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RESUMO 

Introdução: A Urticária Crônica Espontânea (UCE) é uma reação cutânea 

caracterizada pela formação de pápulas eritematosas episódicas e recorrentes em 

geral pruriginosas, cuja etiologia pode estar relacionada a uma reação autoimune 

decorrente da ação de autoanticorpos da classe IgG, dirigidos contra receptores da 

IgE dos mastócitos cutâneos, ou contra IgE ligadas aos mastócitos. O teste do soro 

autólogo (TSA) é um exame de triagem que sugere a presença desses 

autoanticorpos em pacientes com UCE, sendo sua prevalência neles em torno de 

40%. Existem, contudo, poucos trabalhos comparando a prevalência do TSA em 

pacientes com UCE em relação àqueles com outras hipersensibilidades. Objetivo: 

Verificar se existem diferenças nos resultados do teste do soro autólogo (TSA) entre 

pacientes com (UCE) e os de um grupo controle com outras hipersensibilidades.  

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de caso controle, em que foram 

analisados 49 adultos, sendo 27 com UCE e 22 com outras reações de 

hipersensibilidades. Foram realizados o TSA, CD123, pesquisa de IgG ligada ao 

basófilo, volume plaquetário médio (VPM), FAN, TSH, anti-TPO, VHS e a IgE total 

em ambos os grupos. Resultados: A média de idade e desvio padrão (DP) dos 

pacientes com UCE foi de 44,6 (+13,6) anos e entre os do grupo controle foi de 39,8 

(+11) anos. O teste do soro autólogo (TSA) demonstrou resultados positivos em 16 

(59,2%) dos pacientes com UCE e em 5 (22,7%) do grupo controle com significância 

estatística. Para as demais variáveis descritas a seguir não se encontrou diferença 

estatística: a média (DP) da intensidade de expressão do CD123 nos pacientes com 

UCE e nos do grupo controle foram, respectivamente, 1417,7 (+376) e 1475,4        

(+463,3); a média (DP) da intensidade de expressão de IgG ligada ao basófilo no 

grupo com UCE e no grupo controle foram, respectivamente, 55,7 (+80,3) e 54,4   

(+49,8); a média (DP)para o VPM nos pacientes com UCE e nos do grupo controle 

foram, respectivamente, 10,6 (+1,0) µL e 10,1 (+0,9) e ainda o valor médio (DP) da  

IgE total nos pacientes com UCE e grupo controle foram, respectivamente, 170,7    

(+201,8) UI/mL e 154,7 (+194,6). Conclusão: Encontrou-se uma maior positividade 

do TSA nos pacientes com UCE em relação aos pacientes com outras 

hipersensibilidades, sendo que, para uma melhor análise das demais variáveis, são 

necessários outros estudos envolvendo uma maior amostragem.  

 

Palavras-chave: Urticária. Pele. Testes Intradérmicos. Hipersensibilidade. 



ABSTRACT 
 

Introduction: The Chronic Spontaneous Urticaria (CSU) is a skin reaction 

characterized by the formation of episodic and recurrent normally pruritic, 

erythematous papules, whose etiology may be related to a self-immune reaction due 

to the action of autoantibodies of the IgG class directed against IgE receptors of skin 

mastocytes or against IgE linked to the mastocytes. The autologous serum skin test 

(ASST) is a screening test which indicates the presence of these autoantibodies in 

patients with (CSU), with its prevalence in them being around 40%. However, there 

are few studies comparing the ASST prevalence in patients with CSU in relation to 

those with other hypersensitivities. Purpose: To verify if there are differences in the 

autologous serum skin test (ASST) results among patients with (CSU) and the ones 

from a control group with other hypersensitivities. Methodology: This was a 

transversal case-control study, in which 49 adults were analyzed, 27 of them with 

CSU and 22 with other hypersensitivity reactions. The ASST, CD123, search of IgG 

linked to the basophil, Mean Platelet Volume (MPV), ANA, TSH, anti-TPO, ESR and 

the total IgE were performed in both groups. Results: The mean age and standard 

deviation (SD) of patients with CSU was 44.6 (+13.6) years old and among the ones 

from the control group it was 39.8 (+11) years old. The autologous serum skin test 

(ASST), has shown positive results in 16 (59.2%) of the patients with CSU and in 5 

(22.7%) from the control group with statistical significance. For the other variables 

described below statistical difference was not found: the mean (SD) of the CD123 

expression intensity in patients with CSU and control group were respectively 1417.7 

(+ 376) and 1475.4 (+ 463.3), the mean (SD) of the IgG expression intensity related 

to the basophil in the group with CSU and control group were, respectively, 55.7      

(+ 80.3) and 54.4 (+ 49.8), the mean (SD) for the MPV in patients with CSU and the 

ones from the control group were, respectively, 10.6 (+ 1.0) µL and 10.1 (+0.9) and 

the mean value (SD) of the total IgE in patients with CSU and control group were, 

respectively, 170.7 (+ 201.8) UI/mL and 154.7 (+ 194.6). Conclusion: A higher 

positivity of ASST was found in patients with CSU in relation to the patients with other 

hypersensitivities, where in, for a better analysis of the other variables, other studies 

involving larger sampling are necessary. 

 

Keywords: Urticaria. Skin. Intradermal Tests. Hypersensitivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A urticária crônica espontânea (UCE) é uma reação cutânea caracterizada 

pela formação de pápulas eritematosas episódicas e recorrentes em geral 

pruriginosas.1,2 

 Tais lesões são decorrentes da vasodilatação e edema da derme, sendo que 

quando tal acometimento ocorre nas regiões mais profundas da derme, tecido 

subcutâneo e submucoso, o quadro clínico denomina-se angioedema ou edema 

angioneurótico, manifestando-se por edema, principalmente, da face (em geral 

pálpebras e lábios).2,3 

A urticária e o angioedema são enfermidades comuns que acometem de 15 a 

25% das pessoas em alguma fase da vida. 4 

A urticária crônica (UC) tem uma prevalência mundial que varia de 0.1% a 

0.5%, sendo que ainda não dispomos dessas estimativas para a população 

brasileira. 4 

A urticária é classificada em aguda e crônica de acordo com a duração da 

sintomatologia, na forma aguda, os sintomas persistem por até 6 semanas e na 

crônica nos casos cuja duração ultrapassam este tempo.3,4 

Denomina-se urticária crônica espontânea (UCE) também conhecida por 

urticária crônica idiopática (UCI) quando não se descobre uma causa; acredita-se 

que aproximadamente 50% das urticárias ditas “idiopáticas” são de etiologia 

autoimune, decorrente da ação de autoanticorpos da classe IgG dirigidos contra 

receptores da imunoglobulina IgE dos mastócitos cutâneos ou contra IgE ligadas aos 

mastócitos.3-7 

Atualmente, o teste considerado padrão ouro no diagnóstico da urticária 

crônica autoimune ainda é o do estímulo da degranulação basofílica, um teste 

laboratorial (in vitro), de difícil realização e utilizado apenas em poucos centros de 

pesquisa.8,9 

Para aqueles casos de suspeita de urticária autoimune, foi introduzido por 

Sabroe et al. 9 um teste “in vivo” e de fácil realização denominado teste do soro 

autólogo (TSA) ou autossoro, com sensibilidade e especificidade de mais ou menos 

70%, o qual pode ser utilizado na prática clínica.9 

Frente ao resultado positivo de um teste, o valor preditivo positivo passa a ser 

uma das características mais relevantes, pois ele estima a possibilidade de o 
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paciente ter a doença. Em relação à urticária crônica idiopática o valor preditivo 

positivo do TSA para a etiologia autoimune varia de 48% a 85%, dependendo do 

estudo analisado. 10 

Alguns aspectos são interessantes ao se estudar a fisiopatologia da UCE. Por 

exemplo, sabe-se que a interleucina-3 está implicada na ativação dos mastócitos e 

basófilos assim como a molécula CD123, receptora da IL-3, as quais estão 

intimamente relacionadas com a etapa inicial da ativação de basófilos.11,12 Também 

sabemos da associação da UCE com a positividade do FAN e do anticorpo anti- 

tireoperoxidase (anti TPO)13, além de possíveis alterações no volume plaquetário 

médio (VPM), as quais vêm recentemente sendo estudadas e correlacionadas com a 

urticária. Outra suposição seria a possibilidade de se poder detectar a presença de 

autoanticorpos dirigidos contra a membrana dos basófilos, pesquisando anticorpos 

IgG inespecíficos, os quais poderiam supostamente representar a presença de 

anticorpos antirreceptor de IgE ou anti IgE ligada aos basófilos, um método mais 

simples e barato que, em caso positivo, poderia reforçar a possibilidade da etiologia 

autoimune da UCE.10,11  

O estudo, portanto, destes aspectos, ou seja, dos autoanticorpos em 

particular o FAN e os anticorpos anti-tireoidianos, a molécula CD123, o VPM e o 

TSA é de extrema importância no entendimento da fisiopatologia da UCE. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Urticária crônica espontânea 

 

Em 1480, o rei Ricardo III da Inglaterra, cujos restos mortais foram 

recentemente descobertos sob um parque de estacionamento público em Leicester, 

desenvolveu uma erupção vermelha e coceira depois de consumir morangos 

colhidos por um cortesão. Acusado pelo rei de feitiçaria, o cortesão foi condenado à 

morte. Felizmente, mesmo quando acompanhada por angioedema, a urticária 

raramente é fatal. O termo urticária foi usado pela primeira vez por Johann P Frank 

em 1792, no clássico De curandis hominum morbus epítome praelectionibus dicata. 

Ajudado por Thomas Bateman, Robert Willan, em “Uma Sinopse Prática de Doenças 

cutâneas” (1813), na tentativa de classificação dos subtipos de urticária, reconheceu 

como “febrilis” urticária (urticária associada à febre), urticária evanida 

(correspondente à UCE), e perstans urticária compatível com a urticária vasculite ou, 

possivelmente, urticária de pressão tardia.14
 

Estima-se que a urticária afete 25% da população em algum momento de sua 

vida; a UCE normalmente ocorre por um período superior a 6 semanas, geralmente 

dura de 1 a 5 anos, mas pode ter um curso prolongado para além de 5 anos. Cerca 

de 14% dos indivíduos afetados relataram problemas emocionais, sentimentos de 

isolamento e fadiga em resposta à sua condição, semelhante aos achados em 

pacientes com doença isquêmica. Isso ressalta a importância de abordar a urticária 

adequadamente para minimizar os impactos físicos e psicológicos da doença. 15 

A UCE pode ocorrer em resposta a drogas, a estímulos físicos como parte 

das doenças inflamatórias, pode ser herdada, ou de natureza idiopática. O ácido 

acetilsalicílico (AAS) assim como outros anti-inflamatórios não hormonais (AINHs), 

estão relacionados à urticária por intolerância medicamentosa. A hipótese do 

mecanismo etiopatogênico seria devido à inibição da via da ciclooxigenase, o que 

acarretaria um aumento da produção de leucotrienos. As urticárias físicas são 

classicamente divididas em urticária ao calor, ao frio, solar, vibratória, dermografismo 

e, ainda, por indução colinérgica. 16 

Também são conhecidas as urticárias herdadas, como a síndrome familiar fria 

autoinflamatória, (síndrome de Muckle-Wells), e a de início neonatal (doença 
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Inflamatória multissistémica/ síndrome neurológica infantil cutânea articular crônica - 

NOMID / CINCA).17 

A UCE, ao contrário das urticárias físicas ou desencadeadas por AINHs, não 

tem uma causa discernível. A urticária crônica idiopática hoje denominada UCE, é o 

tipo mais comum de urticária, compreendendo até 90% de todos os casos. Em torno 

da metade dos casos de UCE é causada por um mecanismo autoimune. Esta 

opinião é corroborada pela observação de que parte dos pacientes com UCE terá 

uma mácula e pápula à injeção intradérmica de autossoro  no denominado teste do 

soro autólogo. A patogênese da UCE não está ainda totalmente elucidada, 

correlacionando-se, em parte, com a presença de auto-anticorpos, sendo que a 

primeira indicação para existência desses foi o teste cutâneo do soro autólogo, ou 

em inglês, autologous serum skin test (ASST), cuja positividade varia entre 4% a 

76%.18 
Cerca de 40 % dos pacientes com UCE têm anticorpos IgG específicos para o 

receptor de IgE de alta afinidade( FcεRI ). Estes autoanticorpos ativam mastócitos 

na pele, basófilos circulantes e o sistema complemento; anormalidades imunológicas 

adicionais, descritas por desempenhar um papel causal na urticária crônica, incluem 

anticorpos IgG dirigidos contra anticorpos IgE e do receptor de IgE de baixa 

afinidade (FcεRII ), anticorpos anti-endoteliais , e a deficiência do complemento C8 

alfa -gama ( γ - C8α).5,19 

Dentre os pacientes com UCE, cerca de 35% podem apresentar episódios de 

angioedema e 25% podem apresentar dermografismo. Como muitas doenças 

autoimunes, a UCE tem uma incidência maior em mulheres do que homens. O 

índice de ocorrência, relatado de mulheres para homens que vai de 2:1 a 4:1. 

Inúmeras doenças auto-imunes têm sido associadas com UCE, incluindo as 

doenças da tireóide, doença celíaca e artrite reumatóide (AR). 20 

Dentre os distúrbios autoimunes verificou-se a elevação de autoanticorpos 

contra a tireóide em até 30% dos pacientes com UCE. 18 

A doença da tireóide é a condição autoimune mais comumente relatada em 

pacientes com UCE. Na literatura, a frequência de autoimunidade da tiróide em 

pacientes com urticária abrange uma vasta gama de valores, variando entre 6,5% a 

57%. Pacientes com autoimunidade coexistente da tireóide e UCE podem ter um 

curso mais grave e prolongado de urticária que aqueles sem doença autoimune da 

tireoide. 21 
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Em pacientes afetados por UCE e doença autoimune da tireóide, há risco 

aumentado de desenvolvimento de angioedema; a tríade da autoimunidade da 

tireóide, que compreende a UCE, a doença autoimune da tireóide e o angioedema, 

ocorre em 15% dos pacientes com urticária. 22 

Um estudo recente de 12.778 pacientes com UC verificou que 9,8% deles 

tiveram hipotireoidismo, em comparação com 0,6% do grupo controle. O 

hipotireoidismo é a disfunção mais comumente detectada em pacientes com UCE, 

sendo que as mulheres foram mais propensas do que os homens a serem afetadas 

pela combinação do hipotireoidismo e UCE.20  

 Na maioria dos pacientes, a doença da tireóide foi identificada 10 anos após 

o diagnóstico da urticária. Isso implica que a autoimunidade da tireóide se 

desenvolveu após a apresentação inicial da urticária. No mesmo estudo, os 

anticorpos anti-tireoideos foram significativamente mais comuns em pacientes com 

urticária do que nos controles. Dos pacientes com urticária crônica que eram 

clinicamente eutireóideos, os anticorpos anti-tireoperoxidase foram encontrados em 

cerca de 2,7% e os anticorpos anti-tireoglobulina foram encontrados em 0,6%.21 

O desenvolvimento de doença da tireoide é muitas vezes considerado um 

marcador de autoimunidade. A doença da tireoide tem sido ligada a uma variedade 

de doenças autoimunes, incluindo a anemia perniciosa, doença celíaca, diabetes 

tipo 1 e Lúpus Eritematoso Sistêmico ( LES ). Embora um mecanismo específico que 

relacione o desenvolvimento da doença da tireoide e da urticária ainda não esteja 

firmemente elucidado, tem sido amplamente considerado que ambas as doenças 

ocorrem devido a uma propensão de o paciente desenvolver reações de 

autoimunidade.  Portanto, baseada na premissa de que a doença da tireóide e a 

UCE podem coexistir, existiria também a hipótese de que as doenças da tireóide 

poderiam agravar a urticária e o angioedema.23 

Além das doenças da tireoide, uma variedade de outras doenças autoimunes 

foi relacionada com associações à UCE. Foi constatado que 12,5% dos pacientes 

tiveram uma doença autoimune adicional, 2,1% tinham duas doenças e 0,1% tinham 

três doenças. Nos pacientes com UCE, o hipotireoidismo e a artrite reumatóide (AR) 

foram às doenças autoimunes mais freqüentemente identificadas. As probabilidades 

de ter artrite reumatóide (AR) foram 13,25 vezes maiores em pessoas com UCE do 

que no grupo controle. O fator reumatoide pode ser significativamente aumentado 

em pacientes com UCE. 20 
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A autoimunidade da tireoide parece ocorrer com mais frequência em 

pacientes com doenças de pele, como, vitiligo, alopecia e outras não 

dermatológicas, como a doença de Addison e o diabetes tipo 1. A associação entre 

a doença autoimune da tireoide e a UCE ainda não é explicada, pois cerca de 5-34% 

de pacientes com urticária possuem anticorpos anti-tireoidianos, e outros 5-10% 

possuem a doença autoimune da tireóide. Esses anticorpos são dirigidos à enzima 

peroxidase da tireóide e ao receptor do hormônio tireoestimulante (TSH)  havendo 

evidências sobre a possível inflamação da tireoide e a presença da urticária.24 

O risco de desenvolver diabetes tipo 1 está aumentado em pacientes com 

UCE de ambos os sexos. Em mulheres com urticária, o desenvolvimento de 

síndrome de Sjögren, de doença celíaca, ou de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) 

foi significativamente maior do que nos controles. A maioria dos pacientes recebeu o 

diagnóstico de uma doença autoimune adicional 10 anos após o diagnóstico de 

UCE, o que enfatiza que essas doenças foram desenvolvidas posteriormente e não 

foram diagnosticadas simultaneamente ao diagnóstico da UCE. A associação de 

doença celíaca e UCE foi anteriormente destacada na população pediátrica. 

Doenças autoimunes adicionais tais como vitiligo e anemia perniciosa, têm também 

sido associadas à UCE. 20,25 

A UCE tem demonstrado uma associação genética para o antígeno 

leucocitário humano (HLA) DR4 e HLA DQ8.  Curiosamente, o HLA DR4 está 

fortemente associado à artrite reumatóide, e o HLA DQ8 mantém associações com 

doença celíaca e diabetes tipo 1, e tem sido associado a outras doenças autoimunes 

tais como, a síndrome de Sjogren e artrite reumatoide.26 

 Os alelos do MHC de classe I, Bw4, B14, B44 e B50 conferem 

susceptibilidade à UCE,13,27 o alelo B14 é mais prevalente em pacientes com UCE 

que possuem elevação dos níveis de anticorpos anti-TPO.27  

Nas diretrizes estabelecidas por autores europeus para o tratamento da UC 

foi estabelecida uma hierarquização nas recomendações para o uso de medicações 

nesta abordagem, estando os anti-histamínicos H1 de segunda geração, não 

sedativos, indicados na terapêutica de primeira linha para esses pacientes. Se o 

paciente não responder à terapia de primeira linha após 2 semanas,   a segunda 

linha envolve o aumento da dose de anti-histamínicos utilizados até quatro vezes a 

dose padrão. Os pacientes devem ser advertidos de que os sintomas de sedação e 

interações medicamentosas podem ocorrer com o aumento da dose dos anti-
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histamínicos. A cetirizina, loratadina, levocetirizina, desloratadina, fexofenadina, 

ebastina e bilastina foram considerados os anti-histamínicos mais seguros. Em cerca 

de 50% dos pacientes, os sintomas podem persistir após o uso dos anti-histamínicos 

e, neste caso, o tratamento de terceira linha envolve a alteração do anti-histamínico 

usado ou a adição de um antagonista dos leucotrienos. Os antagonistas de 

leucotrienos têm sido indicados para tratar os pacientes com urticária agravada por 

intolerância a AINH, pacientes com teste do soro autólogo positivo e 

hipersensibilidade induzida aos aditivos alimentares. Um tratamento curto de 3 a 7 

dias com esteróides sistêmicos pode ser utilizado em conjunto com as opções de 

tratamento da terceira linha. Se a terapia de terceira linha falhar, temos as opções 

terapêuticas de quarta linha que incluem a adição de ciclosporina A, anti H2, 

dapsona ou omalizumabe.28 

 

2.2 Teste do soro autólogo (TSA) 

 

O teste do soro autólogo (TSA) visa avaliar a reatividade cutânea quando 

injetado o próprio soro do paciente via intradérmica. A autorreatividade é 

caracterizada por prurido, formação do vergão circular e leve ardência no local. O 

soro age indiretamente através da liberação de mediadores a partir dos mastócitos 

cutâneos ou diretamente na microvasculatura da pele. Esse teste não define 

urticária autoimune, mas pode ser um indicador de autoanticorpos ativadores de 

mastócitos. Para confirmar a presença desses autoanticorpos seria preciso realizar o 

teste de liberação de histamina em basófilos. Segundo Konstantinou et al, 10 a 

frequência da positividade do TSA em pacientes com UCE varia de 4.1% até 76.5%, 

usando-se diferentes critérios para  leitura. Essas diferenças podem também ser 

atribuídas aos pacientes selecionados de acordo com a gravidade da doença (leve, 

moderada e grave), variação que sublinha a necessidade da padronização do TSA.10
 

A sensibilidade do teste para o diagnóstico de urticária crônica autoimune 

está em cerca de 70% e a especificidade em 80%. Um estudo com 54 pacientes 

com UCE, sendo 17 homens e 34 mulheres, mostrou que 40,7% apresentaram 

positividade do teste. 9 

A maioria dos estudos tem reconhecido o TSA como limitado. Apesar dessa 

limitação, o seu baixo custo e a simplicidade fazem do teste uma ferramenta de 

rastreamento para a urticária autoimune. Possuir um alto valor preditivo negativo 
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(variando de 59 a 100%) significa que um teste negativo é um indicador de que a 

urticária não deva ser autoimune. 10 Ainda que não haja associação entre a resposta 

do TSA, história familiar e idade de início, a prevalência do teste positivo foi 

significativamente maior em mulheres do que em homens (76% vs 35%). Sabe-se 

que pacientes com urticária e angioedema parecem ter um teste positivo com maior 

frequência do que aqueles sem angioedema, porém são necessários mais estudos 

para validar esta afirmação. 10 Pacientes com teste positivo apresentam lesões mais 

generalizadas e prurido mais intenso, sendo menos sensíveis à terapia com anti-

histamínicos.9 Uma vantagem do teste é promover o aconselhamento prognóstico e 

terapêutico.29
 

A técnica consiste na coleta de sangue em tubo seco sem aditivos, aguardar 

cerca de 20 minutos à temperatura ambiente e centrifugar (400 a 500g) por 10 

minutos. Em seguida são feitos os procedimentos de assepsia da pele e a 

demarcação dos componentes. Aplicam-se, por via intradérmica, 0,05 mL do soro do 

paciente, também a mesma quantidade da solução fisiológica (como controle 

negativo) e uma gota de histamina na superfície da pele (como controle positivo). 

Nesta última faz-se uma leve picada, todos os pontos devem estar distantes pelo 

menos 3 cm um do outro. Aguardar de 20 a 30 minutos e fazer a leitura com a 

régua. Os resultados se baseiam nos valores dos diâmetros de cada pápula formada 

após a aplicação, sendo que o resultado positivo é caracterizado pela formação do 

vergão circular eritematoso e por uma diferença maior ou igual a 1,5 mm entre o 

soro e o controle negativo. 10
 

 Pacientes com alergia respiratória do tipo asma e rinite também 

apresentaram uma positividade ao teste cutâneo em cerca de 58%, sem diferença 

entre os gêneros.30 Outro estudo mostrou que aproximadamente 53% dos pacientes 

com UCE demonstram positividade ao teste quando comparados com 29,8% dos 

pacientes com diagnóstico de rinite alérgica. A positividade do TSA, na população 

em geral, poderia significar um fator de risco para pessoas saudáveis virem a 

desenvolver processos imunoalérgicos 4, entretanto são necessários mais estudos 

para corroborar esta asserção. 
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2.3 CD123 

 

 A técnica de citometria de fluxo mostrou ser uma ferramenta confiável para 

detecção da ativação de basófilos e de marcadores como o CD123, CD63, CD203c 

e expressão do HLA-DR.31
 

 O CD123 é um marcador de expressão presente na membrana dos 

basófilos, sendo o sítio de ligação da IL-3 (interleucina 3) que participa ativamente 

do processo de liberação de histamina em basófilos e faz parte do mecanismo 

fisiopatológico da UCE.32
 

 Sabe-se que existe a diminuição do número de basófilos durante atividade 

da UCE; uma razão para essa basopenia poderia ser o recrutamento dos basófilos 

para o local da lesão na pele. Os marcadores de ativação de basófilos são 

parâmetros que avaliam o grau de ativação celular ocasionado pela urticária. 

Laboratorialmente, o soro do paciente pode desencadear essa ativação, 

aumentando a expressão desses marcadores como é o caso do CD63 e CD203c 

nos pacientes com UCE e teste do soro autólogo positivo.33 

 

2.4 volume plaquetário médio (VPM) 

 

Assim como as hemácias, as plaquetas também possuem seu volume 

corpuscular médio, também denominado volume plaquetário médio. O VPM pode 

determinar a função e a atividade das plaquetas. Existem alguns testes para 

determinar o VPM e, dentre eles, tem-se o método da Citometria de fluxo ou 

imunológico e o método óptico por impedância. 34 

O VPM elevado pode ser encontrado em algumas patologias como a pré-

eclampsia, diabetes, hipertireoidismo, nas talassemias alfa e beta e nas leucemias 

mielóides agudas. Encontra-se diminuído na quimioterapia, nas doenças 

inflamatórias do intestino e na anemia megaloblástica. 34
 

 Um estudo recente mostrou que o VPM pode estar aumentado em pacientes 

com UCE e teste cutâneo do soro autólogo positivo em comparação a um grupo de 

pacientes com UCE e teste cutâneo do soro autólogo negativo. 35 O VPM foi 

encontrado diminuído em crianças com UCE em relação às sem urticária. 36
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O VPM pode estar correlacionado à função das plaquetas, sendo um índice 

mais sensível que a contagem de plaquetas e um importante marcador inflamatório 

em diversas desordens clínicas. 34 

 

2.5 - Autoanticorpos: fator antinuclear (FAN) e anti-tireoperoxidase (anti-TPO) 

 

 O fator antinúcleo ou anticorpo antinuclear, é um teste muito utilizado para 

pacientes com suspeita de doenças autoimunes, sendo reconhecido como excelente 

exame para rastreamento quanto à presença de autoanticorpos. Hoje chamado de 

pesquisa de anticorpos contra antígenos celulares (PAAC), o exame tem 

apresentado alta sensibilidade e menor especificidade, exigindo uma interpretação 

mais criteriosa nos seus resultados.37
 

O teste foi pioneiro na detecção de algumas das principais doenças auto-

imunes conhecidas como, o LES e AR. Um resultado positivo pode indicar 

reatividade, quando então se busca a presença de anticorpos peculiares a cada 

doença.37 

 O FAN possui alguns padrões que distinguem a parte da célula para o qual o 

anticorpo esta dirigido. Dentre os mais importantes estão os seguintes padrões: 

nuclear, citoplasmático, nucleolar, aparelho mitótico e a placa metafásica. 38 

Ainda não está bem elucidado o padrão na UCE, acredita-se que possa ser o 

mesmo padrão relacionado às desordens autoimunes de pele, como, as dermatites 

e a psoríase. 37 

 A peroxidase é uma enzima que participa ativamente no processo de 

produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4. Nela existe um sitio de ligação para 

anticorpos patogênicos, sendo um deles denominado anticorpo anti-tireoperoxidase 

ou anti TPO; esses anticorpos são de classe IgG e podem estar aumentados em 

pacientes com UCE.39
 

 Um estudo demonstrou que os níveis de IgE anti-TPO também podem estar  

elevados nos pacientes com UCE e diminuídos em um grupo de pacientes controle. 

Esses dados foram encontrados em 259 pacientes, de um total de 478 pacientes 

com UCE, ou seja, em 54% dos casos. Esses autoanticorpos, quando ligados e 

ativados em mastócitos, podem causar a degranulação de histamina, podendo ser 

uma via patogênica de indução a urticária.39
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Pergunta  

 

 Existiria diferença nos resultados do teste do soro autólogo (TSA), 

comparando-se um grupo com UCE e outro com outras hipersensibilidades? 

 

3.2 Objetivo principal  

  

 Avaliar se existem diferenças nos resultados do TSA entre um grupo de 

pacientes com UCE e outro grupo controle, composto por pacientes com outros tipos 

de hipersensibilidades. 

 

3.3 Objetivos secundários 

 

a- Identificar aspectos demográficos, como idade e gênero da amostragem 

estudada. 

b- Avaliar os exames laboratoriais abaixo relacionados, comparando-se os 

grupos em questão: 

     - CD123 

     - IgG ligada ao basófilo 

     - Volume plaquetário médio (VPM) 

     - anti-TPO (anticorpo anti-tireoperoxidase) 

     - FAN (Fator antinuclear) 

     - TSH (hormônio estimulante da tireóide) 

     - VHS (Velocidade de hemossedimentação) 

     - IgE Total  
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4 MÉTODO 
 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética e pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Marília sob o número CAAE: 15238413.8.0000.5413 em 30/04/2013. Os 

participantes assinaram um termo de consentimento, conforme APÊNDICE A. 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal de caso controle. 

 

4.2 Local e tempo 

 

Ambulatório de alergia e imunologia clínica do ambulatório de especialidades 

governador “Mario Covas”, da faculdade de medicina de Marília, no período 

compreendido entre os meses de junho de 2013 até agosto 2014. O TSA foi 

realizado no ambulatório de especialidades Governador Mario Covas e os demais 

exames no hemocentro da faculdade de medicina de Marília. 

 

4.3 Participantes 

 

Dois grupos, de ambos os sexos, sendo um de 27 pacientes com UCE e outro 

de 22 pacientes apresentando outras hipersensibilidades, todos adultos. 

 

4.4 Cálculo da amostra 

 

 Considerando que a prevalência do teste do soro autólogo (TSA) em 

pacientes com urticária crônica está em torno de 40% (0,4)10 e que no grupo controle 

(pacientes sem urticária) seja de 0, 025, 9 aplicou-se a seguinte fórmula: 40 

 

Onde:  

Pa = 0,4 (proporção de TSA positivo em pacientes de urticária crônica) 

Pb = 0,025 (proporção de TSA positivo em pacientes do grupo controle) 

Qa = 1 – Pa = 0,6 
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Qb = 1 – Pb = 0,975 

Po = Pa + Pb/ 2 = 0,212 

Qo = Qa + Qb / 2 = 0,787 

Zα para um α = 0,05 então Zα = 1,96, supondo que a pesquisa tenha significância 

estatística para um p de 0,05. 

Wβ para um poder = 0,9 e β = 0,10 então Wβ = 1,28 para que a pesquisa tenha um 

poder igual a 0,9 de encontrar o valor verdadeiro. 

Então, aplicando-se a fórmula, teríamos: 

n = 22,8, ou seja, 23 pacientes para cada grupo. 

 

4.5 Critério de inclusão 

 

Pacientes de ambos os sexos, com idade a partir dos 13 anos com UCE e 

outro controle com as mesmas características em relação ao sexo e a idade 

apresentando outros tipos de hipersensibilidades. Para ambos os grupos houve a 

necessidade de que o paciente não estivesse usando anti-histamínicos de segunda 

geração por, pelo menos, 72 horas antes, uma semana para anti-histamínicos de 

primeira geração, assim como a exigência do não uso de corticoide oral ou injetável 

de curta duração por pelo menos uma semana antes do teste e o não uso de 

corticoides injetáveis de depósito por, ao menos, um mês antes do teste. 

 

4.6 Critérios de exclusão 

 

 Excluíram-se os pacientes em que foram diagnosticadas outras doenças 

associadas, como neoplasias, colagenoses, ou doenças infecciosas. 

Também foram excluídos pacientes com história de ingestão habitual de 

medicamentos anti-inflamatórios, os quais, após a exclusão de tais medicações por 

um período mínimo de duas semanas, vieram a melhorar. 

Aqueles pacientes com história de uso contínuo de outras drogas, 

possivelmente causadoras de urticária, assim como aqueles com uso diário de 

medicações como anti-hipertensivos, principalmente inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina (inibidores da ECA), medicamentos para osteoporose, 

antidepressivos, entre outros e que, porventura, pela história clínica, vieram a ter 

possível relação etiológica com o início da urticária, só foram incluídos se, após 
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período mínimo de quatro semanas de restrição, não haviam obtido melhora da 

urticária. 

Também como critério de exclusão, pacientes com história de possível 

relação temporal com a ingestão habitual de alimentos potencialmente causadores 

de urticária em adultos como peixes, camarão e outros frutos do mar, nozes, 

amendoim, castanha, nos quais não houve persistência da urticária após a exclusão 

destes alimentos por um período mínimo de duas semanas. 

Ainda foram excluídos os pacientes com história de exposição a inalantes 

(orgânicos e químicos), cuja urticária veio a melhorar após o término da exposição a 

tais desencadeantes, assim como pacientes com clínica sugestiva de alguma forma 

de urticária física (pressão solar, aquagênica, exercício físico, frio ou calor). 

 

4.7 Tipos de desfechos  

 

4.7.1 Desfecho primário 

 

Comparação dos resultados do TSA nos grupos analisados. 

 

4.7.2 Desfecho secundário 

 

Apresentação das características demográficas: idade e sexo da amostra 

analisada. 

Comparação dos seguintes exames laboratoriais em ambos os grupos: 

- CD123 

- IgG ligada ao basófilo 

- Volume plaquetário médio (VPM) 

- Anti-TPO (anticorpo anti-tireoperoxidase) 

- FAN (anticorpos antinucleares) 

- TSH (hormônio estimulante da tireóide) 

- VHS (velocidade de hemossedimentação) 

- IgE Total 
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4.8 O Teste do soro autólogo (TSA) 

 

 O TSA foi realizado em todos os pacientes de cada grupo seguindo o 

protocolo estabelecido de acordo com o indicado na literatura. 

Procedimento: 

A técnica consistiu na coleta de sangue em tubo seco sem aditivos. 

Aguardamos cerca de 30 minutos à temperatura ambiente para retração do coágulo 

e centrifugamos de 400 a 500g por 10 minutos. Em seguida, foram feitos os 

procedimentos de assepsia e demarcação da pele. Foram aplicados, por via 

intradérmica, 0,05 mL do soro do paciente e de solução fisiológica como controle 

negativo, com uma leve punctura transpassando uma gota de histamina como 

controle positivo do teste, todas distantes, pelo menos, 3 cm uns dos outros. 

Aguardamos de 20 a 30 minutos, em seguida, fizemos a leitura com a régua; os 

resultados se basearam nos valores das médias dos dois maiores diâmetros de 

cada pápula formada, sendo que o resultado positivo foi caracterizado pela formação 

do vergão circular eritematoso com uma diferença maior ou igual a 1,5 mm entre as 

médias do soro e do controle negativo. 10 

 

4.9 CD123, IgG ligada ao basófilo, Volume Plaquetário Médio (VPM), TSH, VHS 

e IgE total 

 

 Os testes foram realizados no laboratório de Citometria de Fluxo do 

Hemocentro de Marília, seguindo o protocolo de cada exame descrito a seguir: 

 

4.9.1 – CD123  

  

Princípio: Imunofluorescência direta 

Procedimento: 

Para a realização desse teste, pipeta-se 100 μL de sangue ao qual deve ser 

adicionada uma solução estimulante (IL3), incubada por 10 minutos a 37ºC.  

Adicionar o anticorpo de monoclonal de superfície, de acordo com as 

especificações do fabricante, e painel que será usado no estudo.  

Incubar por 20 minutos à temperatura ambiente, no escuro. 
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Adicionar 1 mL da solução de lise 1x, homogeneizar e incubar por 10 minutos 
à temperatura ambiente no escuro. 

Centrifugar a 300G por 5 minutos à temperatura ambiente. 

Remover o sobrenadante por inversão. 

Ressuspender em 2 mL de PBS 1x e homogeneizar. 

Centrifugar a 300G por 5 minutos à temperatura ambiente. 

Remover o sobrenadante por inversão. 

Ressuspender em 500 mL de paraformoldeido 1%. Manter a temperatura de 2 
- 8ºC no escuro até ser analisado. 

Para pesquisa do antígeno CD123, também utilizamos anticorpo específico 

marcado e a leitura foi realizada por citometria de fluxo.  

 

4.9.2 IgG ligada ao basófilo 

  

Procedimento: 

A pesquisa de autoanticorpos IgG inespecíficos ligados aos basófilos dos 

pacientes com UCE, foi realizada por citometria de fluxo. Dessa forma, as células 

foram incubadas com soro teste, posteriormente lavadas com solução fisiológica e 

centrifugadas a 1.800 rpm por 5 minutos e incubadas com um anticorpo secundário, 

anti-IgG humana de cabra conjugada a FITC, por 30 minutos em local escuro. Após 

a incubação, as células foram lavadas novamente e centrifugadas a 1.800 rpm por 5 

minutos e ressuspendidas em 400 μL de PBS. A leitura foi feita no citometro de fluxo 

FACScalibur (Becton Dickinson) e as amostras foram analisadas na forma de 

histograma pelo programa CELLQuest.  

 

4.9.3 Volume Plaquetário Médio (VPM) 

 

A determinação do VPM é feita por sistema automatizado; aparelho marca 

Sysmex – KX21N. 
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Procedimento: 

O aparelho aspira cerca de 50 µL de sangue total, diretamente do tubo com 

EDTA e imprime o resultado em UI/mL. 

 

4.9.4 TSH (hormônio estimulante da tireóide) 

 

Princípio do teste: Imunoensaio de micropartículas por quimioluminescência 

para determinação quantitativa do hormônio estimulador da Tireóide em soro 

humano. 

Procedimento: 

1- Utilizar os reagentes do kit Architect TSH. 

2- Utilizar 200 uL + 150 µL da amostra para cada teste em uma mesma 

cubeta. 

3- Deixar 3 horas no equipamento Architect para a leitura. 

Considera-se positiva a reação ≥ a 4,94 Ul/mL 

 

4.9.5 VHS (velocidade de hemossedimentação) 

 

 Princípio do teste: Avaliar processos inflamatórios através da 

hemossedimentação das hemácias. 

 Procedimento: Técnica de Westergren 

1- Identificar o suporte plástico Westergren com o número da amostra com 

fita adesiva. 

2- Homogeneizar a amostra. 

3- Destampar o tubo e inserir nele a pipeta de plástico até que o sangue 

chegue à marca zero. 

4- Deixar em local fresco, livre de vibrações. 

5- Após 1 hora, realizar a leitura da sedimentação das hemácias em mm. 

Considera-se um resultado normal até 20 mm de hemácias sedimentadas na 

1ª hora da realização do teste. 

 

4.9.6 IgE total 

 

O teste é conhecido como imunoensaio em sanduíche. 
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O anti-IgE, acoplado por ligação covalente à fase sólida, reage com a IgE total 

na amostra de soro do paciente. 

Após lavagem, são adicionados anticorpos anti-IgE, marcados por uma 

enzima para formarem um complexo. 

Após incubação, o anti-IgE não ligado marcado por uma enzima é lavado e o 

complexo ligado é incubado com o substrato. Mede-se a fluorescência do eluído. A 

fluorescência é diretamente proporcional à concentração de IgE na amostra de soro. 

 

4.10 Autoanticorpos FAN e anti-tireoperoxidase (anti-TPO)  

 

4.10.1 Autoanticorpos FAN  

 

 Princípio do teste: Imunofluorescência para detecção de anticorpos IgG 

antinuclear, formação de complexo antígeno-anticorpo. 

  

Procedimento: 

1- Deixar os reagentes do teste à temperatura ambiente de 15 a 30 minutos. 

2- Diluir as amostras na solução tampão PBS 1:40 

3- Utilizar os controles positivo e negativo do teste. 

4- Incubar a 25ºC por 30 minutos 

5- Adicionar o conjugado FITC e incubar por 30 minutos 

6- Adicionar o glicerol 

7- Colocar as amostras em local escuro e deixar estocado de 2º a 8ºC para 

prevenir a secagem da amostra. 

8- Fazer a leitura em microscópio de fluorescência. 

Considera-se positiva a reação formada pela fluorescência emitida por meio 

da reação antígeno-anticorpo formada, caracterizada pela cor verde. 

 

4.10.2 Anticorpos anti-tireoperoxidase (anti-TPO) 

 

 Princípio do teste: A enzima peroxidase possui a função de iodação da 

tirosina na síntese dos hormônios T3 e T4. O teste avalia a autoimunidade nas 

doenças tireoidianas, causadoras de hipotireoidismo e hipertireoidismo. 

 Procedimento automatizado: 
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1- Utilizar os reagentes do kit Architect anti-TPO. 

2- Utilizar 75 µL + 25 uL da amostra em uma cubeta 

3- Aguardar cerca de 3 horas no equipamento Architect System durante a 

leitura.  

Considera-se positiva a reação ≥ a 5.61 UI/mL 

 

4.11 Análise Estatística 

 

 Para análise das variáveis categóricas foi utilizado o cálculo do odds ratio 

(OR) com intervalo de confiança de 95% (95% IC). Na análise estatística das 

variáveis quantitativas, foi utilizado o teste t de Student, considerando haver 

diferença estatística para um p < 0,05.  
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5 RESULTADOS 
 

Foram avaliados 27 indivíduos com UCE e outros 22 no grupo controle 

(pacientes com outras hipersensibilidades). Entre os pacientes com UCE, 19 eram 

do sexo feminino e entre os do grupo controle também 19 eram do sexo feminino, 

portanto, em ambos os grupos, predominaram as mulheres. A média de idade e 

desvio padrão (DP) dos pacientes com UCE foi de 44,6 (+ 13,6) anos e entre os do 

grupo controle foi de 39,8 (+ 11) anos (vide tabela 1).  

 

Tabela 1 – Características dos pacientes avaliados 

Variáveis analisadas Urticária crônica 

espontânea 

Grupo controle 

nº de indivíduos analisados 27 22 

Sexo 8 M / 19 F 3 M / 19 F 

idade média em anos (DP) 44,6 (±13,6) 39,8 (±11) 

Legenda: M – sexo masculino; F – sexo feminino; DP – Desvio Padrão 

 

 Os diagnósticos encontrados nos pacientes do grupo controle foram prurido, 

em um caso; rinite, em 10 casos; hipersensibilidade a anti-inflamatórios não 

hormonais, em 8 casos; hipersensibilidade ao inibidor da ECA, em 1 caso; 

hipersensibilidade a corantes artificiais, em 1 caso; dermatite de contato, em 1 caso 

e intolerância a produtos químicos inalados, em 3 casos (vide gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Diagnósticos encontrados nos pacientes do grupo controle em números 

absolutos 
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Legenda: HAINH - Hipersensibilidade aos anti-inflamatórios não hormonais ; HIECA - 

Hipersensibilidade ao inibidor da enzima de conversão da angiotensina ; HCA - Hipersensibilidade 

aos corantes artificiais ; DC - Dermatite de contato ; IPC - Intolerância aos produtos químicos 

inalados;  

Obs.: O número de diagnósticos excedeu o número de pacientes do grupo controle (22) porque 

houve mais de um diagnóstico para alguns pacientes. 

 

 Quanto ao TSA, foram positivos em 16 (59,2%) dos pacientes com UCE e em 

5 (22,7%) do grupo controle (vide gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Positividade do Teste do soro autólogo em porcentagem nos grupos de 

estudo 
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 A média e DP da intensidade de expressão do CD 123 foi de 1417,7 (+ 376) 

nos pacientes com UCE e de 1475,4 (+ 463,3) nos do grupo controle. 

 A média e DP da intensidade de expressão de IgG ligada ao basófilo foi de 

55,7 (+ 80,3) nos pacientes com UCE e de 54,4 (+ 49,8) nos do grupo controle. 

 O VPM com DP, nos pacientes com UCE, foi de 10,6 (+ 1,0) µL e 10,1 (+0,9) 

µL naqueles do grupo controle. 

 O valor médio e DP da quantidade de IgE, nos pacientes com UCE, foi de 

170,7 (+ 201,8) UI/mL e de 154,7 (+ 194,6), nos do grupo controle. 

 Os resultados relativos às medias e aos DP descritos anteriormente são 

apresentados de maneira sucinta na tabela 2. 
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Tabela 2 – Resultados das seguintes variáveis: CD123, IgG ligada ao basófilo, 

Volume Plaquetário Médio (VPM) e IgE Total 

Variáveis analisadas Urticária crônica espontânea Grupo controle 

Int. de Exp. CD123 em média, 

(DP) 

1417,7 (±376) 1475,4 (±463,3) 

Int. de Exp. IgG lig. ao basófilo 

em média, (DP) 

55,7 (±80,3) 54,4 (±49,8) 

VPM em uL em média, (DP) 10,6(±1) 10,1 (±0,9) 

IgE total em média, (DP) 170,7 (±201,8) 154,7 (±194,6) 

Legenda: Int. de exp. – Intensidade de expressão ; IgG lig. – IgG ligada ; V.P.M – Volume Plaquetário 

Médio ; DP - Desvio Padrão  

 Foram realizados os cálculos estatísticos para as variáveis apresentadas na 

tabela anterior, verificando-se que não houve diferença com significância estatística 

para nenhuma delas (vide tabela 3).  

 

Tabela 3 – Médias com DP da Intensidade de expressão do CD123, da IgG ligada 

ao basófilo, Volume Plaquetário Médio (VPM) e IgE total nos grupos estudados. 

 

Exames UCE Grupo 

Controle 

Significância estatística 

(para um p< 0,05) 

CD123  

Int. de expressão, (DP) 

1417,7 

(±376) 

1475,4 

(±463,3) 

s.s.e 

IgG ligada ao basófilo  

Int. de expressão, (DP)  

55,7 

(±80,3) 

54,4 (±49,8) s.s.e 

VPM em µL, (DP) 10,6 (±1,0) 10,1 (±0,9) s.s.e 

IgE total em UI/mL (DP) 170,7 

(±201,8) 

154,7 

(±194,6) 

s.s.e 

Legenda: DP – Desvio Padrão; int. intensidade; s.s.e – sem significância estatística; 
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 O TSH estava dentro da faixa de valores normais em todos os pacientes 

avaliados. O anticorpo anti-TPO foi positivo em 5 (20%) dos 25 pacientes nos quais 

ele foi avaliado e com 4 (18,2%) positivos entre os 22 pacientes do grupo controle 

em que foi feita esta avaliação.  

 O FAN foi avaliado em 27 pacientes com UCE, encontrando-se positivo em 4 

(14,8%) indivíduos, sendo avaliado em 22 pacientes do grupo controle com 

positividade em 5 (22,7%) pacientes. Os padrões observados foram de nuclear 

pontilhado fino na maioria deles com títulos variando de 1/40 até 1/640. Nenhum dos 

pacientes com FAN positivo apresentaram qualquer outro critério clínico que 

pudesse dar embasamento para o diagnóstico de algum tipo de colagenose em 

atividade no momento da avaliação. 

 O VHS estava alterado em 9 (33,3%) dos 27 pacientes com UCE e em 6 

(30%) dos 20 pacientes analisados no grupo controle. 

 As características individuais de cada paciente, quanto aos dados acima 

relatados, estão apresentados detalhadamente na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Porcentagens de pacientes com positividade para as seguintes variáveis: 

anti-TPO, FAN e VHS 

Variáveis analisadas Urticária crônica 

espontânea 

Grupo Controle 

nº de pacientes com anti-

TPO positivo 

5 (20%) 4 (18,2%) 

nº de pacientes com FAN 

positivo 

4 (14,8%) 5 (22,7%) 

nº de pacientes com VHS 

alterado 

9 (33,3%) 6 (30%) 

 

Para as variáveis descritas na tabela anterior, ou seja: positividade do anti-

TPO, positividade do FAN e VHS alterado, assim como para o TSA, foi utilizado o 

OR (95% IC). Houve significância estatística apenas para o TSA, pois, para as 

demais variáveis, todos os IC incluíram o valor 1. Na tabela 5 são apresentados 

esses resultados com os respectivos cálculos estatísticos. 
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Tabela 5 - Comparação das prevalências do teste do soro autólogo positivo, 

positividade do anticorpo anti- TPO, positividade do FAN e elevação do VHS entre 

indivíduos com UCE e do Grupo Controle com os respectivos OR (95% IC). 

 

Variáveis analisadas Urticária Crônica Espontânea Grupo Controle 

Teste do Soro autólogo 

positivo 

16 (59,2%) 5 (22,7%) 

OR (95% IC): 4,95 (1,41 – 17,41) 

Anticorpo anti-TPO positivo 5 (20%) 4 (18,2%) 

OR (95% IC): 1,13 (0,26-4,85) 

FAN positivo 4 (14,8%) 5 (22,7%) 

OR (95% IC): 0,59 (0,14-2,54) 

VHS alterado 9 (33,3%) 6 (30%) 

OR (95% IC): 1,17 (0,34-4,06) 

Legenda: OR (95% IC) Odds Ratio com intervalo de confiança de 95% 
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6 DISCUSSÃO 
 

O TSA foi inicialmente idealizado em 1986 por Grattan et al,5 utilizando o soro 

de pacientes com UCE. Posteriormente, o mesmo autor descreveu a presença de 

autoanticorpos anti-IgE, indutores de liberação de histamina no soro de pacientes 

com UCE, demonstrando que indivíduos com UCE tinham autoanticorpos dirigidos 

contra o receptor de alta afinidade da IgE FCεRI. 

Em 1999, Sabroe et al,9 realizaram o TSA em pacientes com UCE e controles 

saudáveis. Os autores concluíram que o teste positivo se dá pela formação de uma 

pápula com 1,5 mm ou superior à pápula formada pela indução do soro fisiológico 

como controle negativo. 9 Esse parâmetro de positividade não era unanimemente  

aplicado até que, de acordo com uma força tarefa realizada por autores europeus 

em 2007, Konstantinou et al 10 padronizaram, como teste positivo, a formação da 

pápula eritematosa, com leitura após 30 minutos da aplicação dos testes. A 

diferença entre a média da soma dos diâmetros entre aquela formada pelo soro 

autólogo e o soro fisiológico deveria ser ≥ a 1,5 mm. 10 

Em nossa pesquisa para as variáveis: positividade do TSA, do anticorpo anti-

TPO, do FAN e para o VHS alterado, utilizamos o OR (95%IC) como medida de 

associação. No caso do TSA, podemos observar que o OR (95% IC) foi de 4,95 

(1,41-17,41), o que poderia ser traduzido da seguinte forma: existiriam 4,95 isto é, 

aproximadamente 5 pessoas com TSA positivo no grupo de pacientes com UCE 

para uma pessoa com TSA positivo no grupo controle.  Nesse caso, como o IC não 

incluiu o valor 1, isto é, a faixa compreendida entre os limites do IC estavam acima 

do 1, podemos dizer que o resultado apresentou significância estatística.   

O Odds Ratio (OR) ou Razão de Chance é uma medida de associação que 

traduz a razão entre a chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance de 

ocorrer em outro grupo. É uma forma de expressar a força de associação entre as 

variáveis analisadas em um estudo de caso controle. Para avaliar a significância do 

OR, utilizamos o Intervalo de Confiança (IC) que representa uma faixa dentro da 

qual está a magnitude verdadeira do OR. O IC baseia-se na idéia de que se o 

mesmo estudo fosse repetido várias vezes com outras amostras de pacientes, os 

resultados não seriam iguais, mas variariam dentro daquela faixa do IC. Um IC de 

95% representa a faixa de valores em que podemos estar seguros em 95% das 
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vezes de estar contido o valor verdadeiro. Para que o OR seja considerado com 

significância estatística o seu IC não poderá incluir o valor 1 (um).  

Em nossa pesquisa, os resultados do TSA demonstraram uma positividade 

maior no grupo de pacientes com UCE em comparação aos pacientes do grupo 

controle com significância estatística. Esses dados estão de acordo com alguns 

estudos presentes na literatura, em que pacientes com UCE possuem uma maior 

reatividade cutânea se comparado a pacientes com outras hipersensibilidades, como 

rinite crônica e asma. Guttman et al,4 demonstraram a positividade do TSA em 

pacientes com UCE comparados a pacientes com alergias respiratórias e indivíduos 

saudáveis, num o total de 116 pacientes. No grupo de pacientes com UCE, 53% 

apresentaram positividade do TSA e, no grupo de pacientes com alergias 

respiratórias, foram positivos 29,8%. Os controles saudáveis apresentaram 

positividade 40,5%.4 

Em outro trabalho publicado em 2004 na Itália, 30 pesquisadores estudaram 

pacientes com UCE e doenças respiratórias, como asma e rinite alérgica. Foi 

aplicado o TSA nos pacientes com UCE e também num grupo composto por 

pacientes com doenças respiratórias e um grupo controle composto por indivíduos 

saudáveis. A positividade do TSA, no grupo com UCE, foi de 58%, enquanto a 

positividade do TSA, nos pacientes com alergia respiratória, foi ligeiramente inferior 

(47%). 30 Em nossa pesquisa, foram estudados 22 pacientes com outras 

hipersensibilidades e, dentre essas, a rinite alérgica, verificando-se neste grupo que 

23% apresentaram TSA positivo.30  

Um recente estudo de autores indianos relatou que não houve diferenças nas 

características clínicas da apresentação da UCE em um grupo de pacientes com 

TSA positivo, comparados ao grupo de pacientes com TSA negativo, 41 fato que de 

acordo com os próprios autores, pode ter ocorrido devido ao baixo número amostral 

(48 indivíduos estudados).  

 Outro estudo também realizado por autores indianos em pacientes com UCE 

comparou um grupo com TSA positivo e outro com TSA negativo. A positividade do 

teste foi encontrada em 58,7% da amostragem, sendo que dos 80 pacientes da 

pesquisa, 33 apresentaram angioedema, condição mais frequentemente vista 

naqueles com TSA positivo, entretanto sem significância estatística.42 
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 Um artigo publicado por Colgecen et al, 43 refere que foram estudados  500 

pacientes com UCE, sendo 351 mulheres e 149 homens. O TSA foi realizado em 

197 pacientes, e desses 52% apresentaram teste positivo. 43  

 Pesquisadores do departamento de dermatologia da faculdade de medicina 

de Baghdad no Iraque estudaram a freqüência de urticária auto-imune utilizando o 

TSA e avaliando as características clínicas da UCE. 44 A amostragem foi de 54 

pacientes com UCE e a positividade do teste foi de 40,7% nesses pacientes.  

 Celen et al, 45 na Turquia, realizaram um estudo sobre a utilidade do TSA em 

pacientes com UCE. O trabalho recrutou 60 pacientes, sendo 30 do grupo UCE e 30 

indivíduos sem qualquer doença sistêmica ou doença dermatológica, realizando o 

TSA nos dois grupos. Os resultados demonstraram diferença com significância 

estatística entre o grupo daqueles com UCE e o controle, com positividade de 53% e 

26,6% respectivamente. 45 Tal resultado foi bastante similar ao nosso estudo, que 

encontrou porcentagens próximas a esses valores com significância estatística. 

 Outro trabalho, 46 demonstrou a correlação dos achados clínicos da UCE e 

resultados do TSA em pacientes com UCE. Os autores estudaram 69 pacientes com 

UCE, sendo que o teste cutâneo foi aplicado em todos os pacientes. Compararam-

se as características clínicas da doença e o grau de gravidade entre os pacientes 

com TSA positivo e TSA negativo. Os resultados mostraram que os pacientes com 

teste positivo apresentaram um alto número de pápulas eritematosas, concluindo-se 

que o TSA positivo está associado com a intensidade e o tempo de duração da 

UCE, revelando uma possível base autoimune da doença e, ainda, concluíram que 

esses pacientes poderiam apresentar doenças de base autoimunes mais graves. 46 

 Um trabalho realizado por uma autora portuguesa, no ano de 2008, estudou o 

diagnóstico da urticária autoimune por meio do teste de ativação de basófilos (TAB), 

avaliando a sua correlação com o TSA. Nessa pesquisa foram incluídos 48 

indivíduos com UCE. Os resultados revelaram 28 pacientes (58%) com TSA positivo 

e 31 pacientes (65%) com teste de ativação de basófilos positivo. A autora concluiu 

que existe uma correlação significativa entre o tempo de duração da doença e sua 

gravidade. Os pacientes com UCE mais grave apresentaram TSA positivo e TAB 

positivo.47       

 Existem poucos estudos nacionais sobre a positividade do TSA. Um recente 

trabalho nacional, realizado por pesquisadores da divisão de alergia e imunologia 

clínica da Faculdade de Medicina de Marília, estudou as características 
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epidemiológicas da UCE com foco no perfil de histocompatibilidade e presença de 

autoanticorpos. A amostragem total foi de 67 indivíduos e o TSA foi aplicado em 

todos os pacientes da pesquisa. Um dos resultados encontrados foi a positividade 

do TSA em 49 pacientes (73%), demonstrando uma alta prevalência do TSA positivo 

em pacientes com UCE. 13 

 Um segundo estudo dos mesmos autores brasileiros analisou a expressão 

dos marcadores de expressão CD63 e CD123 de basófilos e a acurácia do TSA em 

pacientes com UCE.32 Participaram desse estudo 33 pacientes e, do total, 66,6% 

apresentaram TSA positivo e 33,3% foram negativos.32 

 Outro autor brasileiro realizou, em 2009, um estudo sobre o perfil de ativação 

de basófilos avaliando pacientes com UCE submetidos ao TSA. Foram incluídos na 

pesquisa 37 indivíduos com UCE e um grupo controle composto por 38 indivíduos 

saudáveis. O TSA apresentou resultado positivo em 17 pacientes (47,4%). 33 

Analisando outros exames laboratoriais, o autor encontrou o TSA positivo em 

31,25% daqueles com FAN positivo e, entre os pacientes que apresentaram anti-

TPO positivo, 11,8% tinham o TSA positivo. 33 

 Em um recente estudo brasileiro sobre o TSA na urticária crônica, avaliaram-

se 175 indivíduos pelos prontuários de pacientes com diagnóstico clínico de urticária 

crônica. Em 72 pacientes com urticária idiopática, 50 apresentaram positividade do 

TSA (62,4%). 48 Entre as urticárias físicas, como dermografismo, urticária ao calor, 

urticária ao frio e urticária colinérgica de 103 pacientes, 61 apresentaram 

positividade do TSA (59,3%). 48 Os autores encontraram uma elevada positividade 

do TSA nos pacientes com urticária crônica idiopática (UCI) e também nas urticárias 

físicas, o que sugere uma etiologia autoimune. Ressaltam, porém, que novos 

estudos são necessários para estabelecer uma real prevalência da positividade do 

TSA entre os pacientes com urticária crônica. 48 

 Sobre a positividade do TSA na infância, Brunetti et al, 49 realizaram o TSA 

em 49 crianças, sendo que 29 delas apresentaram TSA positivo, ou seja, 45% de 

positividade. Concluíram que o organismo das crianças apresenta a mesma 

habilidade que os adultos na produção de anticorpos patogênicos indutores da 

urticária. 49 

 Autores tailandeses estudaram a história natural da UCE na infância. A 

pesquisa testou 94 crianças entre 4 a 15 anos de idade. 50 O TSA foi realizado em 
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todas as crianças, sendo que 37 (40,2%) apresentaram o TSA positivo e 55 crianças 

(59,8%) tiveram o TSA negativo. 50 

 O TSA tem sido utilizado como um indicador rápido para detecção de 

autorreatividade cutânea em testes in vivo, porém não define com absoluta certeza a 

UCE como sendo uma doença autoimune.1 De acordo com uma revisão e consenso 

sobre TSA, autores europeus,10 observaram que a variação da positividade do TSA 

em pacientes com UCE oscilou entre 4,1% e 70,6%, sendo que essa variação 

poderia estar relacionada com a seleção de pacientes, a gravidade da UCE, 

metodologia e interpretação da resposta na população que foi testada.10 De acordo 

com estudo de revisão, algumas pesquisas têm demonstrado uma alta prevalência 

de TSA positivo (em torno de 30 a 50%) em adultos sem UCE, porém com outras 

doenças alérgicas e também a positividade do TSA em torno de 40% a 45% entre 

indivíduos saudáveis.10  De acordo com os autores, seria relevante investigar se a 

reatividade cutânea e a positividade do TSA em indivíduos saudáveis seriam fatores 

de risco para o desenvolvimento da UCE.10     

 Para as demais variáveis analisadas em nossa pesquisa: a positividade do 

anti-TPO, do FAN e o VHS alterado, não mostraram valores do OR com significância 

estatística, pois todos os IC incluíram o valor 1. Na tabela 5, em resultados, são 

apresentados esses dados com os respectivos cálculos estatísticos. 

 O guideline europeu, que define e classifica o diagnóstico da UCE, 

recomenda como exame de triagem o hemograma e o VHS para o auxílio 

diagnóstico da doença, 28 o qual pode estar alterado quando existe um processo 

inflamatório, ou uma doença de base inflamatória presente no organismo.  

 O VHS (Velocidade de hemossedimentação das hemácias) é um teste de 

procedimento simples utilizado na medicina para diagnosticar doenças de base 

inflamatória, mas não é específico para se fechar um diagnostico de uma doença, 

sendo necessária a anamnese, a história pregressa e um exame físico detalhado, 

além de, muitas vezes, outros exames complementares para se confirmar um 

diagnóstico. 51  

 Em condições normais, as hemácias ou eritrócitos possuem um potencial de 

repulsão, mantendo-as afastadas umas das outras. Já em processos inflamatórios, 

ocorre um aumento de proteínas inflamatórias, fazendo com que esse potencial de 

repulsão normal fique comprometido, sendo assim, as hemácias se agrupam 

formando um aglomerado de células aglutinadas ou unidas. 51 Exemplos de doenças 
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que impedem o potencial de repulsão eritrocitária e o aumento do VHS seriam as 

inflamatórias em geral e alguns tipos neoplasias como as leucemias, linfomas e 

mielomas, além de anemias, hepatites, pancreatite aguda, urticária vasculite, 

doenças autoimunes, como LES, AR, doenças da tireoide, hipotireoidismo e muitas 

outras. 51  

Em relação à urticária especificamente, existem poucos trabalhos na literatura 

abordando o VHS. Segundo Grattan et al, 52 o VHS pode estar alterado na urticária 

vasculite. 

 Uma pesquisa de autores tailandeses estudou 94 crianças com UCE, entre 4 

e 15 anos de idade, onde 13% apresentaram o VHS alterado.50 

 Outro estudo avaliou a associação da UCE, a presença de autoimunidade da 

tireoide e a elevação do VHS. 53 O autor analisou 4 grupos de estudo. O grupo 1 

composto de 45 pacientes com histórico de UC e angioedema; o grupo 2 com 30 

adultos saudáveis voluntários de um banco de sangue local, mas que não tinham 

histórico de urticária crônica e angioedema; o grupo 3 com 32 pacientes com 

urticária crônica e doenças da tireoide, com presença de autoanticorpos anti-

tireoidianos e, finalmente, o grupo 4, com 22 pacientes com pelo menos uma das 

doenças da tireoide citadas, mas sem a presença de autoanticorpos anti-

tireoidianos. Entre os pacientes do grupo 1, foi encontrado apenas um paciente que 

apresentou o VHS alterado. 53  

Outro trabalho realizado por Tarbox et al, 54 pesquisou a utilidade dos testes 

laboratoriais de rotina na investigação da urticária crônica e angioedema. 

Participaram da pesquisa 200 pacientes e, desse total, 99 indivíduos com urticária 

crônica/angioedema e 2 somente com angioedema. O VHS elevado foi encontrado 

em 16 pacientes dos 108 que fizeram o teste (14,8%). 54 

Miller et al, 55 publicaram uma pesquisa sobre urticária crônica, em que o VHS 

foi realizado em 42 pacientes, sendo que desses, 12 apresentaram alterado . 55 

Quanto à autoimunidade, nosso trabalho comparou a presença dos 

autoanticorpos FAN e anti-TPO nos grupos com UCE e controle não encontrando 

diferença estatística entre os mesmos, porém acredita-se que isso possa ter ocorrido 

em função do baixo número amostral, pois o cálculo do n foi feito priorizando a 

prevalência do TSA. Também os pacientes não foram diferenciados em relação à 

gravidade da doença.  
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Viswanathan et al, 56 pesquisaram o papel dos autoanticorpos na UCE, 

identificando esses biomarcadores naqueles quadros mais graves. O estudo contou 

com 195 pacientes com UCE, os quais foram investigados para a presença de 

anticorpos FAN, anti-TPO e anti-tireoglobulina. A positividade do FAN foi de 29%, do 

anti-TPO de 6%, e da anti-tireoglobulina de 26%, sendo que 38% não apresentavam 

positividade para qualquer dos anticorpos anteriormente mencionados. Concluíram 

que a UCE, quando associada à presença de anticorpos, como o FAN, o anti-TPO 

ou a anti-tireoglobulina correlacionava-se diretamente com a gravidade da doença. 56  

Krupa Shankar et al, 57 publicaram um trabalho abordando a etiologia da UCE. 

A amostragem da pesquisa foi de 150 indivíduos que apresentaram UCE. Foram 

encontrados 5 pacientes (7,7%) com FAN positivo, 57 sendo um pouco similar em 

número absoluto ao resultado de nosso estudo, onde 4 pacientes com UCE 

apresentaram positividade do FAN. 

Uma pesquisa sobre UC e associação com a autoimunidade da tireoide 

analisou 187 pacientes entre crianças e adolescentes, de ambos os sexos com UC. 

Dos 187, somente 8 apresentaram níveis elevados dos anticorpos anti-tireoidianos, 

entre eles o anti-TPO. Ainda desses 8 pacientes, 5 apresentaram FAN positivo e 3 

foram negativos.58 

Sahiner et al, 59 publicaram em 2011 um estudo sobre UC, abordando a 

etiologia e seu curso natural em crianças. A amostragem foi de 100 pacientes com 

média de idade de 9 anos. O FAN foi testado em 94 crianças sendo que 13,8% 

apresentaram positividade do FAN; já o anti-TPO foi testado em 82 crianças e 

apenas 3,7% tiveram o anti-TPO positivo. 59 

Outra pesquisa sobre UCE e autoimunidade da tireoide estudou 54 pacientes 

com UCE e um grupo controle contendo 108 indivíduos saudáveis sem histórico de 

urticária. 60 Os anticorpos anti-tireoidianos, anti-TPO e anti-tireoglobulina foram 

detectados em 12 dos 54 pacientes do grupo da UCE, correspondendo a 22,2% e, 

no grupo controle a 6,5%. Desses 12 pacientes, 6 apresentaram positividade para 

ambos os anticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina. Quanto ao FAN, foram positivos 

4 de 10 pacientes afetados pela Tireoidite de Hashimoto, e um deles apresentou o 

desenvolvimento de Lúpus Eritematoso discóide. No grupo controle, 7 indivíduos 

apresentaram positividade para os anticorpos anti-tireoidianos descritos acima 

(6,5%), sendo 2 deles com anti-TPO positivo, 2 com anti-tireoglobulina positiva e 3 

apresentaram positividade em ambos os anticorpos anti-tireoidianos. Com esses 
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resultados, os autores confirmaram uma alta prevalência de doenças autoimunes da 

tireoide em pacientes com UCE. 60  

 Magen et al, 61 publicaram um artigo sobre as características clínico 

laboratoriais do FAN positivo em pacientes com UCE. O objetivo do estudo foi 

identificar as manifestações clínicas e laboratoriais do FAN positivo em pacientes 

com UCE. Os resultados e o histórico clínico desses pacientes foram coletados 

através de um banco de dados eletrônico de um centro de cuidado em saúde de 

Israel. Foram analisadas as prevalências de FAN positivo com UCE, FAN positivo 

sem UCE e FAN negativo com UCE. Os resultados encontrados foram: 91 pacientes 

com FAN positivo e com UCE, 3131 FAN positivo e sem UCE e 478 com FAN 

negativo e com UCE. O grupo de pacientes com FAN positivo e com UCE foram 

caracterizados com uma alta prevalência da síndrome de Sjogren e doenças auto-

imunes da tireóide. 61 

Na pesquisa da autora portuguesa, Hipólito (2008), 47 foram encontrados 20 

pacientes com FAN positivo num total de 48 pacientes com UCE (42%), o anti-TPO 

foi positivo em 2 pacientes (14%) e 1 paciente foi positivo para anti-tireoglobulina.   

Existem poucos trabalhos publicados no Brasil sobre os autoanticorpos FAN e 

anti-TPO, em relação à UCE. No estudo de Lourenço et al (2008), 33 o FAN foi 

positivo em 7 dos 35 com UCE  (41,75%), o que correspondeu a 31,25% no grupo 

TSA positivo e 10,5% no grupo TSA negativo. O anti-TPO foi positivo em 2 de 17 

pacientes do grupo TSA positivo (11.8%) e 2 de 18 pacientes do grupo TSA negativo 

(11,1%).33  

Outro trabalho nacional pesquisou as características epidemiológicas da UCE 

com foco no perfil de histocompatibilidade e presença de autoanticorpos FAN e anti-

TPO. Num total de 49 pacientes, foram encontrados 15 com FAN positivo (22,4%) e 

7 com anti-TPO positivo (10,5%).13  

Em nosso trabalho a média e DP da intensidade de expressão do CD123 foi 

de 1417,7 (± 376) nos pacientes com UCE e de 1475,4 (± 463,3) nos do grupo 

controle. Comparando-se esses valores observamos que não houve diferença 

estatística entre os mesmos, para um p ≤ 0,05.  

Existem poucos trabalhos na literatura envolvendo a UCE e o CD123, sendo 

que a maioria dos trabalhos publicados sobre o CD123 está relacionada a outras 

doenças como Leucemias e Linfomas.  
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De acordo com um estudo nacional, levantado em nossa pesquisa, sabe-se 

que o marcador de expressão da IL-3, cujo receptor é o CD123, está relacionado 

com à etapa inicial de ativação de basófilos e a liberação de histamina, sendo um 

dos mecanismos responsáveis pelo surgimento da UCE. 32 Neste trabalho, Calamita 

et al, 32 estudaram a intensidade de expressão dos marcadores CD63,  CD123, os 

autoanticorpos IgG ligados ao basófilo e a acurácia do TSA em pacientes com UC. 

O estudo avaliou 33 indivíduos adultos com UC não encontrando diferença 

estatística na intensidade de expressão do CD123 entre pacientes com TSA positivo 

e negativo. No grupo de pacientes com TSA positivo, a intensidade média de 

expressão do CD123 foi de 1209,75 e para o grupo com TSA negativo a intensidade 

média de expressão foi de 1432,96.  

O estudo de Lourenço et al (2008) 33 demonstrou que pacientes com TSA 

positivo apresentaram um aumento da expressão de marcadores presentes na 

membrana dos basófilos como o CD123 com diferença estatística. 33 O resultado 

encontrado pelo autor indica que a expressão do CD123 foi mais intensa nos 

pacientes com TSA positivo comparado aos pacientes que apresentaram TSA 

negativo.33  

 Em nosso estudo a média e DP da intensidade de expressão de IgG ligada ao 

basófilo foi de 55,7 (± 80,3) nos pacientes com UCE e de 54,4% (± 49,8) nos do 

grupo controle. Comparando-se os dois valores, não encontramos diferença 

estatística entre os grupos, para um p ≤ 0,05. 

 Em nosso trabalho fizemos a dosagem da IgG inespecífica, teste sobre o qual 

existem poucas pesquisas publicadas relacionadas à UCE. Existem alguns trabalhos 

sobre a IgG específica ao receptor de alta afinidade do basófilo (FcεRI), porém não é 

o mesmo teste que fizemos em nosso estudo. 

 Swerdt et al, 11 publicaram um artigo sobre a detecção dos auto anticorpos 

IgG na UCE e indução do marcador de expressão CD63. Os autores utilizaram o 

soro de 61 pacientes com UCE e o soro de 23 pacientes que formaram um grupo 

controle com histórico de asma, eczema e febre do feno da primavera. A 

positividade de ativação de basófilos induzidos pela IgG foi de 51% nos pacientes 

com UCE e, no grupo controle, foi de 6,59% com diferença estatística. 11  

  Kaplan e Kikuchi, 62 estudaram os mecanismos autoimunes de ativação dos 

basófilos na UC. Os autores concluíram que uma população de pacientes com UC, 

possui anticorpos IgG dirigidos ao receptor FCεRI. Esses anticorpos IgG  circulantes 
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ativam basófilos e, posteriormente, a liberação de histamina, 62 sendo esse um dos 

mecanismos fisiopatológicos da UC. 

 O estudo brasileiro de Calamita et al, 32 realizou a dosagem de IgG 

inespecífica como em nosso estudo. Segundo os autores a detecção de 

autoanticorpos IgG inespecíficos, poderia ter uma correlação com a presença de 

anticorpos IgG específico contra os receptores de alta afinidade para IgE ou contra a 

própria IgE ligada ao basófilo. Nesse estudo, do qual participaram 33 adultos com 

UCE, comparando um grupo de pacientes com TSA positivo e TSA negativo, não foi 

encontrada diferença estatística entre a expressão de IgG inespecífica ligada ao 

basófilo em ambos os grupos. 32 

 Acreditamos que, em relação à IgG inespecífica, apesar de  nossos 

resultados não mostrarem qualquer tendência que nos pudesse indicar um possível 

aumento da mesma nos pacientes com UCE, seria interessante que se aumentasse 

a amostragem para esclarecer de maneira mais exata a questão. 

Em nosso estudo o VPM com DP nos pacientes com UCE foi de 10,6 (± 1,0) 

µL e 10,1 (±0,9) µL naqueles do grupo controle, resultados estes sem significância 

estatística para um p ≤ 0,05. 

 Sobre o VPM relacionado à UCE, também não foram publicados muitos 

trabalhos envolvendo esse exame e sua relação com UC. 

Alguns estudos sobre o VPM na UC relataram que o mesmo pode estar 

aumentado ou diminuído, portanto os dados são controversos. Esses dados são 

conflitantes devido à dificuldade de excluírem-se outros fatores que podem causar 

esse aumento ou diminuição do VPM, como no trabalho já citado na revisão, em que 

se observou a diminuição do mesmo em crianças com UC comparado a crianças 

sem UC. 36 O mesmo se diga em relação à pesquisa de Magen et al, 35 que 

encontrou o aumento do VPM em pacientes com UC e TSA positivo. 

 Confino-Cohen et al, 20 utilizaram dados de 12.778 pacientes com UC e um 

grupo controle composto por 10.714 pacientes sem urticária, que haviam visitado os 

dermatologistas e alergistas durante 17 anos em um centro de saúde de Israel. O 

VPM estava aumentado em 28,5%  dos pacientes com UC (n=3.662), comparado a 

1,2% dos pacientes dos grupo controle (n=129) com diferença estatística. 20  

 Em nossa pesquisa encontrou-se uma tendência para um VPM maior nos 

pacientes com UCE em relação ao grupo controle, porém sem significância 
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estatística. Para se saber se esta tendência poderia se confirmar ou não, seria 

necessário que a amostragem fosse aumentada.  

Em nosso estudo o valor médio e DP da quantidade de IgE nos pacientes 

com UCE foi de 170,7 (± 201,8) uL/ml e de 154,7 (± 194,6) nos do grupo controle, 

não encontrando diferença estatística entre os resultados para um p ≤ 0,05. 

 Kessel et al, 63 estudaram 203 pacientes com UCE e um grupo controle 

composto por 81 indivíduos saudáveis. A IgE total estava elevada em 69 pacientes 

do grupo com UCE (34%) e no grupo controle 7 pacientes apresentaram níveis 

elevados de IgE total (8.5%), com diferença estatística. Nesse estudo, concluiu-se 

que a IgE total está frequentemente elevada em pacientes com UC, estando 

associada à gravidade e à duração da doença. 63 Há também de se ressaltar que no 

trabalho de Kessel et al, 63 o seu  grupo controle foi constituído de pacientes 

saudáveis, diferente do nosso que foi formado por pacientes com outras alergias. 

 No trabalho de Nuzzo et al, 60 sobre a UCE e autoimunidade da tireoide, 

foram estudados 54 pacientes com UCE. Os resultados mostraram um aumento da 

IgE total em 6 pacientes, num total de 10  pacientes que não apresentaram doenças 

autoimunes da tireoide. Como o objetivo desse estudo foi a análise dos anticorpos 

anti-tireoidianos e do FAN em pacientes com UCE, os autores não deram enfoque 

na IgE total, apenas descrevendo o resultado acima. 

 Um aspecto importante a ser frisado é que em nosso estudo, o grupo controle 

é constituido por pacientes com outros quadros alérgicos em que normalmente 

também é esperada uma elevação da IgE, portanto o fato de não encontrarmos 

diferença estatística entre os níveis de IgE nos grupos estudados torna-se 

compreensível. 

 Os resultados da intensidade média de expressão do CD123, da intensidade 

de expressão da IgG ligada ao basófilo, do VPM e da IgE total estão sumarizados na 

tabela 3 dentro dos resultados. 
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7 CONCLUSÃO 

  

Respondendo à pergunta proposta no objetivo do trabalho, encontramos 

diferença estatística apenas em relação ao TSA no grupo UCE em comparação ao 

nosso grupo controle composto por pacientes com outras hipersensibilidades. 

De acordo com os resultados encontrados neste estudo, podemos concluir 

que existe uma reatividade cutânea e uma alta prevalência de testes positivos entre 

os pacientes testados e diagnosticados com UCE, contudo, é importante ressaltar a 

positividade do TSA em 23% dos indivíduos do grupo controle.  

Nos outros exames laboratoriais, não encontramos diferença estatística, fato 

que pode estar relacionado ao baixo número amostral dessa pesquisa, contudo seria 

interessante continuar investigando essas variáveis em trabalhos futuros. 

Em relação ao gênero, a maioria dos pacientes são mulheres em ambos os 

grupos, porém verificamos que não conseguiríamos traçar um panorama de acordo 

com a faixa etária devido principalmente ao baixo número amostral e a disposição 

do tempo para concluir o trabalho. 

Em conclusão, o objetivo deste estudo foi alcançado, visto que os resultados 

demonstraram diferença estatística no principal e mais importante exame da 

pesquisa, o TSA, comparando um grupo de pacientes com UCE e um grupo 

controle, sendo esse um dos seus pontos positivos. 

Existem poucos estudos brasileiros sobre essa temática, com isso esta 

pesquisa vem contribuir e confirmar informações e dados relevantes a respeito da 

UCE, além de abordar estudos recentes sobre a UCE, o TSA e dos demais exames 

laboratoriais dessa pesquisa. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Neste momento você está tendo a opção de participar de um estudo clínico, 

intitulado ‘’Urticária crônica espontânea: reatividade cutânea e aspectos 

laboratoriais’’, no qual será investigada a urticária crônica espontânea com enfoque 

para a urticária autoimune. 

 O nosso sistema imunológico, também conhecido como sistema de defesa do 

organismo, está preparado para nos defender dos possíveis agressores externos, 

principalmente as infecções, através da produção de diversas substâncias, entre as 

quais os anticorpos, que irão se contrapor aos agentes infecciosos agressores, 

principalmente bactérias, vírus e fungos. 

 As doenças autoimunes são aquelas nas quais o nosso organismo, através 

das alterações ocorridas no sistema imunológico, passa de maneira inadequada a 

se autoagredir. 

 No caso da urticária autoimune, esta autoagressão ocorre através da 

produção de autoanticorpos que “ativariam’’ o mastócito, uma das principais células 

envolvidas no desencadeamento da urticária. 

A sua participação envolverá a disponibilização de uma pequena amostra de 

sangue para análise laboratorial, assim como sua autorização para a realização de 

um teste cutâneo. 

 O teste cutâneo consiste em duas “pequenas injeções”, com 0,05 mL cada, 

aplicadas com agulhas muito finas e pequenas (também chamadas agulhas de 

insulina): uma com pequena quantidade de seu próprio soro, e outra com também a 

mesma quantidade de soro fisiológico; as duas aplicações serão realizadas na 

região intradérmica (porção mais superficial do tecido da pele) na região anterior do 

antebraço, cujas reações serão comparadas 30 minutos após; este teste nos ajudará 

a confirmar se você realmente apresenta a urticária autoimune, sendo ele isento de 

risco, pois será realizado sob supervisão médica, por uma auxiliar de enfermagem, 

com todas as recomendações técnicas preconizadas. 

   

Rubrica do Sujeito Pesquisa Rubrica do Pesquisador 

Principal 

Rubrica do Coordenador CEP 
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O restante de sua amostra sanguínea será enviado ao laboratório para uma 

análise mais detalhada da sua doença. 

 Não haverá reembolso de dinheiro, já que com a participação na pesquisa, 

você não terá gastos. 

 Com sua participação, você contribuirá para o progresso da medicina, além 

de estar recebendo as devidas orientações necessárias. 

 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos com o médico pesquisador 

responsável Dr. Zamir Calamita. 

Eu...........................................................................................................RG 

nº..................................., responsável pelo menor ............................................... 

.............................................(preencher esta lacuna apenas se o participante for 

menor de idade), aceito participar do estudo especificado na página anterior, com as 

garantias concordadas e especificadas a saber: 

 A garantia de receber esclarecimento a qualquer dúvida relacionada com a 

pesquisa; a liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo sem que isso implique no meu atendimento 

atual e futuro nessa instituição; a segurança de que não serei identificado e 

que será mantido o caráter confidencial da informação; as informações sobre 

os resultados do estudo quando solicitado. 

Marília, ..........de.............................................de 201.... 

....................................................................                      ........................................................................   
              Assinatura do participante ou                              Odilon Marques de Almeida Filho 

responsável legal                                        co-pesquisador l 
                                                                       RG4880388/CRF8nº6527/Fone(14)34021828/ 

                                                                     E-mail: odilonbio@yahoo.com.br 

. 
............................................ 

Zamir Calamita 
Pesquisador principal 

RG 13483556/CRM 54141/Fone (14)34021744/ 
E-mail: calamita@famema.br 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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