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relação com seu companheiro, amigos ou parentes?”) e 9 (“Durante a última semana, o 

quanto a sua pele causou alguma dificuldade sexual?”) também tiveram a opção “não 

relevante” escolhida muitas vezes. Em relação à questão 7, a opção “não relevante” pode 

refletir tanto as menores oportunidades de trabalho ou estudo destes doentes, como a 

impossibilidade de não se trabalhar, ou seja, o doente escolhe a opção “não relevante” 

porque ele tem que trabalhar com ou sem urticária. Quanto às questões 8 e 9, a opção 

“não relevante” indicaria uma possível retração da vida social deste doente, assim como 

uma diminuição ou ausência de vida sexual, pelo menos nos últimos sete dias anteriores à 

entrevista. 

 

O questionário original prevê que nem todas as questões sejam aplicáveis, assim é 

permitido que questões tidas como “não relevantes” sejam mantidas no questionário, sem 

prejuízo da obtenção do escore final. 

 

5.2.2. SF-36 

Neste estudo os domínios com menor comprometimento na qualidade de vida 

foram “Capacidade funcional” e “Dor”. O domínio “Capacidade funcional” mensura 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. O domínio “Dor” avalia a interferência de possíveis dores nas atividades 

diárias e/ou trabalho. Desta forma, é esperado que o comprometimento destes domínios 

seja menos expressivo para os pacientes com urticária crônica sem outras comorbidades 

associadas. 

 

Os domínios que mostraram maior prejuízo à qualidade de vida dos doentes deste 

estudo foram “Aspectos físicos” e “Vitalidade”. O domínio “Aspectos físicos” demonstra 

a repercussão de possíveis limitações da saúde física na execução do trabalho e das 

atividades diárias. O domínio “Vitalidade” avalia o nível de energia e fadiga. Este era um 

resultado esperado, pois demonstra o quanto o prurido e a angústia gerada por ele, assim 

como as lesões da pele, podem interferir na execução das atividades laborais, seja por 

diminuir o nível de atenção, seja pela indisposição e irritabilidade causadas. 
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Na literatura observa-se padrão semelhante. Baiardini et al., (2003) também 

descreveram os domínios “Aspectos físicos” e “Vitalidade” como os de maior injúria na 

qualidade de vida de seus doentes com urticária crônica. E assim como neste estudo, o 

domínio “Capacidade funcional” foi o menos comprometido nos doentes de  Baiardini et 

al., (2003) e Ozkan et al., (2007). 

 

5.3. Comparação da qualidade de vida dos doentes com urticária crônica segundo o 

tipo clínico, sexo, idade, tempo de doença, tempo de ambulatório e angioedema. 

 

Na comparação dos escores do DLQI e do SF-36 entre os tipos clínicos de 

urticária crônica não se encontrou diferenças significantes entre estes. Desta forma, não 

foi possível concluir se um deles poderia revelar um maior comprometimento da 

qualidade de vida do que o outro. Na literatura, O’Donnell et al., (1997) e Poon et al., 

(1999) encontraram uma pior qualidade de vida nos doentes com urticária de pressão 

tardia e urticária colinérgica. 

 Ambos os autores trabalharam com uma casuística superior à deste estudo. 

Acreditamos que uma amostra de maior tamanho teria permitido uma conclusão 

semelhante, uma vez que na prática clínica do Ambulatório de Urticária da UNIFESP, é 

notável o sofrimento dos doentes com estas formas de UCF. 

 

As mulheres sentiram mais o impacto da urticária crônica do que os homens.  

No DLQI observou-se que os escores médios de todos os domínios foram maiores 

para as mulheres. Entretanto, apenas o domínio “Atividades diárias” apresentou esta 

diferença de forma significante (p=0,003). Este é composto por duas questões, que 

avaliam se o doente em questão, enfrentou dificuldades para fazer compras ou cuidar da 

casa e o quanto o estado da sua pele influenciou a escolha do seu vestuário. Desta forma, 

é possível que este domínio englobe situações nas quais seja mais esperada uma maior 

repercussão negativa para o sexo feminino. 

Esta tendência se repetiu no SF-36. As mulheres apresentaram escores mais 

baixos do que os homens em quase todos os componentes. O comprometimento da 
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qualidade de vida nos domínios “Vitalidade”, “Aspectos emocionais” e “Saúde mental” 

foram estatisticamente significantes (p= 0,038, p= 0,018, p= 0,020 respectivamente). 

Isto indicaria uma possível vulnerabilidade psicológica e emocional das mulheres 

frente à urticária crônica. Os domínios afetados mensuram o nível de energia e fadiga 

relatado pelos doentes, a repercussão de possíveis distúrbios emocionais na execução do 

trabalho, além de possíveis estados de ansiedade, depressão. Uma avaliação de 

comorbidades psiquiátricas associadas ao quadro dermatológico seria útil para distinguir 

se estes resultados seriam decorrentes exclusivamente da repercussão da urticária crônica 

na qualidade de vida destas doentes.  

 

Quanto à idade, os doentes com até 30 anos apresentaram maiores escores médios 

na maior parte dos domínios do DLQI, com significativo comprometimento apenas no 

domínio “Atividades diárias” (p=0,033). Como este engloba uma questão relacionada ao 

vestuário, é provável que os mais jovens sintam-se mais incomodados com esta limitação 

do que os mais velhos. 

  Embora não significante, observou-se nos doentes com mais de 46 anos piores 

escores nos domínios do SF-36 “Capacidade funcional”, “Aspectos físicos”, “Dor”, 

”Vitalidade” e “Aspectos sociais”, sugerindo um maior comprometimento na qualidade 

de vida para este grupo. Como o SF-36 é um questionário genérico, que avalia a 

qualidade de vida como um todo, não se prendendo às repercussões específicas das 

doenças da pele sobre a qualidade de vida, é de se esperar que os doentes com mais idade 

apresentem pior desempenho em alguns escores que os mais jovens. Principalmente no 

que se refere aos domínios citados.  

 

Os doentes com maior nível de escolaridade mostraram-se mais comprometidos 

do que os com menos estudo. Em ambos os questionários, os doentes com até o primeiro 

grau de escolaridade apresentaram melhor qualidade de vida. 

Houve diferença significativa nos domínios “Atividades diárias” (p=0,017), 

“Lazer” (p=0,001) e no “Escore total” (p=0,037) do DLQI, assim como no domínio 

“Aspectos sociais” do SF-36 (p=0,029).  
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Em geral, os indivíduos com maior instrução costumam desenvolver atividades 

cotidianas que exigem maior atenção e concentração. Desta forma, é possível que se 

sintam mais incomodados e prejudicados com o prurido e com as lesões da urticária 

crônica. Por apresentarem um maior entendimento da situação vivenciada e um perfil 

menos conformista, mostram-se mais insatisfeitos no geral. E provavelmente apresentam 

mais oportunidades de lazer e interação social, sentindo-se mais limitados do que os 

pacientes com até o primeiro grau de escolaridade.  

 

Em relação ao tempo relatado de doença, os pacientes com até um ano de doença 

apresentaram pior qualidade de vida em ambos os questionários, principalmente nos 

domínios relacionados às atividades sociais e aos relacionamentos interpessoais.  

Os domínios “Lazer” (p=0,018), “Relações interpessoais” (p=0,003) e o “Escore 

total” (p=0,013) do DLQI, assim como o domínio “Aspectos sociais” (p=0,010) do SF-36 

mostraram com diferenças significativas, um maior sofrimento para estes doentes.  

Embora não significante, o grupo com o maior tempo de doença (> 5 anos) 

apresentou os maiores escores médios em todos os domínios do SF-36, sugerindo um 

menor prejuízo da qualidade de vida deste grupo. 

Estes resultados mostram o comprometimento da vida social dos doentes com 

urticária crônica: a limitação das atividades de lazer por vergonha ou por medo do 

desencadeamento da doença, o prejuízo dos relacionamentos, predispondo-os ao 

isolamento social.   Metade da casuística deste estudo estava na sua primeira consulta no 

Ambulatório de Urticária. Isto sugere que, muitos destes doentes com até um ano de 

doença, estavam sem o controle adequado, sem orientações sobre tratamento e 

desencadeamento da urticária crônica, portanto sem uma compreensão e aceitação da 

doença. Além disso, o paciente com pouco tempo de doença, está diante de uma situação 

“nova” e tende a assumir uma postura menos conformista em relação à sua doença. 

A possível melhor qualidade de vida observada nos doentes com mais tempo de 

doença pode ser explicada pela própria cronicidade da doença. A urticária crônica 

costuma ser uma doença de curso longo, que pode ser assustadora para o doente que não 

a compreende, porém tem uma evolução benigna. Uma vez que o doente assimile isto e 
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consiga se tratar, esta pode ter um razoável controle. Ademais, o tempo pode ser um 

aliado no sentido da aceitação e da convivência com a doença. 

 

O tempo de acompanhamento no ambulatório mostrou que os doentes que 

estavam na primeira consulta, ou seja, sem acompanhamento ambulatorial definido até a 

entrevista, apresentaram uma significativa piora na qualidade de vida. E os pacientes com 

mais tempo no ambulatório (>21 meses) mostraram uma tendência de maior 

comprometimento em relação aos doentes entre 1-20 meses de acompanhamento.  

Os doentes que estavam na primeira consulta do ambulatório foram mais 

prejudicados em todos os domínios do DLQI e na maior parte dos domínios do SF-36.  

NO DLQI, as diferenças foram significativas no “Escore total” (p=0,004) e nos 

domínios “Sintomas e sentimentos” (p=0,001), “Trabalho/escola” (p=0,042) e “Relações 

interpessoais” (p=0,025). O SF-36 mostrou comprometimento significativo no domínio 

“Aspectos físicos” (p=0,036) para os doentes em primeira consulta e para aqueles em 

maior seguimento ambulatorial (> 21 meses). 

Os doentes que estavam na primeira consulta do Ambulatório de Urticária, 

estavam em busca de diagnóstico e de orientações adequadas, estando alguns até mesmo 

sem qualquer tratamento. Isto certamente contribuiu para este impacto negativo na 

qualidade de vida. Os doentes em seguimento ambulatorial há mais de 21 meses, 

provavelmente representam os casos mais refratários da urticária crônica, ou os pacientes 

com mais frustrações e limitações impostas pela doença. 

 

A associação do angioedema ao curso da urticária crônica conferiu pior qualidade 

de vida aos doentes. Aqueles com a associação foram mais prejudicados em todos os 

domínios do SF-36 e em quase todos do DLQI, em relação aos doentes sem angioedema. 

As diferenças foram notáveis e significativas nos domínios do SF-36 “Estado geral da 

saúde” (p=0,002), “Saúde mental” (p=0,016) e “Vitalidade” (p=0,050). 

Em relação aos tipos clínicos de urticária crônica e o angioedema, não se 

observou diferença significante entre os grupos, porém os doentes com UCF e 

angioedema apresentaram maior número de domínios com escores comprometidos, tanto 

no DLQI quanto no SF-36, sugerindo uma pior qualidade de vida para este grupo.  
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No estudo de Poon et al., (1999), a associação do angioedema à urticária crônica 

não conferiu piora à qualidade de vida dos seus doentes. O angioedema associado ao 

curso da urticária crônica, ainda que de evolução benigna, apresenta caráter desfigurante. 

É compreensível que o intenso constrangimento causado possa comprometer a qualidade 

de vida do doente. 

 

5.4. Consistência interna do DLQI 

Foi observado um α=0,907 para as 10 questões e um α=0,808, quando 

considerados os seis domínios dessa escala. Um α acima de 0.8 e até 0,95 indica uma boa 

consistência interna, ou seja, um bom grau de coerência entre as respostas dos sujeitos 

para cada um dos itens do questionário. O objetivo do instrumento é que os resultados 

entre os itens semelhantes sejam relacionados, mas que cada um contribua com 

informação inédita.  

 

5.5. Correlações  

Todas as correlações significantes dos escores do DLQI e do SF-36 foram 

negativas e a maioria mostrou-se entre fraca e moderada.  

Tendo em vista que as leituras dos escores dos questionários apresentam sentidos 

contrários, correlações negativas são esperadas. Enquanto no DLQI o maior escore indica 

a pior qualidade de vida, no SF-36 o maior o escore indica a melhor qualidade de vida.  

Estas correlações significativas, de moderadas a fracas, demonstram que ambos os 

questionários abordam o mesmo tema, de forma complementar, porém um não 

substituindo o outro. Enquanto o DLQI aborda a qualidade de vida de forma dirigida, 

compreendendo os componentes que poderiam ser mais afetados para os pacientes com 

doenças tegumentares, o SF-36 propõe-se a abordar a qualidade de vida de forma 

genérica, incorporando todos os domínios tidos como importantes para mensuração do 

conceito geral de qualidade de vida.  

As correlações entre o SF-36 e o DLQI podem ser interpretadas como um teste de 

validação, isto é, como o SF-36 mede adequadamente a qualidade de vida dos pacientes 

com doença da pele nas diversas áreas. 
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5.6. Análise de agrupamentos hierárquica  

Esta mostrou que os domínios do SF-36 tendem a agrupar-se entre si, formando 

agrupamentos separados dos domínios do DLQI.  

Como os coeficientes de correlação encontrados entre os componentes do SF-36 e 

do DLQI foram de moderados a fracos (variando de -0,254 a -0,465), a informação 

derivada das escalas do SF-36 não parece estar totalmente sobreposta àquela do DLQI.  

Esta informação reforça que ambos os questionários abordam o mesmo tema, 

porém não da mesma forma. São complementares, pois medem componentes diferentes 

dentro do estudo do mesmo conceito: qualidade de vida.  

A análise de agrupamentos hierárquica evidenciou que existe uma correlação 

entre os diferentes questionários e que o uso dos instrumentos específicos e genéricos 

combinados é garantia de providenciar o melhor retrato do impacto da urticária crônica 

na qualidade de vida dos doentes.  

Na literatura, Sampogna et al., (2006), num estudo de doentes com psoríase, 

comparou alguns questionários de avaliação de qualidade de vida por meio da análise de 

agrupamentos hierárquica, entre eles o DLQI e o SF-36. Estes autores encontraram 

situação semelhante: o SF-36 tende a formar grupos separados dos outros instrumentos 

dermatológicos específicos. Estes dados justificam a necessidade de se utilizar, sempre 

que possível, os questionários genérico e específico em conjunto, para uma avaliação da 

qualidade de vida mais abrangente. 

A utilização conjunta do SF-36 com os questionários de qualidade de vida 

dermatológicos específicos capacita os dermatologistas a detectarem problemas de 

abrangência funcional e psicológica, que poderiam não ser detectados apenas com os 

questionários específicos. Isto consequentemente melhora a comunicação entre médicos e 

pacientes, resultando num melhor manejo da doença para ambos.  Embora um 

instrumento genérico não leve em consideração aspectos específicos da doença, como os 

sintomas mais prevalentes das doenças tegumentares (prurido, queimação), este apresenta 

a vantagem de permitir a comparação com outras doenças e com a população geral.  

Assim, é recomendável a combinação de um instrumento genérico com um 

específico para uma avaliação completa da repercussão das condições cutâneas na 

qualidade de vida.  
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5.7. Comparação da qualidade de vida dos doentes com urticária crônica deste 

estudo com resultados da literatura. 

 

A qualidade de vida dos doentes desta casuística foi comparada com a qualidade 

de vida dos doentes de psoríase, dermatite atópica, artrite reumatóide e lupus eritematoso 

a partir da comparação direta dos dados da literatura. A pesquisadora está ciente das 

limitações destas comparações, visto que os doentes não foram pareados quanto a faixa 

etária, sexo e nem quanto os diferentes graus de gravidade existente entre as doenças.   

 

5.7.1. Urticária crônica  

Como já comentado, na discussão dos resultados do DLQI e do SF-36, ao se 

comparar este estudo com a literatura, observaram-se diferenças significativas tanto para 

indicar maior ou menor comprometimento para os doentes deste estudo, quanto para 

indicar igualdade entre os trabalhos. Porém, os diversos estudos da literatura sobre 

qualidade de vida e urticária crônica foram unânimes em indicar algum 

comprometimento da qualidade de vida para estes doentes.  

É importante ressaltar que nos estudos de qualidade de vida realizados com o 

DLQI, os autores discutiram apenas os escores médios totais do questionário, não sendo 

possível realizar comparação dos resultados em relação aos domínios do DLQI. Isto é 

explicado pelo fato da maior parte destes estudos terem sido aplicados para avaliar 

progresso e eficácia terapêutica. 

As diferenças encontradas nos diversos estudos podem ser analisadas a partir de 

questões referentes à forma da coleta dos dados (entrevista ou autoadministação), pelo 

desenho do estudo (multicêntrico, randomizado, pacientes com ou sem tratamento), pela 

análise estatística (amostragem, inferências) e pelas diferenças culturais entre os doentes 

estudados (nível de escolaridade, subjetividade do sofrimento).  

Muitos destes trabalhos foram multicêntricos, randomizados e duplos-cego, com 

critérios rígidos para a escolha da amostragem. Em alguns casos, os doentes selecionados 

passaram por um período em que ficaram sem qualquer tratamento antes do início do 

estudo. No caso deste trabalho, a maior parte dos doentes estava sob tratamento com anti-
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histamínicos e/ou outras drogas,  prescritas no próprio ambulatório ou não, o que 

reconhecidamente pode trazer viés ao estudo. 

Quanto à forma da aplicação dos questionários de qualidade de vida, a aplicação 

por entrevistador treinado tem como vantagem a menor perda de informações, mas 

também pode ser uma forma de viés do estudo. Ainda que o entrevistador tente se 

posicionar da forma mais neutra possível, deixando claro que não fará julgamento das 

respostas dos doentes, alguns doentes podem se sentir intimidados, principalmente nas 

questões de foro mais íntimo.  

Em relação às características de cada questionário, o DLQI limita-se a medir as 

incapacidades da semana anterior. Desta forma, as médias dos grupos avaliados 

dependerão da porcentagem de doentes que apresentarem sintomas da doença na semana 

anterior à sua aplicação. Isto pode explicar escores relativamente baixos em alguns 

estudos, visto que há variações na frequência e gravidade dos sintomas semanalmente. 

Além disso, estudos com maior amostragem poderão captar melhor estas oscilações e 

assim obter escores mais fidedignos possíveis para a população estudada. Já o SF-36 é 

um questionário genérico, cujos resultados podem variar em função das comorbidades 

associadas. 

Quanto as diferenças culturais, em geral os doentes analisados na literatura 

apresentam maior nível de escolaridade, o que permite que os mesmos leiam e respondam 

os questionários por conta própria, sem se preocuparem com o julgamento de um 

entrevistador. Ressalta-se que o sofrimento é uma varíavel subjetiva e também 

dependente do contexto cultural.  

Os doentes selecionados para este estudo são procedentes de um ambulatório 

dermatológico especializado em urticária, vinculado à uma Universidade, que é centro de 

referência terciário. Por conseguinte, é provável que o grau de morbidade encontrado 

nestes doentes seja maior e não representativo dos doentes com urticária crônica da 

população geral. Isto pode justificar doentes com maiores comprometimentos da 

qualidade de vida. Ademais, há o fato de muitos destes doentes serem econômica e 

culturalmente desfavorecidos, o que pode dar margem à inúmeras variáveis para 

influenciar a qualidade de vida, seja para melhor ou para pior, dependendo da aspecto 

analisado, como já discutido nos tópicos anteriores. 
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5.7.2. Artrite reumatóide (AR) 

Sabe-se que a AR é uma doença reconhecidamente incapacitante do ponto de 

vista físico (Ciconelli et al., 1999), o que explica a limitação funcional desta doença para 

a execução de tarefas simples do dia-a-dia.  Desta forma é esperado que estes doentes 

apresentem pior qualidade de vida no domínio “Capacidade Funcional”. 

Os pacientes com urticária crônica mostraram-se significativamente mais 

comprometidos do que os pacientes com AR nos domínios “Aspectos Sociais” e “Saúde 

Mental”. Estes dados enfatizam que apesar dos pacientes com urticária crônica não 

apresentarem limitação funcional corporal, este sentem intenso constrangimento social. 

Este sentimento pode ocasionar uma limitação social com evidente sofrimento 

psicológico, causado pela angústia do prurido experimentado, pelo preconceito das lesões 

da pele, pelo desfiguramento do angioedema e pela incerteza do controle da doença. 

 

5.7.3. Psoríase 

A psoríase está associada a significativa comorbidade psicossocial e prejuízo 

substancial da qualidade de vida. (Finlay, 1997; Martins et al., 2004).  

Os doentes com urticária crônica comparados aos doentes com psoríase 

apresentaram no SF-36, uma pior qualidade de vida nos domínios “Aspectos Sociais” e 

“Saúde Mental”. Além disso, os escores de todos os domínios do DLQI dos pacientes 

com urticária crônica foram piores, com comprometimento significativo nos domínios 

“Sintomas e sentimentos”, “Atividades diárias”, “Relações interpessoais”, “Lazer” e no 

“Escore total”. Esta comparação mostra a estigmatização, o isolamento social e o 

sofrimento psicológico vivenciados pelos pacientes com urticária crônica.  

 

5.7.4. Dermatite atópica (DA) 

Os pacientes com urticária crônica mostraram-se mais intimidados, 

envergonhados, limitados em suas interações sociais e com maior sofrimento psicológico 

do que os pacientes com DA. Isto pode ser observado tanto nos resultados do DLQI 

quanto nos do SF-36.  
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No SF-36, os pacientes com urticária crônica apresentaram maior 

comprometimento da qualidade de vida nos seguintes domínios: “Capacidade funcional”, 

“Aspectos sociais”, “Aspectos emocionais” e “Saúde mental”. No DLQI, o maior 

comprometimento ocorreu nos domínios “Sintomas e sentimentos”, “Atividades diárias” 

“Lazer”, “Relações interpessoais” e no “Escore Total”. 

 

 

5.7.5. Lupus eritematoso (LE) 

Sabe-se que o LE com lesões cutâneas em atividade pode ser altamente 

incapacitante. Desta forma era esperado que este grupo apresentasse uma pior qualidade 

de vida nos domínios do SF-36: “Capacidade funcional”, “Dor” e “Estado geral de 

saúde”.  

Já os doentes com urticária crônica surpreenderam ao se mostrarem mais 

comprometidos do que os doentes com LE sem lesões cutâneas ativas, em quase todos os 

domínios do SF-36, “Capacidade funcional”, “Aspectos físicos”, “Vitalidade”, “Aspectos 

sociais”, “Aspectos emocionais” e “Saúde mental”, e também no escore total do DLQI.  

Isto mostra como uma doença de evolução clínica potencialmente benigna pode 

se mostrar tão ou mais incapacitante do que doenças reconhecidamente mais complexas, 

como o LE. 

 

5.8. Considerações finais 

Este estudo foi idealizado a partir da observação dos diferentes graus de 

incapacidade encontrados nos doentes do Ambulatório de Urticária do Departamento de 

Dermatologia da UNIFESP. Alguns doentes, mesmo apresentando formas clinicamente 

mais graves da doença, pouco valorizavam o prurido e as lesões e sequer sentiam-se 

estigmatizados. Outros relacionavam formas leves da doença como algo intolerável, e 

encaravam a doença e seu tratamento de forma absolutamente restritiva em suas vidas. 

Em virtude disso, percebeu-se a importância de se avaliar a qualidade de vida na urticária 

crônica e, acima de tudo compreender a percepção destes doentes em relação ao seu 

estado de saúde, às suas limitações físicas e psicossociais, com a finalidade de se 

estabelecer a melhor abordagem humana e medicamentosa para cada indivíduo.  
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Comumente os profissionais de saúde tendem a subestimar o impacto da urticária 

crônica na qualidade de vida dos doentes. A urticária crônica apresenta uma evolução 

clínica benigna, sem mortalidade significativa, com lesões fugazes e de desfiguramento 

temporário, porém sua correta classificação é frequentemente postergada. Não porque seu 

diagnóstico seja difícil para o profissional de saúde, mas porque na maior parte das vezes 

este dependa de extensiva anamnese. Principalmente entre profissionais de saúde não 

especializados em dermatologia ou alergia, não é incomum que a urticária crônica seja 

conduzida como urticária aguda. E entre os colegas dermatologistas, muitos não fazem a 

correta classificação da urticária crônica, por não priorizarem a anamnese como principal 

ferramenta para o seu diagnóstico. Isto leva a um tratamento pouco otimizado, com 

resultados parciais e insatisfatórios, o que contribui para aumentar a angústia e frustração 

dos doentes com urticária crônica. Na experiência do grupo do Ambulatório de Urticária 

da UNIFESP, a anamnese extensa e detalhada é a principal ferramenta diagnóstica, sendo 

fundamental para a correta classificação e abordagem da doença.  

 

Outro fator de impacto a ser considerado é o econômico. Além do custo dos 

medicamentos, comumente os pacientes com urticária crônica perdem dias de trabalho ou 

até mesmo de lazer, para comparecerem a consultas médicas ou ao pronto-socorro. 

(DeLong et al., 2008).  

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

diferentes repercussões da urticária crônica.  

 

Este estudo evidenciou que a qualidade de vida dos doentes com urticária crônica 

pode ser pior do que muitas outras relevantes e prevalentes condições médicas, 

principalmente nos aspectos psicológicos e nos relacionamentos sociais. A discussão 

sobre possíveis comorbidades psiquiátricas associadas à urticária crônica está fora do 

escopo deste estudo, porém é inegável a necessidade de se associar ao tratamento da pele 

assistência psicológica para alguns doentes, seja por injúrias psicológicas decorrentes das 

limitações impostas pela urticária crônica, seja por comorbidades psiquiátricas anteriores 

a doença da pele. 
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 Além de delinear as limitações sofridas por estes doentes, outro importante foco 

deste estudo foi despertar a atenção dos profissionais de saúde para estes doentes, a fim 

de que seus atendimentos sejam mais completos e consequentemente mais humanos. 

Assim, os estudos sobre qualidade de vida tendem a se firmar com parte integrante do 

tratamento.  

 

Por fim, mais pesquisas são necessárias para elucidar a patogênese da urticária 

crônica, para se desenvolver novas estratégias terapêuticas e diminuir o 

comprometimento da qualidade de vida destes doentes. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Perante o objetivo geral concluiu-se que:  

 

Objetivo Geral: 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.  

 

1. Os doentes com urticária crônica estudados apresentaram um 

comprometimento da qualidade de vida medido pelos questionários DLQI 

e SF-36. 

 

Perante os objetivos específicos concluiu-se que:  

 

Objetivo Específico: 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).  

 

2. Não houve diferença estatisticamente significante na qualidade de vida 

entre os tipos clínicos da urticária crônica.  

 

 

Objetivo Específico: Avaliar se o angioedema no curso da urticária crônica piora 

a qualidade de vida.  

 

3. O angioedema no curso da urticária crônica conferiu pior qualidade de 

vida aos doentes, pelo questionário genérico SF-36.  
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4. Não houve diferença estatisticamente significante na qualidade de vida 

entre os tipos clínicos de urticária crônica com angioedema associado.  

 

5. A associação com angioedema foi mais frequente na UCC, e 

especialmente nas mulheres. 

 

 

Objetivo Específico: 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. 

 

6. As mulheres apresentaram pior qualidade de vida do que os homens em 

ambos os questionários, com diferença estatisticamente significante nos 

domínios “Atividades diárias” do DLQI, bem como nos domínios 

“Vitalidade”, “Aspectos Emocionais” e “Saúde Mental” do SF-36. 

 

7. Os doentes com até 30 anos de idade apresentaram pior qualidade de vida, 

com diferença estatisticamente significante no domínio “Atividades 

diárias” do DLQI.  

 

8. Os doentes menos escolarizados apresentaram melhor qualidade de vida 

em ambos os questionários, com diferença estatisticamente significante 

nos domínios “Atividades diárias”, “Lazer” e “Escore total” do DLQI e 

“Aspectos sociais” do SF-36. 

 

9. Os doentes com até um ano de doença apresentaram pior qualidade de 

vida em ambos os questionários, com diferença estatisticamente 

significante nos domínios “Lazer”, “Relações interpessoais” e “Escore 

total” do DLQI e “Aspectos sociais” do SF-36. 
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10. Os doentes na primeira consulta no Ambulatório de Urticária 

apresentaram pior qualidade de vida em ambos os questionários, com 

diferença estatisticamente significante nos domínios “Sintomas e 

sentimentos”, “Trabalho/escola”, “Relações interpessoais” e “Escore total” 

do DLQI, bem como no domínio “Aspectos físicos” do SF-36.  

 

 

Objetivo Específico: 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. 

 

11. O prejuízo à qualidade de vida dos doentes com urticária crônica foi 

consenso em todos os estudos da literatura sobre este tema, com diferenças 

estatisticamente significantes.  

 

12. Os doentes com AR mostraram pior qualidade de vida no domínio 

“Capacidade Funcional” do SF-36 com diferença estatisticamente 

significante, quando comparados aos doentes com urticária crônica. 

 

13. Os doentes com urticária crônica mostraram pior qualidade de vida em 

ambos os questionários com diferença estatisticamente significante, 

quando comparados aos doentes com psoríase e dermatite atópica. 

 

14. Os doentes com lesões cutâneas do LE em atividade mostraram pior 

qualidade de vida no SF-36 com diferença estatisticamente significante, 

quando comparados aos doentes com urticária crônica.  

 

15. Os doentes com urticária crônica mostraram pior qualidade de vida no SF-

36 com diferença estatisticamente significante, quando comparados aos 

doentes com LE sem lesões cutâneas ativas. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 - Parecer do Comitê de Ética  
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ANEXO 2 – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

“Estudo da qualidade de vida nos pacientes com urticária crônica”. 
 

O termo médico "urticária" engloba lesões de pele que coçam muito, de coloração vermelha, que podem se 

apresentar como manchas, como linhas ou em bolinhas. Podem parecer "empoladas" e coçam muito. 

Podem estar acompanhadas ou não de inchaço dos lábios, das pálpebras ou de outras partes do corpo. 

Uma pessoa pode ter um episódio de urticária uma única vez na vida, assim como pode ter várias vezes na 

vida, ou mesmo diariamente. 

 

Sabe-se que uma crise de urticária pode incomodar muito uma pessoa. Desta forma, uma vez que é possível 

medir o quanto a urticária pode incomodar uma pessoa, pode-se a partir disso, elaborar e comparar 

tratamentos para o controle deste problema. 

 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, cujo objetivo é 

avaliar como a urticária crônica influencia a vida das pessoas e quais são os impactos para os portadores 

deste problema: como a urticária influencia sua vida, seu trabalho, sua vida pessoal e social. Para avaliar 

isto de forma objetiva, foram criados os questionários de qualidade de vida. 

 

Logo abaixo, estão 2 questionários que perguntam como o(a) senhor(a) se sente em relação à sua vida, 

saúde, atividades do dia-a-dia de um modo geral, e como o(a) senhor(a) se sente, especificamente, em 

relação à urticária.  

 

A pesquisadora/médica Dra. Ana Paula Ue convida o(a) senhor(a) para participar de uma entrevista, na 

mesma data agendada para sua consulta médica de rotina, com duração estimada de 30 minutos. 

 

Os 2 questionários totalizam 46 perguntas, as quais serão lidas em voz alta pela pesquisadora/médica Dra. 

Ana Paula Ue. 

 

O(A) senhor(a) deverá responder estas perguntas calmamente circulando o número correspondente à 

resposta escolhida por você. 

 

Com estes dados poderemos ter idéia do quanto a urticária crônica pode afetar a vida dos pacientes 

portadores deste problema. 

 

Esses questionários não fazem parte do seu tratamento e nenhum outro exame será solicitado, a não ser os 

que sejam de rotina do ambulatório de urticária. 

 

Trata-se de uma pesquisa sem benefício direto para o participante, contribuindo somente para um melhor 

conhecimento da doença e sua influência na qualidade de vida dos pacientes. 

 

Não haverá qualquer risco ou dano a você neste estudo. 

 

Uma vez completados os questionários o(a) senhor (a) continuará a ser acompanhado pelo ambulatório de 

urticária para o seu devido tratamento. 

Caso o(a) senhor(a) não deseje participar do estudo, continuará igualmente a ser acompanhado pelo 

ambulatório de urticária para o seu devido tratamento. 

 

No final do estudo, após a avaliação das respostas dos pacientes, concluiremos como a urticária pode afetar 

a qualidade de vida e assim direcionaremos os tratamentos. 

 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Dra. Ana Paula Ue, que pode ser 

encontrada no Departamento de Dermatologia - UNIFESP/EPM no seguinte endereço: Rua Botucatu, 740, 

Vila Clementino, São Paulo, CEP 04023-900, telefone: (11) 5576-4135.   
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Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP): Rua Botucatu, 572 -1° andar, conjunto 14, telefone: (11) 5571-1062 - e-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 

sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros pacientes, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum paciente. 

O participante terá o direito de ser informado sobre os resultados parciais da pesquisa. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. 

Não há compensação financeira relacionada à participação no estudo. Se existir qualquer despesa adicional, 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos neste estudo 

(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 

indenizações legalmente estabelecidas. 

Existe o compromisso do pesquisador de utilizar os dados coletados somente para esta pesquisa. 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo a pesquisa: “Estudo da qualidade de vida nos pacientes com urticária 

crônica”. 

 

Eu discuti com a Dra. Ana Paula Ue sobre minha decisão de participar do estudo. Ficaram claros 

para mim quais foram os propósitos deste estudo, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento médico-hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 

estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o estudo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

 

 

____________________________________ data ____ /____ /____ 

Assinatura do paciente/representante legal 

 

 

____________________________________ data ____ /____ /____ 

Assinatura da testemunha 

 

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para participação neste estudo. 

 

____________________________________ data ____ /____ /____ 

 

Dra. Ana Paula Ue 

Médica pesquisadora responsável pelo estudo. 
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ANEXO 3 – Protocolo clínico 

Protocolo clínico 

Estudo da qualidade de vida nos pacientes com urticária crônica. 

Data: ____/____/____    Nº. _________ 

RH: ______________   RGD______________ 

Nome:___________________________________________________________________ 

Idade:______ anos    SEXO:  M (    )   F (    ) Profissão: __________________________ 

Escolaridade:  até 1°grau completo (    )  até 2°grau completo (    )         

Superior (    ) 

 QUADRO CLÍNICO 

Há quanto tempo apresenta lesões de urticária crônica? 

6 semanas- 1ano(    )          > 1 ano- 5anos(    )          > 5 anos (    )           

Último tratamento: __________________________________________________ 

(qual droga e há quanto tempo?)________________________________________ 

(  ) primeira consulta  (  ) Acompanhamento no ambulatório (meses)__________ 

 

 CLASSIFICAÇÃO DA URTICÁRIA CRÔNICA: 

UCComum  (   )autoimune  (   )pseudoalérgica  (   )infecciosa  (   )idiopática 

UCFísica   (   )colinérgica  (   )pressão tardia  (   )dermografismo sintomático                     

(    )outras: frio, solar, aquagênica, vibratória__________________________ 

 

UCComum  com angioedema (   )   

UCComum sem angioedema  (   ) 
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ANEXO 4 – SF-36 
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 112 

ANEXO 5 – DLQI 
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ANEXO 6 – Autorização para uso do DLQI 
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Abstract 

 

Introduction: Chronic urticaria is characterized by occurrence of weals daily or almost 

daily for a period of at least 6 weeks. Like other skin conditions, chronic urticaria can 

adversely affect quality of life. Because urticaria is a largely non-life-threatening, and any 

disfigurement is temporary, its impact may be underestimated by medical staff. Thus, it is 

important to quantify the patient’s perspective of the severity of their disease. 

Objectives: Assess quality of life in patients with chronic urticaria with one generic (SF-

36) and one disease-specific (DLQI) health-related quality of life instrument. Compare 

quality of life and disability in different types of urticaria. Compare our results to other 

similar studies. Assess if associated angioedema impairs quality of life.  

Patients and methods: Sixty two patients were recruited from the Urticaria Clinics of 

Department of Dermatology of UNIFESP from may/2007 to february/2009. Using the 

DLQI and SF-36, patients were asked how their lives have been affected by chronic 

urticaria over the preceding week. 

Results: Of the 62 patients, who completed the DLQI and SF-36 over the study period, 

72.6% were female and the mean age of subjects was 39.8 years. Duration of disease 

range from 2 to 256 months. We observed that 32.3% of patients have active disease for 

1-5 years and 30.6% for longer than 5 years. Angioedema was associated with chronic 

urticaria in 75.8% of the patients. Subjects with ordinary urticaria associated with 

angioedema had greater quality of life impairment compared with subjects with physical 

urticaria and angioedema. Women also presented more angioedema associated to chronic 

urticaria than men. Among the studied patients 32.3% presented ordinary chronic 

urticaria, 27.4% physical chronic urticaria and 40.3% both types. The mean DLQI total 

score was 10.4. For DLQI, the subdomains “Symptoms and feelings” and “Activities and 

clothing” were more disabled. For SF-36, the more disable subdomains were “Physical 

Role” and “Vitality”. Women were more disabled in both questionnaires. Patients aged 

below 30 years were more disable only in DLQI. Subjects with chronic urticaria 

associated with angioedema had greater quality of life impairment compared with 

subjects without concurrent angioedema. Patients attending at Urticaria Clinics for the 

first time were more disabled as well as patients suffering from chronic urticaria until one 

year. Chronic urticaria patients were more disable in quality of life in both questionnaires 

than patients with rheumatoid arthritis, psoriasis, lupus erythematosus without active 

cutaneous lesions, comparing data in literature.  

Conclusions: The present study confirms a remarkable decrease of quality of life in 

urticaria patients. Chronic urticaria can cause significant quality of life impairment. Both 

instruments confirmed that chronic urticaria have an adverse impact on patient’s health-

related quality of life. The differences between the mean scores in the different clinical 

types of urticaria were not significant.  Angioedema did impaired quality of life. The 

estimated correlations between the instruments were in the expected direction and mostly 

significant.  
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