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RESUMO 
 

Objetivo: determinar o perfil clínico-epidemiológico dos portadores de psoríase atendidos, 

durante o  ano de 2009 no Ambulatório de Dermatologia da UEPA, Belém-Pa. Método:  estudo  

transversal, no qual foram entrevistados 50 pacientes portadores da doença. A entrevista baseou-

se em um protocolo composto de uma parte inicial com perguntas relacionadas ao perfil sócio-

econômico e aos aspectos relativos a fatores associados com doença em estudo e uma parte 

subseqüente, na qual foram avaliados aspectos da apresentação clínica da psoríase. Resultados: 

verificou-se que predominou o sexo feminino, faixa etária de 38 a 48 anos de idade, com ensino 

fundamental incompleto e que afirmaram estar passando por alguma situação estressante na 

época do surgimento da doença. Predominou a psoríase em placa, disseminada e os membros 

inferiores foi a localização mais acometida. Conclusão: é de grande importância o incentivo de 

pesquisas que visem delinear o perfil clínico-epidemiológico, a fim de se conhecer melhor as 

populações que são atingidas por esta dermatose no Brasil. 
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INTRODUÇÃO  

A psoríase é uma doença 

inflamatória crônica imunomediada que 

afeta pele e unhas, apresentando 

envolvimento articular em 10 a 40% dos 

casos.
1
 Atinge aproximadamente 1 a 3% da 

população mundial, acometendo homens e 

mulheres indistintamente.
2,3,4

 

No Brasil, tal afecção se manifesta 

em cerca de 2,5% da população geral, 

apresentando maior prevalência na faixa 

etária de 40 a 64 anos.
1 

 Apesar de sua etiologia 

desconhecida, sabe-se que a predisposição 

genética, juntamente com fatores 

ambientais, influencia tanto na ocorrência 

quanto na severidade da psoríase.
5
 

A expressão clínica se faz por 

placas eritemato-escamosas, de formato e 

tamanhos variáveis que podem se instalar 

em qualquer área de pele, principalmente 

em sítios sujeitos a traumas constantes,
4,6

 

sendo a proliferação epidérmica e os 

mecanismos imunomediados fatores 

cruciais para a manutenção das lesões 

inflamatórias características.
7
 

Ocasionalmente são pruriginosas e em 

cerca de 50 a 80% dos casos identificam-se 

alterações ungueais.
1,8

 

No entanto, outros padrões clínicos 

mais raros podem ocorrer, como a psoríase 

invertida, cujas lesões surgem em áreas 

intetriginosas; psoríase pustulosa, 

caracterizada pela presença de pústulas 

estéreis, bem como a forma eritrodérmica, 

que compromete 90% da superfície 

cutânea. Sintomas sistêmicos como febre, 

calafrios, debilidade muscular e leucocitose 

podem acompanhar as duas últimas 

formas.
1,9

 



 

 
 
 

 

Além disso, o envolvimento 

articular pode preceder, cursar junto ou 

surgir até anos após as manifestações 

cutâneas de qualquer forma da doença.
8 

Apesar de existirem alguns estudos 

abordando os aspectos clínicos e 

epidemiológicos da psoríase, a maioria 

deles avalia populações europeias e norte-

americanas, havendo poucas análises 

abrangendo pacientes de países em 

desenvolvimento, como o Brasil, 

especialmente no que diz respeito à região 

norte. 

Assim, a pesquisa objetivou 

determinar o perfil clínico-epidemiológico 

dos portadores de psoríase atendidos no ano 

de 2009, no Ambulatório de Dermatologia 

da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), Belém-Pa. 

 

MÉTODO      

Todos os pacientes  foram estudados 

segundo os preceitos da Declaração de 

Helsinque e do Código de Nuremberg, 

respeitadas as Normas de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (Res. CNS 

196/96) do Conselho Nacional de Saúde 

após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do 

Pará e, atendendo às recomendações da 

comissão, a participação dos pacientes foi 

voluntária e com consentimento formal. 

Foram avaliados 50 pacientes com 

psoríase, incluindo-se homens e mulheres 

com idade entre 18 e 70 anos, cadastrados 

no Ambulatório de Dermatologia da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), 

durante o segundo semestre de 2009.  

Essa pesquisa caracterizou-se como 

uma análise estatística descritiva e 

prospectiva, com delineamento transversal. 

A entrevista baseou-se em um protocolo 

composto por perguntas simples, diretas e 

de fácil compreensão, contendo uma parte 

inicial com perguntas relacionadas ao perfil 

sócio-econômico e aos aspectos relativos a 

fatores associados com doença em estudo. 

Os pacientes foram submetidos à avaliação 

dermatológica  no Ambulatório de 

Dermatologia da UEPA, na qual foram 

analisados aspectos da apresentação clínica 

da psoríase, tais como tempo de doença, 

forma, extensão e localizações das lesões. 

 

RESULTADOS 

Do total de 50 casos de pacientes 

portadores de psoríase atendidos no período 

estudado, 31 (62%) eram do sexo feminino,  

na faixa etária de 38 a 48 anos. Houve 

predomínio de faiodermas 41 (82%), com 

renda mensal de dois salários mínimos 20 

(40%) e ensino fundamental incompleto 19 

(38%). As características socioeconômicas 

dos entrevistados estão expostas na Tabela 

I.  
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Quanto ao tempo de apresentação 

das lesões, 18 (36%) apresentavam entre 

um a cinco anos de doença, predominando 

a forma em placas 40 (80%), disseminadas, 

e distribuídas principalmente nos membros 

superiores e inferiores. Na Tabela II 

apresentam-se esses dados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TabelaI  –  Características socioeconômicas dos pacientes atendidos no ambulatório de  

Dermatologia da UEPA, Belém -  PA , 2009 .  

Variável  %(N)  

Sexo  

Masculino  

Feminino  

 

38 %  (19)  

62 %  (31)  

 

 
6% (3)  

8% (4)  

48% (24)  

38% (19)  

 

12% (6)  

82   

6% (3)  

 

 
50% (25)  

50% (25)  

 

14%  (7)  

26%  (13 )  

40%  (20)  

8%  ( 4)  

6%  ( 3)  

2%  (1)  

4%  (2)  

 

 
 

2 %  (1 )  

38%  ( 1 9)  

26 %  (13)  

1 2 %  (6)  

10 %  (5)  

8 %  (4)  

4 %  (2)  

 Idade (anos)  

18 a 2 8  incomple t os  

28 a 38  incompletos  

38  a 48  incompletos  

48  oumais  

 Cor da pele  

Leucoderma  

Faioderma  

Melanoderma  

 Situação conjugal  

Com companheiro  

Semcompanheiro  

Renda (emsaláriomínimo)  

<1  

1  

2  

3  

4  

5  

> 6  

 

Escolaridade  

Analfabeto  

Ensino Fundamental i ncompleto  

Ensino Fundamental c ompleto  

EnsinoMédioincompleto  

EnsinoMédiocompleto  

Ensino Superior  in completo  

Ensino Superior completo  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102008000600007&lng=pt&nrm=iso#t1


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria 29 (58%) relatou algum 

fator emocional associado ao 

desencadeamento da psoríase. A respeito 

das comorbidades diagnosticadas, as 

enfermidades mais freqüentes foram: 

diabetes (33%) e hipertensão arterial (23%). 

Além disso, mais da metade dos pacientes 

28 (56%) não possuíam história de psoríase 

na família. Os fatores associados a doença 

em estudo, apresentam-se na Tabela III. 

 

 

 
 

TabelaIII    –  Fatores associados em pacientes portadores de psoríase atendidos no ambulatório  

deDermatologia da UEPA,  Belém - PA, 2009.  

Variável  %(N)  

Fatoremocional  

Presente  

Ausente  

 

58% (29)  

42% (21)  

 

23% (9)  

33% (13)  

13% (5)  

8% (3)  

10% (4)  

15% (6)  

 

44% (22)  

56% (28)  

Comorbidades *  

Hipertensão  arterial  

Diabetes  

Dislipidemia  

Depressão  

Alergias  medicamentosas e alimen tares  

Outras  

História Familiar  

Familiar com psoríase  

Familiar sempsoríase  

*Incidência das comorbidadesassociadas   

 

TabelaII  –  Características da apresentação das lesões nos pacientes atendidos no ambulatório  

deDermatologia da UEPA, Belém - PA, 2009.  

Variável  %(N)  

Tempo de doença  (emanos)  

< 1  

1 a 5 incompletos  

5 a 10 incompletos  

10 a  15 incompletos  

15 a 20  incompletos  

> 20  

 

8 % (4)  

36 % (18)  

18 % (9)  

16 % (8)  

10 % (5)  

12 % (6)  

 

80% (40)  

16% (8)  

4% (2)  

 

40% (20)  

60% (30)  

 

 

26% (36)  

30% (41)  

3% (4)  

22% (30)  

19% (27)  

Forma da doença  

Emplacas  

Gutata  

Artropática  

 Extensão  

Localizada  

Disseminada  

 Localização *  

Membrossuperiores  

Membrosinferiores  

Face  

Tronco  

Courocabeludo  

* Ocorrência das lesões em cada localização  

  

 



 

 
 
 

 

DISCUSSÃO 
No Brasil, segundo dados da 

Sociedade Brasileira de Dermatologia, a 

psoríase se manifesta em cerca de 2,5% da 

população geral.
1
 Sabe-se ainda que fatores 

culturais, sociodemográficos e ambientais 

podem ter impacto na incidência ou no 

curso clínico da doença.
7 

Na casuística estudada, 62% dos 

pacientes eram mulheres, sendo a média de 

idade dos pacientes entre 38 a 48 anos. Essa 

maior prevalência no sexo feminino, 

principalmente em faixa etárias acima dos 

50 anos, já foi observada em outros 

estudos.
7,10,11

Entretanto, não há diferenças 

morfológicas comprovadas na ocorrência 

desta dermatose entre os sexos.
12 

Em relação à cor da pele, 82% eram 

faiodermas, ratificado pelos achados de 

Ribeiro et al (2006)
13

, o qual explica que 

isso se deve ao fato que 56% da população 

que procura por serviços de saúde pública 

são melanodermas  e faiodermas. Além 

disso, vale ressaltar que a população 

brasileira é bastante miscigenada, 

principalmente na região norte, onde há 

predomínio de pardos.
7
 

Existe ainda a baixa ocorrência da 

doença em indivíduos melanodermas 

encontrada nesta pesquisa, estando 

relacionada com o fato de que em pessoas 

de origem caucasiana, a presença do alelo 

HLA-Cw*0602, confere risco dez vezes 

maior para o surgimento da psoríase.
12,14

 

Quanto à situação conjugal, 

observou-se que 50% viviam com 

companheiro fixo, dado que no estudo de 

Silva et al (2006)
10

, não foi estatisticamente 

relevante. Além disso, há poucos trabalhos 

epidemiológicos na literatura que avaliem a 

situação conjugal de pacientes psoriásicos, 

possivelmente porque tal fator não tem 

associação com a ocorrência do quadro. 

Mais da metade dos pacientes 

entrevistados apresentava renda mensal 

menor ou igual a dois salários mínimos, 

tendo escolaridade até o ensino 

fundamental incompleto, justificado pelos 

entrevistados serem pacientes atendidos em 

um serviço de saúde pública, refletindo a 

situação socio-econômica da maioria dos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

os quais, em geral, possuem baixa renda e 

baixa escolaridade. Segundo dados do 

Datasus (2007)
15

, 47,32% dos usuários do 

SUS no Pará têm uma renda mensal inferior 

a um salário mínimo. 

Verificou-se também que 36% 

começaram a manifestar as lesões há 1 a 5 

anos incompletos e 58% dos pacientes, na 

época do surgimento da doença, estavam 

passando por um momento de stress físico 

ou emocional. O aparecimento ou a piora 

das lesões decorrente de fatores emocionais, 

se devem ao fato de que o stress influencia 

diretamente no processo inflamatório e 

proliferativo das células na psoríase, o que 

possivelmente seria o gatilho para as 

reações imunomediadas.² De fato, existem 

evidências na literatura de que o estresse 

psicológico influencia no surgimento ou 

exacerbação de diversas doenças 

dermatológicas, inclusive a psoríase.
16,17 

No que diz respeito à forma clínica 

de psoríase e extensão das lesões mais 

incidentes, a maioria dos pacientes 

apresentavam, respectivamente, em placas 

(80%) e lesões disseminadas (60%), sendo 

esta destacada por vários estudos como 

forma de apresentação clínica mais 

comum
5,18,19

.Enquanto que, somente dois 

pacientes apresentaram a forma artropática, 

provavelmente, porque estes são atendidos 

principalmente em serviços de 

Reumatologia.
7
 

As formas pustulosa e eritrodérmica 

são apresentações menos comuns e mais 

graves da doença, em geral, acompanhadas 

de manifestações sistêmicas e relacionadas 

a imunodeficiências, requerendo, por isso, 

atendimento e cuidados hospitalares, o que 

justifica o não registro destas formas, já que 

esta pesquisa restringiu-se apenas a 

pacientes ambulatoriais.
20

 Do mesmo modo, 

não foi detectado nenhum caso de psoríase 

invertida, manifestação atípica também 

relacionada à imunossupressão.
21

 

Nesta pesquisa a localização das 

lesões foram, em ordem decrescente, nas 

faces extensoras dos membros inferiores 

(30%) e membros superiores (26%), tronco 

(22%), couro cabeludo (19%) e face (3%).  

Em geral, as lesões costumam 

aparecer em áreas normalmente cobertas 

por roupas ou protegidas pelos cabelos, ou 

seja, áreas menos expostas a radiação 

ultravioleta. Entretanto, tal fator não está 

necessariamente relacionado com o 

aumento do aparecimento das placas em 

regiões não expostas.
12

 



 

 
 
 

 

Outras pesquisas mostram, porém, 

que as áreas mais afetadas foram couro 

cabeludo, cotovelos e membros inferiores, 

enquanto outras localizações como unhas, 

face, abdômen e tórax não foram muito 

referenciados.
7, 12, 22

 Um estudo de coorte 

feito por Kawada et al (2003)
22

, que 

analisou pacientes com psoríase durante 20 

anos, encontrou 33,7% dos casos com 

acometimento no couro cabeludo, 28,6% 

nos membros inferiores. Enquanto que na 

face o acometimento foi de 5,8%, abdome 

6,5% e tórax 5,6%. 

Ao analisar a relação existente entre 

a extensão das lesões e a presença de fator 

emocional agravante das manifestações 

clínicas, verificou-se que esta não foi 

estatisticamente significante. Porém, os 

aspectos emocionais foram ressaltados 

como um fator importante para o 

desencadeamento e o agravamento da 

doença de pele.
23,24,25

Sabe-se, também, que 

o estresse psicológico tem relevância na 

severidade da doença e na eficácia do 

tratamento, sendo a sua redução importante 

para a melhora clínica do paciente.
26 

Por sua vez, a presença de co-

morbidades ocorreu em 60% pacientes, 

sendo as mais freqüentes o diabetes mellitus 

(33%) e hipertensão arterial (23%). Gottlieb 

e Dann (2009)
27

 descreveram uma maior 

incidência de síndrome metabólica e doença 

cardiovascular em pacientes com psoríase 

comparados com a população geral, 

enquanto que Kawadaet al (2003)
22

 citou 

Diabetes Mellitus (7%) e doenças 

cardiovasculares (4,2%) como co-

morbidades mais associadas a psoríase. 

Além disso, tal dermatose é também 

associada a outras co-morbidades 

sistêmicas, incluindo artrite psoriásica, 

ansiedade, depressão, obesidade, 

hipertensão arterial, hiperlipidemia, dentre 

outras.
28

 

Ao serem questionados sobre 

história familiar de psoríase, 56% negaram 

a existência da doença em parentes, todavia 

Chaves (2005)
29

 observou alta 

herdabilidade dos pais em famílias de 

portadores de psoríase que transmitiam a 

seus filhos e filhas, assim como elevada 

herança entre irmãos e irmãs. Isso pode ser 

explicado, no presente estudo, pois os 

pacientes, não saberiam identificar a doença 

em parentes próximos, distantes ou 

falecidos que pudessem apresentar a 

dermatose. 

Outra justificativa para essa 

observação é que a psoríase pode ser 

classificada em dois tipos: tipo I, associado 

à manifestação psoriásica precoce e história 

familiar positiva, e tipo II, relacionado com 

manifestação tardia e história familiar 

negativa.
7, 14

 A maioria dos pacientes, no 

presente estudo desencadeou a doença 

tardiamente, havendo, portanto, predomínio 

de herança familiar negativa da doença.  

 

 CONCLUSÃO 

Conclui-se que a maioria dos 

pacientes portadores de psoríase atendidos 

no Ambulatório de Dermatologia da UEPA, 

no período estudado, era do sexo feminino e 

estava na faixa etária de 38 a 48 anos. 

Houve predomínio de faiodermas, com 

renda mensal de dois salários mínimos e 

ensino fundamental incompleto. 

O tempo de doença da maioria, até 

o presente momento, era entre um a cinco 

anos de doença. Quanto à apresentação das 

lesões predominaram a forma em placas, 

disseminadas e distribuídas principalmente 

nos membros superiores e inferiores.  

Grande parte relatou algum fator 

emocional associado ao surgimento da 

psoríase. E, a respeito das comorbidades 

diagnosticadas, as enfermidades mais 

frequentes foram: diabetes mellitus e 

hipertensão arterial.  

Assim, apesar da pequena amostra, 

espera-se contribuir com os estudos acerca 

da doença e com isso incentivar mais 

investigações em outras amostras 

populacionais para que se tenha real 

conhecimento da situação da psoríase na 

região norte e em todo o país. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

SUMMARY 

 

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PSORIASIS  

Maria Amélia Lopes dos SANTOS, Caren dos Santos LIMA, Heliana Freitas de Oliveira GÓES, José 

Gabriel Miranda da PAIXÃO e Taurino dos Santos RODRIGUES NETO 

 

 

Objective: was to determine clinical and epidemiological profile of patients with psoriasis 

treated during the year of 2009 in UEPA Dermatology Clinic, Belém-Pa-Brazil. Methods: It 

was performed a transversal and prospective study, in which 50 patients with the disease were 

interviewed. The interview was based on a protocol that included in its initial portion questions 

related to socio-economic profile and aspects related to factors associated with the disease under 

study and a subsequent part, in which analyze psoriasis clinical presentation.Results: It was 

found that most patients were female, aged between 38 to 48 years-old, with incomplete basic 

education and they said they were going through some stressful situation at the time of disease 

onset. The predominant clinical presentation was disseminated plaque psoriasis and lower limbs 

was the most affected location. Conclusions: It is very important  the incentive for research 

aimed at delineating clinical and epidemiological profile, in order to better understand  people 

who are suffering from this dermatosis in Brazil. 

 

 

KEY-WORDS: psoriasis; health profile; dermatology. 
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