
Banhos de sol podem reduzir as inflamações 
e ajudar na cicatrização das feridas na pele 
e nas articulações

por cristina almeida / ilustração tato araújo
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de tratar a

a forma

manipule nem coce as lesões, pois as 
placas podem aumentar.
Fique longe do estresse: cultive 
hábitos que promovam a tranquilidade.
Hidrate a pele: quanto mais seca a 
pele, maior o desconforto.
aproveite a luz solar: os 
raios ultravioleta atuam como 
imunodepressores, reduzindo 
as inflamações.

informe-se: quanto mais informações 
as pessoas tiverem sobre a doença, 
maior a possibilidade de reconhecê-la, 
e procurar ajuda médica.
Trate-se: o tratamento evita as 
recidivas ou, pelo menos, fazer que a 
doença se manifeste de forma branda.
Faça exames regulares: a visita 
médica deve ser feita a cada 6 meses. 
Evite tocar as lesões: não 

O que você fazer para diminuir as lesões

E
ra março de 2008. Emi-
ly, de 6 anos, reclamou 
que estava sentindo 
uma coceira estranha, 
mas sua mãe não deu 

muita importância. A solução imedia-
ta foi aplicar um creme no local e as 
duas esqueceram o assunto. Nos dias 
seguintes, algumas lesões cutâneas 
apareceram, aumentaram e cobriram 
partes do corpo da menina. Pensando 
ser varicela, a mãe de Emily procurou 
um pediatra. O diagnóstico foi ecze-
ma. Entretanto, o remédio prescrito 
não resolveu o problema e as lesões 
se multiplicaram. Uma segunda opi-
nião foi solicitada e a resposta foi pele 
seca. Os sintomas evoluíram. Os pais 
da menina, preocupados, decidiram 
empreender uma pesquisa na inter-
net. Descobriram que ela fazia parte 
dos 10% a 15% de pessoas que são 

acometidas, antes dos 10 anos de ida-
de, por uma doença inflamatória crô-
nica da pele, a psoríase. Com a ajuda 
da National Psoriasis Foundation, 
Emily finalmente pôde ser tratada 
por um especialista.*

No Brasil não existem estatísticas 
sobre a patologia que se manifes-
ta, na maioria das vezes, por lesões 
róseas ou avermelhadas recobertas 

por escamas esbranquiçadas. Esti-
ma-se que a doença afete 125 mi-
lhões de pessoas em todo o mundo. 
Segundo o presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, Omar 
Lupi, “a psoríase é muito frequente 
na prática clínica, mas ainda é des-
conhecida pela maioria das pesso-
as, o que justifica o grande precon-
ceito em relação à doença”. 



clínicageral

Para Claudia Maia, dermatologis-
ta e coordenadora da Campanha 
Nacional que em outubro deste ano 
mobilizou 19 Estados brasileiros, “a 
única forma de mudar essa situação 
é com informação. Aprender a iden-
tificar a doença, entender que não é 
contagiosa, não tem cura, mas pode 
ser controlada é muito importante”.

O caso de Emily comprova que a 
psoríase não escolhe sexo ou idade, 
embora tenha maior incidência na 
segunda e quinta décadas da vida. 
Mecanismos imunológicos, genéti-
cos e ambientais são suas principais 
causas, mas a reação a alguns medi-
camentos, infecções, ferimentos na 
pele (para quem já sofre da doença) e 
estresse são também fatores desenca-
deantes. Lupi diz ser “comum a pso-
ríase estar associada a crises emocio-
nais. Entretanto, pode acontecer que, 
eliminados um ou todos esses fatores, 
as lesões não desapareçam”.

Como se manifesta?
Claudia explica que ainda não está 

muito clara a relação existente entre 
estresse e psoríase, aspecto que tem 
dificultado as comprovações científi-
cas. Mas ela reconhece que a doença, 
“por suas características, pode afetar 
muito a autoestima, agravando qua-
dros de depressão”. 

A doença tem formas variadas e, 
em algumas pessoas, as lesões podem 
ser como as de Emily: avermelhadas, 
com descamação, que provocam co-
ceiras e se disseminam por todo o 
corpo. Em outras, não haverá coceira, 
as lesões serão localizadas, principal-
mente nos cotovelos, joelhos, couro 
cabeludo, na região lombar e no um-
bigo, ou em alguns pontos limitados 
da pele, a chamada psoríase vulgar 
ou em placas, que corresponde a 90% 
dos casos. Há ainda a possibilidade de 
dor e deformidade nas articulações 
(artrite psoriática). “Em mais de 50% 
dos casos, a psoríase pode acometer a 
unha, que se caracteriza pela presen-
ça de pequenas deformidades (seme-
lhantes às depressões de um dedal), 
ou pela deformidade total das unhas, 
que muitas vezes se confundem com 
micoses”, explica Claudia.

O médico indicado para avaliar o 
problema é o dermatologista, que 
não terá dificuldades no diagnósti-
co. Como a doença não afeta os ór-
gãos internos, exames laboratoriais 
têm pouca relevância. Claudia Maia 
lembra que “às vezes é necessária a 
realização de biópsia de pele para 
descartar outras doenças”.

O que há de mais novo
Com tantas variantes, o tratamento 

dependerá do tipo, gravidade e ex-
tensão do quadro, e corresponderá às 
condições gerais do paciente (sexo, 
idade e estado de saúde). Omar Lupi 
esclarece que “nas formas leves, são 
prescritos medicamentos tópicos, 
como pomadas, loções, xampus ou 
géis. Nas mais avançadas, além de 
duas ou três sessões por semana de 
fototerapia (tratamento em cabines 
com luz ultravioleta — UV), podem 
ser prescritos remédios de uso inter-
no, via oral ou injetável”.

Medicamentos de tecnologia avan-
çada já estão disponíveis, mas são uti-
lizados apenas em casos graves, pois 
seu custo ainda é muito elevado. São 
os chamados imunobiológicos, ela-
borados a partir da engenharia gené-
tica. “Se bem indicado, há garantia de 
alívio para o paciente que tem como 
resultado a melhora substancial da 
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Outros fatores desencadeantes: 
Reação a medicamentos: alguns 
anti-hipertensivos, anti-inflamatórios 
ou antidepressivos (lítio);
Infecções: as bactérias envolvidas 
numa infecção da garganta, por 
exemplo, parecem estimular  
o sistema imunológico;
Ferimentos na pele: para quem já 
tem psoríase, um traumatismo pode 
desencadear uma nova lesão;
estresse: embora não seja claro 
como o mecanismo funciona, esse 
fator pode piorar o quadro;

a presença da psoríase depende 
de vários fatores e o componente 
genético é um deles, embora a 
doença não seja, necessariamente, 
hereditária. entre 50% e 
60% dos casos não possuem 
registro na família.
as lesões podem desaparecer  
e não voltar durante muitos anos.  
Ou nunca mais se manifestar.  Porém, 
para a maioria dos pacientes, trata-se 
de uma doença crônica  com períodos  
de erupções e épocas sem 
manifestações visíveis.

Razões para o desenvolvimento da doença

qualidade de vida. Hoje, no Brasil, já 
existem três produtos comercializa-
dos”, conta Claudia Maia. 

sol como remédio
A dermatologista revela ainda que 

uma de suas prescrições aos pacien-
tes é uma temporada de férias no 
Nordeste. “É uma terapia que com-
bina menos estresse e mais exposição 
ao sol”, justifica. Embora dias enso-
larados pareçam não combinar com 
quem tem problemas de pele, eles são 
grandes aliados no caso da psoríase. 

“Os raios UV potencializam a ci-
catrização e reduzem as inflamações, 
agindo como imunodepressores”, ex-
plica Claudia Maia. Para tirar provei-
to desse efeito natural, bastam curtas 
e graduais exposições diárias — 10 a 
15 minutos já são suficientes. Mas 
atenção: os especialistas advertem 
que expor-se ao sol não é cometer 
excessos, o que seria prejudicial, po-
dendo agravar os sintomas.

 
Quando a lesão aparecer

Claudia Maia diz que o maior co-
nhecimento da doença permitiu que 
se entendesse que as substâncias in-
flamatórias da psoríase são produ-
zidas de forma generalizada. “Isso 
significa que a doença pode provocar 
alterações sistêmicas”. Assim, a per-
sistência das reações pode provocar 
outras doenças, especialmente as re-
lacionadas à síndrome metabólica: 
colesterol elevado, diabetes, doenças 
cardiovasculares  e obesidade.

Indagada sobre a melhor forma de 
controle, a dermatologista diz que “É 
preciso ficar longe dos fatores desen-
cadeantes. Mas se a psoríase se ins-
talar, é importante não coçar nem 
manipular as lesões”. Não há cura, é 
verdade. No entanto, submeter-se a 
um tratamento ajuda a evitar as reci-
divas ou, pelo menos, faz que a psorí-
ase se manifeste de forma branda.

Traumas: pode ser físico, químico, 
elétrico, cirúrgico, infeccioso, 
inflamatório, coceira das lesões;
Fatores endócrinos: os sintomas 
podem piorar no pós-parto. durante 
a gravidez todo o sistema imune da 
mulher fica deprimido e a psoríase, 
que é mediada por esse sistema, 
melhora. Mas depois do parto há uma 
piora, provavelmente em razão de 
alterações hormonais;
Clima: nos meses mais frios a 
doença se agrava, principalmente  
por causa do ressecamento da pele.

Não há cura, mas 
submeter-se ao 

tratamento ajuda a 
evitar as recidivas ou, 
pelo menos, faz que a 
psoríase se manifeste 

de forma branda


