela autora na ocasião, 

não contemplava a forma mista, mas sim a forma clínica predominante em cada caso. 

Medeiros Junior et al., (1999) encontraram a UCF (40,6%) seguida pela UCC (20,7%). 

Estas diferenças nos resultados podem ser justificadas pela falta de padronização 

para classificar os tipos clínicos da urticária crônica nos diferentes estudos da literatura. 

Neste trabalho utilizou-se classificação proposta por Grattan et al., (2002). Pode-se ainda 
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apontar o fato de os doentes selecionados estarem num ambulatório especializado na 

doença. Isto poderia justificar um maior número de casos de urticária de padrão misto, 

seja porque o ambulatório receba casos de maior complexidade, seja por uma tendência 

do grupo de atendimento, que é especializado na doença, em classificar detalhada e 

interessadamente os subtipos da urticária crônica. 

 

Quanto aos subtipos da UCF, observou-se predominância da forma colinérgica 

(34%). As outras formas mais frequentes foram a associação da forma colinérgica com o 

dermografismo (26%), a pressão tardia (17%), o dermografismo (7%) e a associação da 

forma colinérgica com a pressão tardia (7%).  

Na literatura, a forma mais frequente é o dermografismo, seguido da pressão 

tardia. A urticária ao frio, que sequer aparece neste estudo, é forma mais encontrada na 

literatura internacional do que a colinérgica. (Humphreys e Hunter, 1998; Kozel et al., 

2001; Van der Valk et al., 2002; Nettis et al., 2003) 

Souza (1999), em seu estudo neste mesmo Ambulatório, descreveu o 

dermografismo como o subtipo físico mais frequente (43,6%), seguido da associação da 

urticária colinérgica com o dermografismo (24,3%), da urticária colinérgica exclusiva 

(15,4%) e da associação da urticária colinérgica com a pressão tardia (6,4%). A urticária 

ao frio foi observada em apenas dois doentes (2,6%). 

A predominância da forma colinérgica observada neste estudo pode estar 

relacionada a fatores climáticos e ao fato dos doentes selecionados estarem vinculados a 

um ambulatório especializado, que concentra os casos de maior morbidade. Este último 

argumento também justifica o grande número de casos com urticária de pressão tardia. 

Esta é uma forma de urticária de diagnóstico clínico mais incomum e de manejo mais 

complexo do que o dermografismo.  

O dermografismo, por sua vez, foi considerado neste estudo, tanto isoladamente 

quanto em conjunto com as outras formas de UCF. Alguns autores não classificam as 

formas associadas em seus estudos. Além disso, atualmente o Ambulatório conta com 

uma dermatografômetro, que torna o diagnóstico do dermografismo mais preciso. Esta 

seria uma possível justificativa para a diferença observada nesta casuística em relação à 
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de Souza (1999), além do fato deste estudo não compreender todo o real fluxo do 

Ambulatório de Urticária. 

A menor frequência da urticária colinérgica na literatura internacional pode ser 

secundária à procedência destes estudos: países de clima temperado como Reino Unido 

(Humphreys e Hunter, 1998), Holanda (Kozel et al., 2001; Van der Valk et al., 2002) e 

Itália (Nettis et al., 2003). Além disso, não é consenso na literatura considerar a urticária 

colinérgica como uma forma de urticária física. (Zuberbier et al., 2006) 

 

O angioedema esteve associado ao curso da urticária crônica em 75,8% dos 

doentes deste estudo. As mulheres apresentaram mais angioedema do que os homens 

(84,4% vs 52,9%, p=0,024), assim como este foi mais frequente nos doentes com UCC 

do que naqueles com UCF (90,0% vs 52,9%, p=0,011).  

Juhlin (1981) descreveu o angioedema em 70% dos doentes com urticária crônica 

e observou mais do que o dobro de mulheres com esta associação. Entretanto, Nettis et 

al., (2003) observaram o angioedema associado à urticária em apenas 27% dos doentes 

com urticária aguda e crônica.  

Em nosso meio, Souza (1999) descreveu a presença do angioedema no curso da 

urticária em 49,5% dos doentes. Resultado semelhante foi descrito por Silvares et al., 

(2007). 

 

5.2. Qualidade de vida 

Neste estudo, a análise dos escores do SF-36 e do DLQI mostrou que a urticária 

crônica é uma doença que compromete a qualidade de vida. Outros estudos, baseados nos 

mesmos instrumentos, mostraram resultados semelhantes (Poon et al., 1999; Baiardini et 

al., 2003; Grob et al., 2005; Ozkan et al., 2007). 

 

5.2.1. DLQI  

Ao se comparar o escore médio total (DP) do DLQI dos 62 doentes estudados 

(10,4) com a literatura observaram-se resultados variáveis. Os escores médios na 

literatura variaram de 5,1 a 13,4. Alguns trabalhos apresentaram resultados semelhantes a 
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este estudo, como Thompson et al., (2000) e Shikiar et al., (2005). Outros estudos 

apresentaram escores menores, como Vena et al., (2006), Mlynek et al., (2008) e Grob et 

al., (2009). Já os de Lachapelle et al., (2006) e Potter et al., (2009) apresentaram maiores 

escores, indicando pior comprometimento. Esta diferença pode ser explicada pelas 

diferentes formas de coleta de dados (entrevista ou autoadministação, amostras 

randomizadas, pacientes com ou sem tratamento) e pelas diferenças culturais dos 

pacientes estudados (nível de escolaridade, subjetividade do sofrimento). Porém, a 

observação do prejuízo à qualidade de vida nos doentes com urticária crônica é consenso 

em todos os estudos.  

 

Neste estudo, os domínios “Sintomas e sentimentos” e “Atividades diárias” 

apresentaram os escores mais elevados (3,2) e (2,6) respectivamente. Ambos representam 

as áreas de maior repercussão dos sinais e sintomas da urticária crônica. 

O domínio “Sintomas e sentimentos” reflete como o prurido e as lesões da 

urticária crônica podem incomodar o paciente ou o envergonhar perante as outras 

pessoas. O domínio “Atividades diárias” mostra como a urticária crônica pode atrapalhar 

o paciente nos seu dia-a-dia ou limitar o seu vestuário. 

Alguns estudos também descreveram estes domínios como os mais afetados 

(Poon et al., 1999; Lachapelle et al., 2006). 

 

As questões 6, 7, 8 e 9 apresentaram um grande número de respostas “não 

relevante” escolhidas. De certa forma, a condição sócio-econômica e cultural dos doentes 

selecionados poderia explicar isto. 

A questão 6 (“Durante a última semana, o quanto a sua pele tornou mais difícil a 

prática de esportes?”) foi a que mais frequentemente teve a opção “não relevante” 

escolhida. Entre os doentes selecionados não é hábito a prática desportiva.  O fato da 

maioria da amostra ser do sexo feminino, assim como grande parte proceder de classes 

sócio-econômicas desfavorecidas, sem tempo ou acesso às atividades desportivas seriam 

justificativas para isto.  

As questões 7 (“Durante a última semana, a sua pele impediu você de trabalhar ou 

estudar?”), 8 (“Durante a última semana, o quanto sua pele criou problemas na sua 




