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RESUMO

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele, multifatorial que origina-se a partir de uma interação entre predisposição genética e 
exposição aos fatores de riscos ambientais, como queimaduras graves, estresse emocional, o uso de álcool, tabagismo, medicamentos e hábitos 
alimentares inadequados. Na maioria das vezes manifesta-se por placas eritêmato-escamosas, bem delimitadas, ocasionalmente pruriginosas, 
caracterizada pela hiperproliferação da epiderme, decorrente de uma desregulação do sistema imune mediado por citocinas. Por ser tratar de um 
disturbio sistêmico, caracterizado por manifestações inflamatórias, a psoríase não está limitada à pele, estando associada a alterações 
imunológicas e metabólicas, bem como o desenvolvimento de uma série de co-morbidades, entre elas depressão, obesidade, diabete mellitus 
tipo 2, síndrome metabólica, artrite psoriática e doenças cardiovasculares. A doença acomete cerca de 1% a 3% da população mundial, e estima-
se que 1% da população brasileira seja atingida. A etiologia da doença não é completamente entendida, mas sabe-se que está relacionada com 
condições genéticas e respostas imunológicas aos fatores externos, os quais são responsáveis tanto para o aparecimento quanto à evolução. O 
aumento do índice de massa corporal e ganho de peso são fatores de risco para psoríase, porém a mudança do hábito alimentar, redução do 
consumo de álcool e prática de atividade física tem demonstrado melhoras nos sintomas da psoríase e melhor resposta aos tratamentos. Nesse 
sentido, o objetivo do presente estudo é investigar o estado nutricional e o consumo alimentar de indivíduos com psoríase, baseado na 
frequência da ingestão dos alimentos. Trata-se de um estudo transversal realizado com indivíduos com psoríase, em Florianópolis, entre março e 
maio de 2019, a partir da aplicação do questionário de Triagem Dietética do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição Nhanes adaptado. Devido ao 
pequeno número de questionário respondido, o QFA foi revertido em formulário do Google Drive. Vinte e quatro pacientes participaram do 
estudo (17 mulheres e 4 homens, com idade média de 42 anos). Nesta análise foi verificado que os pacientes que responderam o questionário 
estão acima do peso, classificados com IMC de 25,84 e 21% são considerados obesos com IMC maior que 30, estando superior ao da população 
brasileira. No presente estudo, 8% dos entrevistados possuem dislipidemia, 4% diabete mellitus tipo 2, hipertensão, depressão e sensibilidade ao 
glúten, respectivamente, e 13% apresentaram mais de uma comorbidade associada. Essas comorbidades, com exceção da depressão e
sensibilidade ao glúten, contribuem para a síndrome metabólica, um distúrbio que leva a um aumento na taxa de doença cardíaca e acidente 
vascular cerebral. Através do QFA aplicado foi observado o baixo consumo de produtos integrais, leguminosas o que leva a crer que os pacientes 
entrevistados consomem maior quantidade de produtos com farinhas brancas. Ratificado através do baixo consumo diário de vegetais e frutas. 
Percebe-se que as principais fontes de proteínas, do hábito alimentar dos participantes, são de origem animal devido ao baixo consumo de 
proteínas vegetais na dieta, como o feijão e o arroz integral, acarretando um maior consumo de gorduras saturadas, o que pode justificar o 
sobrepeso e o elevado índice de doenças associadas como diabete, dislipidemia e hipertensão.  A partir do presente estudo verificou-se que 
apesar da psoríase apresentar evolução benigna e predisposição genética, os fatores ambientais também representam uma forte contribuição no 
desencadeamento da patologia ou no aparecimento de surtos. Seu agravo gera significativas alterações físicas e psicológicas e causa importante 
impacto na qualidade de vida dos pacientes. Deste modo, estes resultados sugerem um papel central dos nutricionistas no manejo de pacientes 
psoríasicos e o impacto a longo prazo de uma intervenção dietética na psoríase deve continuar a ser explorada.
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