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RESUMO 

 

Introdução: O aumento da expectativa de vida da população e a diminuição da 
mortalidade infantil, somados ao aumento vertiginoso das doenças crônicas no País, em 
especial nas crianças, provocaram o surgimento de um novo grupo que também merece 
atenção – os cuidadores. Avanços políticos e ações de saúde têm-se voltado não apenas 
para o portador específico do agravo ou doença, mas também para seu entorno, 
considerando os determinantes sociais de saúde e todos os envolvidos. As 
manifestações decorrentes da Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) podem 
impactar de forma negativa na Qualidade de Vida (QV) tanto do paciente quanto de sua 
família. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a QV do responsável pela criança com 
APLV e a sobrecarga imposta pela doença. Métodos: Foi realizado um estudo 
observacional, do tipo série de casos, tendo como referência o responsável pela criança 
com APLV. Foram entrevistados 18 responsáveis por crianças com suspeita diagnóstica 
de APLV, com aplicação de questionário multidimensional utilizando os instrumentos 
WHOQOL-abreviado e Caregiver Burden Scale (CBScale). Foram excluídos os 
pacientes de primeira consulta e crianças maiores de 06 anos. O teste t de Student foi 
utilizado na comparação das médias e a correlação linear de Pearson foi utilizada nas 
correlações entre os scores do WHOQOL-abreviado e os escores do CBScale, assim 
como entre os escores desses questionários, em relação às variáveis: idade da criança, 
idade do cuidador, tempo de diagnóstico, renda e escolaridade. Resultados: A idade 
média das crianças foi de três anos, com tempo médio de diagnóstico de 32 meses, e 
38,9% apresentavam alergia à soja associada. O tempo médio de amamentação 
exclusiva foi de três meses. Todas estavam em dieta de restrição por mais de três meses. 
A maioria dos responsáveis eram mães (88,9%). Foi observada uma diminuição da QV 
dos responsáveis, e os domínios meio ambiente e físico apresentaram os resultados mais 
baixos. A análise do questionário CBScale demonstrou sobrecarga de trabalho, tendo os 
escores mais altos, os domínios tensão geral, ambiente e isolamento. Conclusão: O 
estudo contribuiu para a reflexão sobre QV em cuidadores de crianças com APLV, já 
que são escassos os trabalhos na literatura brasileira sobre o tema. Os resultados podem 
colaborar para a construção de linhas de cuidado que envolva não apenas o paciente, 
mas toda a sua família, considerando os aspectos relacionados à QV e sobrecarga dos 
cuidadores. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem sido apontada como cenário de 
destaque por ampliar o acolhimento e a atenção aos cuidadores, utilizando e 
disponibilizando melhor os recursos locais voltados para a saúde. 
 
Descritores: qualidade de vida, cuidadores, criança, doença crônica e hipersensibilidade 
alimentar. 



ABSTRACT 

 

Introduction: Increased life expectancy of the population and the reduction of infant 
mortality, coupled with a dramatic increase of chronic diseases in the country, 
especially in children, caused the emergence of a new group that also deserves attention 
- caregivers. Political developments and health actions have turned not only to the 
specific carrier of the disorder or disease, but also to its surroundings, considering the 
social determinants of health and all involved. The manifestations due to allergy to cow 
milk Protein (CMPA) can negatively impact the Quality of Life (QoL) of the patient 
and his family. This research aimed to evaluate the QoL responsible for the child with 
CMPA and the burden of the disease. Methods: An observational study was conducted, 
the number of cases of type, with reference to the responsible for the child with CMPA. 
They interviewed 18 parents of children with suspected CMPA with multidimensional 
questionnaire using the WHOQOL-abbreviated instruments and Caregiver Burden Scale 
(CBScale). Patients first consultation and children older than 06 years were excluded. 
The Student t test was used to compare means and Pearson correlation was used in the 
correlations between the scores of the WHOQOL-abbreviated and scores CBScale, as 
well as between the scores of the questionnaires, regarding the variables: age of the 
child , age of the caregiver, diagnostic time, income and education. Results: The mean 
age was three years, with median time from diagnosis of 32 months and 38.9% were 
allergic to soy associated. The mean duration of exclusive breastfeeding was three 
months. All were restricted diet for more than three months. Most responsible were 
mothers (88.9%). It was observed a decrease in QOL of those responsible, and the areas 
environment and physical showed the lowest results. The analysis of the questionnaire 
showed CBScale work overload, with the highest scores, the general tension fields, 
environment and insulation. Conclusion: The study contributed to the reflection on 
QOL in caregivers of children with CMPA, since there are few studies in the Brazilian 
literature on the subject. The results may contribute to the construction of lines of care 
that involves not only the patient, but all his family, considering the aspects related to 
QOL and caregiver burden. The Family Health Strategy (FHS) has been identified as 
prominent scenario for expanding the reception and attention to caregivers, using and 
providing better local resources devoted to health. 
 
Key words: quality of life, caregivers, children, chronic disease and food 
hypersensitivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1. Domínios e facetas do WHOQOL-abreviado 29 

Quadro 2. Questões do WHOQOL-abreviado 30 

Quadro 3: Cálculo da média, na escala de 4 a 20, de cada domínio do 
WHOQOL-abreviado, segundo a OMS 

32 

Quadro 4: Cálculo da média, na escala de 0 a 100, para cada domínio do 
WHOQOL-abreviado, segundo a OMS 

33 

Quadro 5. Escores médios do WHOQOL-abreviado obtidos em estudos sobre 
AA 

43 

Quadro 6. Escores em percentual do WHOQOL-abreviado obtidos em estudos 
com diversas patologias infantis 

44 

Quadro 7. Escores médios do CBScale obtidos em estudos com diversas 
patologias 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Perfil dos responsáveis pela criança com APLV atendida em serviço 
de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

35 

Tabela 2. Perfil de acompanhamento em serviços de saúde pela criança com 
APLV atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 
2015 

36 

Tabela 3. Caracterização das reações adversas à ingestão de leite pela criança 
com APLV atendida em serviço de referência no município de Salvador - 
Bahia, 2015 

37 

Tabela 4. Alergias e outras patologias associadas na criança com APLV 
atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

37 

Tabela 5. Características do período gestacional, parto e amamentação da 
criança com APLV atendida em serviço de referência no município de 
Salvador - Bahia, 2015 

38 

Tabela 6. Média e média percentual geral e dos domínios do WHQOL-
abreviado dos responsáveis pela criança com APLV atendida em serviço de 
referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

38 

Tabela 7. Média e percentual geral e dos domínios do CBScale dos 
responsáveis pela criança com APLV atendida em serviço de referência no 
município de Salvador - Bahia, 2015 

39 

Tabela 8. Correlação linear geral e entre os domínios da qualidade de vida e 
sobrecarga dos responsáveis pela criança com APLV atendida em serviço de 
referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

39 

Tabela 9. Resultado das correlações lineares entre a qualidade de vida e a 
sobrecarga dos cuidadores, em relação ao perfil do responsável e da criança 
com APLV atendidos em serviço de referência no município de Salvador - 
Bahia, 2015 

40 

Tabela 10. Resultado das correlações lineares entre os domínios do 
WHOQOL-abreviado, em relação ao perfil do responsável e da criança com 
APLV atendidos em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 
2015 

40 

Tabela 11. Resultado das correlações lineares entre os domínios do CBScale, 
em relação ao perfil do responsável e da criança com APLV atendidos em 
serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

41 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AA – Alergia Alimentar 

APLV – Alergia a Proteína do Leite de Vaca 

APS – Atenção Primária a Saúde 

AVC – Acidente Vascular Cerebral 

CBScale – Caregiver Burden Scale 

DC – Doença Crônica 

DCNT – Doença Crônica não Transmissível 

DP – Desvio Padrão 

DRACMA – Diagnosis and Rationale for Action Against Cow’s Milk Allergy  

ESF – Estratégia de Saúde da Família 

FAPQ – Food Allergy Parent Questionnaire  

FAQL-PB – Food Allergy Quality of Life - Parental Burden  

FAQLQ-PF – Food Allergy Quality of Life Questionnaire - Parent Form 

HEOM – Hospital Especializado Otávio Mangabeira 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  

IgA – Imunoglobulina A  

IgE – Imunoglobulina E  

ISAAC – International Study of Asthma and Allergies in Childhood 

MS – Ministério da Saúde 

OMS – Organização Mundial de Saúde  

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde 

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios 

QV – Qualidade de Vida  

SESAB – Secretária de Saúde do Estado da Bahia 

SMS – Secretária Municipal de Saúde  

SPS-FA – Scale of Psychosocial factors in Food Allergy 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TCLE – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

TGI – Trato Gastrointestinal  

TPO – Teste de Provocação Oral 

WAO – World Allergy Organization Diagnosis  

WHOQOL – World Health Organization Quality of Life 

 



SUMÁRIO  

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................ 11 

1.1 DOENÇA CRÔNICA NA INFÂNCIA ..................................................... 11 

1.2 QUALIDADE DE VIDA ............................................................................ 15 

1.3 ALERGIA ALIMENTAR .......................................................................... 18 

DEFINIÇÃO E INCIDÊNCIA ........................................................................ 18 

DIAGNÓSTICO E EVOLUÇÃO .................................................................... 20 

MECANISMO IMUNOLÓGICO ................................................................... 21 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO ................................................................. 22 

2. JUSTIFICATIVA ..................................................................................... 24 

3. OBJETIVOS ............................................................................................. 25 

3.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................ 25 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO .................................................................. 25 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .......................................... 26 

4.1 TIPO DE ESTUDO .............................................................................. 26 

4.2 CENÁRIO ............................................................................................. 26 

4.3 SUJEITOS ............................................................................................. 27 

4.4 INSTRUMENTO .................................................................................. 28 

QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO, ECÔNOMICO E 
PSICOSSOCIAL .......................................................................................................... 28 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA ........................................... 28 

QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA SOBRECARGA DO CUIDADO
 ........................................................................................................................................ 33 

4.5 LOGÍSTICA DO TRABALHO DE CAMPO .................................... 33 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS ...................................................................... 34 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................... 34 

5. RESULTADOS ......................................................................................... 35 

6. DISCUSSÃO ............................................................................................. 42 



REFERÊNCIAS ................................................................................................ 54 

APÊNDICE A .................................................................................................... 63 

APÊNDICE B .................................................................................................... 65 

APÊNDICE C .................................................................................................... 68 

APÊNDICE D .................................................................................................... 69 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 DOENÇA CRÔNICA NA INFÂNCIA 

O Brasil, nos últimos 60 anos, vem passando por um processo de transição em 

vários aspectos, incluindo epidemiológico e de saúde. Essa mudança tem levado a um 

aumento da expectativa de vida, traduzido como envelhecimento da população e queda 

nos índices de mortalidades. Percebe-se que as Doenças Crônicas (DC) vêm 

aumentando principalmente em decorrência da melhora dos determinantes sociais, como 

moradia, emprego e acesso a serviços de saúde. O amplo acesso, o conhecimento sobre 

imunização, o aleitamento materno e a reidratação oral, também contribuem para a 

redução da mortalidade de crianças no primeiro ano de vida. Vale ainda ressaltar que as 

mudanças de comportamento, principalmente em relação a alimentação alcançadas por 

meio de programas educativos, também contribuem para a redução dos índices de 

mortalidade infantil (SILVA et al., 2014; DUARTE et al., 2012; MARTINS et al., 

1996). 

Desde o momento do diagnóstico da DC, os indivíduos e suas famílias passam a 

ter novas responsabilidades, tais como regime de tratamento específico, conhecer a 

doença e lidar com incômodos físicos; perdas nas relações sociais, financeiras, trabalho 

e lazer, ameaças à vida e à preservação da esperança. A complexidade destes fatores fez 

com que muitos autores desenvolvessem estudos com o objetivo de analisar, sobe 

diferentes aspectos, o impacto desta condição sobre a Qualidade de Vida (QV) das 

pessoas acometidas (SILVA et al., 2014; DUARTE et al., 2012; MARTINS et al., 

1996). 

A DC na infância engloba todas as patologias, de base biológica, psicológica ou 

cognitiva, cujo curso exige controle e acompanhamento por um tempo prolongado, 

igual ou superior a três meses, que produza dependência medicamentosa ou de dietas 

especiais, limitação funcional ou cuidados médicos específicos (SILVA, 2001 apud 

DUARTE et al., 2012; VIEIRA et al., 2009; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2002). Tais condições podem possuir um curso demorado e progressivo, 

acarretando um impacto na capacidade funcional da criança, levando a constantes 
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internações com possível agravamento de suas condições físicas (AZEVEDO et al., 

2013) e também impactando em seu desenvolvimento emocional. A DC poderá alterar o 

estado físico e mental assim como o envolvimento com o meio, restringindo a 

autonomia da criança, gerando apatia e passividade (CASTRO; PICCININI, 2002). 

As principais condições crônicas podem ser divididas em DC não transmissível 

(DCNT); e DC transmissível (BRASIL, 2008 a), mas, no presente estudo, o foco será 

nas DCNT. Geralmente a DC acarretará um mau funcionamento de algum dos sistemas 

do corpo humano e provável diminuição da qualidade de vida do indivíduo assim como 

de toda a sua família (DUPAS et al., 2012; SILVA et al., 2010; VIEIRA et al., 2009). 

Em especial na Alergia Alimentar (AA) os principais sistemas envolvidos são o sistema 

imunológico e digestório. 

Estima-se que 80% dos doentes crônicos estão nos países de média e baixa 

renda. Atualmente, sabe-se que os determinantes sociais podem influenciar não apenas 

numa melhor qualidade de vida, mas também no surgimento e na prevenção de diversas 

patologias, em especial as condições crônicas. Os menos favorecidos, possivelmente 

pela falta de informação, exposição a alguns agentes causadores e uma dieta mais pobre, 

além de estarem susceptíveis a maiores níveis de estresse no trabalho e na vida social, 

são os mais comprometidos. Em contra partida, as pessoas com acesso a informação 

possuem menores riscos, tal situação pode ser consequência do acesso a melhores 

serviços de saúde e a atividades de lazer, e a possibilidade de uma dieta balanceada e 

melhor alimentação desde o período intrauterino até a fase adulta (CAMPOS, 2013; 

DUNCAN et al., 2012; SCHIMDT et al., 2011). Estudo realizado para avaliação da 

sobrecarga dos cuidadores de crianças com paralisia cerebral, relatou uma maior 

sobrecarga nos cuidadores em famílias com piores condições socioeconômicas 

(CAMARGO et al., 2009).  

O aumento da incidência de DCNT na população economicamente ativa acarreta 

dificuldades socioeconômicas, pois gera um maior custo financeiro para a sociedade, 

para o sistema de saúde e para o indivíduo e suas famílias, impactando diretamente nas 

Metas de Desenvolvimento do Milênio (DUNCAN et al., 2012). Estima-se que, entre os 

anos de 2006 a 2015, haverá uma perda de US$ 4,18 bilhões na economia do País 
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(SCHIMDT et al., 2011) decorrente do aumento da carga das DCNT. Tal fato ocorre, 

principalmente, devido à diminuição da produtividade do trabalho e da renda familiar 

do indivíduo acometido e, no caso das crianças, dos seus cuidadores (GOULART, 

2011). 

A DC tem-se tornado uma epidemia mundial que vem acarretando uma mudança 

do perfil da morbi-mortalidade, sérios problemas financeiros e de saúde pública. Só em 

2008, as DCNT foram responsáveis por 63% dos óbitos no mundo, estando 78% destes 

concentrados em países de baixa e média renda. Segundo a Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS), de 2005 a 2015 mais de 380 milhões de pessoas morrerão de uma 

doença crônica (BRASIL, 2008 a).  Na infância, as maiores prevalências das DCNT são 

a fibrose cística, doenças hepáticas, cardiopatias congênitas, asma, paralisia cerebral e 

câncer (CASTRO; PICCININI, 2002). 

No Brasil, em 2008, a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (PNAD) 

indicou que um terço dos entrevistados (60 milhões) afirmou possuir ao menos uma DC 

e 5,9% reconheceram possuir três ou mais (GOULART, 2011). Em 2009, 72,4% dos 

óbitos foram relacionados a essas doenças, estando mais concentrados nas Regiões 

Norte e Nordeste do País (DUNCAN et al., 2012).  

Provavelmente o aumento desses agravos nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, se dá pela transição epidemiológica com redução das taxas de 

fecundidade e natalidade, forte combate às doenças infectoparasitárias e às afecções 

agudas na infância com consequente aumento da expectativa de vida da população 

(BALTOR et al., 2013; BRASIL, 2008 a).  

Estudo realizado no ano de 2008, em quatro hospitais pediátricos públicos no 

Rio de Janeiro, demonstrou que 47,6% das internações foram decorrentes de DCs. Se os 

casos de internação por doença epidêmica (dengue) ocorridos na época fossem 

excluídos da análise, esse percentual poderia chegar a 60,4% (DUARTE et al., 2012). 

Em países ricos, os óbitos por DCNT são menos elevados, alguns estudos apontam para 

uma estimativa entre 15 e 18% de crianças portadoras de DC, sendo que 7% podem 

apresentar limitações em suas atividades no dia a dia (CASTRO; PICCININI, 2002). 
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A diversidade das restrições impostas pela DC, principalmente nas crianças, 

exige uma mudança na qualificação e oferta dos cuidados de saúde, devendo ser levado 

em consideração o papel do cuidador no apoio, tratamento e coordenação da atenção 

prestada. Entende-se como cuidador primário a pessoa que assume a maior parte dos 

cuidados, dividindo o tempo de suas responsabilidades habituais com a agenda de 

cuidados das crianças (BLANES, 2005; MELO et al., 2011). 

Quando um membro da família necessita de cuidados especiais, a organização e 

a estrutura familiar são remodeladas, afetando de forma particular os seus cuidadores 

primários, dos quais 90% são os próprios familiares (BLANES, 2005). No caso de 

crianças com necessidades especiais, geralmente são as mães que estão envolvidas com 

possibilidade de desvio de funções para o cuidado continuado, levando a uma 

diminuição do empoderamento feminino, uma vez que grande parte dessas mulheres é 

forçada a deixar o trabalho para cuidar de seus filhos (ZERBETO; CHUN, 2012; MELO 

et al., 2011; OLIVEIRA; LIMONGI, 2011; GOULART, 2011). Tal fato pode 

influenciar na redução dos ganhos familiares e repercutir diretamente na capacidade de 

sustento da família. Tais ações acabam impactando a esfera macroeconômica ou 

governamental e a esfera microeconômica, representada pelo âmbito familiar, que 

muitas vezes estão associadas à ocorrência de ansiedade e depressão nos cuidadores 

(GOULART, F.A, 2011). 

A maneira como o cuidador responde aos estresses e à sobrecarga dessas 

doenças poderá se refletir no tratamento e evolução do paciente, sendo essas respostas 

muitas vezes influenciadas por seus valores, experiências e crenças (BLANES, 2005). 

Em geral, os responsáveis pelos doentes crônicos apresentam certo grau de ansiedade, 

depressão e maiores níveis de estresse quando comparados à população geral, com uma 

maior predisposição dos cuidadores mais velhos e solteiros (FERREIRA et al., 2012).  

O conhecimento do impacto das DCs nos cuidadores poderá ajudar na melhora 

da qualidade de vida dessas pessoas e, consequentemente, numa melhora da assistência 

prestada aos pacientes, favorecendo o surgimento de ações de saúde mais eficazes 

(FERREIRA et al., 2012; MELO et al., 2011).  
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1.2 QUALIDADE DE VIDA 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “um completo 

bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença” (FLECK et al., 

2000). Dessa forma, destaca-se a necessidade de uma visão global durante o tratamento, 

que não seja direcionada somente à doença, mas também às repercussões desta na vida 

do paciente. A avaliação do impacto e do comprometimento nas atividades do dia a dia 

e na percepção da saúde do próprio individuo fez com que a OMS constituísse um 

Grupo de Qualidade de Vida (Grupo WHOQOL), visando o desenvolvimento e a 

elaboração de instrumentos que fossem capazes de avaliar a QV dentro de uma 

perspectiva transcultural. Assim, definiram QV como sendo “[...] a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto de  sua cultura e no sistema de valores em 

que vive em relação a suas expectativas, seus padrões e suas preocupações” (FLECK et 

al., 2000).  

Nesta definição, fica claro que o ambiente econômico e social no qual o 

indivíduo está inserido influencia nas suas decisões e comportamentos voltados para a 

saúde. Em busca de um instrumento que permitisse melhorar a atenção à saúde, a OMS 

elaborou um questionário para avaliação da QV, o World Health Organization Quality 

of Life (WHOQOL) o qual, de forma subjetiva, analisa seis domínios: físico, 

psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente e 

espiritualidade/crenças pessoais. Tal questionário pode ser encontrado na versão 

completa com 100 questões (WHOQOL-100) ou na sua versão reduzida com 26 

questões (WHOQOL-abreviado) (FLECK et al., 1999; FLECK et al., 2000).  

Além dos questionários elaborados pela OMS, pode-se citar o SF-36 (Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey), também frequentemente 

utilizado em nosso país e validado por Ciconelli e colaboradores em 1999. O 

questionário é multidimensional, constituído por 36 questões que englobam 8 domínios: 

capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos 

sociais, aspectos emocionais e saúde mental. O escore final é representado por uma 

escala de 0 a 100, na qual 0 corresponde à pior QV e 100 a uma melhor QV 

(CICONELLI et al., 1999). Além deste, pode-se mencionar o Índice de Qualidade de 
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Vida de Ferrans e Powers, traduzido e validado por Kimura e Silva também no ano de 

1999. Este está dividido em 33 itens, com as respostas numa escala crescente que varia 

de 1 a 6, e distribuído em 4 domínios: saúde / funcionamento, socioeconômico, 

psicológico / espiritual e família. Quanto maior for o escore, melhor a QV (KIMURA; 

SILVA, 2009). 

A princípio, os instrumentos de avaliação da QV foram direcionados para 

adultos e idosos e, quando se pretendia avaliar a QV em crianças, utilizava-se a 

percepção dos pais, pois se considerava que as crianças não teriam a capacidade de 

responder tais questionamentos (SOUZA et al., 2014). Entretanto, na atualidade, 

diversos estudos demonstram que é possível avaliar a QV dessa população mesmo que a 

sua percepção seja contrária a de seus pais, respeitando a capacidade e o limite da faixa 

etária, a fim de que socializem suas expectativas e experiências (SOUSA et al., 2014). 

Entre os instrumentos voltados para essa faixa etária no País, Sousa e colaboradores em 

2014, destacaram o Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI) validado 

por Assumpção e colaboradores, no ano de 2000, o Pediatric Quality of Life Inventory 

(PedsQL) version 4.0 validado por Klatchoin e colaboradores, em 2008, e o Kidscreen-

52 validado por Guedes e colaboradores, em 2011. A idade do público-alvo desses 

questionários varia de 4 a 18 anos, o número de questões, entre 23 e 53 e, em média, são 

distribuídos em 6 domínios (SOUSA et al., 2014).  

Com o aumento da expectativa de vida da população, em conjunto com o avanço 

da medicina, o uso de novas tecnologias e a consequente melhora do diagnóstico e 

prognóstico, pode-se observar um crescimento das doenças de curso prolongado e o 

surgimento de uma figura importante - o cuidador. Em busca da quantificação e 

influência dos aspectos sociais, emocionais e físicos do ato de cuidar, surgiu a 

necessidade de se avaliar a qualidade de vida e a sobrecarga imposta pela doença nesta 

“nova população”.  

Estudo com cuidadores de crianças e adolescentes com alterações de linguagem 

e fala (ZERBETO; CHUN, 2012), através da utilização do WHOQOL-abreviado, 

demonstrou uma diferença significativa na QV, em especial no domínio psicológico, 

quando comparados aos cuidadores de crianças ou adolescentes sem queixas, o que, 
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segundo os autores, podem estar relacionados às sobrecargas psicológica, financeira e 

do cuidado com a criança, gerando sentimentos de incerteza e ansiedade. Outro dado 

interessante neste estudo é que os cuidadores das crianças e adolescentes do sexo 

feminino demonstraram piores índices de QV quando comparados aos cuidadores das 

crianças e adolescentes do sexo masculino, principalmente nos domínios sociais e 

psicológicos. 

Outro fator que merece atenção no cuidado ao doente e de grande importância na 

abordagem ao cuidador é a influência do nível de sobrecarga do cuidar. A avaliação e a 

atenção a quem cuida desses pacientes crônicos se tornam de extrema importância no 

atual contexto da saúde pública (RESENDE et al., 2005). Atualmente, no País 

encontram-se alguns instrumentos validados e utilizados na avaliação da sobrecarga do 

cuidador, são eles: Burden Interview (Entrevista de Sobrecarga), Escala de Sobrecarga 

Familiar e o Caregiver Burden Scale – CBScale (Escala de Sobrecarga do Cuidador). 

No Brasil, ainda não existem instrumentos validados que avaliem a QV e a 

sobrecarga do cuidado do responsável pela criança com AA, muito menos voltados para 

a APLV. Entretanto, na língua inglesa, há alguns instrumentos específicos para os 

cuidadores de crianças com AA, tais como: 

• Food Allergy Quality of Life - Parental Burden (FAQL-PB) (KNIBB e 

STALKER, 2013). 

• Scale of Psychosocial factors in Food Allergy (SPS-FA) (CORTES et al., 

2013). 

• Food allergy knowledge, attitudes, and beliefs questionnaires (GUPTA et 

al., 2010). 

• Food Allergy Quality of Life Questionnaire - Parent Form (FAQLQ-PF) 

(DUNNGALVIN et al., 2008). 

• Food Allergy Parent Questionnaire (FAPQ) (LEBOVIDGE et al., 2006). 
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As políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para a atenção básica, 

devem englobar um grupo complexo que envolve a população, comunidade, família e 

indivíduo, focando não somente na doença ou em suas limitações, mas também nos 

índices de melhoria da qualidade de vida (AZEVEDO et al., 2013; CAMPOS et al., 

2013). O investimento ao acesso à Atenção Primária à Saúde (APS) é uma dessas 

políticas que merecem atenção por contribuir para o combate da mortalidade por DC 

(AZEVEDO et al., 2013; DUNCAN et al., 2012). Entretanto, faz-se necessário ainda 

um maior investimento no desenvolvimento e implantação de estratégias de políticas 

públicas integradas com o intuito de melhorar a qualidade de vida e minimizar o 

impacto financeiro e social destas condições (CAMPOS, 2013; BRASIL, 2008 a).  

1.3 ALERGIA ALIMENTAR 

DEFINIÇÃO E INCIDÊNCIA 

A AA é uma entidade clínica resultante da sensibilização de um indivíduo a uma 

ou mais proteínas alimentares, absorvidas através da mucosa intestinal permeável. As 

reações alimentares à ingestão de alimentos, independente da causa, são chamadas em 

conjunto de reações adversas aos alimentos. Quando essas reações envolvem 

mecanismos imunológicos, a denominação utilizada é de hipersensibilidade alimentar 

ou alergia alimentar (PEREIRA et al., 2008; BRICKS, 1994; KODA; BARBIERI, 

1984).   

Qualquer alimento pode desencadear uma reação alérgica, porém, em cerca de 

90% dos casos, a alergia se deve às proteínas de um grupo de oito alimentos, 

considerados os mais alergênicos. Nesse grupo encontramos o leite de vaca, a soja, ovo, 

o trigo, o peixe, frutos do mar, amendoim e castanhas (SANCHEZ et al., 2014). De 

todos esses, o leite de vaca se apresenta como o mais comum causador de AA na 

infância, provavelmente por ser o alimento do grupo supracitado mais ofertado a essa 

população e com o maior potencial alergênico. Desta forma, a APLV configura-se como 

uma reação adversa do sistema imunológico às proteínas do leite de vaca, 

principalmente à caseína, à alfa-lactoalbumina e à beta-lactoglobulina (FIOCCHI et al., 

2010). 
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As doenças alérgicas vêm sendo estudadas ao longo dos anos, e os achados 

mostram um aumento substancial da prevalência e da incidência desses problemas. Um 

estudo importante sobre doenças alérgicas, o International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood (ISAAC), em 1998, avaliou a prevalência de asma, rinite e 

eczema atópico em escolares ao redor do mundo e encontrou aumento dessas patologias 

em diversas regiões. No entanto, em relação à alergia alimentar, não existem estudos de 

maior abrangência que avaliem a sua epidemiologia, o que acaba por gerar dados 

divergentes. Isso acontece em parte por falha no diagnóstico, já que é uma entidade 

nosológica que apresenta sintomas variados que se confundem com outras patologias, 

pois não têm um método objetivo para sua confirmação o que, muitas vezes, leva a uma 

superestimação das informações dos indivíduos com suspeita de AA. Segundo World 

Allergy Organization (WAO), conforme o Diagnosis and Rationale for Action Against 

Cow’s Milk Allergy (DRACMA) são encontradas duas epidemiologias na alergia 

alimentar, a autorrelatada e a confirmada pelo Teste de Provocação Oral (TPO) 

(FIOCCHI et al., 2010). Ainda segundo os achados encontrados no DRACMA, estudos 

na década de 90 compararam a percepção da alergia com o diagnóstico real, e a 

incidência relatada encontrada foi de 12,4% a 25% sendo confirmada em apenas 1,5% a 

3,5% dos casos (FIOCCHI et al., 2010; SOLE et al., 2007). 

Até 1950, a incidência de alergia alimentar era baixa, cerca de 0,1% a 0,3% das 

crianças. Estudos da década de 70 e 80 demonstraram um aumento nesse parâmetro, 

alcançando valores entre 1,8% a 7,5% (VIEIRA et al., 2010). Hoje, estima-se que até 

cerca de 6% a 8% das crianças menores de três anos e 3,5% dos adultos apresentam essa 

condição (ARAYA et al., 2010; ZEIGER, 2008; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 

2007; VILLARES et al., 2006).  

O crescente número de indivíduos com AA eleva o custo médico, financeiro e 

social para as famílias envolvidas e para o sistema de saúde, e isso pode contribuir de 

maneira negativa na percepção da QV dos mesmos (ZEIGER, 2003).  
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DIAGNÓSTICO E EVOLUÇÃO 

Apesar dessa prevalência relevante, muitas crianças não são diagnosticadas 

precocemente. O diagnóstico é baseado principalmente na história clínica e, portanto 

depende da capacidade recordatória dos sintomas pelos pacientes e, em relação às 

crianças pelas suas famílias, e na sensibilidade do médico em afastar outras condições 

com manifestações parecidas. Além disso, a sintomatologia é vasta, variando desde uma 

dermatite atópica a uma enterocolite, confundindo-se com várias entidades clínicas e 

contribuindo para os erros diagnósticos. Infelizmente, encontramos muitos profissionais 

da saúde incrédulos, subestimando os sintomas, e outros os hiperestimando, levando os 

pacientes a dietas restritivas com repercussões nutricionais importantes e 

desnecessárias. (COCCO et al., 2007; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 2007).  

A evolução clínica da APLV depende de vários fatores: desde a característica do 

mecanismo imunológico responsável pelas manifestações clínicas, passando por uma 

terapêutica eficaz e até pelas características do paciente em questão. Dessa forma, 

muitas crianças desenvolvem tolerância ainda na infância e outras, entretanto, podem 

permanecer com algum grau de sensibilização por anos (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E 

IMUNOPATOLOGIA, 2007).  

A APLV, principalmente com os sintomas gastrointestinais, é por vezes o início 

da marcha atópica ou marcha alérgica (GONZÁLEZ; ARANCIBIA, 2006). Essa 

marcha está relacionada com o desenvolvimento da história natural das doenças 

alérgicas, podendo ser definida como uma sequência natural dos sinais e sintomas das 

doenças atópicas, os quais, em determinado momento, podem ficar mais proeminentes, 

enquanto outros diminuem. Geralmente a marcha atópica inicia-se com a dermatite 

atópica, evoluindo para alterações gastrointestinais, como as provocadas pela AA, e, 

posteriormente para afecções do trato respiratório superior (rinite) podendo nos casos 

mais graves evoluir para a asma (BOECHAT; FRANÇA, 2008; AVIÑA; GAYTAN, 

2006). Alguns estudos já demonstram que a sensibilização prévia ao leite e ao ovo na 
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primeira infância predispõe o surgimento da asma na idade adulta (RHODES et al., 

2001). 

MECANISMO IMUNOLÓGICO  

A maioria das reações a alimentos acontece na infância, principalmente dentro 

do primeiro ano de vida. Isso se deve à imaturidade da barreira da mucosa intestinal e à 

deficiência fisiológica de Imunoglobulina A (IgA) associadas a fatores genéticos e 

ambientais, culminado em uma reação inflamatória local ou generalizada. A exposição 

ao alérgeno nos primeiros anos de vida também é determinante para o desenvolvimento 

de atopia, pelas características especiais do sistema imunológico nessa faixa etária 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 2007; CARVALHO JÚNIOR, 2001; BRICKS, 

1994).  

A mucosa gastrointestinal recebe diariamente inúmeros antígenos pela 

alimentação e necessita, portanto, apresentar características especiais do ponto de vista 

imunológico. Nessa região, encontramos elevados números de macrófagos, 

polimorfonucleares, células dendrídicas e linfócitos (PEREIRA et al., 2008), que são 

elementos suficientes no mecanismo de defesa normal. Tais mecanismos englobam a 

barreira mecânica do epitélio do trato gastrointestinal (TGI), a flora intestinal, o ácido 

gástrico, as secreções biliares e pancreáticas e a motilidade intestinal – mecanismos 

inespecíficos – e os mecanismos específicos, que são o tecido linfóide associado ao TGI 

(GALT) e seus componentes associados à IgA secretora (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E 

IMUNOPATOLOGIA, 2007). Para que haja o surgimento da AA, observa-se então uma 

junção de fatores: a genética, dieta com proteínas com capacidade alergênica e quebra 

dos mecanismos de defesa do TGI (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 2007). 

A alergia alimentar é classificada segundo os mecanismos imunológicos 

envolvidos e pode ser mediada por Imunoglobulina E (IgE), do tipo mista, e não 

mediada por IgE (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 2007). A reação mediada por 
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IgE, também conhecida como hipersensibilidade imediata, resulta da liberação de 

substâncias vasoativas por mastócitos ou basófilos fixos ao anticorpo IgE (KODA; 

BARBIERI, 1984). Os sintomas mais frequentes nesse caso são reações cutâneas (ex. 

urticária), reações gastrointestinais (ex. vômitos), reações respiratórias (ex. asma) e 

reações sistêmicas (ex. anafilaxia). As alergias do tipo mista são mediadas por IgE e por 

células, com participação de linfócitos T e citocinas pró-inflamatórias e, como exemplo 

clínico, temos a dermatite atópica e a esofagite eosinofílica. Por fim, a alergia não 

mediada por IgE, também conhecida por hipersensibilidade retardada, engloba as 

reações citotóxicas, as reações por imunocomplexos e as mediadas por células, nestes 

casos, clinicamente o paciente apresenta enteropatias (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 

2007; COCCO et al., 2007; COCCO, 2005). 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO 

O tratamento da APLV é essencialmente nutricional e se baseia em dois pilares: 

a exclusão do alérgeno alimentar responsável pelo quadro clínico e o uso de fórmulas ou 

dietas hipoalergências (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 2007; VILLARES et al., 

2006). Na APLV, muitas vezes a conduta utilizada é a prescrição de fórmulas infantis 

hidrolisadas ou extensamente hidrolisadas. No Brasil, o Estado de São Paulo é o único 

que, em 28 de novembro de 2007, através da Resolução SS – 336/2007 normatizou o 

programa de dispensação de fórmulas infantis especiais a pacientes com APLV 

atendidos pelo SUS (SÃO PAULO, 2007). 

Infelizmente, no município de Salvador ainda não existe uma resolução que 

regulamente ou normatize a dispensação dessas fórmulas especiais para as crianças com 

AA, principalmente, a APLV, o que pode aumentar ainda mais a ansiedade e a 

preocupação dos familiares, principalmente pela dificuldade de custeio dessas fórmulas.  

Em relação à prevenção, os estudos são conclusivos apenas no que diz respeito 

ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses, e à amamentação continuada por, 

pelo menos, dois anos com gradativa introdução alimentar (ZEIGER, 2003). As dietas 

de exclusão durante a gestação ainda não são recomendadas, pois podem deteriorar o 
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estado nutricional da mãe e do feto, além de que os estudos ainda são inconclusivos 

quanto a sua eficácia (GONZÁLEZ; ARANCIBIA, 2006). 

Segundo Botelho (2006), a alimentação é componente prioritário nas sociedades 

contemporâneas e tem repercutido, de forma crescente, na área da saúde. O momento da 

refeição, muitas vezes, repercute na organização familiar sendo de fundamental 

importância para o compartilhamento das conquistas e análise das adversidades, 

consolidando os vínculos sociais e estruturais do indivíduo. Portanto, de alguma forma, 

a APLV pode influenciar de maneira negativa na QV, principalmente nas emoções, nas 

tomadas de decisão, nos relacionamentos e no dia a dia do paciente, assim como dos 

seus familiares no que diz respeito aos sentimentos de isolamento, frustração, escolha 

limitada dos alimentos, custo elevado desses alimentos, medo constante de 

contaminações, culminando na restrição do lazer familiar e sociabilização dessa família 

(DE LORENZO et al., 2011). 
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2. JUSTIFICATIVA 

O aumento da expectativa de vida da população e a diminuição da mortalidade 

infantil somado ao aumento vertiginoso das DCs no País, em especial nas crianças, 

fizeram com que surgisse um novo grupo que também merece atenção - os cuidadores. 

Avanços políticos e ações de saúde têm-se voltado não apenas para o portador 

específico do agravo ou doença, mas também para seu entorno, considerando os 

determinantes sociais de saúde e todos os envolvidos (CAMPOS, 2013; ZERBETO; 

CHUN, 2012). 

Em 2006, através do Pacto pela Saúde e, posteriormente, pelo Plano de Ações 

Estratégicas para Enfrentamento das DCNT no Brasil, a APS se consolidou como fonte 

de controle e combate a essas enfermidades. No que se refere ao cuidado com a família 

dos doentes crônicos, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem sido apontada como 

cenário de destaque por ampliar o acolhimento e a atenção aos cuidadores. As ações 

desenvolvidas nesse nível de atenção podem reverter em diminuição de custos para o 

sistema, já que os recursos locais passam a ser mais bem disponibilizados e utilizados. 

A APLV possui bom prognóstico, e cerca de 80% das crianças melhoram a 

partir dos dois anos de idade. Porém, o aumento expressivo da prevalência desse agravo 

pode impactar de forma negativa na QV tanto do paciente quanto de sua família. A 

necessidade do uso de uma fórmula alimentar hipoalergênica acarreta um aumento dos 

custos muitas vezes fora do padrão da sociedade brasileira. Além do alto custo dessas 

fórmulas especiais, a relativa demora na melhoria dos sintomas, a possibilidade de não 

cura e a inexistência de um programa na assistência básica voltado para a prevenção da 

alergia e ao cuidado das crianças já diagnosticadas e suas famílias, ampliam a visão 

negativa relacionada a esse agravo, tornando o problema uma questão de saúde pública 

a ser enfrentado (DUNCAN, 2012).  

Atualmente, existem poucos estudos na literatura brasileira que abordem a QV 

dos responsáveis pelas crianças com APLV, sendo este estudo pioneiro no assunto. 

Portanto, os resultados poderão trazer informações importantes acerca dos 

responsáveis/cuidadores, favorecendo um melhor e mais abrangente cuidado e novas 

visões no tratamento dessa patologia. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a Qualidade de Vida do responsável pela criança com Alergia à Proteína 

do Leite de Vaca atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Descrever o perfil do responsável pela criança com APLV. 

• Avaliar a sobrecarga do cuidado nos responsáveis pela criança com APLV. 

• Descrever o perfil de morbidade, características de saúde e utilização de 

equipamentos de saúde pela criança com APLV. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Foi realizado um estudo observacional, quantitativo do tipo série de casos, tendo 

como referência o responsável pela criança com APLV atendida no ambulatório de AA 

do Hospital Especializado Otávio Mangabeira (HEOM), na Cidade de Salvador - Bahia. 

4.2 CENÁRIO 

A Cidade do Salvador possui uma extensão territorial estimada em 693,276 km², 

é a capital do Estado da Bahia e foi fundada em 29 de março de 1549, sendo a primeira 

capital do país permanecendo nessa condição até o ano de 1673 (IBGE, 2012; FJP, 

2013).  

De acordo com o censo de 2010, a população da cidade seria de 2.675.656 

habitantes com uma densidade demográfica de 3.859,44 hab/km². Desse total, 32.843 

seriam menores de 1 ano e 99.693 (3,73%) com idade igual ou inferior a 3 anos. Em 

2015 a população estimada será de 2.921.087 habitantes (IBGE, 2010; FJP, 2013).  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) baseado no censo de 

2010 foi de 0,759, sendo 16,06% maior que o do ano 2000. Entretanto, apesar de, nas 

últimas duas décadas (1990-2010) ter apresentado um crescimento de 34,81%, esse 

crescimento ainda continua abaixo do crescimento nacional (47%) e muito abaixo do 

crescimento estadual (70%) (FJP, 2013). 

O município é dividido em 12 distritos sanitários, possuindo 184 equipes de 

saúde da família, 107 equipes de saúde bucal da modalidade I e nenhuma equipe da 

modalidade II, com uma cobertura populacional da Estratégia de Saúde da Família 

estimada em 634.800 habitantes, pouco mais de 23% da população soteropolitana 

(BRASIL, 2014; SMS, 2014).  

Atualmente, o município conta com ambulatório de alergias localizado no 

HEOM. Neste, encontra-se o único especializado em AA vinculado ao Sistema Único 

de Saúde (SUS). O ambulatório de alergia alimentar funciona há mais ou menos três 
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anos com uma equipe de sete médicas (cinco alergologistas, uma imunologista e uma 

gastropediatra), todas com vínculo estatutário. Os pacientes com AA são em sua maioria 

crianças com os mais diversos distúrbios relacionados aos alimentos, entre eles, a 

doença celíaca e APLV, e são assistidos, preferencialmente, pela gastropediatra. Duas 

auxiliares assessoram a equipe médica e, também são vinculadas à Secretária de Saúde 

do Estado da Bahia (SESAB).  

Em geral, o ambulatório atende a uma demanda interna do próprio hospital, 

sendo o único com demanda externa o de AA. Os atendimentos, no ambulatório de AA, 

são realizados apenas duas vezes por semana, sendo atendidos, em média, seis pacientes 

por dia. As marcações são realizadas via telefone ou pessoalmente no ambulatório, e 

para os pacientes com encaminhamento externo é necessária a apresentação da 

solicitação do SUS, pedindo uma consulta com gastropediatra em ambulatório de 

alergia. Raramente, ocorre a referência ou contrarreferência desses pacientes e, mesmo 

quando realizada, é feita de forma informal.  

4.3 SUJEITOS 

A amostra do estudo foi realizada por conveniência, sendo composta por todos 

os responsáveis que acompanharam as crianças menores de 06 anos com APLV numa 

consulta no ambulatório de alergia do HEOM, no período de 12 semanas entre maio e 

julho de 2015. Foram consideradas responsáveis somente as pessoas que estavam 

relacionadas diretamente com o cuidado da criança e que possuíam algum grau de 

parentesco com a mesma. 

Foram incluídos no estudo todos os responsáveis pela criança com APLV que 

teve seu diagnóstico confirmado pelo TPO, pela confirmação do IgE específico para as 

principais proteínas do leite, pelo registro no prontuário de APLV ou por crianças com  

suspeita diagnóstica de APLV em dieta de restrição ao leite de vaca por mais de 3 

meses, todas essas informações foram retiradas do prontuário. Foram excluídos os 

pacientes de primeira consulta e crianças maiores de 06 anos. 
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4.4 INSTRUMENTO 

Foi aplicado um questionário multidimensional, englobando dados gerais 

(demográficos, sociais e econômicos), um de avaliação da qualidade de vida e um da 

percepção da sobrecarga do cuidado nos responsáveis pela criança com APLV, 

conforme abaixo detalhado.  

QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO, ECÔNOMICO E 

PSICOSSOCIAL 

O instrumento elaborado pelos autores é composto por questões relacionadas à 

idade e ao gênero do responsável, idade e sexo da criança, grau de parentesco com a 

criança, escolaridade, profissão e estado civil dos responsáveis, renda familiar, tempo de 

diagnóstico da APLV, acompanhamento na ESF ou por outro serviço de saúde, reações 

adversas à ingestão do leite de vaca, outras alergias associadas a APLV, tipo de parto e 

tempo de aleitamento (APÊNDICE A).  

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

A avaliação da qualidade de vida foi realizada através da aplicação do 

instrumento de Avaliação da Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 

(WHOQOL) na sua versão reduzida, WHOQOL-abreviado (APÊNDICE B). 

Este questionário na versão abreviada foi desenvolvido com o intuito de reduzir 

o tempo de aplicação e facilitar o seu uso sem que houvesse perda das características, 

originalidade e fidelidade do instrumento inicial. A versão mais ampla, WHOQOL-100, 

foi desenvolvida em 1992 pela OMS e validada para o português pelos membros do 

Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenada pelo Dr. Marcelo Pio de 

Almeida Fleck em 1996. O questionário conta com 100 questões referentes a 6 

domínios: físico, psicológico, nível de independência,  relações sociais, meio ambiente e 

aspectos espirituais / religião / crenças pessoais (FLECK, 2000). Os domínios são 

divididos em 24 facetas e, além destas, existe uma faceta com perguntas gerais sobre 

qualidade de vida. Cada faceta é composta por 4 questões (FLECK, 2000).  
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A versão abreviada foi desenvolvida em 1998 e validada para o português em 

2000, também sob a coordenação do Dr. Marcelo Fleck, os dados que deram origem a 

esta versão foram extraídos do teste de campo de 20 centros, em 18 países diferentes 

(FLECK et al., 2000). Essa versão é composta por 4 domínios: físico, psicológico, 

relações sociais e meio ambiente, distribuídos em 24 questões. Cada uma dessas 

questões é referente a cada uma das 24 facetas do instrumento original. Assim, diferente 

do WHOQOL-100 em que cada uma das facetas é avaliada a partir de 4 questões, no 

WHOQOL-abreviado cada faceta é avaliada por apenas uma questão. Além dessas 24 

questões, ainda possui mais duas questões gerais sobre qualidade de vida, totalizando 26 

questões (FLECK et al., 2000). Os domínios e as facetas do WHOQOL-abreviado são 

apresentados a seguir no Quadro 1.  

As respostas do WHOQOL-abreviado são apresentadas em escala do tipo likert 

de 1 a 5. As respostas obtidas com essa escala variam em sua análise, de acordo com o 

domínio e tema abordado em cada questão, indicando intensidade, capacidade, 

frequência e avaliação, segundo percepção do respondente (FLECK, 2000). A escala de 

intensidade varia de nada a extremamente; a escala de capacidade varia de nada a 

completamente; a escala de avaliação varia de muito insatisfeito a muito satisfeito e 

muito ruim a muito bom; e a escala de frequência de nunca a sempre (MACIEL; 

OLIVEIRA, 2014). Além disso, os escores das questões 3, 4 e 26 têm os seus resultados 

invertidos para que possam ser avaliadas de maneira similar às demais questões: 1=5; 

2=4; 3=3; 4=2; e 5=1 (WHO, 1996).  
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Quadro 1: Domínios e facetas do WHOQOL-abreviado 

DOMÍNIOS FACETAS 
 
 
 
 
Domínio I - Domínio físico 

1. Dor e desconforto  
2. Energia e fadiga  
3. Sono e repouso  
9. Mobilidade  
10. Atividades da vida cotidiana  
11. Dependência de medicação ou de tratamentos  
12. Capacidade de trabalho 

 
 
 
Domínio II - Domínio psicológico 

4. Sentimentos positivos  
5. Pensar, aprender, memória e concentração 
6. Autoestima 
7. Imagem corporal e aparência 
8. Sentimentos negativos 
24. Espiritualidade/religião/crenças pessoais 

 
Domínio III - Relações sociais 

13. Relações pessoais  
14. Suporte (Apoio) social 
15. Atividade sexual 

 
 
 
Domínio IV- Meio Ambiente 

16. Segurança física e proteção  
17. Ambiente no lar  
18. Recursos financeiros  
19. Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e 
qualidade  
20. Oportunidades de adquirir novas informações e 
habilidades  
21. Participação em, e oportunidades de recreação/lazer  
22. Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima)  
23. Transporte  

Fonte: FLECK et al., 2010 

As questões pertencentes a cada domínio supracitado, a qualidade de vida global 

e a percepção geral da saúde estão dispostas no Quadro 2. Em itálico, estão as questões 

em que é necessário inverter a escala de respostas. 
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Quadro 2: Questões do WHOQOL-abreviado 
DOMÍNIOS QUESTÕES 
 
 
 
 
 
 
Domínio I - Domínio físico 

Em que medida você acha que sua dor (física) impede 

você de fazer o que você precisa?  

Você tem energia suficiente para seu dia a dia?  
Quão satisfeito(a) você está com o seu sono?  
Quão bem você é capaz de se locomover? 
Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de 
desempenhar as atividades do seu dia-a-dia?  
O quanto você precisa de algum tratamento médico para 

levar sua vida diária?  

Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade para o 
trabalho? 

 
 
 
Domínio II - Domínio psicológico 

O quanto você aproveita a vida?  
O quanto você consegue se concentrar?  
Em que medida você acha que a sua vida tem sentido?  
Você é capaz de aceitar sua aparência física? 
Com que frequência você tem sentimentos negativos tais 

como mau humor, desespero, ansiedade, depressão?  

Quão satisfeito(a) você está consigo mesmo? 
 
Domínio III - Relações sociais 

Quão satisfeito(a) você está com suas relações pessoais 
(amigos, parentes, conhecidos, colegas)?  
Quão satisfeito(a) você está com o apoio que você recebe 
de seus amigos?  
Quão satisfeito(a) você está com sua vida sexual? 

 
 
 
 
 
 
Domínio IV- Meio Ambiente 

Quão seguro(a) você se sente em sua vida diária?  
Quão satisfeito(a) você está com as condições do local 
onde mora?  
Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 
necessidades?  
Quão satisfeito(a) você está com o seu acesso aos 
serviços de saúde?  
Quão disponíveis para você estão as informações que 
precisa no seu dia a dia 
Em que medida você tem oportunidades de atividade de 
lazer?  

 Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, 
poluição, atrativos)?  
Quão satisfeito(a) você está com o seu meio de 
transporte? 

Qualidade de vida global e 
percepção geral da saúde 

Como você avaliaria sua qualidade de vida?  
Quão satisfeito(a) você está com a sua saúde? 

Fonte: FLECK et al., 2010 

 

De acordo com as recomendações da OMS - grupo WHOQOL de 1998, antes da 

aplicação do questionário, o sujeito elegível deve ser instruído sobre o objetivo do 

estudo, a maneira como o instrumento será aplicado e o destino dos dados. Foi 

assinalada apenas uma resposta e salientado ao entrevistado que as respostas deveriam 
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ser dadas com referência às duas últimas semanas. O responsável pela criança com 

APLV estava ciente e à vontade para esclarecer quaisquer dúvidas no decorrer da 

aplicação. O questionário foi ministrado em um único momento, estando o individuo 

sozinho, sem a presença de familiares, cônjuge ou qualquer outra pessoa.  

A OMS orienta que o questionário seja autoaplicável, porém, no presente estudo, 

se optou por realizar a coleta dos dados através de entrevistas, garantindo assim o 

preenchimento de todas as respostas e incluindo todos os sujeitos elegíveis, mesmo 

aqueles com dificuldades de leitura. No caso de não compreensão de alguma pergunta, o 

entrevistador não analisou, discutiu ou utilizou sinônimos com o intuito de esclarecer a 

questão, apenas leu novamente e enfatizou a importância da interpretação por parte do 

paciente.  

Os dados foram analisados através do software Microsoft Excel (2007). De 

acordo com as recomendações da OMS (WHO, 1996), há a possibilidade de as médias 

serem apresentadas de duas formas: na escala de 4 a 20 ou na escala de 0 a 100. 

Nos resultados apresentados na escala de 4 a 20, segundo as recomendações da 

OMS, é necessário utilizar os seguintes cálculos para cada domínio (Quadro 3). 

Quadro 3: Cálculo da média, na escala de 4 a 20, de cada domínio do WHOQOL-
abreviado, segundo a OMS 
Domínio Físico Média aritmética das questões 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18 

multiplicada por 4 
Domínio Psicológico Média aritmética das questões 5, 6, 7, 11, 19, 26 

multiplicada por 4 
Domínio Relações Sociais Média aritmética das questões 20, 21, 22 multiplicada 

por 4 
Domínio Meio Ambiente Média aritmética das questões 8, 9, 12, 13, 14, 23, 24, 25 

multiplicada por 4 
Fonte: WHO, 1996 

Entretanto, para facilitar a comparação dos resultados do WHOQOL-abreviado 

com o questionário de origem (WHOQOL-100), a OMS permitiu a transformação das 

médias de cada domínio para uma escala de 0 a 100, através das fórmulas apresentadas 

no Quadro 4. Nas duas formas quanto maior o valor nos diferentes domínios e no 

resultado geral, melhor é a qualidade de vida. 
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Quadro 4: Cálculo da média, na escala de 0 a 100, para cada domínio do WHOQOL-
abreviado, segundo a OMS 
Domínio Físico (média do domínio Físico – 4) * (100 / 16) 
Domínio Psicológico (média do domínio Psicológico – 4) * (100 / 16) 
Domínio Relações Sociais (média do domínio Relações Sociais – 4) * (100 / 16) 
Domínio Meio Ambiente (média do domínio Meio Ambiente – 4) * (100 / 16) 

Fonte: WHO, 1996 

 

QUESTIONÁRIO DA PERCEPÇÃO DA SOBRECARGA DO CUIDADO 

A avaliação da sobrecarga da doença no responsável pelas crianças com APLV 

foi realizada através do questionário Caregiver Burden Scale (CBScale), validado no 

Brasil por Medeiros e colaboradores, no ano de 1998, em cuidadores de pacientes com 

artrite reumatoide. 

Este questionário é composto por 22 perguntas divididas em 5 domínios: tensão 

geral (questões de 1 a 8), isolamento (questões de 9 a 11), decepção (questões de 12 a 

16), envolvimento emocional (questões de 17 a 19) e ambiente (questões de 20 a 22), 

com as respostas em escala do tipo likert de 1 a 4 (1 = de modo algum, 2 = raramente, 3 

= algumas vezes e 4 = frequentemente). O resultado de cada domínio é obtido através 

da média aritmética das questões correspondentes, sendo o resultado global obtido pela 

média aritmética dos valores de todas as 22 questões. Quanto maior o valor, mais 

próximo de quatro, nos diferentes domínios e no resultado global, maior o impacto da 

doença sentido pelo cuidador (APÊNDICE C).  

4.5 LOGÍSTICA DO TRABALHO DE CAMPO 

Após a leitura dos prontuários e obtenção dos critérios de inclusão, os 

responsáveis pela criança com APLV foram abordados na recepção do ambulatório de 

AA e convidados a participar da pesquisa. Os questionários foram aplicados após a 

explanação dos objetivos da pesquisa, elucidação das possíveis dúvidas e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D). 

As entrevistas face a face tiveram duração aproximada de 25 minutos, sendo 

realizadas na seguinte sequência: Questionário sociodemográfico, econômico e 
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psicossocial; WHOQOL-abreviado; e o CBScale. A aplicação ocorreu 

preferencialmente antes da consulta médica e em sala reservada. 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados por meio do software Microsoft Excel (2007) e os 

resultados foram apresentados em forma de tabela, com média dos valores ou 

porcentagem. As prevalências e os respectivos intervalos de confiança foram de 95%. 

O teste t de Student foi utilizado na comparação entre as médias. A correlação 

linear de Pearson foi utilizada nas correlações entre os escores do WHOQOL-abreviado 

e os escores do CBScale, assim como entre os escores desses questionários, em relação 

às variáveis: idade da criança, idade do cuidador, tempo de diagnóstico, renda e 

escolaridade.  Para interpretar as forças de correlação, foi utilizada a seguinte 

classificação: até 0,30 fraca correlação e pouca aplicabilidade, mesmo com significância 

estatística, entre 0,30 e 0,50 moderada e valores acima de 0,50 de forte magnitude, 

principalmente quando associadas à significância estatística (NOGUEIRA et al., 2012) .  

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com os princípios éticos recomendados 

na Resolução n°466/2012, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do 

Conselho Nacional de Saúde, sendo garantida a participação voluntária dos 

responsáveis em todas as fases do processo da pesquisa. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá em abril de 2015 e protocolado sob o 

número 41421115.9.0000.5284. 
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5. RESULTADOS 

A coleta de dados ocorreu entre maio e julho de 2015, e, neste período 29, 

crianças com o diagnóstico de APLV compareceram com os seus respectivos 

responsáveis para atendimento no ambulatório. Destas, 7 crianças foram excluídas e 

houve 4 perdas, sendo a amostra final composta por 18 responsáveis.  

Das 7 crianças excluídas: 4 foram por ser a primeira consulta, 2 por terem idade 

superior a 6 anos, 1 pelo responsável no momento do atendimento não ser o cuidador 

primário. As 4 perdas foram: 1 pelo cuidador não acreditar neste tipo de pesquisa e 3 

pelos cuidadores se recusarem a assinar o TCLE.  

Seguindo os critérios de inclusão anunciados, todas as crianças estavam em dieta 

de restrição por mais de 3 meses, 16 (88,89%) tinham registro em seu prontuário do 

diagnóstico da APLV, apenas 3 (16,67%) apresentavam IgE positivo para leite e 

nenhuma havia sido submetida ao TPO. A idade variou de 3 meses a 6 anos, com média 

de 3,27 anos e desvio padrão (DP) de ±1,6 anos. 

Todos os responsáveis eram mulheres, a maioria casada ou vivendo em união 

estável, sendo a maior prevalência de mães com idade entre 26 e 54 anos. Do grau de 

escolaridade, o ensino médio completo foi o mais frequente, com renda familiar média 

de 2 salários mínimos (Tabela 1).  

Tabela 1. Perfil dos responsáveis pela criança com APLV atendida em serviço de 
referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Parentesco n(%)  
Mãe 16 (88,88%)  
Avó paterna 1 (5,56%)  
Outro 1 (5,56%)  

Estado Civil   
Solteira 5 (27,78%)  
Casada 10 (55,56%)  
União estável 2 (11,11%)  
Viúva 1 (5,56%)  

Escolaridade   
Fundamental incompleto 1 (5,56%)  
Fundamental completo 3 (16,66%)  
Ensino médio completo 8 (44,44%)  
Superior completo 4 (22,22%)  
Pós-graduação incompleta 1 (5,56%)  
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Continuação   
Pós-graduação completa 1 (5,56%)  

Profissão   
Auxiliar de enfermagem 1 (5,56%)  
Costureira 1 (5,56%)  
Doméstica 2 (11,11%)  
Dona de casa 5 (27,78%)  
Lavradora 1 (5,56%)  
Manicure 1 (5,56%)  
Professora 2 (11,11%)  
Secretária 2 (11,11%)  
Serviços gerais 1 (5,56%)  
Servidora pública 1 (5,56%)  
Vendedora 1 (5,56%)  

Idade do cuidador (anos) Média DP 
 34,83 7,35 
Renda (salário mínimo)   
 2,15 1,65 
n=número de indivíduos 
DP=Desvio Padrão 

As crianças possuíam tempo médio de diagnóstico de 32 meses, e a maioria era 

acompanhada concomitantemente em outro serviço (como algumas crianças eram 

acompanhadas por mais de um especialista, a soma das porcentagens ultrapassa 100%) 

(Tabela 2). Apenas 4 (22,22%) já haviam utilizado a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). 

Tabela 2. Perfil de acompanhamento em serviços de saúde pela criança com APLV 
atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Tempo de diagnóstico (meses) Média DP 
 32,22 17,58 

Acompanhado em outro serviço n(%)  
Pneumologista 2 (15,38%)  
Otorrinolaringologista 1 (7,69%)  
Gastropediatra 2 (15,38%)  
Nutricionista 3 (23,07%)  
Fisioterapeuta 2 (15,38%)  
Fonoaudiólogo 3 (23,07%)  
Alergologista 1 (7,69%)  
Pediatra 8 (61,54%)  

n=número de indivíduos 
DP=Desvio Padrão 

A tabela 3 traz informações sobre as reações adversas à ingestão de leite pelas 

crianças com APLV. Diarreia, dor abdominal ou dermatite atópica foram relatadas em 

12 crianças como as reações mais comuns à ingestão ao leite (como algumas crianças 

apresentavam mais de uma reação adversa, a soma das porcentagens ultrapassa 100%).  
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Tabela 3. Caracterização das reações adversas à ingestão de leite pela criança com 
APLV atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Alteração ou reação n(%) 
Diarreia 12 (66,67%) 
Dermatite atópica 12 (66,67%) 
Dor abdominal (cólica) 12 (66,67%) 
Vômito 6 (33,33%) 
Sangue nas fezes 4 (22,22%) 
Falta de apetite 2 (11,11%) 
Urticária 1 (5,56%) 
Broncoespasmo 1 (5,56%) 
Anafilaxia 1 (5,56%) 
Outros 7 (38,89%) 
n=número de indivíduos 
 

Na tabela 4 estão descritas as alergias e outras patologias associadas nas crianças 

com APLV. Onze responsáveis relataram que, além da APLV, a criança apresentava 

outras alergias, sendo as mais frequentes a alergia a soja, frutos do mar e ovo. Das 18 

crianças pesquisadas, 11 apresentavam outros problemas de saúde, sendo as afecções 

respiratórias as mais comuns (como algumas crianças apresentavam mais de uma 

alergia associada e de uma patologia, a soma das porcentagens ultrapassa 100%). 

Tabela 4. Alergias e outras patologias associadas na criança com APLV atendida em 
serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Alergias associadas n(%) 
Soja 7 (38,89%) 
Frutos do mar 3 (16,67%) 
Ovo 3 (16,67%) 
Picada de inseto 2 (11,11%) 
Trigo 2 (11,11%) 
Amendoim 1 (5,56%) 
Outras  3 (16,67%) 
Não sei 3 (16,67%) 
Não tem alergia associada 4 (22,22%) 
Outras patologias associados n(%) 
Rinite 5 (27,78%) 
Asma 2 (11,11%) 
Colite Eosinófilica 1 (5,56%) 
IgA baixo 1 (5,56%) 
Conjuntivite alérgica 1 (5,56%) 
Refluxo 1 (5,56%) 
Hiperplasia nodular 1 (5,56%) 
Sem outra patologia  7 (38,89%) 
n=número de indivíduos 
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A maioria das crianças nasceu a termo e de parto cesárea, com tempo médio de 

amamentação exclusiva em torno de 3 meses, e de amamentação complementar de 9 

meses (Tabela 5), sendo que 3 (16,67%) crianças nunca foram amamentadas.  

Tabela 5. Características do período gestacional, parto e amamentação da criança com 
APLV atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Tipo de parto n(%)  
Normal 8 (44,44%)  
Cesárea 10 (55,56%)  

Tempo de gestação (semanas) Semanas DP 
Pré-termo (20 a 36 sem.) 1  
A termo (37 a 41 sem.) 16  
Pós-termo (42 sem. ou mais) --  
Não sabe 1  
Média 38,23 3,03 

Tempo de amamentação  Meses  
Exclusiva 3,18 2,56 
Complementar 9 7,87 

n=número de indivíduos 
DP=Desvio Padrão 

O resultado geral do questionário WHOQOL-abreviado demonstrou uma 

diminuição da QV dos responsáveis pela criança com APLV. Os domínios físico e meio 

ambiente foram os que apresentaram os resultados mais baixos (Tabela 6).  

Tabela 6. Média geral e dos domínios do WHOQOL-abreviado dos responsáveis pela 
criança com APLV atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 
2015 

 Domínio Média* DP Média** DP 
Físico 11,65 2,79 47,82 17,42 
Psicológico 12,37 2,18 52,31 13,65 
Relações Sociais 12,67 3,98 54,17 24,30 
Meio Ambiente 9,58 2,35 34,90 14,67 
Geral 11,31 2,25 45,78 14,08 
DP=Desvio Padrão 
* Média na escala de 4 a 20 
** Média na escala de 0 a 100 
 

O resultado geral do CBScale demonstrou que os cuidadores das crianças com 

APLV apresentam uma sobrecarga de trabalho, tendo os domínios tensão geral, 

isolamento e ambiente os escores mais altos (Tabela 7).  
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Tabela 7. Média geral e dos domínios do CBScale dos responsáveis pela criança com 
APLV atendida em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Domínio Média DP 
Tensão Geral 2,91 0,67 
Isolamento 2,72 0,86 
Decepção 2,62 0,77 
Envolvimento Emocional 1,74 0,70 
Ambiente 2,89 0,76 
Geral 2,66 0,49 
DP=Desvio Padrão 

A Tabela 8 apresenta as correlações entre os resultados gerais e de cada domínio 

da QV e da sobrecarga da APLV no cuidador. É possível observar que a correlação 

entre o resultado geral do WHOQOL-abreviado com o CBScale, apresentou-se de forma 

negativa moderada, assim como a maioria das correlações entre os domínios dos 

questionários foram negativas. Todas as correlações apresentaram significância 

estatística.  

Tabela 8. Correlação linear geral e entre os domínios qualidade de vida e sobrecarga dos 
responsáveis pela criança com APLV atendida em serviço de referência no município de 
Salvador - Bahia, 2015 

 
 

Domínios 
WHOQOL 

Sobrecarga (CBScale) 

Tensão geral Isolamento Decepção Envolvimento 
emocional 

Ambiente Geral 

r r r r R R 

Físico -0,31** 0,19** -0,41** -0,08** -0,38** -0,34** 
Psicológico -0,57** 0,13** -0,70** -0,07** -0,24** -0,57** 
Relações 
sociais 

-0,40** 0,08** -0,54** 0,17** -0,13** -0,37** 

Meio 
ambiente 

-0,27** 0,15** -0,22** 0,03** -0,68** -0,32** 

Geral -0,43** 0,25** -0,52** -0,02** -0,49** -0,45** 
*p≤0,05 
**p≤0,01 
r=correlação linear 
WHOQOL=World Health Organization Quality of Life; CBScale=Caregiver Burden scale 

A Tabela 9 apresenta os dados das correlações de algumas variáveis (idade da 

criança, idade do cuidador, tempo de diagnóstico, renda e escolaridade) com a QV e 

sobrecarga do cuidador. Destaca-se a alta correlação positiva entre idade da criança e 

tempo de diagnóstico com a QV do cuidador. 
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Tabela 9. Resultado das correlações lineares entre a qualidade de vida e a sobrecarga 
dos cuidadores, em relação ao perfil do responsável e da criança com APLV atendidos 
em serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Variável Qualidade de vida 
(WHOQOL-abreviado) 

r 

Sobrecarga 
(CBScale) 

r 

Idade da criança 0,53** -0,11 
Idade do cuidador -0,09** -0,08** 
Tempo de diagnóstico 0,65** -0,15 
Renda 0,27** 0,13** 
Escolaridade 0,06** 0,20 
Geral   
*p≤0,05 
**p≤0,01 
r=correlação linear 
CBScale=Caregiver Burden Scale 

Os dados das correlações dessas mesmas variáveis com cada um dos domínios 

do WHOQOL-abreviado e do CBScale são apresentados na Tabela 10 e na Tabela 11, 

respectivamente. Entre os resultados das correlações com os domínios do WHOQOL-

abreviado apenas as variáveis idade do cuidador e tempo diagnóstico com o domínio 

meio ambiente não apresentaram significância estatística. Em relação aos domínios do 

CBScale, todas as correlações entre os domínios com a variável idade da criança e do 

domínio envolvimento emocional com a variável renda não apresentaram significância 

estatística.  

Tabela 10. Resultado das correlações lineares entre os domínios do WHOQOL-
abreviado, em relação ao perfil do responsável e da criança com APLV atendidos em 
serviço de referência no município de Salvador - Bahia, 2015 

Variáveis Físico 
r 

Psicológico 
r 

Relações 
sociais 

r 

Meio ambiente 
r 

Idade da criança 0,50** 0,12** 0,47** 0,63** 
Idade do cuidador -0,19** -0,25** 0,01** 0,10 
Tempo de 
diagnóstico 

0,69** 0,31** 0,40** 0,61 

Renda 0,25** 0,16** 0** 0,35** 
Escolaridade 0** 0,17** -0,05** 0,09** 
*p≤0,05 
**p≤0,01 
r=correlação linear 
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Tabela 11. Resultado das correlações lineares entre os domínios do CBScale, em relação 
ao perfil do responsável e da criança com APLV atendidos em serviço de referência no 
município de Salvador - Bahia, 2015 

Variáveis Tensão 
geral 

r 

Isolamento 
r 

Decepção 
r 

Envolvimento 
emocional 

r 

Ambiente 
r 

Idade da criança -0,14 -0,09 -0,13 0,19 -0,03 
Idade do 
cuidador 

-0,25** 0,05** 0,13** -0,06** 0** 

Tempo de 
diagnóstico 

-0,2** 0,17** -0,23** 0,21** -0,21** 

Renda 0** 0,49** 0,25** 0,05 -0,41** 

Escolaridade 0,10** 0,30** 0,24** 0,06** -0,12** 

*p≤0,05 
**p≤0,01 
r=correlação linear 
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6. DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou a QV dos responsáveis pela criança com APLV assim 

como a sobrecarga imposta pela doença. A análise dos resultados do WHOQOL-

abreviado demonstrou que há uma diminuição da QV geral, em especial no domínio 

físico e meio ambiente. A análise do CBScale apresentou um aumento da sobrecarga do 

trabalho, com piores escores para os domínios tensão geral, ambiente e isolamento. No 

Brasil, estudos que avaliem a QV e sobrecarga do cuidador da criança com AA ainda 

são escassos, principalmente aqueles cuja alergia é a proteína do leite de vaca, apesar do 

crescente número de trabalhos que visam correlacionar a QV e sobrecarga do cuidador 

de pessoas com DC (ANDRADE et al., 2014; AZEVEDO et al., 2013; ZERBETO; 

CHUN, 2013; OLIVEIRA; LIMONGI, 2011).   

A APLV é uma condição cujo curso pode ser temporário variando de meses a 

anos, podendo ser permanente em alguns casos. As reações adversas apresentadas à 

ingestão da proteína do leite de vaca raramente estão associados com a mortalidade ou 

morbidade significativa, sendo o tratamento exclusivamente a retirada total do alérgeno 

da dieta da criança. A necessidade de uma vigilância constante e o aumento da 

ansiedade de antecipar futuras reações, uma vez que grande parte dos alimentos 

contidos na dieta dos brasileiros é a base de leite de vaca, muitas vezes aumenta o 

estresse e a carga psicológica dos cuidadores (FRANXMAN et al., 2014). Talvez por 

esse motivo, os domínios dos questionários mais afetados sejam aqueles que mantêm 

alguma relação com a sensação de insegurança, com menos acesso à informação, com 

relações sociais restritas e um ambiente físico menos saudável. 

O impacto negativo na QV dessa população afeta uma ampla variedade de 

atividades diárias, a rede de apoio e a assistência prestada a essas crianças. Pesquisas já 

demonstraram que uma QV deteriorada, altos graus de ansiedade e depressão dos 

cuidadores influenciam nas condições de adaptação da criança assim como no impacto 

sobre a sua QV (CUMMINGS et al., 2010; HANSON, 2001 apud VALENTINE; 

KNIBB, 2011).  

No Brasil, não há relatos de estudos quantitativos que avaliem a qualidade de 

vida dos cuidadores de crianças com APLV, sendo esta pesquisa pioneira no assunto. 
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Apenas um estudo qualitativo foi encontrado na literatura brasileira fazendo referência à 

percepção dos familiares diante da APLV e a seu tratamento. Neste estudo, os autores 

indicam que há uma grande influência da APLV no cotidiano de seus cuidadores 

(YONAMINE et al., 2013). 

A maior parte das pesquisas internacionais que visam avaliar o efeito da AA nos 

cuidadores utiliza o questionário The Food Allergy Quality of Life-Parental Burden 

Questionnaire (FAQL-PB) (WARD; GREENHAWT, 2015; WARREN et al., 2015; 

FRANXMAN et al., 2014; HOWE et al., 2014; CUMMINGS et al., 2010; 

SPRINGSTON et al., 2010), sendo todos unânimes no que se refere à piora da QV e à 

sobrecarga imposta pelas AAs na vida dos familiares e cuidadores de crianças alérgicas. 

Poucos estudos têm utilizado o WHOQOL-abreviado na avaliação dos 

cuidadores de crianças com AA, sendo encontradas apenas 3 pesquisas internacionais 

com este questionário da OMS (VALENTINE; KNIBB, 2011; CUMMINGS et al., 

2010; KING et al., 2009). Dois deles avaliaram cuidadores de crianças com alergia a 

amendoim e noz (CUMMINGS et al., 2010; KING et al., 2009) e um às AAs em geral 

(VALENTINE; KNIBB, 2011), não tendo nenhum deles avaliado exclusivamente a QV 

dos cuidadores de crianças com APLV.  Todos os domínios e o geral encontrados no 

nosso estudo apresentaram escores mais baixos quando comparados aos obtidos em 

estudos sobre AA. O quadro 5 apresenta uma comparação entre os resultados 

encontrados no presente estudo e os citado referentes a AA.  

Quadro 5. Escores médios do WHOQOL-abreviado obtidos em estudos sobre AA 

 Presente 
estudo 

VALENTINE; 
KNIBB, 2011 

CUMMINGS et 
al., 2010 

KING et al., 2009
  

 APLV 
(n=18) 

AA 
(n=43) 

Amendoim e 
Noz (n=41) 

Amendoim 
(n=46) 

Idade das crianças 3 meses  
a 6 anos 

8 a 12 anos 6 a 16 anos 8 a 12 anos 

Geral 45,78 -- 70,33 -- 
Físico 11,65 17,16 16,76 16,65 
Psicológico 12,37 15,68 14,68 14,61 
Relações Sociais 12,67 14,48 15,18 15,63 
Meio Ambiente 9,58 15,76 16,07 15,58 
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No quadro 6, estão dispostos os valores na escala de 0 a 100 dos resultados obtidos com 
o WHOQOL-abreviado considerando os cuidadores de crianças com diferentes 
patologias 

Quadro 6. Escores, na escala de 0 a 100, do WHOQOL-abreviado obtidos em estudos 
com diversas patologias infantis 

 Presente 
estudo 

ANDRADE 
et al., 2014 

ZERBETO; 
CHUN, 2013 

OLIVEIRA; 
LIMOGI., 2011 

SILVA, 2011 

 APLV 
(n=18) 

Criança com 
câncer 
(n=23) 

Alteração de 
fala e 

linguagem 
(n=40) 

Síndrome de 
Down  
(n=31) 

Anemia 
Falciforme 

(n=37) 

Geral 45,78 -- --  58,22 
Físico 47,82 66,3 66,43 65,09 55,12 
Psicológico 52,31 53,98 64,17 69,89 64,72 
Relações 
Sociais 

54,17 65,21 61,25 69,62 65,56 

Meio 
Ambiente 

34,90 77,58 62,34 53,33 47,50 

 

Os estudos demonstraram um impacto negativo em todos os domínios e na QV 

em geral. No presente estudo, inversamente ao encontrado na literatura, os domínios 

com os escores mais baixos foram o domínio meio ambiente e físico (VALENTINE; 

KNIBB, 2011; CUMMINGS et al., 2010; KING et al., 2009).  

A dificuldade dos cuidadores em obter a aceitação e a colaboração dos outros 

membros da família quanto à importância da dieta e a não exposição ao alérgeno pode 

deixar o ambiente no lar conturbado. De acordo com alguns autores, este ambiente 

alterado pela DC pode favorecer um aumento das taxas de divórcios (KING et al., 

2009). 

Atividades fora do ambiente familiar, por exemplo, festas e viagens escolares e 

atividades de lazer, também aumentam a preocupação, estresse e insegurança quanto a 

exposição acidental ao leite, fazendo com que esses momentos sejam evitados, 

restringindo a sociabilização dessas crianças (YONAMINE et al., 2013; BOLLINGER 

et al., 2006). Portanto, o difícil controle sobre o ambiente familiar e social, o grau de 

instrução recebida e dificuldades socioeconômicas são os principais fatores 

perturbadores da QV desses cuidadores, gerando situações de extremo estresse e 

ansiedade, impactando diretamente no domínio meio ambiente (ANDRADE et al., 

2014; OLIVEIRA; LIMOGI, 2011). 
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O domínio físico foi o segundo domínio de maior impacto na QV, indo de 

encontro aos resultados encontrados na literatura (VALENTINE; KNIBB, 2011; 

CUMMINGS et al., 2010; KING et al., 2009). Supostamente, esses resultados poderiam 

ter sido influenciados pela população estudada, pois as três pesquisas analisadas eram 

compostas por crianças que, na sua maioria, tinham uma alergia IgE mediada com 

riscos iminentes de anafilaxia necessitando realizar o uso de epinefrina. Com isso, os 

resultados dos outros domínios teriam sobressaído sobre o domínio físico.  

Além disso, as diferentes faixas etárias das crianças pesquisadas no estudo atual 

e nos estudos em AA podem ter influenciado nos resultados mais baixos deste domínio, 

uma vez que quanto menor a faixa etária da criança maior é o dispêndio de energia nos 

cuidados durante as atividades cotidianas assim como a possibilidade de dificuldade 

com o sono e repouso. 

Os domínios de melhor pontuação foram o de relações sociais e o psicológico, 

mesmo que os resultados ainda sejam mais baixos quando comparados com a literatura.  

Hipoteticamente, tais resultados estão relacionados com a ausência de deficiências 

aparentes, baixo índice de mortalidade e ao ato de cuidar (ANDRADE et al., 2014). A 

APLV, apesar das restrições alimentares, não impede o acompanhamento do 

desenvolvimento motor e psíquico e não influencia na comunicação da criança, 

diferentemente de outras patologias cuja história natural da doença é mais drástica, com 

evolução rápida, muitas vezes culminando em incapacidade e risco de morte iminente 

inferindo negativamente nas relações socais e no psicológico dos cuidadores.  

O ato de cuidar, muitas vezes, não é sentido como um impacto negativo pelas 

mães, mesmo nos casos de apoio social restrito, aceitando-o com resiliência 

(ANDRADE et al., 2014; ZERBETO; CHUN, 2013). Outro fator percebido durante as 

entrevistas foi a referência e o apego às religiões relatados nos comentários antes de 

algumas questões que podem ter influenciado nos melhores resultados desses dois 

domínios. 

O cuidar de um paciente com DC é um ato um tanto complexo que, por vezes, 

pode não somente influenciar na QV dos cuidadores como também causar uma 

sobrecarga de trabalho, principalmente nos casos que envolvem o binômio mãe e filho 
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(FIGUEIREDO, 2009). Diversos estudos na literatura nacional, utilizando o CBScale, 

correlacionaram o impacto da sobrecaga nos cuidadores imposta por diferentes 

patologias como, por exemplo, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) (MORAIS et al., 

2012), o câncer na criança e adolescente (RUBIRA et al., 2012), a anemia falciforme 

(SILVA, 2011) e a artrite idiopática juvenil (IWAMOTO et al., 2008) que quando 

comparados com a APLV apresentaram resultados mais baixo na média geral e em 

todos os domínios (Quadro 7). 

Infelizmente, não encontramos na literatura estudos que utilizem o CBScale na 

avaliação da sobrecarga nos cuidadores de crianças com AA, menos ainda na APLV, 

não sendo possível realizar comparações entre os resultados obtidos com populações 

semelhantes a nosso estudo.  

Quadro 7. Escores médios do CBScale obtidos em estudos com diversas patologias 

 Presente 
estudo 

MORAIS et 
al., 2012 

RUBIRA et al., 
2012 

SILVA, 2011 IWAMOTO et 
al., 2008 

 APLV 
(n=18) 

AVC 
(n=61)  

Criança e 
adolescente com 

câncer 
(n=160) 

Anemia 
Falciforme 

(n=37) 

Artrite 
Idiopática 

Juvenil 
(n=40) 

Geral 2,66 2,3 2,09 1,79 1,72 
TG 2,9 2,7 2,17 1,83 1,75 
Isol. 2,72 2,7 2,29 1,47 1,35 
Decep. 2,62 2,5 1,45 1,87 2,0 
Env. Em. 1,74 2,1 2,22 1,24 1,1 
Amb. 2,89 1,6 2,12 2,43 2,4 
TG-tensão geral; Isol.-isolamento; Decep.-decepção; Env.E.-envolvimento emocional; Amb.-
ambiente 

Todos os domínios do CBScale apresentaram escores altos, em especial os 

domínios tensão geral, ambiente e isolamento, respectivamente. O melhor resultado 

ficou com o domínio envolvimento emocional corroborando com a maioria dos dados 

encontrados nas outras pesquisas (SANTO et al., 2011; SILVA, 2011; IWAMOTO et 

al., 2008; BLANES, 2005). Como todas as questões referentes a esse domínio eram 

inerentes à relação do sentimento do cuidador com relação à criança, parece que, por 

mais que a doença interfira nas atividades diárias, o sentimento materno de amor ao 

filho acaba suprimindo outras dificuldades. 
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O domínio decepção do CBScale na APLV apresentou o segundo melhor 

resultado contrapondo as pesquisas com outras patologias. Neste campo, foram 

abordadas questões de como a vida tem sido justa, como o surgimento da APLV 

influenciou na expectativa das condições de vida atual, no sentimento de cansaço e 

isolamento, além das condições socioeconômicas. O fato de 66,67% das entrevistadas 

possuírem uma união estável e a questão da fé percebida durante a entrevista do 

WHOQOL-abreviado também podem ter influenciado as respostas e a melhor 

percepção da sobrecarga. 

A correlação entre o escore geral do WHOQOL-abreviado com o escore geral do 

CBScale, apresentou-se de forma moderada negativa com significância estatística, 

demonstrando que os responsáveis pela criança com APLV com pior QV apresentam 

maior sobrecarga do trabalho. 

O longo período percorrido entre o início dos sintomas até a confirmação do 

diagnóstico da APLV apresenta-se como uma possibilidade de dificuldade e estresse 

para as famílias, e o medo do desconhecido e a ansiedade pelo completo bem-estar e 

cura afetam consideravelmente a harmonia e QV familiar. Não existem exames 

laboratoriais específicos que por si só possam confirmar a suspeita diagnóstica, sendo o 

teste padrão ouro para a confirmação das AAs o TPO (MENDONÇA et al, 2011; LINS 

et al., 2010). No presente estudo, todas as crianças estavam sendo tratadas para APLV 

apenas pela confirmação clínica, uma vez que nenhuma delas havia sido submetida ao 

TPO, mesmo com um tempo médio de acompanhamento superior a dois anos. Estudos 

internacionais e nacionais demonstram que 40 a 77% das crianças com suspeita 

diagnóstica de AA quando submetidas ao TPO apresentaram resultados negativos, não 

confirmando o diagnóstico (FRANXMAN et al., 2014; MENDONÇA et al., 2011; 

LINS et al., 2010).  

A confirmação pelo TPO diminui o risco da ingestão acidental do leite, aumenta 

os esforços para se evitar esses alimentos, além de diminuir a ansiedade sobre o 

desconhecido. Em contrapartida, a não confirmação pelo TPO libera a criança para o 

consumo do leite e derivados, aumentando a possibilidade de oferta dos alimentos e 
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evitando restrições desnecessárias, as quais podem levar essas crianças a riscos 

nutricionais importantes (FRANXMAN et al., 2014; MENDONÇA et al., 2011).  

Em relação à QV dos responsáveis, os estudos citados acima apresentaram 

resultados satisfatórios nos casos de crianças que haviam sido submetidas ao TPO, 

independentemente do resultado do teste ser negativo ou positivo. O TPO tem-se 

tornado um importante critério para o diagnóstico com um valor terapêutico importante, 

podendo contribuir para a melhoria da QV dos cuidadores de crianças com AA por 

trazer mais segurança na introdução alimentar, independente dos seus resultados. Em 

nossa pesquisa, talvez o número baixo de TPO tenha se dado pela falta de pessoal 

treinado, apoio e estrutura necessária para a realização do teste. 

Após a confirmação do diagnóstico, a família ainda se depara com outros 

importantes fatores estressantes. A enorme dificuldade de se encontrar no mercado 

produtos isentos ou que não estejam contaminados com essa proteína, o alto custo 

desses alimentos e o medo da ingestão acidental do leite de vaca levam a uma vigilância 

constante, o que muitas vezes faz com que essa família restrinja suas atividades sociais, 

em especial as de lazer, aumentando de certa forma a sensação de isolamento, 

sentimentos negativos, ansiedade e a depressão, resultando em uma diminuição da QV e 

um aumento na sobrecarga do cuidado. 

Durante o acompanhamento das crianças com DC, os estudos têm constatado 

que 70 a 98% dos cuidadores primários são do sexo feminino, sendo 56 a 95% as mães 

(HOWE et al., 2014; YONAMINE et al., 2013; MELO et al., 2011; SILVA, 2011; 

VALENTINI; KINIB, 2011; CUMMING et al., 2010), o que corrobora os dados 

encontrados em nosso estudo de 100% mulheres e 88,88% mães. O número excessivo 

de cuidadores mulheres e, no caso das crianças, a maioria sendo as mães, muito 

provavelmente se dá pelo modelo patriarcal da sociedade atual, no qual o homem é o 

provedor financeiro da família, recaindo sobre a mulher a função de cuidar da saúde e 

bem-estar dos filhos.  

A maior parte dos estudos analisados demonstrou que entre 51 e 94% das 

mulheres eram casadas e 20 a 65% estavam desempregadas ou exerciam atividade no 

lar (WILLIAMS; HANKEY, 2015; ANDRADE et al., 2014; ALMEIDA et al., 2013; 
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SEPÚLVEDA et al., 2012; FIGUEIREDO, 2009; BITTENCOURT; HOEHNE, 2009; 

IWAMOTO et al., 2009; BLANES, 2005). Na pesquisa atual, 65,67% eram casadas ou 

possuíam uma união estável e aproximadamente 30% exerciam atividades em casa. As 

mulheres que não possuem um parceiro estável, os sentimentos de isolamento e solidão 

poderão estar mais fortes, uma vez que um companheiro participativo, por vezes, 

fornece um suporte emocional e físico (AZEVEDO et al., 2013; SEPÚLVEDA et al., 

2012; CUMMINGS et al., 2010; KING et al., 2009) dividindo a carga de trabalho.   

Parte desses cuidadores abandona os estudos, o emprego e suas relações sociais 

para se dedicarem exclusivamente ao cuidado da família, o que muitas vezes influencia 

no aumento da dependência financeira do companheiro, com consequente diminuição 

de sua autonomia e decréscimo de seu empoderamento. Em contrapartida, muitas vezes, 

além de cuidar dos filhos, precisam ajudar no sustento da família. No estudo atual, 70% 

exerciam alguma atividade remunerada, obrigando-as a continuar com suas atividades 

laborais e fazendo com que, no dia a dia, a carga de trabalho seja triplicada, pois 

necessitam atender às necessidades dos filhos, casa e trabalho, o que pode interferir 

negativamente na QV (CUMMINGS et al., 2010).  

Diferentemente da maioria dos estudos que relatam uma porcentagem de 35 a 

75% dos cuidadores com apenas o ensino fundamental, sendo este fator determinante 

para uma pior QV e um aumento da percepção da sobrecarga (SEPÚLVEDA et al., 

2012; NOGUEIRA et al., 2012; FEIJÓ et al., 2011; OLIVEIRA; LIMONGI, 2011; 

IWAMOTO et al., 2008; BLANES, 2005), não foi observada relação com os resultados 

gerais do WHOQOL-abreviado e CBScale com os níveis de escolaridade dos 

cuidadores.  

Assim como a escolaridade, a renda também pode influenciar de maneira 

negativa na QV e na sobrecarga do cuidado (ZERBETO; CHUN, 2013; MELO et al., 

2011; SILVA, 2011; FIGUEIREDO, 2009). No presente estudo, esta última variável no 

WHOQOL-abreviado apresentou uma correlação positiva moderada com o domínio 

meio ambiente. Em relação aos domínios do CBScale, apresentou-se positiva moderada 

com o domínio isolamento e negativa moderada com o domínio ambiente. Porém, do 

mesmo modo que a escolaridade, não demonstrou qualquer relação com os resultados 
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gerais do WHOQOL-abreviado e CBScale, apesar dos valores médios em salário 

mínimo serem muito parecidos com os encontrados na literatura (AZEVEDO et al., 

2013; ZERBETO; CHUN, 2013; OLIVEIRA; LIMONGI, 2011; SILVA, 2011).  

Provavelmente, a relação dessa variável com esses domínios específicos está 

associada com os atrativos no dia a dia, oportunidades de atividades de lazer, satisfação 

com o local de moradia, acesso aos serviços de saúde e meio de transporte, fatores que 

estão diretamente relacionados com as condições financeiras da família. Apesar de 

resultados com significância estatística, o fato de não demonstrar correlação, positiva ou 

negativa, com os escores gerais de QV e sobrecarga talvez esteja relacionado ao número 

reduzido de cuidadores pesquisados.  

A variável tempo de diagnóstico, ao contrário do que é mostrado em outras 

patologias na literatura   (WILLIAMS; HANKEY, 2015), não apresentou correlação 

com os níveis de sobrecarga do cuidador. Entretanto, com o índice de QV, apresentou 

correlação positiva moderada com significância estatística, assim como com o domínio 

físico e meio ambiente, demonstrando haver uma correlação positiva entre eles. Quanto 

maior tempo diagnóstico, melhor são os índices de QV dos cuidadores. 

Esse fato pode estar relacionado com o tempo de adaptação psicossocial, uma 

vez que, com o passar do tempo, os cuidadores vão aumentando o conhecimento sobre a 

patologia, tendo melhores orientações nutricionais e ambientais, aprendendo a lidar e 

contornar as adversidades impostas pela APLV. Com isso, vão aumentando o 

conhecimento, a percepção, e criando controle sobre a doença, gerando um maior 

empoderamento e segurança nas condutas com as crianças alérgicas (WILLIAMS; 

HANKEY, 2015; MOROU et al., 2014; WASSENBERG et al., 2012; CUMMINGS et 

al., 2010).  

Boa parte dos estudos em AA é concordante no fato de que, quanto maior o 

número de alergias associadas, pior é a QV dos seus cuidadores, gerando um aumento 

na sobrecarga de trabalho. Tal estatística varia de 60 a 80% de crianças com mais de 

uma alergia (HOWE et al., 2014; SALVILLA et al., 2014; VALENTINE; KNIBB, 

2011; CUMMINGS et al., 2010; BOLLINGER et al., 2006). Tais resultados podem 
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estar relacionados à maior probabilidade de contato com produtos que provoquem as 

reações alérgicas, gerando maior impacto na vida social fora de casa.  

Entre as alergias associadas, os cuidadores de crianças com alergia a leite e ovo 

possuíam níveis mais baixos de QV quando comparados a outros alimentos, em especial 

ao amendoim e nozes (WARREN et al., 2015; HOWE et al., 2014; SPRINGSTON et 

al., 2010). Provavelmente, esse fato está associado à maior parte dos alimentos 

conterem, na sua composição, a presença de ovo e leite e/ou derivados, além da grande 

dificuldade de se achar substitutos para estes. No presente estudo, 66,67% das crianças 

apresentavam ao menos uma alergia associada ao leite, sendo as mais prevalentes a 

associação com alergia a soja (38,89%), frutos do mar (16,67%) e ovo (16,67%). A alta 

prevalência da alergia a soja concomitante com a APLV fez com que academias 

americanas e sociedades europeias de pediatria não recomendassem a soja como 

substituto do leite (CARVALHO JÚNIOR, 2001). 

Em consonância com a literatura, 38,88% das crianças tinham associada à AA 

afecções do trato respiratório, com ênfase para a rinite e asma (HOWE et al., 2014; 

VALENTINE; KNIBB, 2011; CUMMINGS et al., 2010; ÖSTBLOM et al., 2008; 

BOLLINGER et al., 2006; CARVALHO JÚNIOR, 2001). A grande maioria desses 

estudos tinha, entre as AAs, a alergia ao amendoim, esta muitas vezes é mediada por 

IgE que, por consequência, é acompanhada por reações anafiláticas com posterior 

influência no trato respiratório. Outra razão para esses achados é a teoria da marcha 

atópica, sendo a AA, por vezes, o início da história natural das doenças alérgicas que 

culminam nas afecções do trato respiratório (BOECHAT; FRANÇA, 2008; AVIÑA et 

al., 2006). Outros estudos, também demonstram que a sensibilização, na primeira 

infância, ao leite e ovo, pode induzir o surgimento da asma na fase adulta 

(CARVALHO JÚNIOR, 2001). 

Até o momento, as medidas de prevenção da APLV se baseiam no aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses, e da amamentação continuada por pelo menos dois 

anos com progressiva introdução alimentar, principalmente nos casos dos pais 

possuírem algum antecedente atópico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOPATOLOGIA, 2007; 
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ZEIGER, 2003). Estudo realizado em São Paulo mostrou que 82% dos filhos de pai, 

mãe ou ambos atópicos tinham APLV e, apesar das recomendações referentes ao 

aleitamento materno, o mesmo ocorreu em média por apenas 2,9 meses (CARVALHO 

JÚNIOR, 2001). 

Portanto, faz-se necessário um maior prolongamento do tempo de amamentação 

exclusiva e um retardo na introdução do leite de vaca na dieta das crianças, uma vez que 

a imaturidade da barreira da mucosa intestinal inerente à idade pode ser um fator 

preditor da APLV. Infelizmente, nossa amostra amamentou de forma exclusiva por 

apenas 3 meses e complementar por apenas 9 meses, aproximadamente a metade e um 

terço do tempo recomendado, respectivamente. A relação de amamentação exclusiva se 

apresentou de forma moderada positiva quando essas crianças eram acompanhadas em 

outro serviço, demonstrando, mais uma vez, a importância do empoderamento materno 

e a educação voltada para a saúde na continuidade do aleitamento. 

No Brasil, infelizmente não há questionários validados para avaliar a QV e a 

sobrecarga de forma específica na AA, o que nos fez utilizar questionários de 

abrangência geral que também podem não ter sido suficientemente capazes para 

detectar as alterações específicas decorrentes da APLV na vida dos cuidadores. Seria 

interessante a realização de estudos com um número maior de entrevistados, 

preferencialmente por questionários validados para a AA, associados ao 

acompanhamento por um período prolongado desde o momento do diagnóstico, para 

tentar afirmar qual o real impacto causado pela história natural da APLV. 

As mães tendem a assumir total responsabilidade pelo cuidado e, muitas vezes, a 

se culpar pelos problemas de seus filhos. A média de idade das crianças estudada foi de 

3 anos, idade que ainda exige muita atenção e dedicação dos seus cuidadores, pois nesta 

faixa etária ainda necessitam de atenção especial e não têm maturidade suficiente para 

entender o seu problema, recaindo sobre os cuidadores a função da manutenção do bem-

estar dessas crianças. Em caso de falha dessa função, há possibilidade do aumento do 

risco de contato com o alérgeno, e o consequente surgimento das reações adversas é 

eminente. Portanto, o medo da contaminação se torna uma sombra na vida dessas 

famílias, a dificuldade na leitura dos rótulos e de compreensão pelos outros membros da 
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família assim como pelos amigos faz com que as famílias acabem restringindo a sua 

vida social e de lazer (CUMMINGS et al., 2010; BOLLINGER et al., 2006). 

Portanto, a família com uma criança com APLV tem de aprender a conviver com 

as restrições alimentares em seu dia a dia, exigindo adaptações em diferentes aspectos 

da vida, principalmente nas relações sociais e no ambiente familiar. Há uma necessidade 

do profissional de saúde conhecer não somente a criança, mas todo o ambiente familiar 

que a permeia, incluindo principalmente seus pais e cuidadores. Possíveis problemas 

conjugais, por exemplo, resultantes de diferenças nas percepções do impacto da AA 

devem ser abordados, com a ajuda de uma terapia familiar integrada, pois só com o 

auxílio, compreensão e empenho de toda a família se é capaz de vencer as restrições 

impostas pela APLV. 

O estudo pode contribuir para a reflexão sobre QV e sobrecarga em cuidadores 

de crianças com APLV e para chamar a atenção sobre a necessidade de um olhar não 

somente para as crianças, mas também para aqueles que a rodeiam, seus cuidadores. As 

pesquisas com este binômio são escassas na literatura brasileira, e os nossos resultados 

irão colaborar para a construção de linhas de cuidado que envolva toda a família, 

considerando todos os aspectos relacionados à QV e sobrecarga dos cuidadores. 

Infelizmente, apesar do ambulatório de AA ser referência no Estado e a 

quantidade crescente da prevalência da APLV relatada por estudos recentes, o número 

de cuidadores entrevistados foi aquém do esperado. Esta pequena quantidade pode não 

ter sido representativa o suficiente para algumas das variáveis estudadas.  
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APÊNDICE A 

Questionário sociodemográfico, econômico e psicossocial 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
 SIM NÃO 

IgE positivo para leite e derivados   
Teste de provocação oral   
Relatado em prontuário   
Dieta de exclusão (+ de três meses)   
 
DADOS DO PRONTUÁRIO 
Nome da criança  
Data de nascimento  
Idade da criança  
 
DADOS DO CUIDADOR / RESPONSÁVEL 
Nome   
Grau de parentesco  
O Sr./Sra. é o principal cuidador 
da criança? É quem passa a maior 
parte do tempo com ela? 

 

 
ENTREVISTA COM O CUIDADOR 
Idade  
Escolaridade  
Profissão  
Estado civil  
Renda familiar  
A criança com APLV possui irmãos 
menores que 5 anos? Quantos? 

 

Se sim, esta criança possui alguma 
patologia e/ou alergia? 

 

 
APLV – CARACTERÍSTICAS / COMORBIDADES 
Qual o tempo de diagnóstico?  
Há quanto tempo é acompanhado  
Além daqui faz o acompanhamento mais em 
algum lugar? 

 

Se sim, onde?  
É acompanhado por outro especialista, mesmo 
que seja por outro problema de saúde? 

 

Se sim, qual?  
É atendida em alguma unidade de Saúde da 
Família? Qual? 

 

Quais as alterações ou reações apresentadas a 
ingestão do leite e derivados. Por exemplo, 
vômito, diarreia, manchas pelo corpo, falta de 
apetite. 
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Tem outra alergia associada? Por exemplo, 
ovo, trigo, frutos do mar, picada de inseto... 

 

Tem alguma outra patologia (doença)  
Como foi que _______ nasceu? Cesárea, parto 
normal? 

 

Nasceu com quantas semanas?  
 
A RESPEITO DA DIETA 
O (a) _____ está sendo amamentado ainda?  
Se sim, é exclusiva ou complementar?  
Se exclusiva, a mãe está em dieta de restrição 
ao leite e derivados também? 

 

Se complementar, há quanto tempo está com 
exclusão ao leite/derivados? 

 

O (a) ______ mamou exclusivo até que idade?  
O (a) ______ mamou de forma complementar 
até que idade? 
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APÊNDICE B 

WHOQOL – Abreviado 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras 
áreas de sua vida.  
Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que resposta dar em uma 
questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas 
vezes, poderá ser sua primeira escolha.  
Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 
perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. 
Ouça cada questão, veja o que você acha e relate o número que lhe parece a melhor resposta. 
 

  Muito ruim Ruim Nem ruim nem boa Boa Muito boa 
1 Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

2 Quão satisfeito(a) você 
está com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 
semanas. 
 

  Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
3 Em que medida você acha 

que sua dor (física) impede 
você de fazer o que você 
precisa? 

1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
4 O quanto você precisa de 

algum tratamento médico 
para levar sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
5 O quanto você aproveita a 

vida? 
1 2 3 4 5 

   Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
6 Em que medida você acha 

que a sua vida tem 
sentido? 

1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
7 O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
8 Quão seguro(a) você se 

sente em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 
9 Quão saudável é o seu 

ambiente físico (clima, 
barulho, poluição, 
atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 
fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 
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  Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
10 Você tem energia 

suficiente para seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
11 Você é capaz de aceitar 

sua aparência física? 
1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
12 Você tem dinheiro 

suficiente para satisfazer 
suas necessidades? 

1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
13 Quão disponíveis para 

você estão as informações 
que precisa no seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 

  Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 
14 Em que medida você tem 

oportunidades de 
atividade de lazer? 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 
vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
 

  Muito ruim Ruim Nem ruim nem boa Bom Muito bom 
15 Quão bem você é capaz 

de se locomover? 
1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

16 Quão satisfeito(a) você 
está com o seu sono? 

1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

17 Quão satisfeito(a) você 
está com sua capacidade 
de desempenhar as 
atividades do seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

18 Quão satisfeito(a) você 
está com sua capacidade 
para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

   Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

19 Quão satisfeito(a) você 
está consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

    
 

Muito 
insatisfeito 

 
 

Insatisfeito 

 
 

Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

 
 

Satisfeito 

 
 

Muito Satisfeito 

20 Quão satisfeito(a) você 
está com suas relações 
pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, 
colegas)? 

1 2 3 4 5 
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    Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

21 Quão satisfeito(a) você 
está com sua vida sexual? 

1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

22 Quão satisfeito(a) você 
está com o apoio que você 
recebe de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

23 Quão satisfeito(a) você 
está com as condições do 
local onde mora? 

1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

24 Quão satisfeito(a) você 
está com o seu acesso aos 
serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

  Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito Nem satisfeito nem 
insatisfeito 

Satisfeito Muito Satisfeito 

25 Quão satisfeito(a) você 
está com o seu meio de 
transporte? 

1 2 3 4 5 

 
 A questão seguinte refere-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas 
nas últimas duas semanas. 
 

   Nunca Algumas 
vezes 

Frequentemente Muito 
frequentemente 

Sempre 

26 Com que frequência você tem 
sentimentos negativos tais como mau 
humor, desespero, ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE C 

Caregiver Burden Scale 

 De modo 
algum (1) 

Raramente 
(2) 

Algumas 
vezes (3) 

Frequente-
mente (4) 

TENSÃO GERAL     
1. Cuidando do seu parente, você acha que está enfrentando 
problemas difíceis de resolver? 

    

2.Você acha que está assumindo responsabilidade demais para o bem 
estar do (a) seu parente? 

    

3.Você, às vezes, se sente com vontade de fugir de toda esta situação 
em que se encontra? 

    

4.De um modo geral, você se sente cansado e esgotado?     
5.Você se sente preso pelo problema dele?     
6.Você acha que é emocionalmente muito cansativo cuidar do (a)?     
7.Você acha que a sua própria saúde tem sido prejudicada pelo fato 
de estar cuidando (a) do? 

    

8.Você acha que passa tanto tempo cuidando de, que não sobra tempo 
para você? 

    

ISOLAMENTO     
9.Você evita convidar amigos e conhecidos na sua casa, por causa do 
problema do(a)_? 

    

10.O tempo para sua vuda social, por exemplo, com a família e os 
amigos, diminuiu? 

    

11.O problema de _____ impediu você de fazer o que havia 
planejado nesta fase da sua vida? 

    

DECEPÇÃO     
12.Você acha que a vida tem sido injusta com você?     
13.Você esperava que a vida, na sua idade, fosse diferente do que é?     
14. Você se sente sozinho e isolado por causa do problema de _____?     
15.Você acha cansativo cuidar do(a)______?     
16.Você tem tido dificuldades financeiras por estar cuidando  
do(a)________? 

    

ENVOLVIMENTO EMOCIONAL     
17.Você sente, às vezes, vergonha do comportamento 
do(a)_________? 

    

18.Você, alguma vez, já se sentiu ofendido e com raiva de 
_________? 

    

19.O comportamento de ________ deixa você sem graça?     
AMBIENTE     
20.O ambiente de sua casa, torna difícil para você cuidar do (a) 
_______? 

    

21.Você se preocupa em não estar cuidando de _______?     
22.Existe algo no bairro onde mora ________ que dificulta você 
cuidar dele? (por exemplo: dificuldade em pegar transporte, difícil 
acesso a farmácia e/oi serviços médicos, problemas com vizinhança).  
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APÊNDICE D 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
 
Nome: ..................................................... ..... ................................................................................. 
 
Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) Data Nascimento: ........../........../........ 
 
Endereço:........................................................................................................................................ 
 
Bairro:............................................................Cidade:...................................................................... 
 
Telefone: (.....)......................................................... Email: ............................................................ 
 
Título do Protocolo de Pesquisa: Avaliação da Qualidade de Vida do responsável pela criança 
com Alergia á Proteína do Leite de Vaca (APLV) 
 
Subárea de Investigação: Diagnósticos locais e cuidados básicos em saúde da família. 
 
Pesquisador responsável: Bruno Ferreira Rondon Linhares – Universidade Estácio de Sá – 
Campus Arcos da Lapa – Rua Riachuelo, 27, 3° andar, Lapa, Rio de Janeiro/RJ – (21) 3231-
6135 / (71) 9201-0775 – Email: brunolinharesfisio@hotmail.com 
 
Objetivo Geral 
Avaliar aspectos que influenciam a qualidade de vida do responsável pela criança com Alergia à 
Proteína do Leite de Vaca (APLV). 
 
Objetivo Específico 
Descrever o perfil do responsável pela criança com APLV. 
Analisar os equipamentos de saúde utilizados pelas crianças com APLV e suas famílias. 
Avaliar a qualidade de vida do responsável pela criança com APLV. 
 
Justificativa 
Atualmente existem poucos estudos na literatura brasileira que abordem a qualidade de vida dos 
responsáveis pelas crianças com APLV, sendo este estudo pioneiro no assunto. Portanto, os 
resultados poderão trazer informações importantes acerca dos responsáveis cuidadores 
favorecendo um melhor e mais abrangente atendimento e novas visões no tratamento desta 
patologia. 
 
Procedimentos 
Os responsáveis pela criança com APLV serão abordados na recepção do ambulatório de alergia 
alimentar e convidados a participar da pesquisa. Os questionários serão aplicados após a 
explanação dos objetivos da pesquisa, elucidação das possíveis dúvidas e assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. 
As entrevistas serão face a face, com duração estimada em 40 minutos, obedecendo a seguinte 
sequencia: Questionário sociodemográfico, econômico e psicossocial; WHOQOL-abreviado; e 
o questionário sobre a percepção do impacto da APLV na qualidade de vida. Preferencialmente 
antes da consulta médica e em sala reservada. 
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Riscos e inconveniências 
Nenhum 
 
Informações Adicionais: 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário 
comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta 
pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo 
modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e 
plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa. A sua participação não trará nenhum prejuízo na relação com o pesquisador, 
no serviço prestado ou na instituição que forneceu os dados.  
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo: “Avaliação da qualidade do responsável pela criança com 
Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV)”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do 
mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 
minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, 
sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, 
uma para o participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.  
 
 
 
Salvador, __________ / ____________________ / ______________________  
 
 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa  
 
 
 
 
_____ ____________________________________ 
Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 


