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RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo refletir sobre a relação entre o estresse, sintomas 

ansiogênicos e depressivos, insatisfação da imagem em portadores de rosácea, destacando-se o 

impacto do estresse sobre a sintomatologia da ansiedade e depressão. Logo, sabe-se que de acordo 

com a literatura o estresse exerce um grande impacto em comparativo entre as demais variáveis 

em portadores de doenças dermatológicas. Desta maneira, a Psicodermatologia é o resultado da 

fusão de duas disciplinas que à primeira vista não são relacionadas. Dermatologia diz respeito ao 

tratamento de dermatoses, que são manifestadas externamente. Psicologia participa a partir do 

exame dos processos mentais, que se manifestam internamente. Nesse sentido, Doenças 

Psicodermatologicas (DP) constituem a partir das doenças primariamente dermatológicas que 

influência diretamente ou indiretamente nas dimensões psicológicas do indivíduo. Dentre as 

doenças dermatológicas influenciadas pelo psicológico, pode-se detacar a rosácea. No Brasil, 

estima que 1,5% da população brasileira possui rosácea. A partir deste estudo concluimos que 

apesar de que a Psicodermatologia ser uma área relativamente nova, somente nos últimos anos vem 

ganhado reconhecimento entre os pesquisadores. Desta maneira, é preciso refletir sobre o estado 

de vulnerabilidade que os portadores da rosácea apresentam devido a desfiguração de perturbações 

cutâneas principalmente na região da face, ocasionado a suscetibilidade a baixa autoestima destes 
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indivíduos, podendo gerar níveis altos de estresse resultando nas manifestações de quadros de 

ansiedade e depressão. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, sendo de fundamental importância, 

tanto na perspectiva anatômica quanto psíquica, mediante às suas propriedades de proteção, 

delimitação e troca com o meio exterior. A pele divide-se em três camadas: epiderme, derme e 

hipoderme (Silva, Fagundes, Reis, & Bley, 2018). No momento da embriogênese, tanto a pele 

como o sistema nervoso desenvolvem-se a partir do ectoderma, e ambos possuem moléculas 

efetoras comuns, contendo neuropeptídeos, citocinas e glicocorticoides (Klimov et al., 2018). 

A pele é um órgão que externaliza afetos, sentimentos e conflitos, tornando-se uma via de 

comunicação das reações psíquicas a partir das emoções e sensações entre os indivíduos. 

Comumente diversas alterações na fisiologia da pele adquirem significações no campo das relações 

humanas, como as seguintes manifestações: arrepios cutâneos, o empalidecimento, o 

enrubescimento e sudorese, em situações de vergonha, cujo ocausionam o aparecimento de 

sintomas ansiogênicos (Silva, Castoldi, & Kijner, 2011). 

A Psicodermatologia é o resultado da fusão de duas disciplinas que à primeira vista não são 

relacionadas. Dermatologia diz respeito ao tratamento de dermatoses, que são manifestadas 

externamente. Já a Psicologia  participa a partir do exame dos processos mentais, que se 

manifestam internamente. Deste modo, estas distintas abordagens se correlacionam por intermédio 

do psíquico e o somático em variações nos seguintes temas: a associação entre comportamento, o 

pensamento, as emoções e o corpo. Se parte do estudo da interferência do estresse psicossocial 

geradores de ansiedade durante as doenças crônicas de pele (Rodriguez-Cerdeira, Pera-Grasa, 

Molares, Isa-Isa, & Arenas-Guzman, 2011). 
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As Doenças Dermatológicas (DD) podem interferir fortemente na autoimagem, na 

autoestima e no bem-estar do indivíduo. Desta maneira, a associação entre os fatores psicológicos 

e transtornos psiquiátricos em pacientes com DD, vem sendo discutida por pesquisadores em 

diversas fases do processo evolutivo da constituição da Psicodermatologia como uma a ciência que 

possui identidade própria. Estes fatores psicoemocionais podem gerar  agravamento nos distúrbios 

cutâneos (Rodriguez-Cerdeira et al., 2011). 

Em tal contexto, as Doenças Psicodermatologicas (DP) constituem a partir das doenças 

primariamente dermatológicas que influência diretamente ou indiretamente nas dimensões 

psicológicas do indivíduo. Dentre as DD influenciadas pelo psicológico, podemos citar: acne, 

vitiligo, psoríase, dermatite atópica, alopecia areata, herpes, melanomas e rosácea (Silva, 

Fagundes, Reis, & Bley, 2018). 

Nesse sentido, uma das principais DP que apresentam aspectos psicoemocionais implicados  

é a rosácea. Afecção caracterizada como um distúrbio dermatológico comum, que atinge cerca de 

5-10% da população mundial (Baldwin, Santoro, Lachmann, & Teissedre, 2019), principalmente 

mulheres de meia-idade e de pele clara, manifesta-se sintomas cutâneos tais como: rubor facial 

central e eritema (com ou sem sensação de picada), telangiectasias (vasos finos) e pápulas e 

pústulas, e rinofima que acomete geralmente os homens (Orion & Wolf, 2014). No Brasil há uma 

carência de dados epidemiológicos em relação a Rosácea, entretanto, em um estudo recente a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (2018), estima que 1,5% da população brasileira possui 

rosácea.  

Nessa circunstância, as pessoas com rosácea têm lesões localizadas em uma área totalmente 

exposta: o rosto podendo interferindo na forma como os pacientes se autopercebem, como veem 

os outros pacientes, e como os pacientes acreditam que os outros os veem. Comprometendo a 

imagem corporal, dificuldades de relacionamento, além de um grande impacto psicossocial, 

podendo gerar estigmatização social e prejuízos psicossociais. Logo, levando a indícios de 

surgimento de constrangimento, estresse, ansiedade, fobia social e depressão (Cardwell, 

Nyckowski, Uwakwe, & Feldman, 2018). 

Em síntese, justifica-se a relevância a escolha da temática acerca da rosácea, é imprescindível 

ressaltar, que publicações envolve a temática deste estudo são escassas, particularmente no Brasil, 

devido à falta de estudos que abordem a relação entre o psicoemocional e as manifestações desta 

doença em particular. Geralmente, o tratamento desta condição considera apenas os aspectos 

físicos. Contudo, é indispensável buscar entender a psique e o comportamento, relativos à 

manifestação da doença. Contribuindo desta forma a partir da Psicologia. Se faz necessário 

investigar esta realidade, onde o conhecimento facultado por este estudo torna-se uma ferramenta 

importante ao serviço interdisciplinar dos profissionais da área da Psicodermatologia 
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(dermatologistas, psiquiatras e psicólogos).  Dessa forma, se faz necessário que estes profissionais 

criem instrumentos para medir a incidência de estresse, insatisfação da imagem, ansiedade e 

depressão. Trazendo benéficos para portadores da doença de rosácea. Logo, diante destas 

informações, nata-se a importância de pesquisas nesta área, investigando as repercussões dos 

problemas dermatológicos e procurando sensibilizar a população em geral, bem como os 

profissionais que trabalham com esses pacientes, para que o atendimento envolva as diferentes 

dimensões do ser humano. 

À vista disso, o objetivo do presente estudo foi refletir sobre a relação entre o estresse, 

sintomas ansiogênicos e depressivos, insatisfação da imagem em pacientes com e sem rosácea, 

destacando-se o impacto do estresse sobre sintomatologia da ansiedade e depressão. Logo, sabe-se 

que de acordo com a literatura o estresse exerce um grande impacto em comparativo entre as 

demais variáveis em portadores de doenças dermatológicas. 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Conceitualmente, a Psicodermatologia é um campo interdisciplinar que combina psicologia, 

psiquiatria e dermatologia. As DP são definidas como doenças psiquiátricas, de natureza primária 

com manifestações cutâneas (Kuhn, Mennella, Magid, Stamu-O’Brien, & Kroumpouzos, 2017).  

É constantemente encontrada em dermatologia, com uma prevalência de 30-40% dos pacientes que 

buscam tratamento para distúrbios cutâneos têm predisposição para desenvolver problemas 

psicológicos que causam ou exacerbam uma queixa de pele. Desta maneira, existe diversas 

evidências na literatura que sugerem o curso de muitos distúrbios cutâneos pode ser afetado pelo 

estresse, além de eventos psicológicos (Yadav, Narang, & Kumaran, 2013). 

Embora a Psicodermatologia ser uma área relativamente nova, somente nos últimos anos tem 

ganhado reconhecimento entre os pesquisadores. Surgiu incialmente na literatura a partir da obra 

de Erasmus Wilson, intitulada Diseases of the Skin, de 1850, onde classificou várias doenças 

cutâneas, sendo este livro considerado o início da Psicodermatologia moderna. Em 1925, Joseph 

Klauder ressaltou a relevância da psicoterapia no tratamento doenças de pele. Porém, somente a 

partir da década de 60 e com ênfase nas últimas décadas, aparece a atenção em torno da 

Psicodermatologia. No entanto, em recentes investigações os pesquisadores e os médicos não têm 

discernimento suficiente desta área (Klimov et al., 2018). 

Dentre as afecções que compõem o grupo das DP, está incluída a rosácea é um distúrbio 

cutâneo inflamatório crônico. Assim, de acordo com a Sociedade Internacional de Rosácea é 

definida pela a presença de uma ou mais características distribuídas nas áreas centro-faciais é 
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indicativo da rosácea, tais como: rubor, eritema transitório ou persistente, pápulas, pústulas e 

telangiectasias (Tan et al., 2016, & Erdogan, Bulur, Saracoglu, & Bilgin, 2018). 

Em 2002, o Comitê de Especialistas da Sociedade Internacional de Rosácea introduziu um 

sistema classificatório que divide a rosácea em quatro subtipos: eritemato-telangiectásica,  pápulo-

pustulosa, fimatosa e ocular (Chauhan & Ellis, 2013). 

A fisiopatologia da rosácea não foi totalmente elucidada. Entretanto, dados atuais sugerem o 

envolvimento da predisposição genética, base psíquica, desequilíbrio hormonal, vasodilatação, 

hiperexcitabilidade do sistema nervoso autónomo, doenças do sistema digestivo, infecções e 

funcionamento anormal sistema imunitário inato, na patogênese da rosácea. Onde também o  

estresse tem um papel significativo para o desenvolvimento e exarcerbação dos sintomasda doença 

(Zeichner, Eichenfield, Feldman, Kasteler, & Ferrusi, 2018, & Riddoch, 2019). 

Cabe ressaltar ainda, por a rosácea ser uma enfermidade que afeta principalmente a face, 

trazendo consigo a desfiguração de perturbações cutâneas, podendo comprometer a autoestima do 

indivíduo, gerando altos níveis de estresse podendo desencadear quadros de ansiedade e depressão, 

dentre outros transtornos. Logo, por ser considerada um doença de base psico-imunológica é de 

suma importância a cooperação diagnóstica-terapêutica, entre médicos e psicólogos (Su & 

Drummond, 2012). 

Na ótica de Shenefelt (2011), o estresse e as emoções muitas vezes afetam significativamente 

os distúrbios cutâneos inflamatórios, a partir do comprometimento da barreira cutânea, elevando a 

libertação dos agentes inflamatórios das células cutâneas e terminações nervosas. O rubor facial da 

rosácea, tem um relação significativa com o estresse, tal como componente inflamatório. Ademais, 

muitos portadores de rosácea encontram-se angustiados ainda mais pela sua aparência facial, 

aumentando o nível de estresse, devendo ser avaliado e pode haver regulação emocional a partir 

das seguintes terapêuticas: terapia cognitivo-comportamental, treino de relaxamento mindfulness 

e hipnose, com o intuito de redução do estresse e as emoções negativas em indivíduos que podem 

estar suscetíveis a exacerbar distúrbios de ansiedade ou depressão  (Shenefelt, 2011).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que apesar de que a Psicodermatologia ser uma área relativamente nova, somente 

nos últimos anos vem ganhado reconhecimento entre os pesquisadores. Desta maneira, é preciso 

refletir sobre o estado de vulnerabilidade que os portadores da rosácea apresentam devido a 

desfiguração de perturbações cutâneas principalmente na região da face, ocasionado a 
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suscetibilidade a baixa autoestima destes indivíduos, podendo gerar níveis altos de estresse 

resultando nas manifestações de quadros de ansiedade e depressão. 

Sugere-se que é imprecidível novas publicações que envolvam a temática deste estudo cujo 

atualmente são poucas particularmente no Brasil, logo, se faz necessário, estudos que abordem a 

relação entre o psicoemocional e as manifestações desta doença em específico. 
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