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RESUMO 

 
Oliveira AC. Frequência de depressão e ansiedade, percepção em relação à 
doença, e impacto na qualidade de vida de pacientes com doenças dermatológicas 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

Introdução: Estudos dermatológicos atuais abrangem uma visão integral das 
doenças de pele. A psicodermatologia une medicina e psicologia na compreensão das 
manifestações das doenças de pele de forma orgânica e psíquica. Objetivos: Avaliar 
a frequência de depressão e ansiedade, a percepção em relação à doença e impacto 
desta na qualidade de vida de pacientes com doenças dermatológicas. Amostra: 586 
pacientes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, e que estivessem em 
acompanhamento em um dos Ambulatórios da Clínica de Dermatologia. 

Instrumentos: Questionário Sociodemográfico; Escala Hospitalar de Ansiedade e 
Depressão – HAD; Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQ-1, 
Questionário de Percepção de Doenças Versão Breve - Brief IPQ. Resultados: 
Quadros de alergias (62,5%) e pênfigo (60%) apresentaram maior frequencia de 
depressão, e alergias (52,63%) e pacientes com mais de uma doença dermatológica 
(50%) apresentaram maior frequencia de ansiedade. Não houve correlação entre 
ansiedade e depressão e o diagnóstico dermatológico. Houve correlação significativa 
entre depressão e o sexo feminino (p=0,01), a baixa escolaridade (p=0,016), e a baixa 
renda pessoal (p=0,007). Os quadros de pênfigo (100%), líquen plano (93,54%), 
vitiligo (92,85%) e acne/ hidradenite (91,3%) apresentam percepção mais negativa 
sobre a doença, sendo este aspecto correlacionado com a baixa renda familiar. Os 
quadros de vasculite/ vasculopatia (Média=13,1034), pênfigo (Média=13), lúpus 
(Média=10,6787), alergias (Média=10,25), outras doenças (Média=10,3256) e 
psoríase (Média=10,1707) apresentaram pior qualidade de vida. Conclusão: Foram 
encontrados baixos escores de depressão e ansiedade; percepção 
predominantemente negativa sobre a doença; e efeito negativo moderado das 
doenças dermatológicas na qualidade de vida. 
 

Descritores: Dermatologia; Psicodermatologia; Ansiedade; Depressão; Qualidade 
de vida; Percepção. 
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ABSTRACT 

 
Oliveira AC. Frequency of depression/anxiety and the perception and impact of 
dermatological diseases on the patients’ quality of life [dissertation]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Introduction: Current dermatological studies provide an integral view of skin diseases. 
Psychodermatology joins medicine and psychology to understand the organic and 
psychic manifestations of skin diseases. Objectives: To evaluate the frequency of 
depression and anxiety, the perception of the disease, and its impact on the quality of 
life of patients with dermatological diseases. Methods: 586 patients, masculine and 
feminine, over 18 years old. The instruments used were: Sociodemographic 
Questionnaire; HAD; DLQ-1, Brief IPQ. Results: Allergies (62.5%) and pemphigus 
(60%) demonstrated a higher frequency of depression, and allergies (52.63%) and 
patients with more than one disease (50%) developed a higher frequency of anxiety. 
There was no correlation between anxiety and depression and the dermatological 
diagnosis. There was a significant correlation between depression and women 
(p=0.01), low education (p=0.016), and low personal income (p=0.007). Patients with 
Pemphigus (100%), lichen planus (93.54%), vitiligo (92.85%) and acne / hidradenitis 
(91.3%) have a more negative perception of the diseases, and this aspect is correlated 
with low family income. Vasculitis / vasculopathy (Average = 13.1034), pemphigus 
(Average = 13), lupus (Average = 10.6787), allergies (Average = 10.25), other 
diseases (Average = 10.3256), and psoriasis (Average = 10.1707) evoke lower quality 
of life. Study limitations: a control group was not used for the comparison of the data 
found due to the scarcity of studies within this scope. Conclusion: We found low 
scores of depression and anxiety, predominantly negative perception of the disease, 
and moderate negative effect of dermatological diseases on the patients’ quality of life. 

 

Descriptors: Dermatology; Psychodermatology; Anxiety; Depression; Quality of life; 
Perception. 
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Introdução 

No decorrer da história a medicina ocidental tradicional construiu uma visão 

fragmentada do homem, com estudos e cuidados que, em sua maioria, priorizavam a 

fisiologia humana. Diferentemente, a cultura oriental atuou na integração das visões 

do corpo e da mente como instâncias inter-relacionais e não-fragmentadas (Hoffmann, 

Zogbi, Fleck & Müller, 2005).  

A medicina atual então sofre influências deste novo paradigma na medida que 

abrange o conceito unitário e integral do homem, passando também a considerar 

fatores sociais, culturais e psicológicos associados aos processos do adoecimento 

físico do corpo (Hoffmann, Zogbi, Fleck & Müller, 2005).  

Nesta perspectiva a Psicodermatologia é a área de estudo que une 

conhecimentos da medicina e da psicologia de forma a compreender que as 

manifestações das doenças de pele se dão tanto de forma orgânica quanto psíquica 

(Ludwig, Muller, Redivo, Calvetti, Silva, Hauber, & Facchin, 2008). É necessário, 

portanto, a compreensão de que o paciente dermatológico necessita um enfoque 

particular no entendimento de sua doença, considerando que a doença de pele 

influencia a forma como o sujeito percebe a si próprio e como se relaciona e se expõe 

ao outro no mundo. 

A pele é o maior órgão do corpo humano, sendo responsável por 

aproximadamente 15% do total do peso corporal. Além de toda a magnitude, é 

também um órgão de grande visibilidade e atenção, sendo um dos principais meios 

de comunicação com o mundo externo e interação com outras pessoas. É ainda 

através da pele que detectamos impressões sensoriais como o toque, o calor, o frio e 

a dor (Muller & Ramos, 2004). 
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Ao mesmo tempo que a pele pode ter função de bloqueio físico e proteção, 

também é o órgão responsável pela transmissão e comunicação das sensações e 

emoções internas, processo que muitas vezes não pode ser disfarçado ou mascarado 

por quem a vivencia, como ao enrubescer em uma situação embaraçosa (Ludwig, 

Muller, Redivo, Calvetti, Silva, Hauber, & Facchin, 2008). 

Tais apontamentos demonstram a importância da pele nas vivências internas 

e externas do indivíduo. Ao mesmo tempo que auxilia na expressão de sentimentos e 

da linguagem corporal, a pele também atua na manifestação cultural e social do 

homem, através da utilização de adereços, piercings, tatuagens, pinturas, 

maquiagens, entre outros (Silva, Fagundes, Reis, & Bley, 2018). Considerando 

tamanha grandeza, levanta-se a importância de compreender os impactos das 

enfermidades cutâneas em todos os aspectos da vida dos pacientes dermatológicos.  

Pesquisas dermatológicas evoluem então no sentido de integrar o estudo das 

doenças de pele considerando fatores sociais e psicológicos associados. Um estudo 

(Ludwig, 2007) fez um levantamento de possíveis implicações psicossociais presentes 

em pacientes com alguma doença de pele. Neste são apontados como presentes 

sentimentos de inadequação, estigmatização, discriminação e insatisfação. De forma 

complementar, Ludwig (2007) discute ainda que pela grande visibilidade dessas 

doenças, a exposição do sujeito ao outro é uma estigmatização visível, que pode 

ainda ter efeitos negativos na autoestima e a impactos significativos na qualidade de 

vida dos sujeitos. 

Além disso, fatores psicossociais têm impacto sobre o sistema neuro-imuno-

endócrino na pele. Há existência de uma relação bidirecional entre os sistemas 

neuroendócrino e imunológico, como mecanismos reguladores da manutenção da 
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homeostase, e forma que se conectam à saúde física e mental. O isolamento social e 

a solidão são considerados potentes agentes de estresse crônico, alterando o 

funcionamento normal neuroendócrino e imunológico, bloqueando a comunicação 

neuro-imuno-endócrina e causando consequentemente a perda da sua homeostasia 

conduzindo ao surgimento de doenças. (Cruces, et al, 2014). 

Segundo Silva, Fagundes, Reis, e Bley (2018) as psicodermatoses são 

doenças dermatológicas que, apesar de sua manifestação fisiológica, têm 

desencadeamento influenciado também por aspectos psicológicos. Desta forma, 

compreende-se que as emoções e sentimentos negativos, estresses, traumas, 

dificuldades relacionais, sofrimentos relacionados à história de vida, entre outros, são 

aspectos que atuam direta ou indiretamente no agravamento ou manutenção das 

reações orgânicas da doença. 

Muller e Ramos (2004) apontam ainda os impactos associados à exposição e 

visibilidade das patologias dermatológicas, que acometem a pele muitas vezes em 

áreas visíveis do corpo. Seus estudos demonstram a existência de estigma popular 

que discrimina a doença dermatológica, associando-a à ideias de ‘sujeira’ e ‘falta de 

higiêne’, e muitas vezes gerando afastamento de outras pessoas, por receio do toque 

físico ou do contato. 

  O preconceito associado à falta de informações e conhecimentos da população 

acerca das patologias dermatológicas pode gerar aos pacientes dificuldades em 

atividades cotidianas básicas e ainda afetar suas relações em diferentes ambientes, 

como influenciando negativamente nas atividades e relações de trabalho, nos 

relacionamentos sociais e interpessoais, na utilização de espaços públicos, no 

deslocamento e uso de transportes coletivos. Em adição, forma como o sujeito vê a si 
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mesmo e como é visto por aqueles à sua volta pode também influenciar forma como 

este se comporta, sua qualidade de vida, autoestima e autoconfiança (Muller & 

Ramos, 2004).  

Segundo estudo (Silva & Silva, 2007) a estigmatização desvincula o sujeito 

estigmatizado de sua identidade humana e desconstitui sua personalidade, por este 

sujeito não encaixar-se em modelos normativos impostos socialmente. Para os 

autores, as alterações de pele são vistas como socialmente desiguais, num sentido 

de inferioridade, sendo o paciente dermatológico marcado com uma imagem corporal 

e autoimagem debilitadas e desprezadas.  

O estudo (Silva & Silva, 2007) aponta ainda que pacientes com quadro 

dermatológicos como a psoríase, por serem estigmatizados, temem ser isolados e 

rejeitados diante de uma sociedade com padrões ideais de beleza. Estes sentimentos 

negativos influenciam ainda a qualidade de vida do sujeito e sua auto-aceitação. 

Qualidade de vida é um conceito bastante abrangente que envolve a percepção 

do indivíduo a respeito de si próprio, de acordo com o contexto cultural e sistemas de 

valores sob o qual este sujeito está inserido, ou seja, a qualidade da sua saúde física 

e psicológica, a qualidade das suas interações sociais, a possibilidade de realização 

de atividades diversas de trabalho, estudo, lazer, autocuidado, entre outros aspectos 

(Weber, Mazzotti, Prati, & Cestari, 2006). 

Segundo Welter (Welter, et al, 2008) a definição do conceito de Qualidade de 

Vida abrange aspectos como o bem-estar social do sujeito, sua inserção na 

sociedade, saúde, estado emocional, entre outros. O autor aponta ainda que a 

dimensão de qualidade de vida do paciente deve ser avaliada nos processos de 

cuidados, por influenciar diretamente a adesão e seguimento do tratamento, mas que 
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muitas vezes médicos dermatologistas utilizam apenas de aspectos intuitivos para 

esta avaliação. Desta forma, a utilização de instrumentos empíricos que avaliam a 

qualidade de vida específica de pacientes dermatológicos pode influenciar 

positivamente o manejo dos casos e nos processos de tomada de decisão nos 

tratamentos, desenvolvendo maior aderência, melhor orientação e engajamento dos 

pacientes. 

O DLQI (Dermatology Life Quality Index) foi o primeiro questionário criado para 

avaliação de qualidade de vida específica em dermatologia. Utilizado em todo o 

mundo, o questionário foi criado para aplicação fácil e rápida, e utilização no ambiente 

da saúde. É composto de 10 questões acerca de diversos aspectos da qualidade de 

vida do paciente dermatológico, como sintomas e sentimentos do paciente a respeito 

da doença, atividades de vida diárias (AVDS), atividades de lazer, atividades de 

estudo e de trabalho, relacionamentos interpessoais e tratamento dermatológico. Ao 

responder o questionário o sujeito deve classificar cada uma das 10 perguntas de 

acordo com a intensidade que determinado aspecto de sua vida foi afetado ou não 

pela doença (“realmente muito”, “bastante”, “um pouco”, “nada/ sem relevância”) 

(Lewis e Finlay, 2004). 

Ao avaliar o grau de impacto que a dermatose pode ter sobre a qualidade de 

vida do paciente, um estudo (Taborda, et al., 2010) aponta as características pessoais, 

história da doença, região do corpo afetada e o tempo para conseguir o diagnóstico, 

como alguns dos fatores que podem associar-se à impacto mais negativo na 

qualidade de vida. O estudo levanta ainda literatura que, corroborando com as 

discussões apresentadas, apontam a presença da dermatoses como prejudicial à 

autoimagem do paciente, assim como pode ser fator importante para desenvolvimento 

de quadros de depressão, ansiedade e doenças sistêmicas.  
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Um estudo (Ludwig, Oliveira, Muller, & Gonçalves, 2008) avaliando a 

localização da lesão e os níveis de estresse em pacientes dermatológicos aponta que 

entre as dermatoses estudadas (Acne, Manchas, Ceratoses, Psoríase, Dermatites, 

Fungos, Queda de cabelo, Vitiligo, Outros diagnósticos menos frequentes) os 

participantes da pesquisa apresentaram presença de sintomatologia psicológica, com 

de sintomas de ansiedade, dúvida quanto a si próprios e vontade de fugir de tudo. 

Outro estudo (Ludwig, Muller, Oliveira, & Moraes, 2009), ao avaliar a qualidade 

de vida e localização da lesão de pacientes com diferentes dermatoses (Acne, 

Manchas, Ceratoses, Psoríase, Dermatites, Doenças Fúngicas, Queda de cabelo, 

Vitiligo, Outros diagnósticos menos frequentes), aponta que de forma geral houve 

maior prejuízo no domínio social dos pacientes, enfatizando o impacto social da 

doença de pele, pela discriminação e estigmatização presentes neste domínio. O 

estudo aponta ainda maiores prejuízos no subitem sintomas e sentimentos em relação 

à doença e atividades diárias, resultante do instrumento utilizado para avaliação de 

qualidade de vida em dermatologia (DLQI-BRA), mostrando maior insatisfação do 

paciente neste domínio. 

Uma pesquisa (Tinoco e Calogiorne, 2019) investigou pacientes com doenças 

dermatológicas crônicas de um serviço de atenção à saúde pública de Itaperuna, no 

Rio de Janeiro. As autoras apontam que 77,1% dos participantes em sua pesquisa 

apresentaram qualidade de vida comprometida pela doença de pele. Ainda, sugerem 

em seus achados que as manchas crônicas dos sujeitos poderiam ser agravadas em 

situações de estresse emocional, podendo, de acordo com seu estudo, causar 

impacto emocional nestes pacientes. 
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Outro estudo, ao avaliar pacientes com diferentes quadros de dermatites 

(Micoses superficiais, Tumores cutâneos benignos, Melasma e melanoses adquiridas, 

Dermatoses pré-malignas, Nevos melanocíticos, Acne, e Tumores cutâneos 

malignos), verificou na análise geral que a maior parte dos participantes (78,5%) 

relataram algum efeito da doença sobre sua qualidade de vida, sendo que destes, 

22,7% demonstram efeito grande ou extremo (Taborda, et al., 2010) . Os autores 

chamam atenção ainda para o fato de que os participantes com a pior qualidade de 

vida também foram os que relataram maior sofrimento emocional nos questionários 

utilizados na pesquisa. 

  Neste sentido, quadros dermatológicos são muitas vezes associados a quadros 

depressivos e ansiosos. Ludwig, em sua pesquisa sobre avaliação de índices de 

ansiedade, depressão, estresse e qualidade de vida, encontrou índice de sintomas de 

depressão em 43,7% da amostra investigada (Ludwig, et al. 2006). 

  Transtornos depressivos, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V), caracterizam-se pela “presença de humor triste, vazio 

ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam 

significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo”. Já os transtornos 

ansiosos são caracterizados pelo DSM-V como transtornos que compartilham 

características de medo e ansiedade, como antecipação e resposta emocional à 

ameaça futura, sendo os sintomas excessivos e/ou persistentes. 

Um dos instrumentos utilizados para avaliação de índices de ansiedade e depressão 

no ambiente da saúde é a Escala HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale). A 

escala é considerada como de fácil compreensão e rápido preenchimento, contendo 

14 questões do tipo múltipla escolha. As questões são compostas de duas subescalas 

(para ansiedade e depressão), com sete itens cada. A pontuação global em cada 
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subescala vai de 0 a 21 pontos. Na escala, os conceitos de depressão e ansiedade 

são avaliados de forma separada, sendo que objetiva detectar graus leves de 

transtornos afetivos em ambientes não psiquiátricos, sendo solicitado ao paciente que 

responda às questões baseando-se em como se sentiu durante a última semana 

(Botega, et al, 1995). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018), pelo menos 

300 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. A Pesquisa Nacional 

de Saúde de 2013, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mostrou que no Brasil a prevalência de depressão maior é mais significativa entre 

mulheres, residentes de áreas urbanas, com baixos níveis educacionais, e que vivem 

com condições crônicas. A pesquisa aponta ainda que a maior parte dos brasileiros 

com sintomas depressivos clinicamente relevantes (78,8%) não recebia nenhum tipo 

de tratamento (IBGE, 2013). 

Segundo estudo (Justo e Calil, 2006) a depressão é apontada na literatura com 

prevalência duas vezes maior em mulheres do que em homens. Os autores apontam 

ainda que a diferença nos papéis sociais e familiares entre mulheres e homens são 

fatores que podem estar associados aos índices encontrados em pesquisas. Desta 

forma, a transformação do papel da mulher na sociedade e nos ambientes de trabalho 

pode ter gerado a este grupo maiores responsabilidades, mas sem aumento 

proporcional de poder ou reconhecimento. Além disso, os autores apontam que em 

alguns contextos as mulheres apresentam mais sintomas somáticos do que homens, 

que pode estar associado aos sintomas físicos presentes nos quadros depressivos. 

Há também maior risco de mulheres desenvolverem transtorno de ansiedade ao longo 

da vida, em comparação ao risco dos homens (Kinrys & Wygant, 2005). Um estudo 

aponta que não apenas há maior prevalência de transtornos de ansiedade nas 
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mulheres, mas também existem diferenças de gêneros na forma de apresentação 

clínica dos quadros. Os autores apontam que mulheres com transtornos de ansiedade 

relatam maior gravidade dos sintomas e tendem a apresentar com mais freqüência 

uma ou mais comorbidades psiquiátricas. Essas diferenças podem influenciar 

negativamente na percepção das pacientes a respeito de seus quadros, prolongando 

comorbidades de forma crônica.  

Um estudo investigou características de mulheres brasileiras portadoras de 

vitiligo, apontando incidência de depressão, aspectos da autoestima e vivência com a 

doença destas mulheres. Seus resultados apontam uma prevalência de 50,4% de 

domínios indicando morbidades psiquiátricas, com 42,8% apresentando sintomas 

depressivos. Outro dado relevante da pesquisa é de que todas as participantes com 

indicadores de baixa autoestima (21 das 117) apresentaram escores de sintomas 

depressivos (moderado ou severo), sendo que 85,7% destas apresentaram possíveis 

comorbidades com 6 ou mais domínios em saúde mental (Ruiz, 2016). 

Cândido (2012) em pesquisa sobre avaliação de eficácia de grupo 

psicoeducativo sobre ansiedade, depressão e qualidade de vida de pacientes com 

psoríase, observou um índice de quase metade da amostra apresentando níveis 

mínimos de ansiedade, e 25% da amostra com sintomas de ansiedade em escores 

moderado e grave. Também 17% da amostra investigada apresentou sintomas 

indicativos de depressão em níveis moderado e grave, sendo que 22% dos 

participantes apresentam sintomas indicativos de depressão quando correlacionados 

os dados com sintomas cognitivos e afetivos do instrumento aplicado (Inventário de 

Depressão de Beck - BDI-13). O autor conclui ainda que mesmo com escores baixos 

nos instrumentos, em entrevistas qualitativas os participantes relataram grandes 

prejuízos em sua qualidade de vida, o que demonstra que a aplicação dos 
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instrumentos pode não ser suficiente para aprofundar a totalidade da percepção dos 

prejuízos das doenças pelos pacientes dermatológicos. 

Outro estudo, com 75 pacientes de um Hospital universitário de São Paulo 

(Gascón, et al, 2012) investigou a prevalência de depressão e transtornos de 

ansiedade em pacientes hospitalizados, incluindo em sua metodologia pacientes com 

quadros de psoríase, lesões de pele em investigação clínica, lúpus, eczema, pênfigo 

vulgar, hanseníase e epidermólise bolhosa. As frequências de depressão e ansiedade 

encontradas foram respectivamente 45,3% e 52%, sendo apontada uma correlação 

estatística entre depressão e ansiedade. Além disso os pacientes relataram mudanças 

relativas à sua qualidade de vida, como inquietude, insônia, irritabilidade e tédio, 

percepção negativa do corpo e da autoimagem, apresentando também isolamento 

social, sentimentos de inadequação, tristeza e baixa auto-estima.  

A literatura aponta ainda que o número de estudos brasileiros sobre aspectos 

emocionais e dermatologia é pequeno em comparação com o restante do mundo, 

sendo que também são poucos os estudos que investigam aspectos relacionado à 

qualidade de vida, ansiedade e depressão nestes quadros (Cândido, 2012).  

Uma pesquisa realizada em um hospital no Paquistão encontrou pelo menos um terço 

dos pacientes dermatológicos avaliados apresentando ao menos uma queixa com 

componente psicológico significativo. Foram ainda identificados sintomas depressivos 

em 34,21% dos pacientes, sendo que, segundo os autores, quadros inflamatórios 

como acne vulgar, psoríase e eczema apresentaram maior associação com 

depressão do que os outros quadros (Bashir, et al, 2010). 

A pesquisa (Bashir, et al, 2010) aponta ainda que quadros psiquiátricos 

comumente observadas em pacientes com doenças de pele podem se apresentar 

como distúrbios psiquiátricos primários ou distúrbios psiquiátricos secundários à 
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patologia dermatológica, ressaltando possíveis impactos das dermatoses na saúde 

mental destes indivíduos.  

Em pesquisa de revisão bibliográfica  (Dowlatshahi, et al, 2014), os autores 

analisaram 98 estudos que avaliassem a prevalência de depressão e sintomas 

depressivos em pacientes com quadro de psoríase. Segundo seus achados, pacientes 

com psoríase geralmente se sentem estigmatizados por sua aparência física, de forma 

a evitar a interação social, sendo pelo menos uma vez e meia mais propensos a 

manifestar sinais de depressão clínica em comparação com indivíduos saudáveis.  

Este estudo (Dowlatshahi, et al, 2014) aponta ainda que, nas pesquisas que 

utilizavam a HAD como instrumento de avaliação de sintomas depressivos, houve 

uma prevalência de 23% de sintomas encontrados em pacientes com quadro de 

psoríase. Os autores concluem que os estudos que utilizaram este instrumento (HAD) 

apresentam uma prevalência de sintomas depressivos comparativamente menor do 

que aqueles que utilizaram outros instrumentos, como por exemplo o CESD (Center 

for Epidemiologic Studies Depression Scale). 

Para investigar a prevalência de depressão, ansiedade e estresse em 

pacientes dermatológicos, foi realizada uma pesquisa (Ahmed, et al, 2016) na Arábia 

Saudita com 254 participantes, adultos e adolescentes, utilizando os instrumentos 

DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale) e DLQI (Índice de Qualidade de Vida 

em Dermatologia). O estudo aponta uma prevalência de 12.6% de sintomas 

depressivos, 22.1% de sintomas ansiosos e 7.5% de sintomas de estresse na 

população investigada, sendo que a prevalência de pelo menos um desses quadros 

foi de 24.4%. 

Nesta pesquisa (Ahmed, et al, 2016), de acordo com os autores, a depressão 

foi significativamente mais comum entre os indivíduos que relataram falta de apoio 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmed%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27226914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmed%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27226914


27 

familiar, em comparação com aqueles que relataram apoio familiar suficiente (26.5% 

contra 10.7%; P = 0.006). Também participantes com qualidade de vida ruim tiveram 

uma probabilidade significativamente maior de apresentar sintomas depressivos em 

comparação com aqueles com qualidade de vida adequada (15.6% contra 1.9%; P = 

0.007).  

Em outro estudo, na Filadélfia, os autores afirmam que ainda não foi possível 

descrever bem os aspectos de saúde mental de pacientes com quadros de lúpus 

eritematoso cutâneo (LEC) e dermatomiosite (DM), mas apontam estes indivíduos 

apresentam redução na qualidade de vida. Ao investigar sintomas de depressão e 

ansiedade nestes quadros, o estudo aponta que os transtornos mentais têm uma 

prevalência aumentada em pacientes dermatológicos, sendo que houve alta 

proporção de pacientes com LEC e DM com quadros de depressão e/ou ansiedade, 

concluindo ainda que os transtornos de humor e ansiedade não diagnosticados e 

subtratados podem ser um fator que contribui para piora na qualidade de vida destes 

pacientes (Achtman, et al, 2016). 

Para investigar quadros de alopecia areata (AA), um estudo (Sellami, et al, 

2014) investigou todos os novos casos de pacientes diagnosticados no Departamento 

de Dermatologia de um Hospital Universitário na Tunísia, entre março de 2010 e julho 

de 2010, relacionando o quadro clínico com sintomas de alexitimia, ansiedade e 

depressão. O estudo utilizou-se da HAD como um dos instrumentos para avaliação, 

encontrando índices de ansiedade (62%) e depressão (38%) significativamente 

maiores no grupo controles (P = 0,005 e P = 0,047). Concluem ainda que a alopécia 

é uma condição de alto impacto psicológico, por alterar a autoimagem dos pacientes, 

podendo causar constrangimento, falta de autoconfiança e diminuição da autoestima. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sellami%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25071275
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O estudo (Sellami, et al, 2014) investigou ainda associação entre sintomas 

depressivos e ansiosos com estado civil, apontando que os pacientes solteiros 

mostraram significativamente mais sinais de depressão em comparação com os 

saudáveis do grupo controle. Apontam também que na amostra investigada, as 

pacientes do sexo feminino apresentaram níveis mais altos de ansiedade e depressão 

do que os do sexo masculino.  

Outro estudo (Golchai, et al, 2010), também utilizando a HAD como um dos 

instrumentos, avaliou ansiedade e depressão em adolescentes e adultos com acne 

vulgar, pacientes de uma clínica dermatológica no Irã. Neste, a prevalência 

encontrada de ansiedade foi de 68,3% nos pacientes com acne, com diferença 

significativa com o grupo controle (P <0,001), sendo a ansiedade clínica considerável 

(HAD-A≥10 moderada a grave) encontrada em 39% no grupo de pacientes e 13,5% 

no grupo de controle, com diferença significativa (P = 0,001). 

O estudo (Golchai, et al, 2010) não encontrou relação significativa entre a 

gravidade da ansiedade e depressão com gravidade da acne, nem com idade, sexo, 

estado civil e cicatrizes da acne. Os autores apontam ainda que problemas 

psicossociais como baixa autoestima, ansiedade, depressão e diminuição das 

relações sociais encontrados em pacientes com acne podem ser associados a 

alterações da imagem corporal, por conta do quadro clínico. 

Outra pesquisa (Zacharia, et al, 2004) investigou pacientes dermatológicos, de 

ambulatório e enfermaria, de quatro hospitais na Dinamarca, com quadros de  

psoríase, dermatite atópica  e eczema. Os resultados apontam que os problemas 

dermatológicos não se restringem a questões estéticas, podendo estar ainda 

associados a efeitos psicossociais que afetam seriamente a vida dos pacientes, de 

maneira, inclusive, comparável a outras doenças incapacitantes.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sellami%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25071275
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Golchai%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21430888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Golchai%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21430888


29 

A pesquisa (Zacharia, et al, 2004) aponta ainda que as pacientes do sexo 

feminino, na amostra, relataram maior comprometimento geral da qualidade de vida 

relacionada à doença e mais sintomas psicológicos do que os pacientes do sexo 

masculino. Foi encontrado ainda que 21,2% dos pacientes com psoríase e 18,9% dos 

pacientes com dermatite atópica investigados relataram ter pensamentos suicidas no 

período da pesquisa. 

O sofrimento dos pacientes com quadros dermatológicos indica uma percepção 

mais negativa destes pacientes à respeito de sua saúde e qualidade de vida. Segundo 

Nogueira (Nogueira, et al, 2016) a percepção que o sujeito tem sobre a doença pode 

ser entendida como a representação cognitiva da ameaça à saúde, ou seja, a 

interpretação da potencial enfermidade através de pistas internas, como sintomas, ou 

externas, como informações. Através destas pistas o sujeito tenta então atribuir um 

significado à situação vivida, de acordo com a sua história de vida e cognições. Os 

autores afirmam ainda que as cognições organizam-se em cinco dimensões: 

identidade (idéias sobre a doença e interpretação dos sintomas); causa (atribuições 

do paciente acerca das prováveis causas da sua doença); dimensão temporal 

(duração do problema de saúde); consequências (crenças sobre a gravidade da 

doença e provável impacto no funcionamento biopsicossocial) e cura/controle (crença 

na cura/controle da doença e eficácia do tratamento). 

Um dos instrumentos que avalia a percepção do indivíduo sobre sua doença é 

o questionário Brief IPQ (Brief Illness Perception Questionnaire), uma versão reduzida 

do inventário IPQ-R (Revised Illness Perception Questionnaire), que avalia a 

representação cognitiva e emocional das doenças. O questionário é composto de 

nove itens de rápida e prática aplicação. Todos os itens, exceto a questão causal (item 

9), são respondidos utilizando uma escala de 0-10, sendo avaliado: consequências da 
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doença (item 1), dimensão temporal (item 2), controle individual (item 3), controle do 

tratamento (item 4),  identidade (item 5), preocupação (item 6), emoções (item 8), e 

compreensão da doença (item 7). Por fim, a avaliação da representação causal (item 

9) é feita por uma pergunta onde os pacientes respondem, segundo sua interpretação, 

os três fatores causais mais importantes associados à etiologia de sua doença. 

Segundo os autores sua aplicação é sensível a variações na amostra e, portanto, pode 

ser utilizado na investigação de pessoas com diferentes agravos de saúde (Nogueira, 

et al, 2016). 

Um estudo (Topal, et al, 2016) realizado na Turquia entre junho de 2014 a maio 

de 2015 investigou a percepção de pacientes com vitiligo a respeito da doença, 

utilizando o IPQ como um dos instrumentos de avaliação. Segundo seus achados, a 

crença mais comum em relação à causa da doença foi estresse (84%), sendo ainda 

que pacientes com níveis educacionais mais altos acreditavam com mais frequência 

do que aqueles com níveis mais baixos (p = 0,014) que a imunidade alterada poderia 

causar vitiligo. Os autores apontam ainda que 35% de todos os pacientes investigados 

disseram que sua doença não teve um grande impacto em suas vidas, sendo que os 

do sexo masculino com vitiligo pensaram isso com mais frequência do que pacientes 

do sexo feminino (P = 0,041), e com maior probabilidade de pensar que o vitiligo era 

uma doença grave (P = 0,031). 

A respeito do tempo de duração, no estudo (Topal, et al, 2016) os autores 

apontam que  44% dos participantes acreditavam que sua doença provavelmente 

duraria mais do que temporariamente. Ainda, com relação à associação entre idade e 

crenças sobre recorrência ou cronicidade, o estudo constatou que pacientes idosos 

eram mais propensos a pensar que sua doença seria permanente (p = 0,009). Por fim, 
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a pesquisa aponta que os pacientes do estudo não tinham esperança quanto à cura 

e controle do vitiligo. 

Outra pesquisa (Chiang, et al, 2015), avaliando quadros de alopecia cicatricial 

primária (PCA) de pacientes em uma clínica dermatológica Reino Unido, utilizou os 

instrumentos DLQI (Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia), HAD (Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão) e IPQ-R (Questionário de Percepção de 

Doença Revisado) para avaliação de ansiedade, depressão, qualidade de vida e 

percepção da doença dos participantes. A pesquisa identificou que pacientes com 

PCA atribuíam menos sintomas à sua doença (item Identidade do IPQ-R) em 

comparação com aqueles com psoríase (P<0001) e paralisia facial (P<0001) nos 

grupos controle, mas acreditavam que o PCA tem um curso crônico (item Linha do 

Tempo do IPQ-R). Houve na pesquisa mais crenças negativas sobre o controle da 

PCA (itens Controle Pessoal do IPQ-R e Controle do Tratamento IPQ-R) em 

comparação com a psoríase (P<0001) e paralisia facial (P=0017 e P=084, 

respectivamente) e a compreensão pessoal da PCA (item Coerência da Doença do 

IPQ-R) também foi menor do que em outros grupos investigados. Segundo os autores, 

isso indicaria que os padrões de crenças relacionados à alopecia são diferentes 

daqueles em outras condições visíveis e, portanto, as intervenções psicológicas 

precisam levar em conta essas diferenças para atingir as preocupações específicas 

dos pacientes com PCA. 

Um estudo (Salemi, et al, 2016) feito com pacientes com psoríase em uma 

clínica dermatológica no Irã também utilizou o Brief IPQ-R (Illness Perception brief 

Questionnaire) como um dos instrumentos de investigação da percepção da doença. 

Os resultados da pesquisa mostraram que em pacientes com psoríase, a percepção 

negativa da doença está associadas a aumento de sintomas de depressão. Segundo 
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os autores, a percepção da doença são as imagens mentais e crenças específicas 

que o indivíduo tem a respeito da sua doença, e esta afeta o comportamento, o 

enfrentamento, a autogestão e as conseqüências da doença no sujeito. 

O estudo  (Salemi, et al, 2016)  aponta ainda que pacientes com psoríase que 

acreditam que sua doença tem um curso longo, crônico e permanente, e sentem 

estresse, depressão e ansiedade ao pensarem na doença. Segundo os autores, 

pessoas com doenças de pele experimentam percepções mais negativas, 

insatisfação, desconforto, e experimentam mais incapacidade em atividades 

recreativas e interações sociais, fatores que influenciam negativamente sua qualidade 

de vida geral. 
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2. Hipótese  

Sugere-se que depressão e ansiedade, assim como percepção negativa sobre 

a doença, possam ter associação e impacto negativo na qualidade de vida de 

pacientes com doenças dermatológicas. 

 

3. Objetivos 

Avaliar a prevalência de depressão e ansiedade, a percepção em relação à 

doença e o impacto destes na qualidade de vida de pacientes com doenças 

dermatológicas. 

 

3.1.  Objetivos Específicos 

● Avaliar as possíveis correlações entre a prevalência de depressão e ansiedade, 

percepção em relação à doença e o impacto na qualidade de vida e os instrumentos 

utilizados (questionários e escalas). 

● Investigar a correlação entre as diferentes doenças dermatológicas e sintomas 

depressivos e ansiosos, e piora na qualidade de vida dos pacientes. 

 

4.  Método 

  Foi realizado um estudo de delineamento transversal, descritivo e com coleta 

prospectiva num determinado espaço de tempo, especificamente para a obtenção de 

informações desejadas, caracterizando-se num recorte da realidade dos pacientes 

com diagnóstico dermatológico do Ambulatório da Clínica de Dermatologia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de São Paulo, sem acompanhamento longitudinal. Estudos 

transversais como este têm como objetivo apontar rapidamente associações comuns 
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entre fatores, sendo então favorável para a criação de métodos de diagnóstico rápido 

(Hochman, 2005). 

 

 4.1. Local do estudo 

  Sala de espera do departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).  Este 

departamento conta com os seguintes ambulatórios: Ambulatório Geral e Didático, 

Alergia, Cirurgia Dermatológica, Onicopatias, Dermatite Atópica, Colagenoses, 

Micologia, Dermatoses Inestéticas, Fotodermatose e Fototerapia, Estomatologia, 

Hansenologia, Vasculites, Psoríase, Oncologia Cutânea, Doenças Bolhosas e 

Criocirurgia. 

 

 4.2. Período do estudo 

  Entre agosto de 2018 e agosto de 2020. 

 

 4.3. Amostragem 

A amostra foi composta por 586 pacientes de diversos ambulatórios do 

departamento de Dermatologia do Hospital das Clínicas - FMUSP. Os participantes 

foram abordados de forma aleatória, em vários dias da semana, para que todos os 

ambulatórios da clínica fossem contemplados. As doenças dermatológicas levantadas 

na pesquisa foram separadas em 17 categorias diferentes para a realização do 

presente estudo, sendo estas: Acne, Hidradenite, Alergias, Alopecia, Câncer e Tumor 

de pele, Dermatites, Esclerodermias, Hanseníase, Líquen Plano, Lúpus, Melasma, 

Pênfigos, Psoríase, Vasculite/ Vasculopatias, Vitiligo, outras doenças de pele e 

pacientes com mais de uma doença dermatológica. 
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Foram critérios de inclusão sujeitos de ambos os sexos, maiores de 18 anos e 

que estivessem em acompanhamento em pelo menos um dos Ambulatórios da Clínica 

de Dermatologia do Hospital das Clínicas-FMUSP.  

Protocolos que não estivessem completamente preenchidos não foram 

excluídos da presente pesquisa, no entanto, os instrumentos HAD, DLQI-1 e Brief IPQ 

que estivessem preenchidos de forma incorreta ou incompleta foram excluídos do 

estudo. 

 

4.4. Possíveis riscos 

Para a realização da pesquisa presumiu-se que esta envolveria riscos mínimos 

à integridade física e psicológica dos participantes envolvidos; entretanto foi 

esclarecidos à todos que, se vivenciassem qualquer forma de desconforto com os 

instrumentos aplicados, poderiam desistir da pesquisa e solicitar sua exclusão a 

qualquer momento da mesma. 

 

4.5. Instrumentos 

O protocolo de pesquisa utilizado foi composto por quatro instrumentos, 

validados e fidedignos no momento da presente pesquisa. Os protocolos utilizados 

foram respondidos pelos próprios participantes da pesquisa, sendo estes: 

Questionário Sociodemográfico (anexo 1); Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão – HAD (anexo 2); Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQ-1 
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(anexo 3),  Questionário de Percepção de Doenças Versão Breve - Brief IPQ (anexo 

4). 

O questionário sociodemográfico foi elaborado pela pesquisadora responsável, 

sendo composto por 13 questões sobre dados demográficos, composto pelos dados: 

idade, sexo, cidade em que reside, ocupação, nível educacional, renda pessoal, renda 

familiar, estado civil, tempo de relacionamento com parceiro, religião, diagnóstico 

dermatológico, tempo de tratamento dermatológico, e número de internações; o 

questionário também foi composto de uma segunda parte com perguntas abertas que 

questionavam mudanças na vida após o surgimento da doença, mudanças nos 

relacionamentos sociais, mudanças nos relacionamentos sexuais, e mudanças no 

trabalho. 

A escala HAD foi desenvolvida para ser aplicada em pacientes não 

psiquiátricos de hospital geral, e é composta por 14 questões de múltipla escolha, 

sendo estas divididas em sete itens que medem ansiedade e sete de depressão. 

Trata-se de um instrumento breve, de autopreenchimento, no qual solicita que o 

sujeito responda as questões baseando suas respostas na última semana. A 

pontuação de cada subescala varia de 0 a 21, sendo que pontuações acima de 8 

indicam presença de sintomas de ansiedade e depressão, segundo a literatura 

(Botega, Bio, Zomignani; Garcia Jr, & Pereira, 1995). 

O Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (DLQ-1) é um instrumento que 

mede a qualidade de vida na área da dermatologia, adaptado e validado para o 

português para uso na região sul. Apresenta um índice de consistência interna dado 

pelo Alpha Cronbach, de 0,73. É composto por dez itens, relacionados à qualidade de 

vida específica para problemas de pele, divididos em seis domínios: trabalho, lazer, 

relações pessoais, tratamento, sintomas e sentimentos. A pontuação geral do 
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instrumento vai de 0 a 30 pontos, sendo melhor o índice de qualidade de vida quanto 

mais próximo de zero. Não há ponto de corte estabelecido para esse instrumento 

(Ludwig, Redivo, Zogbi, Hauber, Facchin, & Müller, 2006). 

O Brief IPQ é um instrumento empiricamente válido para avaliar a percepção 

de doença de pacientes crônicos. Trata-se de uma versão reduzida do instrumento 

IPQ-R e avalia a representação cognitiva e emocional das doenças. É composto de 

nove itens que são respondidos utilizando uma escala de 0-10, exceto a questão 

causal (item 9). Os primeiros cinco itens avaliam a representação cognitiva da doença, 

sendo divididos em consequências (item 1), dimensão temporal (item 2), controle 

individual (item 3), controle do tratamento (item 4) e identidade (item 5). Dois itens 

avaliam a representação emocional: preocupação (item 6) e emoções (item 8). Um 

item avalia a compreensão da doença (item 7). Para computar o escore de forma 

quantitativa inverte-se os valores dos itens 3, 4 e 7, e adicionam-se os valores dos 

itens 1, 2, 5, 6 e 8. A pontuação varia de 0 a 80, sendo que escores mais altos apontam 

maior a percepção de ameaça da doença. Também, a avaliação da representação 

causal (item 9) é feita por uma pergunta onde o paciente informa três fatores causais 

mais importantes associados à etiologia de sua doença, segundo sua interpretação, 

e as respostas podem ser analisadas de forma qualitativa. O instrumento ainda tem 

aplicação rápida e prática, o que favorece seu uso no ambiente da saúde. (Nogueira, 

Seidl, & Tróccoli, 2016). 

  

5. Procedimentos 

  Foram convidados a participar da pesquisa, voluntariamente, pacientes 

dermatológicos, maiores de 18 anos que estivessem matriculados e em atendimento 

em um dos Ambulatórios da Clínica Dermatológica do Hospital das Clínicas da 
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Faculdade de Medicina de São Paulo.  

A convocação dos participantes foi realizada de forma aleatória, ou seja, a 

pesquisadora convidou os pacientes que estavam em sala de espera no ambulatório 

de dermatologia, aguardando para consultas, exames ou procedimentos. Caso o 

paciente aceitasse participar, a pesquisadora entregava o protocolo de pesquisa com 

uma caneta, e explicava de que forma este deveria ser preenchido. Conforme os 

preceitos éticos que regem as pesquisas com seres humanos, foi entregue aos 

participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (anexo 5), sendo 

os participantes também informados sobre a participação voluntária, cuidados éticos 

e possíveis riscos. A pesquisadora também se disponibilizou em sala de espera para 

eventuais dúvidas durante o preenchimento do protocolo. Ao término do 

preenchimento, o protocolo era devolvido à própria pesquisadora.  

 

  6. Análise dos Dados 

Os dados foram compilados em uma planilha do Excel. Foram então calculados 

a frequência, a média e o desvio padrão para descrever os resultados. Foi realizado 

ainda a análise descritiva (frequência, média, desvio padrão) correlação de Spearman 

para verificar fatores que influenciaram os resultados, teste t de Student e Anova para 

comparar cada grupo de acordo com a enfermidade dermatológica, sempre que os 

pressupostos forem atendidos (caso não atendam, testes não paramétricos serão 

utilizados). A análise foi feita no programa SPSS (versão 13.0), adotando o nível de 

significância de 0,05, comumente usados em pesquisa de Psicologia. 

 

 7. Aspectos éticos 
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  O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 

(Número do Parecer: 2.940.689). 

O estudo foi realizado após consentimento formal dos pacientes em atendimento 

ambulatorial da Clínica de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de São Paulo. Neste documento foram apresentados os objetivos do estudo 

e os instrumentos utilizados na pesquisa. 

  É importante ressaltar que nesta pesquisa também será mantido sigilo e, para 

isto, os nomes dos participantes não foram citados na pesquisa. Esta terá ainda como 

benefício direto o encaminhamento para todos os pacientes que necessitarem de 

atenção para profissional especializado. Ainda, caso o participante quisesse desistir 

da pesquisa, este poderia solicitar sua exclusão a qualquer momento da mesma. 

 

8. Resultados 

8.1. Amostra 

Para se chegar ao valor final da amostra na pesquisa foram coletados 648 

protocolos de pesquisa preenchidos por pacientes do Ambulatório de Dermatologia 

do Hospital das Clínicas. Deste total, foram excluídos 62 protocolos considerados 

como incorretamente preenchidos por conterem um ou mais instrumentos 

incorretamente preenchidos ou incompletos. 

A Tabela 1 abaixo especifica a frequência de participantes de acordo com o 

diagnóstico dermatológico. 
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Tabela 1: Frequência de participantes de acordo com o diagnóstico dermatológico 

 

  

A categoria Alergias foi considerada incluindo apenas participantes que 

relataram na pesquisa realizar tratamento no ambulatório de Alergias do 

Departamento de Dermatologia. 

Os 73 participantes categorizados em outras doenças eram portadores das 

seguintes doenças: Dermatomiosite, Doença de Still, Epidermiólise, Equitiose 

Lamelar, Eritema/ Erupções Cutâneas, Epidermodisplasia Verruciforme, Fasciíte 

eosinofílica, Foliculite, Micoses, Granuloma Anular, Hirsutismo, Infectologia, Linfoma 

Cutâneo, Nevo Sebáceo/ Nevo Verrucoso, Pitiríase, Porfiria, Rosácea, Síndrome de 

Moulin, Síndrome de Lahrs, Verrugas, Quelóide, Sarcoidose, Tuberculose cutânea. 

Além disso, 29 participantes foram categorizados com mais de uma doença/ em 

tratamento em mais de uma clínica médica do Ambulatório de Dermatologia. 
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Por não ser critério de exclusão da pesquisa o não preenchimento completo do 

protocolo aplicado, é relevante destacar que alguns pontos de análise quantitativa não 

abrangem o número total de participantes da pesquisa; sendo, portanto, sinalizado em 

cada análise o número total referente ao critério em discussão. 

 

8.2. Perfil Sociodemográfico dos participantes 

Inicialmente para traçar o perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa 

foram analisados dados quantitativos e qualitativos, abordados inicialmente no 

Questionário Sociodemográfico. Os dados quantitativos foram referentes à: Idade, 

Sexo, Cidade na qual reside, Ocupação, Escolaridade, Renda Pessoal aproximada, 

Renda Familiar aproximada, Estado Civil, Religião, e Tempo de início do tratamento 

médico no Ambulatório de Dermatologia. Os dados qualitativos abordam as questões, 

como: Mudanças na vida após o surgimento da doença; Mudanças nos 

relacionamentos sociais; Mudanças nos relacionamentos sexuais; e Mudanças no 

trabalho. 

 

8.2.1. Critério: Idade 

Do total entrevistados, foram coletadas 581 respostas no critério Idade, sendo 

que 3,44% dos entrevistados têm entre 18 e 20 anos de idade; 13,25% têm entre 21 

e 30 anos; 19,27% entre 31 e 40 anos; 20,65% entre 41 e 50 anos; 25,47% entre 51 

e 60 anos; e 17,90% mais de 61 anos. 

Entretanto, alguns dos diagnósticos estudados apresentaram taxas distintas das 

levantadas no total de participantes. O diagnóstico Acne/ Hidradenite, por exemplo, 

apresentou a maior porcentagem (56,52%) na faixa de 21 a 30 anos, enquanto nas 
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faixas de 41 a 50 anos, 51 a 60 anos e mais de 61 anos ficou com menos de 10% em 

cada (respectivamente 4,34%, 8,69% e 4,34%). 

Os diagnósticos Câncer/ Tumor de pele apresentaram uma taxa superior na 

faixa de mais de 60 anos, com 40,35% de participantes. O diagnóstico de Dermatites 

também apresentou uma taxa superior de participantes de 21 a 30 anos, com a 

porcentagem de 36,36%. Também os diagnósticos Líquen Plano e Melasma tiveram 

porcentagens acima das totais apresentadas, sendo respectivamente 41,43% e 

47,05% cada na faixa de 51 a 60 anos. 

A Tabela 2 abaixo mostra a distribuição da faixa etária de acordo com o 

diagnóstico dermatológico. 

 

Tabela 2: Distribuição da faixa etária de acordo com o diagnóstico dermatológico 
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8.2.2. Critério: Sexo 

Em relação ao Sexo foram coletadas respostas de todos os participantes, 

sendo que, dos 586 entrevistados, 73,83% são do Sexo Feminino e 27,02% do Sexo 

Masculino.  

No entanto, o único o diagnóstico que apresentou uma porcentagem maior de 

participantes do Sexo Masculino foi Câncer/ Tumor de pele, com 51,72% de homens. 

Ainda, o diagnóstico Hanseníase foi o único dentre os analisados que apresentou o 

mesmo número de homens e mulheres participantes.  

O diagnóstico Lúpus apresentou a maior diferença de porcentagem entre 

homens e mulheres participantes, com 92,06% dos entrevistados deste diagnóstico 

sendo do sexo Feminino. 

A Tabela 3 abaixo mostra a distribuição do sexo de acordo com o diagnóstico 

dermatológico. 
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Tabela 3: Distribuição do sexo de acordo com o diagnóstico dermatológico 

 

 

8.2.3. Critério: Cidade de residência atual 

Sobre a Cidade de residência atual dos participantes foram coletadas 585 

respostas, sendo destes 60,24% residentes na cidade de São Paulo; 17,38% da 

Região Metropolitana de São Paulo; 1,89% de cidades do Litoral de São Paulo; 

20,48% do Interior de São Paulo; e apenas 0,68% de Outros Estados. 

Os únicos diagnósticos com participantes residentes de outros Estados foram 

Dermatite, Melasma, Outras Doenças, e pacientes com mais de uma doença 

dermatológica. 

O diagnóstico que apresentou menor porcentagem de participantes residentes 

em São Paulo foi Pênfigo, com 40% de seu total.  

O diagnóstico Vitiligo foi o único que apresentou uma porcentagem acima dos 

outros diagnósticos avaliados na região da Grande São Paulo (35,71%).  
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As categorias Melasma e Pênfigo foram os diagnósticos com maiores 

porcentagens de entrevistados residentes no Litoral de São Paulo, respectivamente 

com 11,76% e 13,33%. 

Já Acne/ Hidradenite (8.69%) e Dermatites (9,09%) foram os diagnósticos que 

apresentaram as as menores porcentagens de participantes residentes no Interior de 

São Paulo. 

A Tabela 4 abaixo a distribuição da cidade de residência atual de acordo com 

o diagnóstico dermatológico. 

 

 

Tabela 4: Distribuição da cidade de residência atual de acordo com o diagnóstico 

dermatológico

 

 

 

8.2.4. Critério: Ocupação 



46 

A respeito da ocupação foram coletadas 532 respostas, sendo que mais da 

metade dos participantes (53,52%) referiram estar empregados ou exercer atividade 

remunerada de forma autônoma; 8,77% referiram estar desempregados; 1,89% 

referiram estar afastados pelo INSS; 3,95% referiram estar aposentados por invalidez; 

8,43% referiram estar aposentados por tempo de serviço; e 14,97% referiram ser do 

lar/ donas-de-casa (também sem atividade remunerada). 

Destes, os diagnósticos que apresentaram maior porcentagem de 

entrevistados desempregados no momento da pesquisa foram Acne/ Hidradenite 

(38,88%), enquanto as maiores porcentagens de participantes aposentados por 

invalidez e aposentados por tempo de serviço foram respectivamente Psoríase 

(10,52%) e Melasma (26,66%). 

Dos participantes que referiram serem Do Lar, a menor porcentagem de 

entrevistados foram do diagnóstico Acne/ Hidradenite (5,55%) e maior porcentagem 

do diagnóstico Vasculite/ Vasculopatia (29,03%). 

A Tabela 5 abaixo mostra a distribuição da ocupação de acordo com o 

diagnóstico dermatológico. 
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Tabela 5: Distribuição da ocupação de acordo com o diagnóstico dermatológico 

 

 

8.2.5. Critério: Escolaridade 

Foram coletadas 532 respostas no critério Escolaridade, sendo que a menor 

porcentagem de participantes (0,56%) referiram não ter nenhum estudo, 15,03% 

destes referiram ter o Primeiro Grau Incompleto (I Inc), 12,59% o Primeiro Grau 

Completo (I Comp), 4,88% o Segundo Grau Incompleto (II Inc), 39,66% o Segundo 

Grau Completo (II Comp), 4,51% o Terceiro Grau Incompleto (III Inc), e 22,74% de 

entrevistados com o Terceiro Grau Completo (III Comp). 

Dos pacientes entrevistados os únicos diagnósticos que tiveram participantes 

sem estudo foram Esclerodermia, Hanseníase e Outras Doenças, sendo que 

participaram apenas um participante de cada diagnóstico nesta faixa. 
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Em comparação com os valores totais, a menor porcentagem de participantes 

com Primeiro Grau Incompleto foram do diagnóstico de Dermatites (2,63%) e a maior 

com diagnóstico de Hanseníase (43,47%). 

O diagnóstico de Pênfigo apresentou maior porcentagem de pacientes com 

Primeiro Grau Completo (28,57%) e também maior porcentagem com Segundo Grau 

Incompleto (14,28%). 

Por fim, a maior porcentagem de participantes com Terceiro Grau Incompleto 

foram do diagnóstico de Acne (22,22%); e as menores porcentagens de participantes 

com Terceiro Grau Incompleto foram dos diagnósticos de Alergias (5,88%) e 

Hanseníase (8,69%).  

A Tabela 6 abaixo mostra a distribuição da escolaridade de acordo com o 

diagnóstico dermatológico. 
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Tabela 6: Distribuição da escolaridade de acordo com o diagnóstico dermatológico

 

 

8.2.6. Critério: Renda Pessoal aproximada 

Em relação à Renda Pessoal aproximada, apenas 324 respostas foram 

coletadas, sendo que 13,25% afirmaram não ter nenhum tipo de renda; 12,39% 

afirmaram receber menos de 1 Salário Mínimo (SM); 41,65% de 1 a 3 SM; 4,64% de 

4 a 6 SM; e apenas 0,86% recebem mais do que 6 SM. 

Dos participantes que relataram não ter nenhuma renda no período de coleta 

dos dados, o diagnóstico com menor porcentagem foi de Alopecia (8,88%) e o de 

maior porcentagem sem renda foi de Lúpus (35,41%). 

Quanto à entrevistados com renda menor que um salário mínimo, a menor 

porcentagem foi de pacientes com Psoríase (7,14%) e a maior maior porcentagem do 

diagnóstico de Esclerodermia (30,76%). 
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A maioria dos participantes que referiram renda pessoal de 4 a 6 salários 

mínimos foram dos diagnósticos Câncer/ Tumor de pele (14%) e Psoríase (14,28%). 

Os únicos diagnósticos com participantes que relataram ter uma renda pessoal de 

mais de 6 salários mínimos foram Acne/ Hidradenite (6,25%), Câncer/ Tumor de pele 

(2%), Esclerodermia (7,69%), Psoríase (3,57%), e pacientes com mais de uma doença 

dermatológica (4,45%). 

A Tabela 7 abaixo mostra a distribuição da renda pessoal de acordo com o 

diagnóstico dermatológico. 

 

Tabela 7: Distribuição da renda pessoal de acordo com o diagnóstico dermatológico 
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8.2.7. Critério: Renda Familiar aproximada 

Já em relação à Renda Familiar aproximada foram coletadas 451 respostas, 

sendo que 9,29% afirmaram não ter nenhuma renda familiar; 8,43% afirmaram que a 

renda familiar é menos de 1 Salário Mínimo (SM); 46,12% de 1 a 3 SM; 10,84% de 4 

a 6 SM; e 2,92% mais do que 6 SM.  

Destes, Acne/ Hidradenite, Melasma, Pênfigo, e Pacientes com mais de uma 

doença dermatológica foram os diagnósticos com participantes que relataram não ter 

renda familiar no período de coleta dos dados da pesquisa. 

A maior porcentagem de participantes que relataram ter renda familiar com 

menos de 1 salário mínimo foram do diagnóstico de Alergias (25%). 

Em relação às taxas de maiores rendas, os únicos diagnósticos sem nenhum 

participante com renda familiar de 4 a 6 salários mínimos foram Alergias e Vitiligo; e 

a maior porcentagem de entrevistados que relataram renda familiar de mais de 6 

salários mínimos foram do diagnóstico de Acne/ Hidradenite (13,33%). 

A Tabela 8 abaixo mostra o número de participantes de cada diagnóstico por 

renda familiar aproximada. 
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Tabela 8: Distribuição da renda familiar de acordo com o diagnóstico dermatológico 

 

 

8.2.8. Critério: Estado Civil 

A respeito do Estado Civil apenas 3 participantes não responderam, de forma 

que, das 583 respostas obtidas, 34,25% afirmaram ser solteiros; quase metade 

(49,56%) legalmente casados; 10,84% separados ou divorciados; e 5,67% viúvos. 

Destes, a maior porcentagem de participantes solteiros foram entrevistados com 

diagnóstico de Acne/ Hidradenite, com a porcentagem de 72,22%. 

O único diagnóstico que não apresentou nenhum participante separado/ 

divorciado foi o critério de paciente com mais de uma doença dermatológica. Também 
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os únicos diagnósticos sem participantes viúvos foram Acne/ Hidradenite, Dermatite, 

Melasma, e Vitiligo. 

A Tabela 9 abaixo mostra a distribuição de estado civil por diagnóstico 

dermatológico. 

 

Tabela 9: Distribuição do estado civil por diagnóstico dermatológico 

 

 

 

8.2.9. Critério: Religião 

Em relação à Religião foram coletadas 579 respostas, sendo que a maioria dos 

participantes (45,43%) afirmam ser católicos; 6,71% espíritas/ kardecistas; 35,11% 
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evangélicos, 2,4% de outras religiões; e 9,98% afirmaram não seguir nenhuma 

religião. 

Dos diagnósticos avaliados, a maior porcentagem de participantes Católicos 

foram dos quadros de Melasma (88,23%), sendo este também foi o único diagnóstico 

sem nenhum participante de Outras Religiões ou Sem Religião. 

O único diagnóstico com porcentagem maior de participantes Evangélicos foi 

de Dermatite, com 55,81% dos entrevistados da categoria. 

Ainda a maior porcentagem de participantes Sem Religião foram do diagnóstico 

de Psoríase (25%). 

A Tabela 10 abaixo mostra a distribuição de religião de acordo com o 

diagnóstico dermatológico. 
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Tabela 10: Distribuição da religião de acordo com o diagnóstico dermatológico 

 

 

8.2.10. Critério: Tempo de tratamento 

Sobre o tempo de tratamento médico no Ambulatório de Dermatologia, foram 

coletadas 555 respostas, estando 15,14% dos participantes em tratamento há menos 

de 6 meses; 4,13% de 6 meses a 1 ano; 18,24% de 1 a 3 anos; 23,4% de 3 a 7 anos; 

6,36% de 7 a 10 anos; e a maior parte dos entrevistados (28,22%) referiram estar em 

tratamento há mais de 10 anos. 

A maior porcentagem de participantes que estão em tratamento médico há 

menos de 6 meses foi da clínica de Alergias (70%) e a menor porcentagem do 

diagnóstico de Vasculite/ Vasculopatias (3,22%). 
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Também a maior porcentagem de entrevistados em tratamento no período de 

6 meses a 1 ano foi de participantes com Pênfigo (14,28%). 

O único diagnóstico sem nenhum participante em tratamento no período 1 a 3 

anos foi o de Alergias. Também o único grupo sem nenhum participante em 

tratamento no período de 7 a 10 anos foi de pacientes com mais de uma doença 

dermatológica; sendo que a  maior porcentagem de participantes neste mesmo critério 

foi o diagnóstico de Esclerodermia (17,39%). 

Ainda a menor porcentagem de entrevistados em tratamento há mais de 10 

anos foi o grupo de Alergias (5,88%), e os únicos diagnósticos com metade ou mais 

de participantes nesta mesma categoria foram Lúpus (50,84%) e Psoríase (50%). 

A Tabela 11 abaixo mostra a distribuição de tempo do início do tratamento de 

acordo com o diagnóstico dermatológico. 
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Tabela 11: Distribuição do tempo do início do tratamento de acordo com o diagnóstico 

dermatológico 

 

 

8.2.12. Correlações dos dados Sociodemográficos 

Em relação aos dados Sociodemográficos foi possível observar as seguintes 

correlações: os pacientes com mais idade (p<0,001), do sexo masculino (p<0,001), 

do lar (p=0,005), com maior renda familiar (p=0,035), viúvos (p=0,007), com mais de 

10 anos de tratamento (p=0,001), apresentaram correlação com as categorias 

Pacientes com mais de uma doença e Pacientes com outras doenças. Estes 

resultados indicam então que homens, com mais idade, maior renda, maior tempo de 
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tratamento e sem ocupação no momento da entrevista tendem a apresentar mais de 

uma doença dermatológica neste estudo. 

 
8.2.13. Dados qualitativos do questionário Sociodemográfico 
 
  Para análise dos dados qualitativos foram abordadas as seguintes questões 

abertas ao final do questionário sociodemográfico: Quais as mudanças na vida após 

o surgimento da doença; Quais as mudanças nos relacionamentos sociais; Quais as 

mudanças nos relacionamentos sexuais; e Quais as mudanças no trabalho.  

  A respeito das mudanças na vida após surgimento da doença foram coletados 

559 respostas, sendo que a maior parte dos participantes (476 respostas) descreveu 

ter tido alguma mudança após o surgimento da doença, e apenas 83 pacientes 

descreveram não terem tido nenhuma mudança ou pouca mudança. 

Foram encontradas respostas a respeito dos impactos emocionais da doença 

(insegurança, angústia, constrangimento, autoestima rebaixada, vulnerabilidade, 

desconforto, desesperança, e vontade de morrer); piora na qualidade de vida 

(cuidados intensos, alta frequência em consultas, efeitos colaterais da medicação, 

evitar piscina e praia, evitar alguns tipos de roupas, evitar ficar em pé e dificuldade 

para andar, impossibilidade de fazer atividade física); e sintomas físicos apresentados 

após o surgimento da doença (dores, marcas, coceira, machucados, vermelhidão, 

ferimentos, erupções, queimações, inchaços, odor).  

Abaixo foram destacadas algumas falas que ilustram os sentimentos e as 

dificuldades descritas; as falas foram transcritas na íntegra e sem identificação dos 

pacientes para preservar o sigilo: 

 

"[Mudou] Tudo, até o relacionamento amoroso. Pessoas olham diferente, sofro 
preconceito. Deixa muito triste" 
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"Diversos, a principal delas a restrição social, limitação de afazeres como por exemplo 
exposição ao tempo, dores diárias, muito cansaço, medos, vulnerabilidade" 
 
"Constrangedor as pessoas pensam que é contagioso" 
 
"Fiquei deprecivo, nervoso, tentei até me matar, só médicos me ajudaram" 
 
"Preconceito, rejeição das pessoas que não entendem o problema de pele" 
 
"As mudanças foram principalmente a minha alto estima que caiu muito" 
 
"Muito sofrimento, preconceito, isolamento, solidão, depressão, ansiedade, até 
problema espiritual, cansaço, fadiga, insônia, até vontade e desejo de suicídio" 
 
"Fraquezas, desanimos, dores, inchachos, feridas, depressão, mudou completamente 
parece que tudo parou só vivo ruim, tédio" 
 
"Me sinto sempre mal como se fosse diferente das demais pessoas, minha auto estima 
para baixo" 
 
"Péssima, me sinto constrangida, alguns perguntam porque não vou ao médico" 
 
"Está bem melhor mais eu me preocupo muito não ficar boa porque eu tenho um 
compenheiro eu tenho medo dele me deixar por causa dessa doença" 
 
"Arrumar tempo para ir às consultas e exames, conviver com os efeitos colaterais dos 
medicamentos,acostumar-se a esconder as manchas na pele ou explicar quando 
perguntado" 
 
"Gasto muito tempo tomando remédios, passando pomadas, hidratantes e 
principalmente no hospital chego a vir 3 vezes por semana" 
 
"Tudo para o pior, principalmente no que se refere aos recursos financeiros, bastante 
gastos" 
 
"Inibição de exposição ao público, em locais como praia, piscina, porque alguns estilos 
de vestes (vestuario meio restrito)" 
 
"Tenho vergonha de usar sandalias e, quando a alergia está nas mãos, tenho 
vergonha ao cumprimentar alguém/ Nunca mais fui na manicure e pedicure" 
 
"Mudou muito passei a me incomodar muito pois nunca tive esse tipo de problema 
principalmente na estetica não da pra usar roupa" 
 
"Muitas, a privação do sol é a principal dificuldade de desempenhar tarefas simples 
devido a dor e dificuldade e o convívio social" 
 
"Dificuldade em todas as atividade desde dormir, ir ao banheiro, tomar banho (as mais 
simples e básicas até as mais complexas/ ex. trabalho, estudar)" 
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"As manchas trouxeram mudanças, não queria mais sair de casa nem falar com 
ninguém. Hoje saio porque passo maquiagem para esconder. Hoje ainda tenho 
vergonha, tento esconder" 
 
"Vir várias vezes para São Paulo, pagar passagens de onibus, mesmo que seja meia 
passagem afinal são 1300km" 
 
"Fiquei mais deprimida, não tenho vontade de sair de casa. Quando saio quero voltar 
logo. As feridas doem, sangram" 
 
"A doença trouxe muita coisa ruim, muita ferida, não aguentava nem andar, ferida nas 
mãos e nas pernas" 
 
"Preocupações com o tempo devido as manchas irem aumentando; a dificuldade de 
aceitação também" 
 

  A segunda questão dos dados qualitativos avaliou as mudanças apresentadas 

nos relacionamentos sociais após o surgimento da doença. A respeito deste aspecto 

foram coletadas 509 respostas, sendo que um pouco mais da metade dos 

participantes (255 respostas) relatou ter tido mudanças, e 254 (49%) relataram não 

ter ou ter poucas mudanças neste aspecto,. 

Sobre as mudanças descritas foram coletadas respostas que evidenciam o 

impacto psicológico destas, sendo referido pelos participantes sentimentos de 

isolamento, reclusão, introversão, timidez, mudanças no tratamento das outras 

pessoas, afastamento ou distanciamento de outras pessoas, medo de se relacionar, 

críticas de outras pessoas, olhares de outras pessoas, curiosidade de outras pessoas, 

comentários negativos, estranhamentos, descaso, medo de contágio, nojo, e 

menosprezo. Abaixo foram destacadas algumas falas que ilustram estes aspectos:  

 
"Medo do preconceito, pois muitos não sabem se a psoríase é transmisível e ficam 
com receio de transmitir para os mesmos" 
 
"Algumas pessoas olham desconfiadas ou com receio de tocar na minha pele, tem 
pessoas que não me olham" 
"Um pouco desconfortáveis, pois, muitas das pessoas tem medo de entrar em contato 
comigo, porque pensam que ira adquirir a doença" 
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"No começo senti bastante por perder meus cabelos usava lenço na cabeça, quando 
ia passear nos shoppings ou outros lugares, notava nos olhares uma certa 
discriminação" 
 
"Muitas quando as pessoas percebe, que estamos com feridas no posto eles não fica 
perto, mesmo o lupus não sendo contagioso" 
 
"Quando o lupus está atacado e minha pele ferida evitar pegar onibus vou trabalhar a 
pé porque as pessoas evita tocar em você" 
 
"Aprendi a lidar com as perguntas do que estava acontecendo comigo, se era 
contagioso, se era câncer, etc" 
  
"Não posso beber, cada pessoa tem sua opinião sobre o que devo fazer, comer, beber 
e agir sobre a doença" 
 
"Críticas destrutivas" 
 
"As vezes fica chateada com o que as pessoas falam e perguntam 'Você está careca? 
Está de peruca? " 
 
"Desafio à minha paciência ao ser abordada inúmeras vezes pelas pessoas 
questionando sobre minhas feridas e me dando receitas caseiras" 
 
"Bastante, devido as pessoas me olharem diferente e ficarem me dando diagnóstico 
e fazendo piadas sobre mim" 
 

  A terceira questão avaliada foram as mudanças nos relacionamentos sexuais, 

sendo coletadas 429 respostas neste aspecto, com a maior parte dos participantes 

relatando não ter mudanças ou poucas mudanças neste aspecto, e apenas 114 destes 

relatando alguma mudança. 

Dos participantes relataram alguma mudança, foram identificados sentimentos de 

constrangimento, vergonha, afastamento do parceiro, diminuição da frequência das 

relações, rebaixamento da autoestima, inibição, remédios afetando as relações, falta 

de compreensão do parceiro, falta de libido, insegurança, e medo de contágio pelo 

parceiro. As respostas destacadas abaixo ilustram os sentimentos descritos:  

 

"Por muitas vezes estresse antes, durante e depois, frequência sexual baixíssima, 
também por isolamento e vergonha de se expor" 
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"Tudo, perca de interesse da minha parte, dores, muitas lesões" 
 
"A falta de auto estima prejudica e muito essa parte. A baixa estima por nós mesmo, 
nos impede de se sentir bonita e também de se relacionar com confiança" 
 
"Por conta de ter algumas cicatrizes não me sinto bem em ficar com alguém" 
 
"Devido a auto-estima baixa, é um todo. Pois mesmo que o problema seja rosto e 
couro cabeludo, mexe totalmente com o físico. Perca do interesse sexual" 
 
"Devido aos medicamentos os os relacionamentos sexuais praticamente estão 
pessimos" 
 
"Quando ele me procura para ter relação eu falo que não, falo que ele vai pegar lupus. 
Ele é muito compreensivo, mas me sinto culpada" 
 
"Quando a urticária fica fora de controle, fico com a libido baixa devido ao stress que 
a urticária me causa" 
 
"Não tive relações durante a doença" 
 
"Desisti de me relacionar, talvez por vergonha, expor-me" 
  
"Total, essa foi a área mais afetada de minha vida, quando fiquei doente tinha acabado 
de sair de um namoro, depois sai com poucas pessoas e não deu nada certo" 
 
"Tem pois você muitas vezes não consegue ser tocada ou só quer coçar, então você 
fica envergonhada" 
 
"Constrangimento devido saída de secreções e odor" 
 

  O último aspecto avaliado nos dados qualitativos foram as mudanças 

apresentadas no trabalho após o surgimento da doença. A respeito deste foram 

coletadas 514 respostas, sendo que a maior parte dos participantes (289 respostas) 

relataram ter tido mudanças neste aspecto, e 225 participantes relataram não ter ou 

pouca mudança em relação ao trabalho.  

  Em relação aos participantes que relataram alguma dificuldade, foi levantado: 

dificuldades no emprego por conta da doença, demissão, dificuldade para conseguir 

emprego, afastamento por conta da doença e/ ou tratamento, preconceitos no 

emprego, e preconceitos para conseguir um novo emprego. Foram destacadas as 

seguintes falas, que ilustram as dificuldades descritas:   
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"Todas. Não tenho agilidade. Obs: falto muito devido as dores" 
 
"Atrapalha porque as mãos ficam sensíveis, dores no corpo, não tem como trabalhar. 
Muitas consultas" 
 
"Não posso trabalhar em lugares que tenho que tomar sol. O sol me faz mal" 
 
"Quando em crise, minha capacidade de exercer atividades laborais fica muito 
comprometida. ex: lentidão nos movimentos, dificuldade em levantar e sentar, 
cansaço ao andar e dor ao respirar. obs: as crises ocorrem mais no inverno" 
 
"Atrapalhava as manchas quando eu trabalhava, as pessoas encaravam, 
perguntavam. Chefe aconselhou usar base/ maquiagem para melhorar auto estima" 
"Atrapalha muito para conseguir um trabalho" 
  
"Devido a muitas consultas, a tratamentos de tentativas os chefes não gostam e 
mandam embora" 
 
"As mesmas mudanças são que nem todas as empresas contratam pessoas com 
problemas de pele" 
 
"Depois da doença não consigo mais trabalhar. A sociedade não da oportunidade a 
quem faz algum tratamento. Você é inutio" 
 
"No momento estou desempregada, já tem 5 anos, estou dependendo da minha 
família” 
 
 "Antes eu trabalhava em vendas, e então eu via o olhar das pessoas para mim, e as 
perguntas sobre o que era isso no meu rosto, me impedia de chegar nas pessoas com 
confiança" 
 
"As mudanças são como as pessoas do trabalho te olham por ter a doença acha que 
é contagioso" 
 
"Apenas quando trabalhava, recepcionista, usaca muita maquiagem e disfarce no 
cabelo" 
 
"No trabalho já fui chamada de manchada por uma supervisora" 
 
"Estou afastada e sofri preconceito" 
 

 

8.3. Avaliação de Ansiedade e Depressão 

Do total entrevistado, foram coletados 586 respostas para avaliar os índices de 

Ansiedade e Depressão (Média=9,6706; Desvio Padrão=5,48743), tabulados 

segundo os critérios de avaliação da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 
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(HAD). Do número total, avaliou-se que 34,12% dos participantes apresentaram 

sintomas Depressivos, e 37,71% sintomas Ansiosos. 

Dos diagnósticos avaliados, aqueles com maiores índices de depressão foram 

os participantes do grupo de Alergias (62,5%) e Pênfigo (60%); e os diagnósticos com 

maiores índices de ansiedade foram também do grupo de Alergias (52,63%) e 

pacientes com mais de uma doença dermatológica (50%). 

As Tabelas 12 e 13 abaixo mostram, respectivamente, as distribuições dos 

índices de ansiedade e depressão da escala HAD de acordo com o diagnóstico 

dermatológico. 

 

Tabela 12: Distribuição dos índices de Ansiedade da escala HAD de acordo com o 

diagnóstico dermatológico 
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Tabela 13: Distribuição dos índices de Depressão da escala HAD de acordo com o 

diagnóstico dermatológico 

 

 

8.3.1. Correlações da Escala HAD 

Não foi observado correlação significativa entre os índices de Depressão 

(p=0,214), Ansiedade (p=0,154) e o tipo de diagnóstico dermatológico.  

As variáveis que apresentaram correlação com Depressão foram sexo feminino 

(p=0,01), baixa escolaridade (p=0,016), e baixa renda pessoal (p=0,007), indicando 

uma tendência que mulheres, com baixa escolaridade e baixa renda pessoal 

apresentem sintomas de depressão.  
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Em relação à Ansiedade as variáveis que apresentaram correlação foram sexo 

feminino (p=0,01) e baixa renda pessoal (p=0,013), ou seja, esse resultado indica que 

as mulheres com baixa renda pessoal tendem a apresentar mais sintomas de 

ansiedade. 

 

8.4. Percepção sobre a doença 

Foram coletados o total de 856 respostas dos pacientes entrevistados para 

avaliar a Percepção do participante a respeito de sua doença dermatológica 

(Média=9,6735; Desvio Padrão=5,49169), segundo o Questionário de Percepção de 

Doenças Versão Breve (Brief IPQ). 

Dos diagnósticos avaliados, os que apresentam maiores porcentagens de 

percepção mais negativa sobre a doença foram Pênfigo (100%), Líquen Plano 

(93,54%), Vitiligo (92,85%), Acne/ Hidradenite (91,3%). 

Ainda o diagnóstico de Esclerodermia apresentou a maior porcentagem de 

participantes com uma percepção mais positiva sobre a doença dermatológica 

(37,5%). 

A Tabela 14 abaixo mostra a distribuição do diagnóstico dermatológico de 

acordo com a percepção sobre a doença. 
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Tabela 14: Distribuição do diagnóstico dermatológico de acordo com a percepção sobre a 

doença 

 

 

8.4.1. Correlações da Escala Brief IPQ 

Não foi observada correlação significativa entre a percepção da saúde e o tipo 

de doença dermatológica (p=0,089). No entanto, o critério renda familiar influenciou a 

percepção da doença (p=0,024), ou seja, quanto menor a renda familiar pior a 

percepção em relação à doença. 

 

8.5. Avaliação da Qualidade de Vida 

Para análise do critério de qualidade de vida dos pacientes segundo o Índice 

de Qualidade de Vida em Dermatologia (DLQI) foi avaliada a percepção do paciente 
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sobre as influências da doença dermatológica e do tratamento em sua qualidade de 

vida, de acordo com os subitens: Sintomas e Sentimentos do paciente; Atividades de 

Vida Diárias (AVDS); Atividades de Lazer; Atividades de Escola e/ou Trabalho; 

Relacionamento Interpessoal; e Tempo do tratamento dermatológico. 

De forma geral, as doenças que apresentaram pior qualidade de vida média no 

total do instrumento foram Vasculite/ Vasculopatia (Média=13,1034) e Pênfigo 

(Média=13), seguidas de Lúpus (Média=10,6787), Alergias (Média=10,25), Outras 

doenças dermatológicas (Média=10,3256) e Psoríase (Média=10,1707). Já as 

doenças que apresentaram melhor qualidade de vida média no total do instrumento 

foram Melasma (Média=5,0667), Vitiligo (Média=5,4615) e Alopecia (Média=6,7091). 

No instrumento considerado, a pontuação máxima possível é de 6 pontos no 

subitem Sintomas e Sentimentos do paciente, AVDS, Lazer e Relacionamento 

interpessoal; 5 pontos no subitem Atividades de Estudo e/ou Trabalho; e 3 pontos no 

subitem Tempo de tratamento. 

Desta forma, o diagnóstico de Vasculite apresentou ainda pior qualidade de 

vida média nos subitens Sintomas e Sentimentos do paciente (Média=3,2069), 

Atividades de Escola e/ou Trabalho (Média=2,0345) e Tempo de tratamento 

(Média=0,8276).  

Já o diagnóstico de Melasma apresentou a melhor qualidade de vida média nos 

subitens Lazer (Média=0,9333), Atividades de Escola e/ou Trabalho (Média=0,4), 

Relacionamento interpessoal (Média=0,3333), e Tempo de tratamento 

(Média=0,1333). 

O diagnóstico de Pênfigo apresentou ainda pior qualidade de vida média nos 

subitens AVDS (Média=2,7), Lazer (Média=3,1), e Relacionamento interpessoal 

(Média=2,2). E o diagnóstico de Vitiligo apresentou melhor qualidade de vida média 

nos subitens Sintomas e Sentimentos do paciente (Média=0,9231) e AVDS (Média=1). 

As Tabelas 15, 16, 17, 18, 19 e 20 abaixo mostram os valores de Média e 

Desvio Padrão de cada subitem da escala DLQI por diagnóstico dermatológico. 
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Tabela 15: Subitem: Sintomas e sentimentos (Escala DLQI) 
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Tabela 16: Subitem: AVDS (Escala DLQI) 
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Tabela 17: Subitem: Lazer (Escala DLQI) 
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Tabela 18: Subitem: Trabalho/ escola (Escala DLQI) 
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Tabela 19: Subitem: Relacionamento interpessoal (Escala DLQI) 
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Tabela 20: Subitem: Tempo de tratamento (Escala DLQI) 
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Tabela 21: Total do instrumento DLQI de acordo com o diagnóstico dermatológico 

 

 

8.5.1. Correlações da Escala DLQI 

Foi observado correlação significativa entre os resultados do subitem Sintomas 

e Sentimentos e o diagnóstico (p=0,001). Após teste Post Hoc de Bonferroni foi 

possível observar que essa diferença encontrou-se entre os diagnósticos Vasculite/ 

Vasculopatia e Vitiligo, e entre Vitiligo e Lúpus, sendo que os pacientes com essas 

doenças apresentaram maior pontuação neste item quando comparado com as outras 

enfermidades de pele. 

Também foi observada correlação significativa entre o subitem Lazer e o 

diagnóstico (p=0,05). Após teste Post Hoc foi possível observar que essa diferença 

encontrou-se entre os diagnósticos Alopecia e Vasculite/ Vasculopatia. Esse resultado 
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indica que estes pacientes apresetaram maior prejuízo nas atividades de lazer quando 

comparados com os outros pacientes com doenças dermatológicas. 

O subitem Trabalho correlacionou-se de forma significativa também com o 

diagnóstico (p=0,05), e após teste Post Hoc observou-se que essa diferença se 

encontrou entre os diagnósticos Alopecia e Psoríase, e entre Alopecia e Vasculite/ 

Vasculopatia. Esse resultado indica que esses pacientes apresentaram maior prejuízo 

em relação as atividades laborais quando comparados com os demais pacientes. 

Foi observado também que os pacientes mais jovens apresentaram pior 

percepção em relação ao domínio Sintomas e Sentimentos (p=0,003); maior impacto 

nas Atividades de Vida Diárias (p<0,01); nos subitens Lazer (p=0,01), Trabalho/ 

Escola (p=0,01), e Relacionamento Interpessoal (p=0,01); e no total da Escala DLQI 

(p=0,01). 

A baixa Renda Pessoal influenciou nos seguintes domínios do DLQI: Sintomas 

e Sentimentos (p=0,001), Atividades de Vida Diárias (p=0,003), Trabalho (p=0,001), 

Relacionamento Interpessoal (p=0,001). A baixa Renda Familiar influenciou nos 

seguintes domínios do DLQI: Lazer (p=0,017), Tempo de Tratamento (p=0,041), e no 

total da Escala DLQI (p=0,014). 

 
8.6. Tabelas das Correlações de Pearson 
 

A Tabela 22 abaixo explicita as correlações de Pearson entre os dados 

sociodemográficos e as escalas aplicadas.  
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Tabela 22: Distribuição das correlações de Pearson entre escalas e dados 

sociodemográficos 
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9. Discussão 

 

Quadros dermatológicos são apontados na literatura como doenças 

estigmatizantes, associadas à significativos impactos psicológicos nos sujeitos que a 

vivenciam. São doenças que, além de grande acometimento fisiológico, podem gerar 

ainda sensações e sentimentos de estresse e desvalorização de si mesmo, 

influenciando não apenas a forma como o sujeito vê a si mesmo e a sua autoestima, 

como também seus relacionamentos sociais, por vezes permeados por preconceitos 

e discriminação. Estes impactos são muitas vezes associados à piora na qualidade 

de vida dos pacientes, sendo ainda possível fator desencadeante de quadros 

depressivos e ansiosos, entre outros. 

Este estudo então justifica-se por, não apenas avaliar frequência de depressão 

e ansiedade, e impacto na qualidade de vida de pacientes dermatológicos, mas 

também correlacionar estes dados com aspectos sociodemográficos, como idade, 

sexo, escolaridade, renda, entre outros. A literatura utilizada apontou ainda o baixo 

número de estudos brasileiros sobre aspectos emocionais e dermatologia, sendo que 

também poucos aqueles que investigam aspectos relacionado à qualidade de vida, 

ansiedade e depressão nestes quadros (Cândido, 2012). 

A amostra desta pesquisa foi representativa e constituída por sujeitos em idade 

média de 44,75 anos, sendo os participantes prioritariamente (73,86%) do sexo 

Feminino, como descrito por outros estudos com pacientes dermatológicos (Taborda, 

et al, 2010), e casados (49,56%). Os participantes foram prioritariamente residentes 

da cidade de São Paulo (60,24%), com Segundo Grau Completo (39,66%), 

empregados no período da pesquisa (52,53%), com renda pessoal e familiar de 1 a 3 

salários mínimos (respectivamente 41,65% e 46,12%), e católicos (45,43%). A maior 

parte dos sujeitos na pesquisa referiram estar em tratamento dermatológico há mais 
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de 10 anos (28,22%) e nunca terem passado por internações por este quadro 

(73,01%). 

  O Grau de Escolaridade levantado no estudo foi mais alto do que aquele 

encontrado na literatura (Ludwig, 2007), com 39,66% dos participantes com Segundo 

Grau Completo. Um fator que pode ter corroborado com este aspecto foi um grande 

número de pacientes abordados que não quiseram participar da pesquisa, além dos 

62 protocolos desconsiderados nesta por estarem incorretamente preenchidos. Por 

tratar-se de instrumentos respondidos pelos próprios participantes, infere-se que parte 

daqueles sem estudo ou com menor escolaridade possam considerar-se inaptos à 

participação da pesquisa. 

  No entanto, outro estudo (Anwar, et al, 2016) realizado com diversos quadros 

dermatológicos, em uma clínica especializada na Arábia Saudita, com um total de 254 

participantes, encontrou também elevado Grau de Escolaridade, tendo mais da 

metade dos sujeitos (51,3%) com Ensino Superior Completo. Este encontrou também 

maior parte dos participantes casados (40%) e empregados no momento da pesquisa 

(43,4%), assim como os achados da presente pesquisa. 

Um estudo (Gascón, et al, 2012) realizado com pacientes hospitalizados na Divisão 

de Dermatologia, no mesmo Hospital da presente pesquisa, encontrou média de idade 

(44,5 anos) semelhante à atual pesquisa, e maior parte dos participantes empregados 

(52%). Este aponta, no entanto, porcentagem mais baixa de participantes do sexo 

Feminino (62,6%) e menor Grau de Escolaridade dos sujeitos, com média de 9 a 11 

anos de estudo. 

Os dados sociodemográficos qualitativos apresentaram impressões e 

sentimentos descritos pelos próprios participantes, e apontaram as mudanças 

vivenciadas por estes após o surgimento da doença. As dificuldades descritas 
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complementam a literatura (Ludwig, 2007) ao ressaltar os aspectos psicológicos das 

doenças dermatológicas, mostrando o preconceito sofrido e a falta de informações 

com impacto negativo em quase todos os aspectos da vida dos sujeitos. Os 

sentimentos de inadequação e discriminação vivenciados por pacientes 

dermatológicos, descritos por Ludwig (2007), são encontrados na pesquisa através de 

relatos vivência de preconceito, sentimentos de angústia, insegurança, e medo de 

contágio, que evidenciam a sensação de constrangimento dos sujeitos, isolamento e 

vulnerabilidade. 

Por outro lado, nos relatos discursivos dos dados sociodemográficos quase 

metade dos pacientes relata não ter tido mudanças ou ter tido poucas mudanças nos 

relacionamentos sociais, e não ter tido mudanças ou ter tido poucas mudanças no 

trabalho. Uma pesquisa (Ludwig, et al, 2018), realizada com pacientes do Ambulatório 

de Dermatologia de um Hospital em Porto Alegre, encontra escores baixos de 

qualidade de vida na amostra do estudo, o que demonstra uma percepção de pouco 

prejuízo pelos participantes. Uma inferência das pesquisadoras no estudo é que isso 

se dê possivelmente em função de muito tempo de convivência dos pacientes com a 

doença dermatológica, o que pode resultar em dificuldades na percepção da 

qualidade de vida anterior à doença. Na presente pesquisa é possível levantar esta 

mesma inferência, considerando que grande parte dos entrevistados (28,22%) 

relataram estar em tratamento dermatológico há mais de 10 anos. 

Os índices gerais de sintomas depressivos (34,12%) e ansiosos (37,71%) 

encontrados na pesquisa, através da aplicação da escala HAD, encontram-se abaixo 

daqueles apontados na literatura, além de não ter sido encontrada correlação 

significativa entre os índices de ansiedade e depressão e o diagnóstico dermatológico. 

Gascón (et al, 2012) em um estudo com 75 pacientes com quadros de psoríase, 
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lesões de pele em investigação clínica, lúpus, eczema, pênfigo vulgar, hanseníase e 

epidermólise bolhosa, no mesmo hospital da presente pesquisa universitário, 

apresentou frequências superiores de depressão e ansiedade (respectivamente 

45,3% e 52%), sendo apontada uma correlação estatística entre depressão e 

ansiedade. 

Cândido (2012) em sua pesquisa conclui ainda que mesmo com escores mais 

baixos nos instrumentos, os participantes em entrevistas qualitativas relataram 

grandes prejuízos em sua qualidade de vida, o demonstra que simples a aplicação 

dos instrumentos pode não ser suficiente para aprofundar a totalidade da percepção 

dos prejuízos das doenças pelos pacientes dermatológicos. Este achado corrobora 

com os dados desta pesquisa no sentido que a maior parte dos participantes que 

descreveram mudanças nos dados qualitativos, referiram alterações significativas e 

impactantes após a doença, tanto em relação à qualidade de vida quanto aos 

aspectos psicológicos. A vivência dos sintomas ansiosos e depressivos na realidade 

do sujeito abrange também aspectos singulares à vivência individual e história pessoal 

dos entrevistados. 

Na presente pesquisa maiores índices de sintomas depressivos foram 

encontrados em indivíduos do sexo feminino (p=0,01), com baixa escolaridade 

(p=0,016), e com menor renda pessoal (p=0,007). Os dados vão de encontro com a 

literatura, que associa a depressão à baixa escolaridade, o desemprego e o baixo 

nível econômico, mostrando o impacto destes aspectos socioeconômicos no 

desenvolvimento de maiores índices de sintomas e quadros depressivos; além disso, 

ressalta também maior incidência dos transtornos depressivos em mulheres (Cunha, 

et al, 2012). 
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Um estudo (Peluzo & Blay, 2008) também demonstrou a associação entre 

desemprego e baixa escolaridade com o desenvolvimento de quadros depressivos. 

Este utilizou um inquérito domiciliar, entre maio e junho de 2002, para avaliar a 

percepção da população da cidade de São Paulo sobre depressão. A pesquisa, com 

amostra de 457 sujeitos, também indicou que a escolaridade baixa e o desemprego 

foram fatores associados à possíveis causas de quadros depressivos. 

Outra pesquisa (Molina, et al, 2012) realizada em Unidades Básicas de Saúde 

no Rio Grande do Sul identificou que, em relação à amostra analisada, as mulheres 

apresentaram quase o dobro de prevalência de depressão quando comparadas aos 

homens. Também indivíduos de menores classes econômica apresentaram maiores 

índices de depressão em relação aos indivíduos das outras classes econômicas. A 

pesquisa avaliou ainda a escolaridade, observando maior prevalência de depressão 

entre os indivíduos com menos tempo de estudo. Desta forma, os achados neste 

estudo corroboram com os dados da presente pesquisa.  

Também foram encontrados maiores índices de ansiedade em indivíduos do 

sexo feminino (p=0,01) e com menor renda pessoal (p=0,013). La Rosa (1998) aponta 

em estudo as correlações entre o sexo e o nível socioeconômico com traços de 

ansiedade, associando, assim como os achados desta pesquisa, o sexo feminino e 

baixos níveis socioeconômicos à fatores discriminativos para desenvolvimento de 

sintomas ansiosos. O estudo levanta ainda como hipóteses o fato das mulheres 

sofrerem maiores expectativas sociais e culturais, assim como pressões quanto ao 

ingresso no mercado de trabalho; em relação ao baixo nível socioeconômico, o autor 

aponta a dupla jornada de trabalho, o descanso insuficiente, e o não atendimento 

completo de necessidades básicas também como importantes fatores associados à 

maiores índices de ansiedade. 
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Foi também encontrado maiores índices de depressão nos quadros de Alergia 

e Pênfigo. Knibb e Horton (Knibb & Horton, 2008) sugerem que pessoas com 

diferentes quadros alérgicos experimentam altos níveis de sofrimento psicológico, e 

que as representações a respeito de quem sofre com a doença ainda são amplamente 

ignoradas, mesmo com alto número de pesquisas a respeito do impacto de doenças 

crônicas na qualidade de vida dos pacientes. 

Também uma revisão bibliográfica (Lu, et al, 2018) levantou 1.827 estudos de 

grande escala que avaliassem possíveis associações entre alergia e depressão. O 

estudo conclui que quadros alérgicos aumentam significativamente o risco de 

desenvolvimento de depressão, dados que corroboram com os achados do presente 

estudo. 
Matias e Roselino (Matias & Roselino, 2013) apontam que o pênfigo é também 

uma doença de pele crônica e estigmatizada, sendo que seu tratamento agressivo 

pode representar uma ruptura na vida do sujeito. Seu estudo associa o quadro à 

desenvolvimento de sentimentos de vergonha, isolamento e preconceito, com pioras 

na socialização dos sujeitos (isolamento). Os fatores apontados na pesquisa podem 

estar associados com desenvolvimento de sintomas ou quadros depressivos, de 

acordo com os achados no presente estudo. 

A partir da aplicação do instrumento Brief IPQ a percepção geral sobre a 

doença dermatológica encontrada foi predominantemente negativa, ou seja, houve 

maior percepção de ameaça da doença em todos os diagnósticos investigados. A 

avaliação de uma percepção mais negativa da doença, a partir da utilização deste 

instrumento, associa-se ao maior tempo de diagnóstico, sensação de pouco controle 

da doença, sensação de pouco controle sobre o tratamento, preocupações excessivas 

em relação à doença, e pouca compreensão da doença (Nogueira, Seidl, & Tróccoli, 
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2016). 

Um estudo (Benyamini, et al, 2012) ao investigar a percepção sobre a doença 

e qualidade de vida de pacientes com dermatites de contato e outras doenças 

dermatológicas aponta também elevada preocupação dos participantes em relação à 

doença, baixa percepção de controle sobre a doença e pouca compreensão do 

quadro, ao analisar pacientes com outras doenças dermatológicas.  

Outra pesquisa (Blanco, et al, 2019), também utilizando o Brief IPQ como um 

dos instrumentos de avaliação, investigou a severidade da hidradenite supurativa em 

relação à percepção sobre a doença, depressão, ansiedade e qualidade de vida. Os 

autores concluem que a hidradenite pode prejudicar gravemente o bem-estar 

psicológico e a qualidade de vida, apontando que estes aspectos estão mais 

fortemente associados às crenças da pessoa sobre sua doença do que às avaliações 

de gravidade do quadro pelos médicos. De acordo com a pesquisa, pacientes com 

este quadro percebem sua condição como crônica, com muitos sintomas, 

consequências graves e uma influência emocional negativa, e sentem pouco controle 

pessoal sobre sua doença.  

Um estudo (Fortune, et al, 2002) examinou a contribuição relativa das variáveis 

médicas, percepções da doença, enfrentamento e alexitimia para a variação do 

estresse, angústia e incapacidade em pacientes com psoríase. Também a partir da 

utilização do instrumento Brief IPQ, os autores apontam que comparativamente, a 

percepção sobre a doença foi a variável mais importante no resultado da pesquisa. 

Dos diagnósticos avaliados, os que apresentam maiores porcentagens de 

percepção mais negativa sobre a doença foram Pênfigo (100%), Líquen Plano 

(93,54%), Vitiligo (92,85%), Acne/ Hidradenite (91,3%); já o diagnóstico de 
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Esclerodermia apresentou a menor porcentagem de participantes com uma 

percepção mais negativa sobre a doença (37,5%). 

Um estudo (Laboissière e Taunay, 2016) feito com pacientes com pênfigo 

internados em enfermaria dermatológica ressalta especificidades da doença que 

podem estar associadas à maior percepção de ameaça pelos pacientes. Este aponta 

uma lenta recuperação das lesões, frequente dificuldade de se chegar à um 

diagnóstico, ou ausência deste em alguns casos, lentos efeitos dos tratamentos, 

possível reincidência dos sintomas, e períodos prolongados de internações.  

A respeito do líquen plano uma pesquisa (Monti, et al, 2006) aponta que os 

participantes do estudo associaram ao surgimento ou piora das lesões sentimentos 

de aborrecimentos, nervosismo, ansiedade e estresse. Estes dados corroboram com 

os encontrados nesta pesquisa no sentido de apontarem também maior percepção de 

ameaça da doença pelos pacientes com este quadro. Ainda segundo os autores, o 

perfil dos pacientes com este diagnóstico foi de “uma pessoa nervosa, aborrecida, 

ansiosa, enfim com seu emocional abalado e que muitas vezes apresenta outros 

problemas sistêmicos”, associando a piora dos quadros ao aspecto emocional 

ressaltado.  

Em relação ao vitiligo, um estudo (Topal, et al, 2016) realizado com pacientes 

na Turquia, apontou que apenas 27% dos participantes da pesquisa acreditavam que 

a doença tinha grande impacto em suas vidas, dados contrários aos achados neste 

estudo, que levantaram maior percepção de ameaça da doença pelos pacientes com 

este quadro.  

Também foi encontrada maior percepção de ameaça da doença em pacientes 

com quadros de acne, o que pode justificar-se, segundo estudo (Rebelo-Neves, et al, 

2016) sob crenças errôneas enraizados na cultura. Segundo os autores, a acne é uma 
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doença de grande prevalência na população, e cercada de mitos e crenças populares, 

como a dieta sendo sua principal causa; estresse como possível fator de causa e 

efeito; ou ainda uso de tabaco, falta de higiene facial, contato com o sol, com calor ou 

umidade, uso de maquiagem, entre outros, como fatores desencadeantes do quadro. 

A pesquisa aponta que estas crenças suportam uma representação negativa para os 

pacientes, podendo fortalecer uma representação social mais negativa para os 

pacientes.  

Na presente pesquisa, mesmo que o diagnóstico de esclerodermia tenha 

apresentado menor percepção de ameaça da doença em comparação com os outros 

diagnósticos, ainda assim a maior parte dos pacientes deste quadro apresentaram 

uma percepção mais negativa sobre a doença. Leite e Maia (Leite e Maia, 2013), em 

seu estudo sobre sintomas e adaptação psicológica de pacientes com esclerodermia, 

ressaltaram como sintomas  mais  comuns  informados  pelos  pacientes: dor articular  

(96%), endurecimento/retesamento da pele (90%), azia (89%), dificuldade de 

concentração (88%) e dificuldade de lembrar coisas (88%). Os cinco sintomas com o 

maior impacto foram: dor muscular (91%), dor articular (84%), fenômeno de Raynaud 

(84%), fadiga (83%) e dificuldade para dormir (82%). Além disso, grande parte dos 

participantes (69%) foram identificamos com transtorno da imagem corporal 

associados à esclerodermia. 

Foi encontrado ainda que os participantes da pesquisa com menores rendas 

familiares apresentaram maior percepção de ameaça da doença dermatológica frente 

à saúde, o que pode estar associado à maiores limitações em relação ao tratamento. 

Estas limitações foram levantadas pelos participantes da pesquisa nos dados 

qualitativos, que descreveram dificuldades de transporte, dificuldades na compra de 

medicações, maiores gastos com restrições alimentares, indisponibilidade de 
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ausentar-se do trabalho e receio de perda de emprego, entre outros fatores 

socioeconômicos. 

Segundo Bezerra (et al, 2011) a avaliação subjetiva da saúde considera a ótica 

pessoal do indivíduo de acordo com o que sente, julga e auto avalia em seu estado 

de saúde, de forma que sua percepção é também influenciada pelo contexto cultural 

e psicossocial do sujeito. Para os autores, a percepção precária da saúde modifica a 

maneira como a vida do indivíduo é afetada pelo problema vivenciado, ou pela doença 

sofrida. 

Baseados em estudos brasileiros que investigaram desigualdade social na 

saúde e autopercepção individual desta, os autores (Bezerra, et al, 2011) apontam 

forte associação entre piores condições socioeconômicas e pior percepção do estado 

de saúde, corroborando com os achados da presente pesquisa que apontam 

influência negativa dos fatores socioeconômicos com maior percepção de ameaça 

pela doença dermatológica. 

Neste estudo, a aplicação do instrumento DLQI apontou efeito negativo 

moderado das doenças dermatológicas na qualidade de vida geral dos participantes, 

sendo este impacto maior do que aqueles encontrados na literatura  (Taborda, et al, 

2010). Um estudo utilizando o mesmo instrumento (DLQI) para avaliar a qualidade de 

vida de diferente dermatoses, em um centro de referência em dermatologia no sul do 

Brasil, encontrou média de escore geral evidenciando pouco efeito negativo das 

dermatoses na qualidade de vida, sendo que foi encontrado efeito moderado em 

apenas 21,6% da amostra na pesquisa (Taborda, et al, 2010). 

Foi observado que os pacientes mais jovens apresentaram sintomas e 

sentimentos mais negativos em relação à doença (p=0,003), assim como maior 

impacto nas AVDS (p<0,01), nas atividades de Lazer (p=0,01), nas atividades de 
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escola e/ou trabalho (p=0,01), e nos relacionamento interpessoais (p=0,01). Pacientes 

mais jovens apresentaram também maior impacto na qualidade de vida geral do 

instrumento (p=0,01). Estes dados apontam a idade jovem, neste estudo, como fator 

de impacto negativo na qualidade de vida geral dos pacientes. 

De forma complementar, Araujo (Araujo, et al, 2013) aponta que a percepção 

da qualidade de vida pode ser influenciada por fatores socioculturais, de forma que o 

sujeito pode ser impactado de forma negativa ao perder ou sofrer prejuízos na prática 

de atividades sociais. 

Também a baixa renda apresentou correlação com alguns domínios da 

avaliação de qualidade de vida, impactando em sintomas e sentimentos mais 

negativos do paciente em relação à doença (p=0,001), maiores dificuldades na 

realização das atividades de vida diárias (p=0,003), maiores dificuldades na realização 

das atividades de estudo e/ou trabalho (p=0,001), e maiores dificuldades nos 

relacionamentos interpessoais (p=0,001).  

Já a baixa renda familiar impactou dificultando as atividades lazer (p=0,017) e 

o tempo de tratamento (p=0,041), assim como o escore total da escala DLQI 

(p=0,014), mostrando que a renda familiar influenciou negativamente a qualidade de 

vida geral dos pacientes dermatológicos nesta pesquisa. 

Estes achados corroboram com a literatura ao apontar que aspectos 

econômicos podem influenciar negativamente a qualidade de vida e as formas de 

enfrentamento dos problemas de saúde. Um estudo (Budel, et al, 2011) encontrou 

correlação entre  renda familiar e o aspecto físico do domínio qualidade de vida, 

entendendo que participantes com menores rendas apresentaram maiores 

acometimentos físicos da doença dermatológica. 
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Outra pesquisa (Vagetti, et al, 2013) encontrou elevada prevalência (82,9%) de 

percepção de saúde negativa em idosas que residiam em bairros de baixa renda, 

apontando que aquelas com menores rendas domiciliares apresentaram uma pior 

percepção de saúde. Os autores ressaltam ainda que fatores como má qualidade da 

habitação, dependência econômica ou instabilidade financeira, poderiam influenciar 

diretamente em uma percepção de saúde mais negativa. 

Pereira (Pereira, et al, 2011) observa também em sua pesquisa que a baixa 

renda contribuiu para uma pior percepção de qualidade de vida dos participantes, 

apontando que as piores condições econômicas estariam associadas à pior condição 

de segurança física, menor acesso à recursos, menos oportunidades de adquirir 

novas informações, menores acessos à recreação e lazer, piores condições de 

moradia, e menor disponibilidade de cuidados com a saúde. 

Em relação à qualidade de vida geral do instrumento utilizado (DLQI) as 

doenças que apresentaram pior qualidade de vida média  no total do instrumento 

foram Vasculite/ Vasculopatia (Média=13,1034) e Pênfigo (Média=13), seguidas de 

Lúpus (Média=10,6787), Alergias (Média=10,25), Outras doenças dermatológicas 

(Média=10,3256) e Psoríase (Média=10,1707). As médias apresentadas foram mais 

altas do que aquelas encontradas na literatura (Ludwig, et al, 2006; Taborda, et al, 

2010), demonstrando maior impacto destas doenças a qualidade de vida dos 

pacientes investigados. 

No entanto, o diagnóstico de Melasma apontou pouca influência da doença nas 

atividades de lazer (Média=0,9333), nas atividades de escola e/ou trabalho 

(Média=0,4), nos relacionamentos interpessoais (Média=0,3333), e no tempo de 

tratamento (Média=0,1333). Os achados, mostrando baixo impacto da doença e 
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melhor qualidade de vida neste quadro, não estão de acordo com a literatura 

pesquisada (Freitag, 2007), que aponta maior prejuízo na qualidade de vida destes 

pacientes. No entanto, nesta pesquisa a maior parte dos participantes relataram já 

conviver com a doença por período de 7 a 10 anos, ou superior à 10 anos, o que pode 

estar associado à maiores adaptações ao quadro. 

Uma característica interessante desta pesquisa foi ter estudado aspectos 

emocionais em diferentes dermatoses, diferenciando-se de muitos trabalhos, nos 

quais são avaliadas dermatoses específicas (Benyamini, et al, 2012; Budel, et al, 

2011; Chiang, et al, 2015; Dowlatshahi, et al, 2014). 

O estudo apresenta algumas limitações como, por exemplo, não ter utilizado 

grupo controle para comparação dos dados encontrados. Também foi uma limitação 

do presente estudo ter utilizado um protocolo autoaplicável com quatro instrumentos, 

sendo na coleta de dados avaliado que grande parte dos participantes consideraram 

o protocolo como longo e potencialmente cansativo, dificultando a coleta dos dados 

investigados. 

Outra limitação foi a dificuldade de comparação com outros estudos que 

correlacionassem aspectos sociodemográficos, depressão, ansiedade, qualidade de 

vida e percepção sobre a doença dermatológica, devido a escassez de estudos com 

esta abrangência. No entanto, esta limitação aponta a importância de se 

desenvolverem mais estudos na área. 

Outros aspectos como avaliação do estresse, que está associado ao 

surgimento e agravamento dos quadros, e avaliações longitudinais, com início no 

diagnóstico e acompanhamento durante todo o tratamento, seriam de grande valia 

para que se possa aprofundar o conhecimento sobre quadros dermatológicos. 
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10. Conclusão  

O estudo proporcionou as seguintes conclusões:  

1) Foram encontrados baixos índices de sintomas depressivos (34,12%) e 

ansiosos (37,71%) na amostra investigada, além de não ter sido encontrada 

correlação significativa entre os índices de ansiedade e depressão e o diagnóstico 

dermatológico.  

2) Dos diagnósticos avaliados, os quadros de Alergias (62,5%) e Pênfigo (60%) 

apresentaram maior frequencia de depressão; e os quadros de Alergias (52,63%) e 

Pacientes com mais de uma doença dermatológica (50%) apresentaram maior 

frequencia de ansiedade. 

3) Foi encontrada correlação estatisticamente significativa entre os sintomas 

depressivos e o sexo feminino (p=0,01), a baixa escolaridade (p=0,016), e a baixa 

renda pessoal (p=0,007). 

4) Foi encontrada percepção predominantemente negativa sobre a doença 

dermatológica em todos os diagnósticos investigados.  

5) Dos diagnósticos avaliados, os quadros de Pênfigo (100%), Líquen Plano 

(93,54%), Vitiligo (92,85%) e Acne/ Hidradenite (91,3%) apresentam percepção mais 

negativa sobre a doença. 

6) Foi encontrada correlação significativa entre a percepção negativa sobre a 

doença dermatológica e baixa renda familiar.  

7) Foi encontrado efeito negativo moderado das doenças dermatológicas na 

qualidade de vida geral dos participantes. 

8) Dos diagnósticos avaliados, os quadros de Vasculite/ Vasculopatia 

(Média=13,1034), Pênfigo (Média=13), Lúpus (Média=10,6787), Alergias 
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(Média=10,25), Outras doenças dermatológicas (Média=10,3256) e Psoríase 

(Média=10,1707) apresentaram pior qualidade de vida. 
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Anexo 1 – Questionário Sócio Demográfico 

Data da entrevista:____/____/_____   Protocolo nº:_____________ 

Nome: ________________________________________________ RGHC:_______________ 

Idade: ________________anos 

Cidade em que reside:____________________________ 

Ocupação:_____________________________________ 

Nível educacional:__________anos que estudou 

Renda pessoal: _____ Renda familiar: _______Quantas pessoas vivem com essa renda?___ 

Estado civil atual:  (   ) Solteira  (   ) Casada/Amasiada  

     (   ) Viúva  (   ) Separado/Divorciado 

Tempo de relacionamento com parceiro atual:______________________________________ 

Religião: (   ) Católica  (   ) Espírita/Kardecista (   ) Não tem religião  

    (   ) Evangélica/Crente/Protestante   (   ) Outras _____________ 

Diagnóstico clínico: __________________________________________________________ 

Quando se iniciou o tratamento desta doença?__________________________ 

Quantas internações você teve devido a este diagnóstico?____________________ 

Qual(ais) as mudanças em sua vida após o surgimento da doença? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais as mudanças nos relacionamentos sociais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais as mudanças nos relacionamentos sexuais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais as mudanças no trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão- HAD 

Protocolo n º: ____________________ 

Leia todas as frases. Marque com “X” a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido 

na ÚLTIMA SEMANA. Marque apenas uma resposta para cada pergunta. 

A 1) Eu me sinto tenso ou contrariado: 

3(   ) A maior parte do tempo 

2(   ) Boa parte do tempo 

1(   ) De vez em quando 

0(   ) Nunca 

 

D 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas  

coisas de antes: 

0(   ) Sim, do mesmo jeito que antes 

1(   ) Não tanto quanto antes 

2(   ) Só um pouco 

3(   ) Já não sinto mais prazer em nada 

 

A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como 

se alguma coisa ruim fosse acontecer: 

3(   ) Sim, e de um jeito muito forte 

2(   ) Sim, mas não tão forte 

1(   )Um pouco, mas isso não me preocupa 

0(   ) Não sinto nada disso 

 

D 4) Dou risada e me divirto quando vejo  

coisas engraçadas: 

0(   ) Do mesmo jeito que antes 

1(   ) Atualmente um pouco menos 

2(   ) Atualmente bem menos 

3(   ) Não consigo mais 

 

A 5) Estou com a cabeça cheia de  

preocupações:  

3(   )  A maior parte do tempo 

2(   )  Boa parte do tempo 

1(   )  De vez em quando   

0(   )  Raramente 

 

D 6) Eu me sinto alegre: 

3(   )  Nunca 

2(   )  Poucas vezes 

1(   )  Muitas vezes 

0(   )  A maior parte do tempo 

 

A 7) Consigo ficar sentado à vontade e  

me sentir relaxado? 

0(   ) Sim, quase sempre 

1(   ) Muitas vezes 

2(   ) Poucas vezes 

3(   ) Nunca 

 

 

D 8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 

3(   ) Quase sempre 

2(   ) Muitas vezes 

1(   ) De vez em quando 

0(   ) Nunca 

 

A 9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como 

um frio na barriga ou um aperto no estômago: 

0(   ) Nunca 

1(   ) De vez em quando 

2(   ) Muitas vezes 

3(   ) Quase sempre 

 

D 10) Eu perdi o interesse de cuidar de minha 

aparência: 

3(  ) Completamente 

2(  ) Não estou mais me cuidando como eu deveria 

1(  ) Talvez não tanto quanto antes 

0(  ) Me cuido do mesmo jeito que antes 

 

A 11) Eu me sinto inquieto, como se  

eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum: 

3(  ) Sim, demais 

2(  ) Bastante 

1(  ) Um pouco 

0(  ) Não me sinto assim 

 

D 12) Fico esperando animado as coisas boas que 

estão por vir: 

0(  ) Do mesmo jeito que antes 

1(  ) Um pouco menos do que antes 

2(  ) Bem menos do que antes 

3(  ) Quase nunca 

 

A 13) De repente, tenho a sensação de  

entrar em pânico: 

3(  ) A quase todo momento 

2(  ) Várias vezes 

1(  ) De vez em quando 

0(  ) Não sinto isso 
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D 14) Consigo sentir prazer quando assisto um 

bom programa  de  televisão, de  rádio, ou  quando 

leio alguma coisa: 

0(  ) Quase sempre 

1(  ) Várias vezes 

2(  ) Poucas vezes 

3(  ) Quase nunca
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Anexo 3 - Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia - DLQ-1 
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Anexo 4 - Questionário de Percepção de Doenças Versão Breve (Brief IPQ) 

Este questionário é sobre o que você pensa sobre a sua doença. Não existe resposta certa ou errada, 

o que importa é que você escolha a alternativa que melhor represente a maneira como você percebe 

a sua doença. Por exemplo: 

Quanto você acha que é responsável pela sua saúde? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não sou responsável pela minha saúde          Sou totalmente responsável pela minha saúde 

Para a questão acima, caso você pense que tem muita responsabilidade pela sua saúde, mas que 

não é totalmente responsável por ela, você poderia circular o número 8 ou o número 9, por exemplo. 

Se você acha que tem pouca responsabilidade pela sua saúde poderia circular o número 1 ou o 

número 2, e assim por diante 

Da mesma maneira, para as questões a seguir, por favor, circule o número que melhor corresponda 

ao seu ponto de vista. 

1-Quanto a doença afeta sua vida? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não afeta em nada minha vida                                         Afeta gravemente a minha vida 

2-Quanto controle você sente que tem sobre sua doença? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Absolutamente nenhum controle                                          Tenho extremo controle 

3-Quanto você pensa que o tratamento pode ajudar a melhorar sua doença? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não ajudará em nada                                                                           Ajudará extremamente 

4-Quanto você sente sintomas (sinais, reações ou manifestações) da sua doença ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não sinto nenhum sintoma                                                        Sinto muito sintomas graves 

5-Quanto você está preocupado(a) com sua doença? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nem um pouco preocupado                                                          Extremamente preocupado 

6-Até que ponto você acha que compreende a sua doença? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não compreendo nada                                                       Compreendo muito claramente 

7-Quanto a sua doença o(a) afeta emocionalmente? (Por exemplo, faz você sentir raiva, 

medo, ficar chateado ou depressivo). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Não me afeta emocionalmente em nada          Afeta-me muitíssimo emocionalmente 

8-Quanto tempo você pensa que sua doença irá durar? Explique. 

 

 

 

9-Por favor, liste os fatores mais importantes que você acredita que causaram a sua doença. As 

causas mais importantes pra mim são: 

1ª. 

2ª. 

3ª.  

Muito obrigada por sua colaboração! 
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Anexo 5 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº .......................... 

 APTO: .................. 

BAIRRO:........................................................................CIDADE  ..................................... 

CEP:..............................TELEFONE:DDD(............) ............................................................ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL 

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

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

_____________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Frequência de depressão e ansiedade, percepção em 
relação à doença, e impacto na qualidade de vida de pacientes com doenças dermatológica 
PESQUISADOR: Ana Carolina de Oliveira 

CARGO/FUNÇÃO: Psicóloga                          INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 06/135575 

ORIENTADOR: Dr. Maurício Ferreira Domingos 

CARGO/FUNÇÃO:  Médico                       
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COLABORADOR : Maria Rita Polo Gascón 

CARGO/FUNÇÃO: Psicólogas                          INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 06/85260 

UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Psicologia do Instituto Central 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 
 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 18 meses 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA   UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa intitulada: “Frequência de 

depressão e ansiedade, percepção em relação à doença, e impacto na qualidade de 

vida de pacientes com doenças dermatológica”. Sua participação é completamente 

voluntária e você é livre para recusar caso não se sinta à vontade para participar, 

tendo avaliar a frequência de depressão, a percepção em relação à doença e impacto 

desta na qualidade de vida de pacientes com doenças dermatológicas. 

Caso você opte por participar, a pesquisa consistirá na aplicação de quatro 

instrumentos: 1) Questionário sócio demográfico, que envolve questões relativas à 

sua idade, ocupação, renda pessoal estado civil, dentre outras; 2) Escala Hospitalar 

de Ansiedade e Depressão; 3) Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia; 4) 

Questionário de Percepção de Doenças Versão Breve. Esse estudo tem como 

beneficio direto a possibilidade, de você ser encaminhado ao atendimento psicológico, 

se assim desejar. 

A aplicação dos questionários acontecerá no ambulatório da Clínica de Dermatologia 

da Faculdade de Medicina de São Paulo, com duração de em média 45 minutos.  Caso 

se sinta desconfortável com as perguntas, você pode pedir para parar a qualquer 

momento. 

As informações obtidas são sigilosas e seu nome não será revelado. O dia e horário 

para a realização das atividades acima será combinado anteriormente. 
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 Em qualquer etapa do estudo, você poderá ter acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 

Psicológa Maria Rita polo Gascón, que pode ser encontrado na Divisão de Psicologia 

do Instituto Central – térreo, telefone:3069-6188. Se você tiver alguma consideração 

ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 

ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br  

Lembramos que se no decorrer da pesquisa você quiser desistir, não será prejudicado 

no atendimento em qualquer serviço deste hospital e que não há despesas pessoais 

para o participante em qualquer fase do estudo, como também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação.  

 Para finalizar gostaríamos de reafirmar nosso compromisso em utilizar os dados e o 

material coletado somente para esta pesquisa. 

 Mais uma vez, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

 

----------------------------------------------------                       _____________________________ 

Maria Rita Polo Gascón                                               Ana Carolina de Oliveira 

Psicóloga                                   Psicóloga                                        

CRP:06/85260                                                               CRP: 06/135575 

Pesquisadora                                                                Pesquisadora 

 

 

 


