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Você sabe o que é  
URTICÁRIA CRÔNICA?
Urticária crônica é uma doença de pele que afeta de 1 a 3% 
da população mundial.1 Leva ao surgimento de vergões 
avermelhados (urticas) que coçam, duram até 24 horas  
e não deixam marcas na pele.1-6 Até metade dos portadores  
de urticária crônica apresentam também angioedema  
(grande inchaço).2,4-6

A urticária é chamada crônica quando as lesões continuam 
aparecendo e desaparecendo por um período maior que seis 
semanas, na maioria dos dias ou todos os dias.1,2,4,6-9

Os mecanismos que levam ao aparecimento da urticária crô-
nica ainda são pouco conhecidos, mas sabe-se que existe 
liberação de uma substância chamada histamina por uma 
célula denominada mastócito.1-3 Essa substância age nos va-
sos sanguíneos e na pele, gerando a vermelhidão e inchaço 
característicos dessa doença.1-3

Não é conhecida a real causa da doença.8 

Quem tem urticária crônica, 
SENTE O QUÊ?
Os portadores de urticária crônica sentem coceira, pinicação, 
queimação ou dor no local onde aparecem as lesões, chamadas 
de urticas e/ou angioedema.1-3,6

ANGIOEDEMA
Até metade dos pacientes com urticá-
ria podem apresentar angioedema, que 
aparece como um grande inchaço cor 
da pele ou róseo, principalmente nos lá-
bios, pálpebras, pés, mãos e genitais.1-3,6  
É provocado pela ação da histamina nas ca-
madas mais profundas da pele. Pode demo-
rar até 72 horas para desaparecer.2,3

URTICAS

As urticas podem ter formatos e tamanhos 
diversos, serem isoladas ou formar grandes 
placas.1-3 Aparecem em qualquer parte e 
podem ocupar grandes áreas do nosso 
corpo. Normalmente são avermelhadas ou 
róseas.2,3 Cada urtica dura de minutos até 
24 horas, mas uma crise de urticária crônica 
pode ser constante com urticas aparecendo e 
desaparecendo continuadamente.1-3
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Quais os tipos de urticária crônica?
QUAL EU TENHO?
As urticárias crônicas, que duram mais que 6 semanas, podem  
ser de dois tipos: espontâneas e induzidas.1-3,12

Espontânea 

Aparece espontaneamente, 
sem que algum fator 

conhecido desencadeie as 
lesões.1,2 A causa ainda não 
é conhecida.1,2 Acredita-se 

que quase metade dos casos 
tenham origem autoimune, 
isto é, nosso próprio corpo 

fabrica anticorpos que,  
de alguma forma, estimulam 

os mastócitos a liberar 
histamina.1-3

Induzida 

As lesões são 
desencadeadas rapidamente 

ao se expor a pele a 
estímulos conhecidos, 

como estímulos físicos (frio, 
sol, calor, entre outros). 3,12 
Existem vários subtipos. 

Subtipos de urticária crônica induzida:

Dermografismo:  
por fricção ou atrito  

de um objeto 3,12

Urticária ao Frio:  
por exposição ao vento,  

água fria e/ou objeto gelado3,12

Urticária de Pressão Tardia: por 
pressão contínua sobre a pele, 

como nas solas dos pés ao 
ficar muito tempo em pé, único 
tipo em que as urticas surgem 

tardiamente, após 4 - 8 horas3,12

Urticária solar:  
por exposição ao sol  

ou luz visível3,12

Urticária ao calor localizado: 
formação de urtica no local  

de um calor localizado,  
por exemplo,  

bolsa de água quente3,12

Angioedema vibratório:  
por exposição a uma vibração, 

por exemplo, uso de uma 
britadeira3,12

Urticária colinérgica: pelo 
aumento da temperatura 

corporal que pode ocorrer  
em exercícios, banho  
quente, estresse3,12

Urticária aquagênica: ao 
contato com água em qualquer 

temperatura3,12

Urticária de contato: pelo 
contato da pele com substâncias 
desencadeantes, como plantas, 

frutas, látex, químicos  
e cosméticos 3,12
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Leve as cartelas ou frascos, receitas com os tratamentos 
já realizados. Se não tiver, tente anotar o nome e dosagem 
dos remédios, e se houve alguma melhora com seu uso.2,3

Além disso, fotografe as lesões e os inchaços! Isso ajuda 
muito, pois muitas vezes você não está em crise na consulta.

1
23

?

Preparando−se para  
A CONSULTA
Algumas informações serão fundamentais para a primeira con-
sulta, para que o médico possa fazer o diagnóstico correto  
e completo, além de indicar o melhor tratamento.2,3 Portanto, 
siga os passos ao lado para preparar-se para a consulta:

 Anote ou tente lembrar-se de:

► Quando aconteceu a primeira crise?  
E a crise atual, iniciou-se há quanto tempo? 2

► Com que frequência tem lesões? 2,3 

► Em que parte do corpo ocorrem  
com maior frequência? 2

► Quanto tempo uma urtica demora  
para desaparecer? 2,3

► E em que horário do dia você  
tem mais crises? 2

► Antes da primera crise, você estava  
doente, tomando algum remédio  
ou estava estressado? 1,3

► Percebe alguma coisa que faça aparecer  
ou piorar as crises? 2,12
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Como se faz o diagnóstico  
DA URTICÁRIA CRÔNICA?

O diagnóstico de urticária crônica é clínico, isto é, feito por meio 
das informações que seu médico conseguirá na sua consulta.2,3 
O médico levará em conta a história da sua doença e os sinto-
mas que você tem.2,3 Essa fase é muito importante e toda a infor-
mação que trouxer sobre sua urticária será bem-vinda.

Depois o médico fará um exame completo da sua pele, para ob-
servar suas urticas, formatos e localizações.2,3

Se necessário, caso suspeite de uma urticária crônica indu-
zida, o médico poderá realizar testes com desencadeantes 
desse tipo de urticária, como teste com água, cubo de gelo ou 
calor, entre outros.1,3,12 Esses testes são realizados rapidamente 
na própria consulta.

Para o diagnóstico da urticária crônica 
somente são necessários exames de 
sangue básicos para avaliar sua saúde 
geral. Testes alérgicos não precisam 
ser solicitados, pois alergia raramente 
é causa de urticária crônica.1-3
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Como é viver com  
URTICÁRIA CRÔNICA?
Não é fácil ter urticária crônica.

Imagine ter bolinhas vermelhas (urticas) que aparecem/desapa-
recem e coçam, praticamente todos os dias. Em alguns casos, 
ainda existe o inchaço (angioedema), principalmente facial.1-3 
Além da vergonha pela presença das lesões, a coceira inco-
moda muito.4 

E ISSO LEVA A: 
▪ Cansaço, irritabilidade  

e falta de energia5,6

▪ Tristeza e desesperança4,9

▪ Estresse4,9

▪ Depressão4,9

▪ Ansiedade4,9

▪ Isolamento social4,9

Portadores de urticária crônica tem qualidade de vida semelhante 
ou pior que portadores de doenças cardíacas ou outras doenças de 
pele consideradas graves como psoríase e vitiligo.4,7,10

A boa notícia é que apesar de ser uma 
doença crônica, não é contagiosa nem 
mortal.3,4,6 E tem controle!

QUEM TEM  
URTICÁRIA CRÔNICA: 
▪ Falta nas atividades do  

trabalho e escolares5,7

▪ Restringe suas atividades  
sociais e de descanso5,7

▪ Tem dificuldade nos 
relacionamentos com 
outras pessoas e também 
nas relações familiares e 
amorosas, pois os outros não 
compreendem seus sintomas6

▪ Não consegue dormir direito,  
pois tem mais crise à noite6

▪ Muda seus hábitos na  
esperança de melhorar5

▪ Sente medo de ter uma  
crise a qualquer momento,  
sem que essa peça licença4

▪ Tenta esconder sua doença5
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O que  
DEVO EVITAR?
Muitos pacientes com urticária crônica acabam fazendo vários 
tipos de restrições, pois relacionam suas crises com determina-
do tipo de alimento, substância ou situação. O que se observa 
é que toda essa restrição acaba comprometendo ainda mais a 
qualidade de vida.

O importante é considerar cada portador como um indivíduo úni-
co e com características próprias, avaliando se aquela situação 
ou substância está relacionada com a sua urticária.

Situações e substâncias que podem favorecer ou agravar  
o quadro de urticária crônica:

Aumento da temperatura corporal 
desencadeado pelo calor, estresse  
e ingestão de bebidas alcoólicas 1-3

Roupa apertada1,3

Medicamentos, principalmente  
anti-inflamatórios não hormonais como  

ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, 
fenilbutazona, indometacina, 

diclofenaco, naproxeno, cetoprofeno, 
piroxicam, nimesulida, entre outros1-3

E raramente, corante amarelo 
tartrazina que pode ser encontrado nas 

substâncias coloridas artificialmente 
como alguns doces, bebidas, temperos, 

entre outros3
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Como tratar sua 
URTICÁRIA CRÔNICA?
A urticária crônica não tem cura, mas tem controle.1-3 

Procure um médico especialista, alergista ou dermatologista.  
O médico será capaz de orientá-lo sobre o melhor tratamento 
para o seu caso.

Atualmente o tratamento de urticária é realizado em escalada de 
degraus, começa-se no primeiro degrau e conforme a boa res-
posta ou a não a essa etapa, passa-se às outras. O principal tra-
tamento ainda são os anti-histamínicos anti-H1, conhecidos como 
antialérgicos.1-3 Se não houver melhora com esse tipo de medica-
ção, existe a possibilidade de adição de outras mais complexas.1-3  
Seu médico saberá indicá-las.

O uso de corticoide via oral ou injetável não deve ser feito 
continuadamente para a urticária crônica, pelos efeitos co-
laterais graves que produzem com o longo uso (como ca-
tarata, osteoporose e obesidade).1 Usa-se somente por até  
10 dias para diminuir as crises.3

O mais importante do tratamento é: 

►  Não se medicar sem ajuda médica especializada

► Respeitar as etapas do tratamento conforme indicação  
do seu médico

► Tomar as medicações indicadas diariamente, pois a falha 
pode piorar o percurso do tratamento

► Acreditar que essa é uma doença que tem controle e que 
cada pessoa é um ser diferente. Para cada portador existirá 
um tratamento adequado, com doses individualizadas.

Não desanime e vá atrás do controle da sua urticária! 

Para ajudar seu médico a avaliar sua melhora, preencha diaria-
mente o questionário UAS (escore da atividade da urticária).11 Ele é 
simples e curto e dará uma nota semanal a sua urticária. Por meio 
dessa nota será possível avaliar a sua melhora. Está disponível no 
site do GUIA para ver ou imprimir http://urticaria.org.br/informacoes-
-uteis/uas/ ou http://urticaria.org.br/wp-content/uploads/2015/04/Ta-
bela_UAS-7.pdf 
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GUIA - O que é? E quem somos?
O GUIA - Grupo de Urticária, Informação e Apoio é uma as-
sociação sem fins lucrativos, criada em 2014. Foi fundado e é 
dirigido, atualmente, por três médicas dermatologistas que tra-
balham diretamente e há muitos anos com essa doença.

O objetivo do GUIA é melhorar a qualidade de vida dos portado-
res dos diversos tipos de urticária por meio da informação, apoio, 
divulgação, desenvolvimento e difusão de atividades, programas e 
projetos que possibilitem aos portadores de urticária um conheci-
mento amplo sobre a sua doença, mantendo sempre os aspectos 
científicos, éticos e social.

Na nossa página de internet, nas nossas redes sociais e nas 
reuniões, você encontrará muita informação atualizada sobre a 
sua doença. Também poderá compartilhar experiências e saber 
as dificuldades de outros portadores. 

O GUIA acredita que esse conhecimento complementa seu tra-
tamento medicamentoso.

Use nossas vias de comunicação para tirar suas dúvidas so-
bre a doença. Envie suas perguntas que responderemos, dê 
sua opinião sobre nosso trabalho. Sua visão é muito impor-
tante para melhorarmos sempre. 

Cadastre-se para receber nosso boletim informativo mensal. 
Seja parceiro do GUIA. Precisamos de sua ajuda!

Contate-nos:

www.urticaria.org.br ou www.guia.org.br

www.facebook.com/guiagrupodeurticaria

www.instagram.com/guiagrupodeurticaria/

contato@urticaria.org.br
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