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RESUMO 

 

Nunes, F.L. Diminuição das crises e melhora da qualidade de vida através de um programa de 
manejo sistemático para pacientes com angioedema hereditário. 2021. 139f. Tese (Doutorado) 
- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
O angioedema hereditário (AEH) é uma doença de herança autossômica dominante, 
potencialmente fatal, caracterizado por episódios recorrentes de edema do tecido subcutâneo, 
trato gastrointestinal e vias aéreas superiores, decorrente da vasodilatação e aumento da 
permeabilidade vascular causadas pela liberação aumentada de bradicinina. Na maior parte 
dos pacientes, o AEH  é causado por mutação no gene SERPING1, que codifica a proteína 
inibidor de C1 (C1-INH). O C1-INH inibe várias vias metabólicas, incluindo a via de contato. 
Sua deficiência causa ativação do sistema calicreína-cinina, levando a produção aumentada de 
bradicinina e angioedema. Prevenção de crises de angioedema é um dos principais objetivos 
no manejo de pacientes portadores de angioedema hereditário.  O presente estudo teve por 
objetivo investigar os efeitos de uma intervenção sistemática para pacientes portadores de 
AEH, em frequência de crises de angioedema e  qualidade de vida. Trinta e três pacientes 
portadores de AEH com deficiência do C1-INH (AEH-C1-INH), pertencentes a uma única 
família participaram de um programa multidisciplinar coordenado por uma 
alergista/imunologista. Crises de angioedema antes de iniciar o programa foram avaliadas 
através de entrevistas, registros médicos e de prontuários do Serviço de Emergência. Após 
inclusão no estudo, as crises foram registradas prospectivamente por pacientes ou cuidadores 
em um diário de crises. O número médio de crises por mês nos 12 meses pré-intervenção foi 
comparado ao número médio de crises em 8 e 14 meses durante o estudo.  Questionários 
padronizados e validados foram utilizados para determinar qualidade de vida, incluindo 
questionário específico para AEH (HAE-QoL),  como também para avaliar condições 
psicológicas e prejuízo ao trabalho, aplicados na primeira consulta do programa,  em 8 e 14 
meses durante a intervenção. Os dados foram armazenados na plataforma REDCap e 
analisados por modelos bayesianos ajustados por regressão dupla de Poisson. Como resultado 
da intervenção, o número médio de crises diminuiu significantemente de 1,15 pré intervenção 
para 0,25 e 0,23, em 8 e 14 meses do estudo, com média de diminuição de  -0.89 (95% ICr -
1.21;-0.58) e -0.92 (95% ICr -1.22; -0.60), respectivamente (95% intervalo de credibilidade 
[ICr] excluindo 0). HAE-QoL demonstrou um aumento total médio de 15,2 (IC 1,23;29,77) e 
26 (95% IC 14,56;39,02) aos 8 e 14 meses do estudo, comparado ao valor médio pre-
intervenção, revelando melhora acentuada na qualidade de vida. Uma melhora significante do 
bem-estar emocional e redução de depressão, estresse e ansiedade foram observados aos 14 
meses. Em conclusão, uma abordagem sistemática integrando cuidados específicos de AEH 
com tratamento de aspectos psicológicos diminuiu o número de crises e melhorou a qualidade 
de vida dos pacientes, alvos para as melhores práticas em AEH.  
 
Palavras-chave: Angioedema Hereditário, Qualidade de vida, Inibidor de C1, SERPING1. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Nunes, F.L. Decreasing attacks and improving quality of life through a systematic 
management program for patients with hereditary angioedema 2021. 139p. Thesis 
(Doctorate)- Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 
 
Hereditary angioedema (HAE) is an autosomal dominant disorder, potentially fatal condition, 
characterized by recurrent episodes of edema involving  subcutaneous tissue, gastrointestinal 
tract and upper airways, resulting from vasodilation and increased vascular permeability 
caused by increased production of  bradykinin. In most patients, the disease is caused by 
mutations in the SERPING1 gene, which encodes the C1 inhibitor protein (C1-INH). C1-INH 
inhibits several metabolic pathways, including the contact pathway. Its deficiency causes 
activation of the kallikrein-kinin system, leading to increased production of bradykinin and 
angioedema. Prevention of attacks is a major goal in management of patients with hereditary 
angioedema.  The present study aimed to investigate the effects of a systematic intervention 
for HAE patients, in the frequency of angioedema attacks and quality of life. Thirty-three 
patients with HAE with C1-INH deficiency (HAE-C1-INH), belonging to a single family, 
participated in a management program coordinated by an allergist/immunologist. Angioedema 
attacks before intervention were ascertained by interviews, medical records and emergency 
room charts. After enrollment in the study, attacks were prospectively recorded by patients or 
caregivers in a diary of attacks. Mean number of attacks/month was compared at 12 months 
pre-intervention, 8 and 14 months within intervention.  Patient-reported outcome (PRO) 
instruments were used to assess quality of life, including HAE Quality of Life (HAE-QoL) 
questionnaire, psychological conditions and work impairment, at baseline, 8 and 14 months 
within intervention. Data were stored in the REDCap platform, and analyzed by adjusted 
Bayesian models of double Poisson regression. As a result of intervention, the mean number 
of attacks/month significantly decreased from 1.15 pre-intervention to 0.25 and 0.23, 8 and 14 
months within intervention, with mean decreases of  -0.89 (95% CrI -1.21;-0.58) and -0.92 
(95% CrI -1.22; -0.60), respectively (95% credible interval [CrI] excluding 0) . HAE-QoL 
scores showed mean total increases of 15.2 (CrI 1.23;29.77) and 26 (95% CrI 14.56;39.02) at 
8 and 14 months within the study, as compared to baseline, revealing a marked improvement 
in quality of life. Significant increase in role-emotional, and reduction of depression, stress 
and anxiety were observed at 14 months. In conclusion, a systematic approach integrating 
HAE-specific care with effective handling of psychological issues decreased number of 
attacks and improved quality of life, targets for best practice in HAE. 
 
Keywords: Hereditary angioedema, Quality of life, C1 Inhibitor, SERPING1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Angioedema hereditário: considerações gerais  

 

O angioedema hereditário (AEH) é uma doença rara, e ainda pouco diagnosticada 

embora tenha sido descrita originalmente, em 1888, por William Osler (KHAN, 2011; 

RESHEF; KIDON; LEIBOVICH, 2016). Diferente do angioedema alérgico não se 

acompanha de urticária, caracterizando-se clinicamente pela presença recorrente de edema do 

subcutâneo com duração de 2-3 dias, quando não realizado tratamento (FARKAS et al., 2016; 

BUSSE et al., 2020). Os órgãos mais comumente afetados incluem pele, trato respiratório 

superior, orofaringe e trato gastrointestinal (MAURER et al., 2018). O quadro clínico é 

heterogêneo, pode comprometer muito a qualidade de vida do  indivíduo afetado, e pode ser 

fatal, quando as vias aéreas superiores são acometidas (LONGHURST; BYGUM, 2016).  

O AEH é uma doença de herança autossômica dominante, onde os  pais têm 50% de 

probabilidade de passar a mutação para seus filhos, não relacionada ao sexo (GERMENIS et 

al., 2019). Afeta cerca de 1 em 50.000 indivíduos, com prevalência variando de 1:10.000 a 

1:150.000 em diferentes regiões, sem diferenças raciais. É possível que a média global de 

1:50.000 seja mais alta devido a atrasos ou erros nos diagnósticos (MAURER et al., 2018).  

 

1.2 Etiopatogenia 

 

Os episódios recorrentes de edema do tecido subcutâneo, trato gastrointestinal e vias 

aéreas superiores são decorrentes da vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular 

causado pela liberação da bradicinina, o mediador químico responsável pelo angioedema 

(BORK; HARDT; WITZKE, 2012; MAURER et al., 2018; BETSCHEL et al., 2019; 

CICARDI; ZURAW; DIEGO, 2019; BUSSE; CHRISTIANSEN, 2020), sendo portanto um 

edema por bradicinina e não por  histamina. Na maior parte dos pacientes, a produção 

descontrolada de bradicinina no AEH  é causada por mutação no gene SERPING1, que 

codifica a proteína inibidor de C1 (C1-INH). Mutações em SERPING1 levam a produção 

diminuída e/ou atividade funcional diminuída do C1-INH. 

 O C1-INH é uma proteína pertencente à superfamíla das Serpinas. O baixo nível de 

C1-INH no plasma leva à ativação incontrolada de várias vias metabólicas, incluindo a via da 

coagulação, a via da fibrinólise, a via do complemento e a via de contato. A ativação do 

sistema cinina-calicreína, na via de contato, leva à produção excessiva de bradicinina, 

(KAPLAN; JOSEPH, 2017) como demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1: Ação do inibidor de C1 em diferentes vias de inibição. Na via do Complemento o 
componente C1(protease) é ativado e então ativa C2 e C4 formando a C3 convertase. Na via de 
Contato, traços de fator XIIa e/ou contato com superfícies iniciadoras ativam o fator XII que ativa a 
pré-calicreína em calicreína plasmática. Esta, por sua vez, ativa o próprio fator XII e cliva o 
cininogênio de alto peso molecular, liberando bradicinina. O fator XIIa também ativa o fator XI em 
fator XIa, levando a aumento na formação de fibrina, na via da Coagulação. Na via da Fibrinólise, o 
plasminogênio é ativado em plasmina que cliva a fibrina. Modificado de Bork et al. Curr Opin Allergy 
Clin Immunol. 2014;14:354-52 (BORK, 2014b). 
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1.3 Manifestações clínicas  

 

As manifestações clínicas com frequência se iniciam na infância, entre cinco e onze 

anos de idade. A gravidade e início precoce são precursores de gravidade da doença na fase 

adulta. Não apresenta predileção por gênero (BYGUM et al., 2011; FERRARO et al., 2011a; 

CHRISTIANSEN et al., 2016; ZURAW; CHRISTIANSEN, 2016; GIAVINA-BIANCHI et 

al., 2017; BUSSE; CHRISTIANSEN, 2020). 

O edema ocorre em ataques ou crises recorrentes, é desfigurante, assimétrico e auto 

limitado, com duração média de 72 horas sem tratamento. Os sintomas pioram durantes as 

primeiras 24 horas e regridem nas próximas 4 - 72hs.  As crises podem durar até 5 dias. 

Pode ocorrer em qualquer local, mas tem predileção por face, genitália, extremidades, 

abdômen e glote, sendo este o mais temido, pelo risco de morte por asfixia através da 

obstrução das vias aéreas superiores (BORK; HARDT; WITZKE, 2012; BORK; DAVIS-

LORTON, 2013; BORK, 2014a; BUSSE et al., 2020).   Edema recorrente do subcutâneo é 

o quadro mais frequente na doença, mas o envolvimento do trato gastrointestinal também 

tem aspecto clínico relevante, uma vez que leva a crises de dor abdominal de forte 

intensidade, acompanhada de náuseas, vômitos, distensão abdominal, hipotensão, que 

podem inclusive levar a cirurgias desnecessárias por suspeita de abdômen agudo 

(LUMRY, 2013; MORMILE et al., 2020). 

 Fatores desencadeantes para as crises incluem stress físico, como traumas, ou stress 

emocional, com ansiedade e depressão; exposição a hormônios estrogênios pelo uso de 

contraceptivo oral, como também através da terapia de reposição hormonal contendo 

estrógeno, ou gravidez; infecções; medicamentos, particularmente os inibidores da enzima 

conversora da angiotensina, iECA e medicamentos para tratamento de diabetes tipo 2  da 

família das gliptinas. Os pacientes frequentemente relatam crises sem um fator desencadeante 

conhecido (GIAVINA-BIANCHI et al., 2017; CRAIG, 2020).   

 São conhecidos alguns sinais ou sintomas prodrômicos ao edema,  como eritema 

serpiginoso, tremor localizado, sensação de “aperto” cutâneo, fadiga, mal estar, sintomas 

semelhantes a gripe, irritabilidade, mudanças no humor, hiperatividade, sede e náuseas 

(RESHEF; PREMATTA; CRAIG, 2013). 

Fatores de risco para morte por AEH tem sido identificados, incluindo diagnóstico 

tardio e demora entre o início dos sintomas e o início da terapêutica específica. O primeiro 

grande obstáculo para pacientes com doenças raras é a dificuldade em obter o diagnóstico 

correto que pode levar anos ou até décadas para ser concluído, retardando o início do 
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tratamento adequado, tendo algumas vezes, consequências letais. A busca pelo diagnóstico 

correto pode ser exaustiva, sendo que os pacientes se submetem a inúmeras visitas médicas e 

múltiplos exames (KATELARIS, 2020).  

 

1.4 Aspectos psicológicos e qualidade de vida 

 

Os sintomas das crises de AEH são dolorosos, desfigurantes, debilitantes e recorrentes, 

causando danos não apenas físicos, mas também psicológicos aos pacientes, como medo de 

morte por asfixia durante crises laríngeas, temor por  não ter a medicação específica em caso 

de crise,  medo de não ter médico que conheça sua doença em caso de necessitar de 

atendimento de urgência, culpa por transmitir a doença para seus filhos, entre muitos outros 

(CROCHET et al., 2018). Este panorama geralmente resulta em um ônus significativo.  

Portanto, a doença, associada ao seu  aspecto imprevisível e potencialmente fatal,  leva 

frequentemente a ansiedade, depressão, stress  ou outros riscos de transtornos mentais com 

comprometimento marcante da qualidade de vida dos pacientes, além dos familiares 

acometidos (BANERJI, 2013; LONGHURST; BYGUM, 2016; SAVARESE et al., 2018, 

2021; ARCE-AYALA et al., 2019; FARKAS, 2019; KUMAN TUNÇEL et al., 2019; LIU et 

al., 2019; GERMENIS et al., 2020). Pacientes com AEH podem estar dispostos a trocar quase 

um terço de suas vidas restantes para viverem livres da doença, mesmo entre as crises 

(AYGÖREN-PÜRSÜN et al., 2016)Deste modo, o AEH afeta profundamente a qualidade de 

vida de seus portadores, tanto na esfera física, como psicológica e social (CABALLERO; 

PRIOR, 2017). 

Em 2012, Caballero e colaboradores desenvolveram o primeiro questionário específico 

para avaliar qualidade de vida entre portadores de AEH acima de 18 anos,  com abordagem 

em 7 esferas: aspectos físicos e saúde, estigmas relacionado a doença, aspectos sociais e 

emocionais, preocupação com a prole, controle percebido sobre a doença, saúde mental e 

dificuldades no tratamento, abrangendo e individualizando atributos importantes relacionados 

a doença (PRIOR et al., 2016). O desenvolvimento de um questionário de qualidade de vida 

específico para AEH foi capaz de comprovar as limitações sofridas pela doença, visto que os 

pacientes são assintomáticos fora das crises, e questionários genéricos de qualidade de vida 

não eram capazes de detectar essas alterações importantes na qualidade de vida dos portadores 

de AEH (LUMRY et al., 2018).  
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1.5 Diagnóstico  

  

Clinicamente, há alguns sinais específicos que apontam para o diagnóstico de AEH: 

edema recorrente em qualquer parte do corpo ao longo da vida, história familiar positiva, 

dores abdominais intensas, ausência de urticária, falta de resposta ao tratamento para o 

angioedema alérgico (anti-histamínicos, adrenalina ou corticosteroides), e ótima resposta ao 

tratamento específico para AEH (BOWEN et al., 2008; CICARDI et al., 2014b). Vale 

ressaltar a variabilidade clínica da doença é um fator notável. O mesmo paciente pode passar 

períodos longos e variados sem crises de angioedema e então novamente apresentar sintomas 

graves e frequentes (PEREGO et al., 2020).    

O diagnóstico laboratorial é feito através de métodos bioquímicos para avaliar 

componentes do sistema Complemento, ou por teste genético quando indicado. A dosagem de 

C4 é considerada um bom marcador inicial (DE PAULA et al., 2003), pois 97% dos pacientes 

apresentam baixos níveis mesmo fora das crises. Se o nível de C4 for normal, recomenda-se 

repetir C4 em vigência de crise. A dosagem do inibidor de C1 quantitativo e qualitativo é 

utilizada para comprovação diagnóstica. Entretanto, valores limítrofes ou valores 

inconsistentes do C1-INH, particularmente da atividade funcional desta proteína, podem ser 

encontrados devido a problemas técnicos relacionados ao ensaio cromogênico, que exige que 

em todas as etapas do exame as amostras sejam mantidas a -20 ºC (CACCIA; SUFFRITTI; 

CICARDI, 2014). No AEH tipo I, a dosagem quantitativa do C1-IHN bem como sua atividade 

funcional estão diminuídas; no AEH tipo II, os níveis quantitativos de C1-INH estão normais, 

mas a atividade funcional está diminuída; e em ambos os casos a dosagem de C4 está 

diminuída na maior parte dos pacientes. A análise genética é recomendada para elucidar casos 

inconclusivos, ou em casos de crianças menores de 1 ano, onde as dosagens de C4 e de C1-

INH quantitativo e/ou qualitativo não são consistentes (WAGENAAR-BOS et al., 2008; LI et 

al., 2014; BOVA et al., 2018). 

O diagnóstico precoce da doença tem impacto marcante no tratamento, prevenção de 

complicações e riscos, como também na qualidade de vida dos pacientes, entretanto o AEH 

ainda é uma doença em que há retardo no diagnóstico. O tempo desde o início dos sintomas 

até o diagnóstico do AEH é em média de 13 a 15 anos no Brasil, e também em outros países 

do mundo (MAIA et al., 2019).  
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1.6 Classificação do angioedema hereditário 

 

O AEH é atualmente classificado como demonstra a Figura 2.  

 

 

Figura 2: Classificação do angioedema hereditário. Adaptado de Cicardi M et al. Allergy. 2014: 
69:602-16 (CICARDI et al., 2014a). 

 

AEH tipo I é caracterizado por deficiência quantitativa de C1-INH (85% dos casos de 

AEH), já o AEH tipo II apresenta deficiência qualitativa (funcional) de C1-INH (15% dos 

casos de AEH). Por outro lado, AEH com dosagens quantitativa e qualitativa de CI-INH 

normais recebe a classificação de AEH com CI-INH normal, previamente designado como 

tipo III  (MAURER et al., 2018; PONARD et al., 2020; PROPER; LAVERY; BERNSTEIN, 

2020).  

AEH com C1-INH normal (BORK et al., 2020) está associado a mutações nos genes 

que codificam o fator XII da coagulação (gene F12) (CICHON et al., 2006; DEWALD; 

BORK, 2006), angiopoietina-1 (BAFUNNO et al., 2018), plasminogênio (BORK et al., 

2018), cininôgenio (BORK et al., 2020), e mioferlina (ARIANO et al., 2020) e acredita-se que 

outras mutações poderão vir a ser descobertas no futuro (GERMENIS et al., 2019). 

No mundo, uma porcentagem variável de pacientes com AEH com C1-INH  normal 

apresentam mutações no gene F12 (DIAS et al., 2019). No Brasil,  a frequência de mutações 

no gene F12 em pacientes com AEH com C1-INH normal é elevada (MORENO et al., 2015; 

VERONEZ et al., 2017; VERONEZ; GRUMACH, 2020). Duas mutações no gene ANGPT1 

foram identificadas em famílias distintas de pacientes com angioedema primário, entretanto a 
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patogenicidade dessas mutações permanece incerta. Mutações em outros genes associadas a 

AEH com C1-INH normal ainda não foram identificadas em nosso meio (GRUMACH, 2020). 

Dessa forma, novos mecanismos patogênicos no AEH estão sendo descobertos. 

Mesmo com todo o progresso em genética do AEH, pacientes e famílias com AEH com C1-

INH normal ainda persistem sem ter um defeito genético identificado. Este tipo de AEH 

recebe a denominação de Unknown (AEH unknown) (CICARDI; ZURAW; DIEGO, 2019; 

GERMENIS; CICARDI, 2019). 

 

1.7 Aspectos genéticos do angioedema hereditário por deficiência do inibidor de C1  

 

O gene SERPING1 que codifica o C1-INH está localizado no cromossomo 11 e é 

composto de 8 éxons, de acordo com esquema apresentado na Figura 3. Estudo recente 

identificou e caracterizou 748 variantes genéticas no gene SERPING1 associadas com AEH, 

incluindo variantes já publicadas e 120 ainda não publicadas (PONARD et al., 2020).  

Mutações que causam o AEH tipo I ocorrem ao longo de todo o gene, e resultam em nível e 

atividade reduzidos do C1-INH. Por outro lado, mutações que causam o AEH tipo II estão 

localizadas na região que codifica o sítio ativo da molécula e resultam em proteína 

disfuncional, com concentração de C1-INH normal e atividade reduzida (MAURER et al., 

2018; PONARD et al., 2020). 

 

 
SERPING 1: SERine Protease INhibitor Gene 

Figura 3: Representação esquemática do gene que codifica o  inibidor de C1 (SERPING1) localizado 
no cromossomo 11 e composto por 8 éxons. Adaptado por Bork K. Immunol Allergy Clin North Am. 
2014;34:23–31(BORK, 2014a).  

 

Mutações de novo no gene SERPING1, onde os pais não são portadores da doença,  

podem ocorrer em 25% dos pacientes portadores de AEH por deficiência de C1-INH, 

portanto, a história familiar pode estar ausente neste grupo de pacientes (PROPER; LAVERY; 

BERNSTEIN, 2020). 
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O diagnóstico definitivo de AEH é feito pelo exame genético, com a  identificação de 

variantes patogênicas no gene SERPING1 em pacientes com AEH por deficiência de C1-INH, 

e identificação de mutações nos diferentes genes, associadas a AEH com C1-INH normal, 

sendo neste caso essencial para o diagnóstico, uma vez que os exames bioquímicos de 

componentes do  Complemento estão normais. A análise genética pode oferecer vários 

benefícios, incluindo possibilidade de fazer o diagnóstico precoce de AEH, antes mesmo do 

aparecimento dos sintomas, representando poderosa ferramenta para prevenção e tratamento 

adequado de crises; permitir o diagnóstico em crianças menores de 1 ano de idade, uma vez 

que nesta faixa etária os níveis séricos de C1-INH são variáveis; eliminar a preocupação de 

desenvolver a doença ou de transferir uma mutação genética para os descendentes, entre 

aqueles indivíduos membros de uma família com AEH, mas que não apresentam a mutação 

(GERMENIS et al., 2019, 2020).  

 

1.8 A mutação c.351delC como causa de angioedema hereditário por deficiência do 

inibidor de C1 

 

Nosso grupo descreveu uma nova mutação no gene SERPING 1, c.351delC (deleção 

de um nucleotídeo citosina no exon 3), causadora de AEH-C1-INH  em uma família da cidade 

de Carmo do Rio Claro, MG, com caso índice de AEH. A Figura 4 demonstra a deleção 

encontrada nesta família.  

 

 

Figura 4: Cromatograma do sequenciamento de DNA. A. Sequência de bases de DNA de parte do 
exon 3 do gene SERPING1 de um indivíduo sem AEH. B. Sequência de bases da mesma região 
mostrando a mutação c.351delC em DNA de indivíduo com AEH. A coluna vermelha indica o 
nucleotídeo citosina que sofreu deleção. Ferraro et al, Allergy 2011; 66: 1384–1390 (FERRARO et al., 
2011b). 

 

No estudo original, Ferraro e colaboradores em 2011 (FERRARO et al., 2011b) 

identificaram 28 membros da família com esta mutação, através da avaliação de 275 

indivíduos e análise genética de 165. O  seguimento prospectivo revelou que atualmente há 34 

membros desta  família diagnosticados com AEH com presença desta deleção pela análise 
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genética (vide heredograma atualizado em Nunes et al, International Archives of Allergy and 

Immunology, Supplementary Materials, Figure S1, 2021,  in press, anexado a esta tese). O 

tempo médio entre o aparecimento dos primeiros sintomas e o diagnóstico de AEH na família 

de Carmo do Rio Claro foi de aproximadamente 13 anos, variando de 0 (crianças com 

diagnóstico genético antes do aparecimento dos sintomas) a 40 anos.  Atualmente, com 

análise genética, este tempo diminuiu para aproximadamente 1 ano, como visualizado na 

Figura 5. 

 

 

Figura 5: Tempo em anos entre a idade do início dos sintomas e a idade do diagnóstico entre 
pacientes com angioedema hereditário em relação às gerações afetadas. O tempo médio para o 
diagnóstico foi de 15,7 anos (DP 13,3 anos) e 1,06 anos (SD 7,03 anos) nos grupos de pacientes que 
receberam cuidados antes e depois da disponibilidade de testes genéticos, respectivamente (p <0,01, 
teste de Wilcoxon). A análise genética permitiu que o diagnóstico fosse estabelecido antes do 
desenvolvimento dos sintomas em vários pacientes (IV-2, V-7, IV-13, IV-11, V-8, V-5, V-12). (MAIA 
et al., 2019). 

 

1.9 Aspectos gerais do tratamento do angioedema hereditário 

 

O tratamento do AEH tem por base dois aspectos importantes: a profilaxia das crises e 

o tratamento dos episódios agudos.  

  

  Tempo médio para diagnóstico: 

Antes da investigação genética: 15,7 anos 

Após investigação genética: 1,06 anos 
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Profilaxia a longo prazo 

 

O tratamento profilático objetiva a prevenção de crises. É realizado pelo uso contínuo 

de classes distintas de medicamentos, como demonstrado na Tabela 1: andrógenos atenuados  

(danazol, oxandrolona), agentes antifibrinolíticos (ácido épsilon-aminocapróico, ácido 

tranexâmico), concentrado de C1-INH derivado de plasma humano endovenoso (Berinert ®, 

Cynrize ®) (DE SERRES; GRÖNER; LINDNER, 2003)  ou subcutâneo (Haegarda®) 

(LONGHURST et al., 2017) e por inibidores da calicreína subcutâneo (Lanadelumabe: 

Takhzyro®) (BOVA et al., 2019) ou oral (Berotralstat: Orladeyo ®). Haegarda ® e Orladeyo 

ainda não estão licenciados no Brasil, até a data de 21 de janeiro de 2021.  

 

Tabela 1: Medicamentos para profilaxia de longo prazo do angioedema hereditário*   

 
* Adaptado de Giavina-Bianchi P. Arq Asma Alerg Imunol 1 (1) 23-48,2017(GIAVINA-BIANCHI et al., 2017). 
a Concentrado de C1-INH derivado de plasma humano.  
b medicamento Berinert® foi aprovado apenas para o tratamento de crises nos EUA e no Brasil. 
c medicamento Berotrasltat não está licenciado no Brasil.  
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Tratamento das crises  

 

O tratamento para as crises se baseia em medicamentos que agem nas vias metabólicas 

de atuação do C1-INH, inibindo a produção da bradicinina e posteriormente resolvendo o 

edema,  como demonstrado na Figura 6. As medicações para tratamento de crises incluem: 

antagonista do receptor B2 da bradicinina, que bloqueia a ação da bradicinina, para uso 

subcutâneo (Icatibanto: Firazyr® e Icatibanto genérico) (BORK; YASOTHAN; 

KIRKPATRICK, 2008); inibidor recombinante da calicreína para uso subcutâneo 

(Ecallantide®) (CICARDI et al., 2010; ZURAW et al., 2010); concentrado de C1-INH  

derivado de plasma humano (Berinert®, Cinryze®) (GOMPELS; LOCK, 2011) ou C1-INH 

recombinante produzido no leite de coelhas transgênicas (Ruconest®) (CRUZ, 2015), ambos 

para uso endovenoso. Icatibanto genérico, Ecallantide® e Ruconest® não são disponíveis no 

Brasil. Tais medicamentos são altamente eficazes. Ainda não existem estudos comparativos 

entre eles, mas de uma maneira geral, os medicamentos que bloqueiam a ação da bradicinina 

tem efeito mais rápido, mas pode ser preciso repetir a dose; por outro lado, pacientes que 

recebem concentrado de C1-INH, apesar de efeito mais lento, raramente apresentam recidiva 

dos sintomas (GIAVINA-BIANCHI et al., 2017; MAURER et al., 2018). 

 

 

Figura 6: Mecanismos de ação dos medicamentos em angioedema hereditário. Regulação pelo 
inibidor de C1 (C1-INH) e local de atuação de medicamentos para profilaxia a longo prazo e para 
tratamento de crises de AEH. C1-INH atua inibindo a ativação do fator XII, diminuindo a conversão 
de pré-calicreína em calicreína e diminuindo a liberação da bradicinina a partir do cininogênio de alto 
peso molecular. Adaptado de Kaplan e Joseph Immunol Allergy Clin N Am 2016;51:207-15 e Craig T 
et al. Int Arch Allergy Immunol 2014;165:119–127(CRAIG et al., 2014; JOSEPH et al., 2014). 
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Nas últimas duas décadas, terapias altamente eficazes para tratamento de crises 

(FIJEN; BORK; COHN, 2021) (sob demanda) como: Berinert®, Cinryze®, Ruconest®, 

Ecallantide®, Icatibanto®, e profilaxia a longo prazo, como Haegarda®, Lanadelumabe®, 

Berotralstat® foram desenvolvidas para AEH. Entretanto, o acesso dos pacientes com AEH a 

esses medicamentos é limitado em países menos privilegiados economicamente, devido ao 

custo elevado e/ou políticas de saúde pública. No Brasil, várias dessas medicações são 

aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entretanto as mesmas 

não estão disponíveis aos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para aquisição 

destes medicamentos é necessário processo judicial.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

  



 

 

Justificativa  |  27

2 JUSTIFICATIVA  

 

A instabilidade da doença, em que qualquer estímulo físico ou emocional pode 

potencialmente desencadear uma crise fatal, faz com que o controle da doença e a melhora na 

qualidade de vida envolva não apenas o tratamento medicamentoso, com seus aspectos de 

aderência e segurança, mas também o acompanhamento multidisciplinar dos pacientes através 

de seguimento psicossocial, com intuito de controle emocional e posterior redução das crises 

(BOVA et al., 2018).  

Assim,  tratamento  médico habitual  para AEH objetiva a prevenção de crises, e  um 

bom controle das crises resulta na melhora da qualidade de vida (BANERJI et al., 2018; 

LONGHURST; FARKAS, 2020; MAURER; MAGERL, 2020). Esses objetivos são 

alcançados principalmente através de terapia medicamentosa profilática específica. No 

entanto,  pode haver um lugar para ações adjuvantes que melhorem a adesão ao tratamento, 

facilitem acesso a medicação, lidem com questões psicológicas, como ansiedade, stress e 

depressão,  melhorem o controle emocional, diminuindo assim importantes gatilhos 

causadores da doença e posteriormente  reduzam as crises e melhorem a qualidade de vida. 

Estratégias para melhorar a qualidade de vida e posterior controle dos sintomas de 

AEH não foram amplamente investigadas. Nesse cenário, uma abordagem sistemática no 

atendimento de AEH é justificada devido à natureza crônica da doença, instabilidade, 

complexidade do tratamento e imprevisibilidade do distúrbio.  

Portanto, os objetivos do presente estudo foram avaliar o impacto de uma intervenção 

sistemática na frequência de crises, considerando as características clínicas e a resposta ao 

tratamento, em um grupo de 33 pacientes portadores de AEH-C1-INH pertencentes a uma 

mesma família brasileira, que compartilham a mesma mutação genética, durante um período 

de 14 meses; e investigar o efeito da intervenção nas medidas de qualidade de vida 

relacionada à saúde ao longo do período do estudo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o impacto de uma intervenção sistemática na frequência de crises e na 

qualidade de vida, em pacientes de uma família brasileira com angioedema hereditário que 

compartilham a mesma mutação genética. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

• Avaliar a frequência e gravidade dos sintomas, fatores psicológicos associados e 

fatores desencadeantes de crises em pacientes com AEH. 

• Investigar a resposta ao tratamento com medicação específica durante as crises. 

• Avaliar a qualidade de vida, aspectos psicológicos e relativos ao trabalho em 

pacientes com AEH através de questionários padronizados. 

• Contribuir para melhor manejo dos pacientes com AEH através de recomendações 

específicas. 
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4 MÉTODOS E RESULTADOS 

 

Os Métodos e Resultados estão apresentados no artigo a seguir (formato coletânea de 

artigos), aceito para publicação no International Archives of Allergy and Immunology (fator 

de impacto 2.917). 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 

 

 

  



 

 

Métodos e Resultados  |  62

Figure 5 
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Figure S1 

 

 

  



 

 

Métodos e Resultados  |  71

Figure S2 
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Figure S3 
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Figure S4 
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5 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, descrevemos os resultados de um programa sistemático de 

manejo, realizado por um período de 14 meses, abordando uma única família numerosa 

portadora de AEH-C1-INH no Brasil. A intervenção resultou em diminuição das taxas de 

crises e em melhora significante na qualidade de vida ao longo do período do estudo, que 

foram evidentes aos 8 meses do programa e mantidas por 14 meses. Alguns outros benefícios 

da intervenção, incluindo reduções na depressão, estresse e ansiedade, levaram mais tempo 

para serem percebidos e uma melhora significativa foi observada apenas aos 14 meses. 

Nossos resultados sugeriram que a atenção com foco da médica especialista, com o contínuo 

tratamento psicológico e psiquiátrico, além do acesso eficiente às medicações específicas para 

AEH, são elementos-chave para o manejo bem-sucedido dos pacientes com AEH. 

Nossa experiência na avaliação do impacto da intervenção na qualidade de vida 

revelou que, no caso do AEH, o questionário específico da doença HAE-QoL foi muito mais 

assertivo e sensível do que os questionários genéricos SF-36 ou PedsQL (KELLER et al., 

1997; VARNI; SEID; KURTIN, 2001; GOMIDE et al., 2013). Questionários genéricos teriam 

a vantagem de permitir a comparação entre diferentes doenças, entretanto podem mostrar falta 

de sensibilidade e, portanto, questionários específicos da doença são geralmente preferíveis 

para capturar aspectos específicos da enfermidade (CABALLERO; PRIOR, 2017). O HAE-

QoL é recomendado para pacientes com 18 anos ou mais, portanto, é desejável um 

questionário específico para crianças e adolescentes. No presente estudo, não pudemos 

observar diferenças entre as crianças que utilizam o PedsQL, em parte devido ao pequeno 

número de pacientes menores de 18 anos de idade, no entanto, é provável que esse 

questionário genérico possa não abranger os problemas específicos do AEH nessa faixa etária. 

Uma descoberta surpreendente em nosso estudo foi a alta frequência de transtornos 

psiquiátricos, não poupando as crianças portadoras de AEH. De acordo com outros relatos, os 

pacientes com AEH frequentemente apresentam doenças psiquiátricas não diagnosticadas que 

precisavam de tratamento (BOVA et al., 2018; ARCE-AYALA et al., 2019; KUMAN 

TUNÇEL et al., 2019). Apesar de receber atendimento personalizado, orientação para 

diminuir a exposição a gatilhos conhecidos de AEH e ajuda com problemas psicológicos, a 

ansiedade ainda foi um dos principais gatilhos para o avanço das crises durante o período do 

estudo (BANERJI et al., 2020a). Esses resultados destacam a importância de abordar 

problemas psiquiátricos entre esses pacientes. 
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O conhecimento dos médicos do Pronto Socorro e da equipe de emergência,  o acesso 

a medicamentos direcionados ao AEH eficazes para tratar crises agudas e os pacientes serem 

capazes de realizar a automedicação para as crises, parecem ter sido questões fundamentais 

para o sucesso do manejo. Incerteza e atraso no diagnóstico e tratamento das crises têm sido 

relatados como fatores subjacentes às mortes por AEH (BORK; HARDT; WITZKE, 2012). 

Ao longo de nosso estudo, mais de 50% das crises foram tratadas com icatibanto ou 

concentrado de C1-INH derivado de plasma humano administrado por via intravenosa, de 

acordo com as diretrizes atuais, resultando em redução acentuada da duração das crises 

agudas, conforme relatado anteriormente (BETSCHEL et al., 2014; MAURER et al., 2018). 

Por outro lado, para a outra metade das crises, tivemos que confiar em antifibrinolíticos (ácido 

tranexâmico ou ácido épsilon-aminocapróico, algumas vezes administrados como injeções 

intravenosas), com um efeito marginal, ou doses aumentadas de androgênio atenuado, 

claramente ineficazes para esse propósito, administrados aos primeiros sintomas e sinais de 

crise, além de medidas de suporte. 

A prestação de atendimento pela médica especialista e pela equipe de saúde em um 

local mais próximo dos pacientes pode não ser sempre viável, mas pode ter sido uma razão 

adicional para os resultados favoráveis no presente estudo. Desde o diagnóstico dos primeiros 

membros da família, há 20 anos, todos os pacientes receberam atendimento no Ambulatório  

de Alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, localizado a 

234 km de sua cidade, Carmo do Rio Claro, a quatro horas de distância. Os pacientes eram 

atendidos em uma média de uma consulta a cada 4-6 meses, e consultas perdidas foram 

comuns devido à distância de viagem e restrições financeiras. O atendimento de emergência 

era realizado pelos médicos plantonistas do hospital local, com orientação dos especialistas 

em AEH do Hospital das Clínicas do Ribeirão Preto por chamada telefônica, sempre que 

possível. Um alto nível de ansiedade percebida entre esses pacientes motivou o presente 

estudo, com a justificativa de que a realização do estudo na cidade de Carmo do Rio Claro 

contribuiria para uma maior adesão ao tratamento. Portanto, o treinamento da equipe de 

saúde,  a construção de um relacionamento mais próximo com os pacientes com AEH pareceu 

ter preenchido a lacuna de oferecer um atendimento mais bem-sucedido (KAPLAN, 2020). O 

gerenciamento de nossos dados na plataforma REDCap, incluindo informações detalhadas 

sobre crises coletadas prospectivamente, nos proporcionou experiência para atender às 

necessidades críticas de nossos pacientes com AEH de maneira mais eficiente e para prever 

soluções colaborativas compartilhando informações em nosso país e internacionalmente 

(HARRIS et al., 2009, 2019). 



 

 

Discussão  |  83

Embora os tratamentos de primeira linha para AEH, como concentrados de C1-INH 

derivados de plasma humano para uso intravenoso e o inibidor de calicreína, lanadelumabe 

sejam licenciados no Brasil para serem utilizados como tratamento profilático, atualmente os 

custos desses medicamentos dificultam substancialmente a disponibilidade para os pacientes. 

O andrógeno atenuado oxandrolona foi a medicação mais utilizada para controlar os sintomas 

e prevenir crises agudas de AEH, seguida pelo ácido tranexâmico, que são alternativas de 

segunda linha para o tratamento profilático. As preocupações com esses medicamentos 

incluem controle subótimo da doença e efeitos colaterais graves (CHAREST-MORIN et al., 

2018; MAURER et al., 2018; CICARDI; ZURAW; DIEGO, 2019; BUSSE et al., 2020). 

Apesar dos resultados favoráveis de nossa intervenção, os pacientes continuaram 

apresentando crises graves, embora com uma frequência significativamente menor. Em uma 

publicação recente, Perego e colaboradores  relataram taxas de mortalidade de pacientes 

italianos portadores de AEH acompanhados em um centro de referência desde 1973, com 

causas de mortes disponíveis para 88/90 pacientes com AEH que morreram nesse período 

(CROCHET et al., 2018). O estudo mostrou que as taxas de mortalidade entre pacientes 

italianos com AEH não diferiram da população em geral e que o uso de andrógenos atenuados 

não foi associado ao aumento da prevalência de neoplasias. Nenhum dos 5 pacientes com 

câncer de fígado no estudo de Perego  e colaboradores fez uso de andrógenos atenuados 

(CROCHET et al., 2018). Embora o número de pacientes tenha sido pequeno, essas 

descobertas foram tranquilizadoras para nossos pacientes com AEH que têm acesso limitado a 

outras opções de terapia profilática. 

Quando comparamos nossa intervenção sistemática com estudo de fase 3 com o 

inibidor de calicreína para uso subcutâneo Lanadelumabe, obtivemos uma porcentagem 

comparável de pacientes sem crise, de 48,3% e 44,8% respectivamente. Atualmente o 

Lanadelumabe (Takhzyro®), na dose de 300 mg a cada 4 semanas, e o C1-INH derivado de 

plasma humano para uso subcutâneo (Haegarda®) são consideradas as opções preferenciais 

para profilaxia de crises de AEH, entretanto o custo dessas medicações é muito elevado, 

particularmente quando consideramos estas formas de tratamento a nível de saúde pública 

(BANERJI et al., 2018). Mais recentemente, estudos de fase 3 com o inibidor de calicreína  

Berotralstat (Orladeyo®) mostraram eficácia na profilaxia de crises de AEH.  Beroltralstat foi 

aprovado pelo FDA em dezembro de 2020, na dose de 150 mg ou 110 mg via oral uma vez ao 

dia, para a profilaxia de crises de AEH em adultos e crianças com 12 anos ou mais, entretanto 

esta medicação ainda não está licenciada no Brasil (ZURAW et al., 2020).  
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Nosso estudo tem algumas limitações, incluindo a falta de um grupo de controle, devido 

à natureza do estudo, sendo um estudo de vida real. Portanto, não foi possível determinar quais 

os componentes da intervenção que foram independentemente associados aos resultados 

favoráveis. É possível que a melhoria do acesso a medicamentos direcionados ao AEH, 

particularmente aqueles para tratamento sob demanda de crises, tenha resultado na melhoria da 

qualidade de vida relacionada à saúde. Isso já foi bem documentado anteriormente 

(CHRISTIANSEN et al., 2015; BUSSE; CHRISTIANSEN, 2020), no entanto, uma pesquisa 

recente realizada nos Estados Unidos com 445 participantes revelou que, apesar dos avanços no 

tratamento, um grande ônus da doença para pacientes com AEH-C1-INH permanece, com alta 

frequência de ansiedade e depressão, e substancial prejuízo relacionado ao trabalho e às 

atividades do dia-a-dia (BANERJI et al., 2020b). Outra limitação é o pequeno número de 

pacientes em nossa corte. No Brasil, estima-se que o número de pacientes com AEH-C1-INH 

seja de 1644 pacientes (68.5% sexo feminino) registrados na Associação Brasileira de Pacientes 

portadores de Angioedema Hereditário ( https://www.abranghe.org.br/), embora esta população 

possa ser subestimada. Cuidados de saúde a pacientes com AEH no Brasil são heterogêneos em 

relação ao local de atendimento, supervisão de médicos e cobertura de despesas com saúde, 

como relatado em outros países (LUMRY et al., 2018). Por outro lado, trabalhar com pacientes 

de uma única família, compartilhando a mesma mutação genética, e assistidos por uma única 

alergista/imunologista durante todo o período do estudo, como no presente estudo, pode ter 

proporcionado o benefício de uma maior uniformidade e nos permitiu identificar comorbidades 

importantes e necessidades específicas de nossos pacientes. 

Acreditamos que nosso estudo contribuiu para o melhor manejo de pacientes 

portadores de AEH no cenário de um país economicamente menos privilegiado, tomando uma 

única família com AEH-C1-INH como um guia para a doença. Nossos resultados mostraram 

que reforçar o conhecimento da equipe de saúde responsável pela assistência aos pacientes 

com AEH é de extrema importância. Fornecer assistência e tratamento imediatos para crises e 

abordar problemas psicológicos e condições psiquiátricas continuamente também são 

benéficos em termos de melhoria da qualidade de vida e diminuição de crises agudas. Os 

principais esforços devem ser empreendidos por médicos e outros profissionais de saúde em 

todo o mundo para disponibilizar medicamentos eficazes para tratar crises de AEH como 

prioridade, prevenindo mortes e permitindo que esses pacientes levem uma vida saudável e 

produtiva. 
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6 CONCLUSÕES 

 

• Houve um impacto marcante da intervenção sistemática na frequência de crises de 

AEH, com diminuição significante do número de crises aos 8 e 14 meses durante o 

programa, quando comparado ao número de crises nos 12 meses prévios ao estudo. 

Aos 14 meses da intervenção, 100% dos pacientes não apresentaram crises ou 

cursaram com menos de uma crise por mês. 

• A intervenção sistemática resultou em melhora acentuada na qualidade de vida dos 

pacientes, evidenciada particularmente por melhora significante em todas as 

dimensões do questionário específico para AEH aos 8 e 14 meses da intervenção.  

• Diagnóstico de doença (s) psiquiátrica (s) foi frequente entre os pacientes com AEH, 

resultando em tratamento especializado. Em 14 meses de intervenção, houve 

diminuição significante de depressão, estresse e ansiedade entre os pacientes com 

AEH. 

• Apesar de receberem atendimento personalizado, orientação para diminuir a exposição 

a fatores desencadeantes de AEH, e ajuda com problemas psicológicos, a ansiedade foi 

ainda um dos principais desencadeantes de crises.   

• Como resultado da intervenção, houve um aumento de 57,6% do uso de medicações 

específicas recomendadas como primeira linha para tratamento de crises de AEH 

como Icatibanto e / ou concentrado de C1-INH derivado de plasma humano,  em 

alinhamento com consensos internacionais e nacional.  

• Nossos resultados sugerem que a atenção concentrada pelo médico especialista, o 

tratamento psicológico e psiquiátrico contínuo e o acesso eficiente a medicação 

específica para tratamento de crises são elementos-chave para o manejo bem-sucedido 

de pacientes com AEH. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

 



 

 

Anexos  |  107

 



 

 

Anexos  |  108

 



 

 

Anexos  |  109

 

  



 

 

Anexos  |  110

 

 



 

 

Anexos  |  111

 



 

 

Anexos  |  112

 

  



 

 

Anexos  |  113

Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 

QUESTIONÁRIO DE DEPRESSÃO INFANTIL 
 

Corresponde a escala para a própria criança, elaborada por Kovacs (1983), validada em 
nosso meio por Barbosa, tendo como ponto de corte 17, e pontuação de 0 a 2 para cada item. 
 
1. ( ) Eu fico triste de vez em quando 
    ( ) Eu fico triste muitas vezes 
    ( ) Eu estou sempre triste 
 
2. ( ) Para mim tudo se resolverá bem 
    ( ) Eu não tenho certeza se as coisas darão certo para mim 
    ( ) Nada vai dar certo para mim 
 
3. ( ) Eu faço bem a maioria das coisas 
    ( ) Eu faço errado a maioria das coisas 
    ( ) Eu faço tudo errado 
 
4. ( ) Eu me divirto com muitas coisas 
    ( ) Eu me divirto com algumas coisas 
    ( ) Nada é divertido para mim 
 
5. ( ) Eu sou mau de vez em quando 
    ( ) Eu sou mau com freqüência 
    ( ) Eu sou sempre mau 
 
6. ( ) De vez em quando eu penso que coisas ruins vão me acontecer 
    ( ) Eu tenho medo que coisas ruins me aconteçam 
    ( ) Eu tenho certeza de que coisas terríveis me acontecerão 
 
7. ( ) Eu gosto de mim mesmo 
    ( ) Eu não gosto de mim mesmo 
    ( ) Eu me odeio 
 
8. ( ) Normalmente eu não me sinto culpado pelas coisas ruins que acontecem 
    ( ) Muitas coisas ruins que acontecem são por minha culpa 
    ( ) Tudo de mau que acontece é por minha culpa 
 
9. ( ) Eu não penso em me matar 
    ( ) Eu penso em me matar, mas não o faria 
    ( ) Eu quero me matar 
 
10. ( ) Eu sinto vontade de chorar esporadicamente 
      ( ) Eu sinto vontade de chorar freqüentemente 
      ( ) Eu sinto vontade de chorar diariamente 
 
11. ( ) Eu me sinto entediado esporadicamente 
      ( ) Eu me sinto entediado freqüentemente 
      ( ) Eu me sinto sempre entediado 
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12. ( ) Eu gosto de estar com as pessoas 
      ( ) Freqüentemente eu não gosto de estar com as pessoas 
      ( ) Eu não gosto de estar com as pessoas 
 
13. ( ) Eu tomo decisões facilmente 
      ( )  É difícil para mim tomar decisões 
      ( )   Eu não consigo tomar decisões 
 
14. ( ) Eu tenho boa aparência 
      ( ) Minha aparência tem alguns aspectos negativos 
      ( ) Eu sou feio 
 
15. ( ) Fazer os deveres de casa não é um grande problema para mim 
      ( ) Com freqüência eu tenho que ser pressionado para fazer os deveres de casa 
      ( ) Eu tenho que me obrigar a fazer os deveres de casa 
 
16. ( ) Eu durmo bem à noite 
      ( ) Eu tenho dificuldades para dormir  à noite freqüentemente 
      ( )Eu sempre tenho dificuldades para dormir à noite 
 
17. ( ) Eu me canso de vez em quando 
      ( ) Eu me canso freqüentemente 
      ( ) Eu estou sempre cansado 
 
18. ( ) Alguns dias eu não tenho vontade de comer 
      ( ) Quase sempre eu não tenho vontade de comer 
 
19. ( ) Eu não temo sentir dor 
      ( ) Eu temo sentir dor com freqüência 
      ( ) Eu estou sempre temeroso de sentir dor 
 
20. ( ) Eu não me sinto sozinho 
      ( ) Eu me sinto sozinho com freqüência 
      ( ) Eu sempre me sinto sozinho 
 
21. ( ) Eu me divirto na escola freqüentemente 
      ( ) Eu me divirto na escola de vez em quando 
      ( ) Eu nunca me divirto na escola 
 
22. ( ) Eu tenho muitos amigos 
      ( ) Eu tenho muitos amigos mas gostaria de ter mais 
      ( ) Eu não tenho muitos amigos 
 
23. ( ) Meus trabalhos na escola são bons 
      ( ) Meus trabalhos na escola não são tão bons quanto eram antes 
      ( ) Eu tenho me saído mal nas matérias em que eu costumava ser bom 
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24. ( ) Meu nível é tão bom quanto o das outras crianças 
     ( ) Meu nível pode ser tão bom quanto o das outras crianças, se eu quiser 
     ( ) Meu nível nunca é tão bom quanto o das outras crianças 
 
25. ( ) Eu tenho certeza que sou amado por alguém 
      ( ) Eu não tenho certeza se sou amado por alguém 
      ( ) Ninguém gosta de mim realmente 
 
26. ( ) Eu sempre faço o que me mandam 
      ( ) Eu faço o que me mandam com freqüência 
      ( ) Eu nunca faço o que me mandam 
 
27. ( ) Eu não me comunico bem com as pessoas 
      ( ) Eu me envolvo em brigas com freqüência 
      ( ) Eu estou sempre me envolvendo em brigas. 
 
 
Total:  
 
Escolha as frases que descrevem seus sentimentos e seus pensamentos nas últimas duas 
semanas.  
 
O escore é formado pela soma das respostas, sendo (0) “ausência de sintomas”, (1) “sintoma 
leve” e (2) “sintomas claro”. A nota de corte utilizada no Brasil é 17.   
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

     Nome da pesquisa: TERAPIA E MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTES COM ANGIOEDEMA 

HEREDITÁRIO: IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA 

PESQUISADORAS RESPONSÁVEIS: DRA. FERNANDA LEONEL NUNES (CRM 45.181) E 

PROF. DRA. LUISA KARLA DE PAULA ARRUDA (CRM 50.494) (COORDENADORA) 

 

Local da Pesquisa: Ambulatório de Angioedema Hereditário do Hospital das Clínicas e 

Laboratório de Alergia e Imunologia Clínica, Departamento de Clínica Médica, FMRP-USP e 

Centro de Especialidade Médica de Carmo do Rio Claro/MG. 

  

Gostaríamos de convidar você para participar do estudo “TERAPIA E MANEJO 

MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTES COM ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO: IMPACTO NA 

QUALIDADE DE VIDA”.  O projeto visa avaliar o impacto de um programa de atendimento 

multiprofissional na qualidade de vida dos pacientes portadores de Angioedema 

Hereditário, com o intuito de contribuir para melhor manejo da sua doença e melhorar 

sua qualidade de vida através da aderência ao tratamento e conseqüentemente 

diminuição de suas crises.   

A equipe será coordenada por uma médica alergista, com participação de mais 

seis profissionais capacitados em diversas áreas incluindo: médico clínico geral, médica 

psiquiatra, psicóloga, enfermeira, técnica de enfermagem e assistente social.  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
                           Av. Bandeirantes, 3900. CEP 14049-900 - Ribeirão Preto – SP – Brasil 

                         Tel.: (16) 3315-3279 - FAX: (16) 3315-0229 
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O atendimento será realizado pela equipe na cidade de Carmo do Rio Claro, em 

consultas trimestrais em um período de dois anos. Todos os pacientes serão avaliados 

individualmente e clinicamente em um mesmo dia por estes profissionais.   

Além disso, a resposta ao tratamento das crises de AEH com medicamentos 

específicos será investigada, e você receberá orientações de como lidar com sua doença.  

Também será fornecida uma pasta com sua identificação, o heredograma (árvore 

genealógica) de sua família, seu Plano de Emergência em caso de crises, dois 

questionários sobre qualidade de vida e um diário dos sintomas que serão preenchidos 

por você se houver crises, e o contato com os telefones fixos e celulares da médica 

alergista.  

 O impacto do programa será avaliado através da aplicação de três questionários 

sobre qualidade de vida, aplicados no início, durante e ao final dos dois anos da 

intervenção, ou se houver crises, também serão preenchidos, levará em média 3-5 

minutos para responder cada questionário, mas você poderá receber ajuda para 

respondê-los.  

Além disso, será avaliada a freqüência de suas crises de AEH antes e após o 

programa, através do preenchimento de um diário dos sintomas.  Você poderá assinalar 

nove simples perguntas relacionadas ao seu inchaço como: dia e local do inchaço, qual o 

fator desencadeante, se teve dor abdominal ou falta de ar, etc. Será preenchido por você, 

pois estará na sua pasta ou com auxílio da enfermeira do Pronto Socorro caso necessite 

ir ao PS.  

Se você tiver crise de inchaço continuará a ser atendido no Pronto Socorro de 

Carmo do Rio Claro, mas será programado um treinamento para os plantonistas. No 

intuito de organizar o atendimento, será fornecida a lista dos nomes completos dos 31 

pacientes portadores de AEH, como também o diário dos sintomas. Estarão disponíveis 

os telefones celulares da médica alergista, como o telefone fixo do consultório para 

qualquer dúvida da equipe do PS.   

O resultado deste trabalho poderá contribuir para melhor manejo da sua doença 

e de seus familiares e diminuição das crises em pacientes com AEH em nosso meio, e não 

acarretará nenhum risco para você. 

 Você está sendo convidado a participar do presente estudo. Para isso, 

precisaremos coletar 10 ml do seu sangue antes e durante as crises, com intuito de dosar 

a bradicinina, que é a substância liberada nas crises de angioedema.   
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Os seguintes aspectos lhe são esclarecidos para que você decida sobre sua 

participação voluntária no estudo:  
 

1. Esta pesquisa não lhe trará qualquer custo; 

2. Não haverá nenhuma forma de reembolso em dinheiro por sua participação na 

pesquisa; 

3. Você terá direito a indenização caso ocorram danos decorrentes do estudo segundo as 

leis vigentes; 

4. Você receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado e 

rubricado em todas as páginas pelo participante e pelo pesquisador; 

5. Você terá a garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios ou outros aspectos relacionados à pesquisa; 

6. Você será devidamente acompanhado e assistido durante todo o período da 

participação no projeto, bem como terá garantida a continuidade do tratamento, após a 

conclusão da pesquisa; 

7. Caso você não aceite participar do estudo, não haverá nenhum prejuízo e você será 

atendido normalmente no nosso ambulatório no Hospital das Clínicas, caso necessite; 

8. Você terá a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga prejuízo à continuidade do seu cuidado e 

tratamento; 

9. Você terá a segurança de que não será identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada com a sua privacidade; 

10. O seu sangue doado para esta pesquisa poderá ser armazenado para estudos futuros.   

Desconforto e riscos esperados 

A punção venosa para coletar o sangue pode causar um pequeno desconforto e 

em alguns casos, formar um pequeno hematoma no local, mas será realizada por pessoa 

treinada, pertencente ao grupo de pesquisa. 

 

Em caso de qualquer dúvida em relação a sua doença, ao seu tratamento, qualquer 

intercorrências, ou se você tiver crise de inchaço, entrar em contato com:  

 

Dra. Fernanda Leonel Nunes – Endereço: Avenida da Moda, 2764, Passos/MG, 

Telefones: (35)3521-7502, (35)999480022 (celular contato 24 horas), (35)992430044 
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OU Dra. L. Karla Arruda – Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 6º Andar, Sala 632 - 

Telefones: (16)3315-0218 (laboratório), (16)981372172.  

 

Dados do pesquisador responsável: 

Nome legível: Fernanda Leonel Nunes 

Assinatura:______________________________________________________ 

Data:________________________ 

 

Dados do participante (doador/paciente/criança): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: ______________________ 

 

Dados do responsável (doador/paciente): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: ______________________ 
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Anexo 13 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-MENORES DE 18 ANOS 

 

     Nome da pesquisa: TERAPIA E MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTES COM ANGIOEDEMA 

HEREDITÁRIO: IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA 

PESQUISADORAS RESPONSÁVEIS: DRA. FERNANDA LEONEL NUNES (CRM 45.181) E PROF. DRA. 

LUISA KARLA DE PAULA ARRUDA (CRM 50.494) (COORDENADORA) 

 

Local da Pesquisa: Ambulatório de Angioedema Hereditário do Hospital das Clínicas e Laboratório 

de Alergia e Imunologia Clínica, Departamento de Clínica Médica, FMRP-USP e Centro de 

Especialidade Médica de Carmo do Rio Claro/MG. 

  

Gostaríamos de convidar você para participar do estudo “TERAPIA E MANEJO 

MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTES COM ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO: 

IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA”.  O projeto visa avaliar o impacto de um programa 

de atendimento multiprofissional na qualidade de vida dos pacientes portadores de 

Angioedema Hereditário, com o intuito de contribuir para melhor manejo da sua doença e 

melhorar sua qualidade de vida através da aderência ao tratamento e conseqüentemente 

diminuição de suas crises.   

A equipe será coordenada por uma médica alergista, com participação de mais  seis 

profissionais capacitados em diversas áreas incluindo:  médico clínico geral, médica 

psiquiatra, psicóloga, enfermeira, técnica de enfermagem e assistente social.  

O atendimento será realizado pela equipe na cidade de Carmo do Rio Claro, em 

consultas trimestrais em um período de dois anos. Todos os pacientes serão avaliados 

individualmente e clinicamente em uma mesmo dia por estes profissionais.   

Além disso, a resposta ao tratamento das crises de AEH com medicamentos 

específicos será investigada, e você receberá orientações de como lidar com sua doença.  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
                           Av. Bandeirantes, 3900. CEP 14049-900 - Ribeirão Preto – SP – Brasil 

                         Tel.: (16) 3315-3279 - FAX: (16) 3315-0229 
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Também será fornecida uma pasta com sua identificação, o heredograma de sua 

família, seu Plano de Emergencia em caso de crises,  dois questionários sobre qualidade de 

vida e um diários dos sintomas  que serão preenchidos por você se houver crises, e o contato 

com telefone fixo e celular da médica alergista e de sua técnica de enfermagem.  

 O impacto do programa será avaliado  através da aplicação de três  questionários 

sobre qualidade de vida, aplicados no início, durante e ao final dos 24 meses da intervenção, 

ou se houver crises, levará em média 3-5 minutos para responder cada questionário, mas você 

poderá receber ajuda para responde-los.  

Além disso, será avaliada a frequência das crises de AEH antes e após o programa, 

através do preenchimento de um Diário dos Sintomas.  Você poderá assinalar nove simples 

perguntas relacionadas ao seu inchaço como: dia e local do inchaço, qual o  fator 

desencadeante, se teve dor abdominal ou falta de ar, etc... Será preenchido por você, pois 

estará na sua pasta do projeto ou com auxílio da enfermeira do Pronto Socorro caso necessite 

ir ao PS.  

  Se você tiver crise de inchaço continuará a ser atendido  no Pronto Socorro 

de Carmo do Rio Claro, mas haverá treinamento dos plantonistas. No intuito de 

organizar o atendimento será fornecido a lista dos nomes completos dos 31 

pacientes portadores de AEH, como também o Diário dos Sintomas. Estará 

disponível os  telefones celular  da médica alergista, como o telefone fixo do 

consultório para qualquer dúvida da equipe do PS.   

 

O resultado deste trabalho poderá contribuir para melhor manejo e diminuição das 

crises em pacientes com AEH em nosso meio, e não acarretará nenhum risco para você. 

O angioedema hereditário é uma doença que pode passar de pai para filho.  Esta 

doença causa o aparecimento de edemas (inchaços) em várias partes do corpo, por 

exemplo, face, mãos, pés, língua, laringe e intestino. As pessoas que têm esse problema 

apresentam sintomas variáveis: algumas têm edemas muito frequentes, outras só de vez 

em quando, outras têm muitas dores de barriga devido ao inchaço do intestino. Algumas 

vezes, os sintomas são leves e incomodam apenas um pouco, mas, outras vezes, as crises 

podem ser muito graves, levando até mesmo à morte por asfixia quando acontece o 

edema de glote. 

Seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é o responsável legal está sendo convidado 

a participar do presente estudo. Para isso, precisaremos coletar sangue antes e durante as 

crises, com intuito de dosar a bradicinina, que é a substância liberada nas crises de 
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angioedema.  Será também realizada coleta de dados de sua história clínica e aplicados 

questionários sobre sua qualidade de vida.  

Os seguintes aspectos lhe são esclarecidos para que você decida sobre sua participação 

voluntária no estudo:  

1. Esta pesquisa não lhe trará qualquer custo; 

2. Não haverá nenhuma forma de reembolso em dinheiro por sua participação na pesquisa; 

3. Seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal terá direito a indenização 

caso ocorram danos decorrentes do estudo segundo as leis vigentes; 

4. Seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal receberá um via do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, assinado e rubricado em todas as páginas pelo 

participante e pelo pesquisador; 

5. Seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal terá a garantia de receber 

resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento acerca dos procedimentos, riscos, benefícios 

ou outros aspectos relacionados à pesquisa;  

6. Seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal será devidamente 

acompanhado e assistido durante todo o período da participação no projeto, bem como terá 

garantida a continuidade do tratamento, após a conclusão da pesquisa; 

7. Caso seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal  não aceite participar 

do estudo, não haverá nenhum prejuízo e você será atendido normalmente no nosso 

ambulatório no Hospital das Clínicas, caso necessite;  

8. Seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal terá a liberdade de retirar 

seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem que isso traga 

prejuízo à continuidade do seu cuidado e tratamento;  

9. Seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal terá a segurança de que não 

será identificado e que será mantido o caráter confidencial da informação relacionada com a 

sua privacidade; 

10. O seu sangue do(a) seu(sua) filho(a) ou o menor pelo qual você é responsável legal doado 

para esta pesquisa poderá ser armazenado para estudos futuros.   

 

Desconforto e riscos esperados 

A punção venosa para coletar o sangue pode causar um pequeno desconforto e em 

alguns casos, formar um pequeno hematoma no local, mas será realizada por pessoa treinada, 

pertencente ao grupo de pesquisa. 
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Em caso de qualquer dúvida, intercorrencias, ou crise , entrar em contato com:  

 

Dra. Fernanda Leonel Nunes – Endereço: Avenida da Moda, 2764, Passos/MG, Telefones: 

(35)3521-7502, (35)999480022 (celular contato 24 horas) OU Dra. L. Karla Arruda – 

Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 6º Andar, Sala 632 - Telefones: (16)3315-0218 

(laboratório), (16)981372172.  

Em caso de qualquer dúvida ética, contatar: 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital das Clínicas. Tel:(16)3602-2228 

 

Dados do pesquisador responsável: 

Nome legível: Fernanda Leonel Nunes 

Assinatura:______________________________________________________ 

Data:________________________ 

 

Dados do participante (doador/paciente/criança): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: ______________________ 

 

Dados do responsável (doador/paciente): 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: ______________________ 
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Anexo 14 

 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR      

Gostaríamos de convidar você para participar do estudo “TERAPIA E MANEJO 

MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTES COM ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO: IMPACTO NA 

QUALIDADE DE VIDA”.   

Seus pais permitiram que você participe do projeto que visa avaliar o impacto de 

um programa de atendimento multiprofissional na qualidade de vida dos pacientes 

portadores de Angioedema Hereditário, com o intuito de contribuir para melhor manejo 

da sua doença e melhorar sua qualidade de vida através da aderência ao tratamento e 

conseqüentemente diminuição de suas crises.  As crianças que irão participar desta 

pesquisa tem de 6 a 16 anos. Você não precisa participar se não quiser é um direito seu, 

não terá nenhum problema se desistir.  

A equipe será coordenada por sete profissionais da área da saúde.  Você será 

atendido   

 Na cidade de Carmo do Rio Claro, em consultas de três em três meses em um período de 

dois anos.  

Você receberá orientações de como lidar com sua doença.  

Também será fornecida uma pasta com sua identificação, o heredograma (árvore 

genealógica) de sua família, seu Plano de Emergência em caso de crises, dois 

questionários sobre qualidade de vida para crianças e um diário dos sintomas, todos 

serão preenchidos por você com ajuda de seus pais, se houver crises, e o contato com os 

telefones fixos e celulares da médica alergista.  

 Se você tiver crise de inchaço continuará a ser atendido no Pronto Socorro de 

Carmo do Rio Claro, mas será programado um treinamento para os plantonistas que 

trabalham lá.  

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
                           Av. Bandeirantes, 3900. CEP 14049-900 - Ribeirão Preto – SP – Brasil 

                         Tel.: (16) 3315-3279 - FAX: (16) 3315-0229 
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             Você está sendo convidado a participar do presente estudo. Para isso, 

precisaremos coletar 5ml do seu sangue antes e durante as crises de inchaço, com 

intuito de dosar a bradicinina, que é a substância liberada nas crises de angioedema.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participarão da 

pesquisa.  

Quando terminarmos a pesquisa, o resultado deste trabalho poderá contribuir para 

melhor manejo da sua doença e de seus familiares e a diminuição das crises em 

pacientes com AEH em nosso meio, e não acarretará nenhum risco para você. 

 Se você tiver alguma dúvida você pode me perguntar ou a pesquisadora.  

  

Eu__________________________________________________________ aceito participar da 

pesquisa “TERAPIA E MANEJO MULTIDISCIPLINAR DE PACIENTES COM ANGIOEDEMA 

HEREDITÁRIO: IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA”, que tem o objetivo de avaliar o 

impacto de um programa de atendimento multiprofissional na qualidade de vida dos 

pacientes portadores de Angioedema Hereditário, com o intuito de contribuir para 

melhor manejo da doença.                                      Entendi as coisas ruins e as coisas boas 

que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai ficar furioso. Os pesquisadores 

tiraram minhas duvidas e conversaram com meus responsáveis. Recebi uma copia deste 

assentimento e li e concordo em participar da pesquisa  

 

Carmo do Rio Claro, _______     de ___________________ de __________.           

 

 

Em caso de qualquer dúvida em relação a sua doença, ao seu tratamento, qualquer 

intercorrências, ou se você tiver crise de inchaço, entrar em contato com:  

 

Dra. Fernanda Leonel Nunes – Endereço: Avenida da Moda, 2764, Passos/MG, 

Telefones: (35)3521-7502, (35)999480022 (celular contato 24 horas), (35)992430044 

OU Dra. L. Karla Arruda – Hospital das Clínicas da FMRP-USP, 6º Andar, Sala 632 - 

Telefones: (16)3315-0218 (laboratório), (16)981372172.  
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Dados do pesquisador responsável: 

Nome legível: Fernanda Leonel Nunes 

Assinatura:______________________________________________________ 

Data:________________________ 

 

Dados do menor: 

Nome legível:___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Data: ______________________ 
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Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email : fernandaleonelnunes@gmail.com 




