Correlação entre Psoríase e Transtornos Psiquiátricos: Revisão de Literatura
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resumo

Fundamentos: A psoríase é uma doença inflamatória crônica que atinge principalmente a
pele, tendo os fatores psicológicos desempenhando um papel importante nesta patologia. O
objetivo do presente estudo é realizar uma revisão de literatura a respeito das evidências
atuais da ligação entre a psoríase e as comorbidades psiquiátricas, agravando os quadros
clínicos desta doença cutânea e interferindo no bem estar do paciente como um todo.
Casuística e métodos: Essa revisão de literatura baseou-se em artigos do banco de dados do
PubMed, nos últimos 10 anos, utilizando como descritores as palavras em inglês "psoriasis" e
“stress”. Foram encontrados 343 artigos que após critérios de exclusão, resultaram em uma
amostragem de 10 artigos finais de acordo com o objetivo do trabalho.
Discussão: A partir de uma análise crítica dos estudos revisados, nota-se que os transtornos
psicológicos têm influência no início e/ou exacerbação da psoríase, bem como esta
dermatose afeta diretamente na qualidade de vida destes pacientes no âmbito psicossocial;
criando um círculo vicioso. Desta forma, entender a ligação entre doenças psiquiátricas e a
psoríase podem acarretar em uma abordagem multidisciplinar e consequentemente em um
tratamento mais eficaz para esses pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Psoríase; Estresse; Depressão.

Foram relatados também transtorno bipolar, desordens alimentares e de personalidade, bem como aumento do
risco de psoríase em pacientes esquizofrênicos e desordens sexuais e do sono. Tensão muscular, insônia,
alterações do apetite e sudorese também foram relatados. Além de exaustão, problemas de memória, fadiga,
irritabilidade e diminuição de libido.
Abuso e dependência de substâncias, como álcool e cigarro foram muito prevalentes, sendo este último,
importante na patogênese da psoríase palmo-plantar.
Rigas et al. (2019) relatam o aumento de risco de desordens psiquiátricas em geral e ideação suicida em 5,5 a 9,7%
dos pacientes. Relatam também correlação de estresse com psoríase em 27 a 71% dos pacientes, e Yuksel et al.
(2019) relataram inclusive o estresse como sendo fator precipitante da doença, em 31 a 88% dos casos.
Lakshmy et al. (2015) encontraram índices de 78,9% de depressão e 76,7% de ansiedade nos pacientes com
psoríase, com 16,6% dos pacientes relatando qualidade de vida ruim ou muito ruim. 72,2% dos pacientes
apresentaram ambos, depressão e ansiedade, simultaneamente.
Reich e Szepietowski (2014), relataram a ocorrência de prurido em 92% dos pacientes, com prevalência maior em
mulheres e em pacientes acima do peso. Como consequência, relataram agitação, depressão, dificuldades de
concentração, e alterações de comportamento alimentar e sexual.
Em situações de estresse e ansiedade há alteração nos níveis basais dos hormônios norepinefrina e epinefrina por
ativação simpática, além de níveis aumentados do cortisol. Essa desregulação dos eixos hormonais produz
citocinas pró inflamatórias cutâneas, ocasionando a exacerbação da psoríase. A ativação e degranulação de
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mastócitos, assim como aumento de linfócitos T e células Natural Killer também têm um papel importante na
Introdução:
resposta cutânea ao estresse e exacerbação da doença. A depressão, também aumenta a produção de citocinas
A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele que afeta cerca de 1% a 3% da inflamatórias como a IL-6, fator de necrose tumoral alfa e substância P, que também pioram o quadro clínico.
população mundial, clinicamente caracterizada por pápulas e placas bem delimitadas, Já o aspecto das lesões psoriásicas têm um impacto negativo na imagem corporal do paciente, além de estar
eritemato-escamosas, principalmente no couro cabeludo, superfícies extensoras de cotovelos associada erroneamente à ideia de sujo, feio e contagioso. Com isso, sente-se estigmatizado e envergonhado,
e joelhos e região ungueal. Outros subtipos clínicos incluem a psoríase gutata, eritrodérmica, principalmente os mais jovens. O sofrimento psicológico gerado pelo impacto da psoríase na aparência do
palmoplantar, pustulosa e artrite psoriásica. A patogênese da psoríase não está totalmente paciente, influi diretamente na falta de socialização, e predispõe o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos.
elucidada, porém, sabe-se que alguns genes estão envolvidos no desenvolvimento dessa Kouris et al. (2017) relataram sentimentos de vergonha e culpa associadas à ideação suicida, baixa qualidade de
vida e consumo excessivo de álcool, cigarros, sedativos e antidepressivos. Também expõem a depressão e
doença e que fatores externos como comorbidades psiquiátricas exercem influência direta.
ansiedade contribuindo para a resistência ao tratamento por parte do paciente e, além disso, a ocorrência de
isolamento social em 26,3% dos pacientes com doença moderada a grave e rejeição social em 19% destes.

Casuística e métodos:
Para elaboração deste trabalho, foi feita uma revisão da literatura científica no banco de
Conclusões:
dados do PubMed, nos últimos 10 anos, utilizando como descritores as palavras em inglês Nessa revisão de literatura concluímos que a psoríase exerce influência no desencadeamento e/ou exacerbação de
"psoriasis" e “stress”, e encontrando 343 artigos publicados, dos quais 10 foram selecionados. transtornos psiquiátricos , da mesma forma, essas patologias psíquicas influenciam no quadro dos pacientes psoriáticos.
Tendo conhecimento dessa correlação bidirecional existente entre ambas, torna-se de suma importância que esses

Discussão:
pacientes recebam um acompanhamento e apoio psicossocial, visto que a abordagem eficaz reside em um tratamento
Dentre os artigos utilizados no trabalho, 100% deles correlacionam o transtorno depressivo com a
multidisciplinar que proporcione ao paciente bem-estar físico, social e psicológico.
psoríase; 90% com o estresse; 70% com o transtorno de ansiedade e 50% com uso de substâncias
tóxicas ao organismo.
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