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Resumo: OBJETIVO: Realizar a adaptação transcultural da versão Português
Brasileira da UCT e garantir a sua equivalência com a versão original. MÉTODOS:
A adaptação transcultural do UCT para o Português Brasileiro seguiu metodologia
rigorosa e sistemática para garantir as qualidades de medidas do questionário
original.RESULTADOS: Foram realizadas as etapas de tradução e retrotradução do
questionário. Posteriormente feitas as modificações pertinentes sugeridas pelos
autores originais. E, por fim, uma versão final foi definida.CONCLUSÃO: O
desenvolvimento e a disponibilidade de uma versão Portuguesa Brasileira do UCT
ajudará na abordagem de pacientes com urticária crônica.
Palavras-chave: urticária; angioedema; qualidade de vida

Abstract: OBJECTIVE: To perform cross-cultural adaptation of the BrazilianPortuguese version of the UCT ensuring their equivalence with its original version.
METHODS: Cross-cultural adaptation of the the Brazilian-Portuguese version of the
UCT followed rigorous and systematic methodology to ensure the qualities of the
original questionnaire measures. RESULTS: Translation and back translation of the
questionnaire were done. Later relevant changes suggested by the original authors
were performed. And finally, a final version has been set. CONCLUSIONS: The
development and availability of a Brazilian Portuguese version of the of UCT will help
in management of patients with chronic urticaria.
Keywords: urticaria; angioedema; quality of life

INTRODUÇÃO
A Urticária é uma doença caracterizada pelo desenvolvimento de pápulas,
angioedema ou ambos. As lesões são caracterizadas por edema central de
tamanhos variáveis, com ou sem eritema circunjacente; sensação de prurido ou
queimação ocasional; e a pele retorna a aparência normal, geralmente entre 1-24
horas. O angioedema é definido como um edema agudo da derme profunda e tecido
subcutâneo; ocasionalmente causa dor ao invés de prurido; acomete membranas
mucosas; e a pele retorna a aparência normal, geralmente em torno de 72 horas.
(ZUBERBIER,2014)
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Convencionalmente a urticária pode ser dividida, quanto a sua duração, em
duas formas: aguda e crônica. Esta divisão é arbitrária, porém de valor prático.
(ZUBERBIER,2014; FRANÇA,2014)
Na forma aguda, os episódios duram de poucos dias a até seis semanas,
sendo o fator etiológico identificado na maioria das vezes. O quadro clínico surge
logo após exposição e pode estar associado a outras manifestações extracutâneas,
como dispnéia, sibilância, edema de laringe ou hipotensão. (FRANÇA,2014)
Na forma crônica, as lesões estão presentes diariamente ou quase
diariamente, permanecem menos de 24 horas, por um período superior a seis
semanas. Esta apresenta uma prevalência de 0,5-1%, ocasionando um importante
impacto na qualidade de vida destes pacientes. (ZUBERBIER,2014; MAURER,2011;
GAIG,2004)
Muitos

pacientes

com

urticária

crônica

apresentam

um

grande

comprometimento de sua qualidade de vida relacionado com a saúde.
Em 1997 foi realizada uma pesquisa com o objetivo de avaliar a qualidade de
vida na urticária crônica. Foram estudados 142 pacientes com urticária crônica
isolada ou associada à urticária de pressão tardia (UPT), que foram comparados a
98 pacientes coronariopatas graves. Foi demonstrado um grande impacto na
qualidade de vida destes pacientes: 73% cancelaram compromissos sociais e 67 %
apresentavam limitações sexuais. Os pacientes com urticária crônica e UPT
apresentaram maior dificuldade em relação à mobilidade, jardinagem e escolha de
roupas do que os pacientes com urticária crônica isolada. Eles também
apresentavam maior prevalência de queixa álgica e limitações no trabalho e
passatempos. Quando comparados aos coronariopatas, pacientes com urticária
crônica tem impacto maior no sono e apresentam o mesmo prejuízo nos domínios:
energia, isolamento social e emoções. (O'DONNELL,1997)
Atualmente, a principal ferramenta utilizada para aferir a atividade e a
intensidade da urticária é o "Urticaria Activity Score 7" (UAS7), um questionário
baseado na avaliação prospectiva, por parte dos pacientes, dos sintomas (prurido e
pápulas) ao longo de sete dias consecutivos. Embora o UAS tenha se mostrado uma
ferramenta útil, e se tornado o padrão ouro para a medida da atividade da doença
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em pacientes com urticária espontânea crônica, este apresenta algumas limitações.
As principais desvantagens do UAS7 são: o escore funciona apenas como um
instrumento de avaliação prospectiva e, portanto, não pode ser utilizado em uma
primeira consulta, a sua avaliação torna-se um problema caso o paciente não se
recorde de preenche-lo diariamente, o UAS não contempla a presença de
angioedema, enfermidade que frequentemente acompanha a urticária crônica (UC),
o escore é projetado apenas para a Urticária Crônica Espontânea (UCE) e não para
outros subtipos de urticária crônica, como as urticárias induzidas, embora muitos
pacientes apresentem associações de UCE e urticárias induzidas, e, principalmente,
o UAS não foi planejado para avaliar o controle da doença.(WELLER, 2015;
WELLER,2015)
Com o objetivo de avaliar retrospectivamente o controle desta enfermidade em
pacientes com todos os tipos de urticária, Weller et al desenvolveram uma nova
ferramenta, o "Urticaria Control Test" (UCT), com uma versão curta (4 perguntas) e
uma versão estendida (8 perguntas). Na versão curta, o escore varia de no mínimo
zero e no máximo 16, definindo, respectivamente, pior e melhor controle da
enfermidade. Na Versão Estendida, o escore varia de no mínimo zero e no máximo
32, definindo, respectivamente, pior e melhor controle da enfermidade.

O

questionário foi desenvolvido e validado inicialmente em alemão, procedendo-se
posteriormente

a

sua

adaptação

transcultural

para

o

inglês

americano.

(WELLER,2014) O UCT já foi traduzido para as seguintes línguas: russo, grego,
holandês, dinamarquês, norueguês, finlandês, espanhol, polonês, francês, eslovaco
e japonês. Também foi traduzido e validado para o tailandês. (KULTHANAN,2016)
O objetivo deste artigo é descrever os processos de adaptação transcultural do
UCT (tanto da versão curta quanto da estendida) para o Português Brasileiro. Este
trabalho constitui um processo prévio a validação do questionário Português
Brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS
A adaptação transcultural do UCT para o Português Brasileiro foi baseada em
metodologia

publicada

na

literatura.

(BAIARDINI,2010;
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BEATON,2000; JUNIOR,2016) Na adaptação dos questionários foi utilizado o
método de tradução e retrotradução. Este método incluiu a tradução do questionário
original em alemão por três tradutores brasileiros; a revisão e discussão sistemática
dos questionários traduzidos pelo grupo investigador com objetivo de criar uma
versão de consenso; entrevista aos pacientes com urticária crônica; e, finalmente, a
retrotradução do questionário Português Brasileiro para o alemão e revisão pelos
autores originais.
Foi necessária a realização de duas versões após a retrotradução. Sendo a
segunda a versão definitiva.
Com a finalidade de assegurar a correta compreensão dos questionários,
assim como a sua adaptação a uma linguagem mais coloquial, foram realizadas uma
série de entrevistas cognitivas com pacientes do ambulatório de urticária crônica do
nosso serviço. A amostra incluía 10 indivíduos com idade, sexo e nível cultural
variados.
As entrevistas foram realizadas por um membro da nossa equipe, o qual
explicava aos pacientes os objetivos do estudo. Os pacientes eram orientados a ler
todas as perguntas e responde-las. No fim, o entrevistador perguntava se o paciente
sugeria alguma mudança em alguma palavra ou frase com o objetivo de melhorar a
compreensão. Nenhuma alteração foi sugerida, e a primeira versão de consenso foi
encaminhada para retrotradução e revisão pelos autores originais. A partir desta
revisão, uma segunda versão foi elaborada a partir dos comentários e sugestões dos
autores originais. Esta versão foi então retrotraduzida, e obtivemos a versão
definitiva do UCT.

RESULTADOS
Na parte das instruções de ambas as versões (curta e estendida) do UCT foi
necessária a alteração de uma frase. Quanto as respostas e o formato dos
questionários, nenhuma modificação foi necessária em ambas as versões. A versão
curta é composta pelas perguntas 1, 5, 7 e 8 da versão estendida. (fig. 1)

ISSN: 16799844 – InterSciencePlace – International Scientific Journal

Páginas 169 de 191

Na versão curta, 1 das 4 perguntas não precisou de modificação; enquanto 6
das 8 perguntas da versão estendida necessitaram de modificações.
Com relação ao tipo de modificação, nas perguntas 1 de ambos os
questionários se modificou apenas uma palavra. O motivo desta modificação foi que
a tradução do termo alemão para o português brasileiro seria "urticária", e na
primeira versão utilizamos o termo "placas vermelhas" posteriormente alterado para
"empolação". E, apesar deste último termo não existir em alemão, foi prontamente
aceito pelos autores originais após discussão.
Outra pergunta modificada foi a 2 da versão estendida, onde o termo
"prejudicou" foi substituído pelo termo "afetou negativamente". Na pergunta 3 da
versão estendida, o termo "prejudicou" foi substituído por "impediu". (fig. 1)
Nas perguntas 4 e 5 da versão estendida e na pergunta 2 da versão curta, o
termo "prejudicada" foi modificado por "afetada negativamente" para que as
perguntas mantivessem equivalência com o questionário original alemão. (fig. 1)
As perguntas 8 da versão estendida e 4 da versão curta tiveram uma palavra
modificada. O termo "controlada" foi substituído pelo termo "sob controle". (fig. 1)
Após todas essas alterações terem sido realizadas, uma nova retrotradução
ocorreu. Os autores originais a avaliaram, e a versão final do UCT Português
Brasileiro foi definida.
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Fig 1. UCT Português Brasileiro versão estendida

DISCUSSÃO
Atualmente estão disponíveis diversas ferramentas para aferir o impacto da
urticária, como o UAS7, o Questionário de Qualidade de Vida na Urticária Crônica
(CU-Q(2)oL), o Angioedema Activity Score (AAS) e o Angioedema QoL
Questionnaire (AE -QoL).
O UAS7 é uma ferramenta confiável para determinar a atividade da urticária.
Se baseia no reconhecimento, por parte do paciente, no número de lesões diárias e
na intensidade do prurido para, através de um sistema de pontos determinar a
atividade da doença. É a ferramenta mais utilizada na prática clínica. É um sistema
validado e fácil de utilizar, que permite comparar resultados obtidos em estudos de
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diversos centros. Por outro lado, o UAS7 apresenta algumas limitações: por ser uma
ferramenta prospectiva não pode ser utilizada em avaliação inicial do paciente, não
contempla a presença de angioedema nem permite a avaliação de urticárias
induzidas, e necessita de um correto preenchimento por parte do paciente.
(WELLER,2015; WELLER,2015; STULL,2014) Recentemente foi realizado um
estudo onde se utlizou a medida do UAS7 duas vezes ao dia (UAS TD). O objetivo do
estudo era comparar e avaliar as medidas do UAS TD a medidas relacionadas com
qualidade de vida e impacto da doença. (STULL,2017) Os autores concluíram que o
UASTD é capaz de medir a impacto da atividade da urticária, sendo capaz de
simplificar a avaliação de cinco categorias do estado da doença. (STULL,2017)
O (CU-Q(2)oL) é um questionário desenvolvido para avaliar a qualidade de vida
do paciente com UCE. Desta maneira, é ferramenta útil para monitorizar o impacto
do tratamento destes pacientes, permitindo determinar de maneira confiável a
mudança na gravidade dos sintomas. O (CU-Q(2)oL) é composto de 23 perguntas
organizadas em 3 dimensões. Por se tratar de uma ferramenta trabalhosa, pode ser
difícil de ser completada pelo paciente de maneira rotineira. (FRANÇA,2014;
BAIARDINI, 2005; DIAS,2011) Outra limitação é a ausência de cut-offs para
acometimento leve, moderado e grave.
O AAS é o primeiro instrumento validado e confiável para determinar a
atividade do angioedema recorrente. É uma ferramenta prospectiva composta de 5
perguntas com pontuação entre 0 e 3, sendo a máxima pontuação diária de 15
(maior atividade). O AAS permite avaliar o paciente por períodos de 7 dias, 4 e 12
semanas. Apesar de ser simples o seu preenchimento, o AAS é capaz de avaliar a
gravidade apenas do angioedema sem urticária. (WELLER,2013)
O AE -QoL é o primeiro instrumento validado para medir o impacto na
qualidade de vida de pacientes com angioedema recorrente. É um questionário de
17 perguntas, cada uma com 5 opções de resposta, divididas em 4 dimensões. Uma
das principais limitações é que o escore do AE-QoL não pode ser calculado se mais
de uma pergunta por dimensão não foi respondida. Outra limitação é a ausência de
cut-offs para acometimento leve, moderado e grave. (WELLER,2012)
Finalmente, uma nova ferramenta para avaliar o controle da urticária foi
elaborada, o UCT. Este novo instrumento foi desenvolvido especificamente para
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avaliar de forma sensível o estado de controle da urticária crônica e ajudar nas
decisões terapêuticas, complementando as deficiências do UAS7. É um questionário
retrospectivo que avalia o controle da urticária baseando-se na percepção do
paciente das 4 semanas prévias. É de fácil preenchimento já que é composto de
apenas 4 perguntas com 5 opções cada. Estas características a tornam uma
ferramenta útil para aferir o controle da enfermidade, tanto na prática clínica diária
como em ensaios clínicos. (WELLER,2014)
Além disso, o UCT apresenta como vantagens sobre o UAS, a sua
aplicabilidade tanto em pacientes que apresentam urticas (espontâneas e/ou
induzidas) e/ou angioedema. (WELLER,2014)
Nos casos em que se deseja obter informações adicionais, a versão estendida
do UCT oferece a possibilidade de conhecer como a urticária crônica afeta o
paciente em situações como trabalho, escola, tempo livre, atividades esportivas,
sono e aparência. Também oferece informações sobre estímulos físicos que podem
desencadear a urticária em alguns pacientes. (WELLER,2015 ;WELLER,2014)

CONCLUSÃO
A adaptação transcultural do UCT para o Português Brasileiro seguiu
metodologia rigorosa e sistemática para garantir as qualidades de medidas do
questionário original. Tanto as entrevistas cognitivas quanto o método de tradução e
retrotradução são procedimentos já utilizados anteriormente para a adaptação de
instrumentos utilizados na prática clínica. (WELLER,2013; BOLEIRA,2014)
Ressalvo que o UCT é a primeira ferramenta que permite avaliar de maneira
confiável o controle da UC, tanto espontânea como induzida, assim como do
angioedema. O desenvolvimento, validação e a disponibilidade de uma versão
Portuguesa Brasileira do UCT ajudará na abordagem de pacientes com urticária
crônica.
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