
A psoríase é uma doença de pele relativamente co-
mum, crônica e não contagiosa, sem causa conhecida. 
Apesar de não ter cura, hoje, com as diversas opções 
de tratamento disponíveis, é possível viver com uma 
pele sem ou quase sem lesões, independentemente da 
gravidade da doença.1 

A seguir, esclarecemos algumas dúvidas mais comuns 
sobre a doença.

Como saber se a lesão é psoríase 
ou outra doença de pele?

A lesão clássica da psoríase é uma placa elevada, 
avermelhada, em cima da qual podem ser observadas 
escamas que tendem a ser brancas ou prateadas e que 
se desprendem facilmente da pele. Geralmente, essas 
lesões surgem em locais como cotovelos, joelhos e 
couro cabeludo. Como algumas micoses e alergias na 
pele podem ter uma aparência semelhante, ao observar 
algum desses sinais, procure um especialista, pois só ele 
pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento correto.1
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Qualquer pessoa pode ter psoríase?
Sim. Porém, ela é mais comum em pessoas que têm 

algum familiar com a doença, não necessariamente pai 
ou mãe; pode ser um tio ou um avô.1 Aproximadamente, 
um terço dos pacientes apresenta parentes com psoría-
se, e filhos de pais com psoríase possuem maior chance 
de desenvolver a doença, o que indica uma predisposição 
genética.2 Infecções na garganta ou no ouvido podem fa-
cilitar seu aparecimento, assim como o uso de alguns me-
dicamentos, como anti-inflamatórios e antidepressivos.1 

Como a psoríase é tratada?
O tratamento depende da forma como a doença 

se manifesta e da região acometida. Nas formas leves, 
pode ser indicado o uso de cremes e pomadas, banho 
de sol e emolientes. Na forma grave, usa-se fototerapia 
(exposição à luz ultravioleta), medicamentos em com-
primidos ou injeções. Mais recentemente, uma classe de 
medicamentos, chamados imunobiológicos, tem sido 

indicada para os casos mais graves ou resistentes 
aos tratamentos convencionais.1

O estresse pode 
causar psoríase?

Não existe um desen-
cadeador específico para a 
doença, mas nas situações 

de maior ansiedade o quadro 
tende a se agravar.1 Também é 
comum o surgimento de le-
sões de psoríase em áreas 
submetidas a trauma, como 

tatuagens e queimaduras.2



A psoríase acomete só a pele?
Não. Cerca de 30% dos pacientes podem apresen-

tar problemas nas articulações. Além disso, os portado-
res de psoríase têm maior chance de apresentar outras 
doenças, como pressão alta, diabetes, dislipidemia e 
obesidade. Essas doenças não são causadas pela psoría-
se e podem aparecer em pessoas não portadoras, mas o 
dermatologista deve ser informado do histórico médico 
e familiar dos pacientes, pois a presença dessas 
comorbidades impacta diretamente na es-
colha do tratamento.2

Como controlar os 
sintomas durante a crise?

Em momentos de crise mais severa o 
médico pode recomendar o uso de anti  -
-inflamatórios e corticoides, que diminuem 
a inflamação e, por consequência, os sintomas 
mais agudos, como a coceira e a descamação. 

Quando as crises surgem, algumas ações podem 
ajudar a minimizar seus efeitos:  

• Mantenha a pele hidratada constantemente. Os 
hidratantes mais indicados são os sem perfume, 
para diminuir os riscos de alergias;

• Exponha-se ao sol cerca de dez minutos por dia, 
nos horários apropriados, ou seja, antes das 10 h 
ou depois das 16 h. Neste caso, deixe para passar 
protetor depois do banho de sol para obter me-
lhor resultado;

• Tome banhos rápidos e com água morna. Não use 
buchas nem esfoliantes, pois podem ferir a pele 
que já está sensível. Dê preferência a sabonetes 



neutros, sem muito perfume e 

colorante. Use toalhas macias 

para secar as áreas afetadas, 

para não ferir a pele;

• Cuidado com a depilação. 

Opte por métodos que não 

agridam a pele, especialmente 

durante os períodos de crise, 

em que a pele está descamada e 

muito sensível;

• Cosméticos devem ser evitados durante as 

crises e usados com moderação fora delas; 

• Opte por roupas de algodão e evite materiais que im-

pedem a transpiração, como a lycra e o poliéster, por 

exemplo. Roupas justas também são desconfortáveis, 

porque atritam mais facilmente com a pele, poden-

do desencadear mais descamações e crises de coceira. 

No inverno, lembre-se de colocar uma peça de algodão 

sob os casacos de couro e de lã para evitar o contato 

direto da pele com materiais que podem causar alergia.3

Preciso ir ao médico 
quando os sintomas 
se reduzem ou 
desaparecem?

Sem dúvida. A psoríase é uma 
doença inflamatória imunomediada, 
que não tem cura, mas tem contro-
le, e mesmo os pacientes que es-
tão momentaneamente sem lesões 
continuam sendo portadores.4



É possível prevenir a psoríase?
Não, porque as causas da doença ainda não são 

totalmente conhecidas e, na maioria dos casos, a pes-
soa já nasce com uma propensão genética para ter ou 
não a doença.4

A psoríase pode vir a se tornar 
um câncer de pele?

Ainda não se tem esta resposta.  Apesar de ser frequen-
te a associação de psoríase com artrite psoriática, doenças 
cardiometabólicas e doenças gastrointestinais, além de di-
versos tipos de cânceres e distúrbios do humor, a origem 
dessas comorbidades em pacientes com psoríase perma-
nece desconhecida.4

Por que é importante 
combater as infecções?

Porque as infecções podem desencadear ou piorar 
as lesões.4

Medicações psiquiátricas 
podem agravar a psoríase?

Sim, em especial o lítio.4 Mantenha sempre seu mé-
dico atualizado sobre todas as medicações em uso.

Como é feito o tratamento 
em crianças?

Praticamente todos os tratamentos podem ser admi-
nistrados às crianças, desde que bem analisados os riscos 
e benefícios das medicações e que elas tenham esta indi-
cação aprovada pela Anvisa. Em princípio, após os 12 anos, 
elas recebem o mesmo tratamento que os adultos.4



Quem tem psoríase precisa 
fazer algum tipo de dieta?

Não. Até o momento, não existe nenhuma com-
provação científica de que a evolução da doença pos-
sa ser modificada por qualquer alimento. É importante, 
no entanto, evitar bebidas alcoólicas, que tanto podem 
agravar as lesões quanto podem interagir com as medi-
cações utilizadas, aumentando a chance de o paciente 
apresentar efeitos colaterais.4

O tratamento psicológico pode 
ajudar no tratamento da psoríase?

Sim. O  adoecimento da pele é um processo biop-
sicossocial que envolve todas as  dimensões do ser 
 humano: física, psicológica e social. O atendimento psi-
cológico ajuda na melhora clínica dos pacientes, mas 
deve estar sempre associado a um tratamento médico 
orientado pelo dermatologista.4
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