
SAIBA MAIS SOBRE A 

DERMATITE
ATÓPICA



O QUE É DERMATITE ATÓPICA?

Dermatite atópica é uma doença de pele cujos sintomas incluem: 
pele seca e sensível; coceira intensa; pele vermelha e inflamada; 
erupção recorrente; áreas de descamação e espessamento da pele. 
As pessoas com dermatite atópica alternam momentos em que a 
pele aparenta estar saudável e momentos de crises com piora das 
lesões.1,2

Dermatite atópica: coceira incômoda

A coceira persistente e incômoda é sintoma  da dermatite 
atópica. Às vezes, a coceira é tão intensa que a pessoa 
afetada arranha a pele até sangrar.  Infelizmente, não existe 
cura para essa doença crônica, mas com um tratamento 
adequado pode-se conviver com a doença e ter melhor 
qualidade de vida.1,2

Em que regiões a dermatite atópica aparece?

Em crianças e bebês, ela aparece geralmente no rosto, nas regiões 
flexoras e extensoras de braços e pernas (dobras) e, possivelmente, 
em outras regiões do corpo. Em crianças maiores e em adultos, a 
dermatite atópica aparece com menor frequência no rosto, sendo 
comum nas mãos, no pescoço, na parte interna dos cotovelos, na 
parte posterior dos joelhos e nos tornozelos.²



COMO SABER SE TENHO DERMATITE 
ATÓPICA?

Os sintomas a seguir são indicativos de dermatite atópica:

Erupção vermelha na pele intermitente que provoca 
coceira.1-3

Pele ressecada e com áreas de descamação, 
principalmente nas dobras do corpo.1-3

Histórico familiar de asma, dermatite atópica e/ou rinite 
alérgica.1-3

A coceira é o sintoma mais comum da dermatite atópica.1-3 Mas 
lembre-se de que somente seu médico pode fazer o diagnóstico. 
Ele irá verificar a presença e a frequência dos sintomas, para então 
identificar se realmente se trata de dermatite atópica e, a partir daí, 
mensurar a gravidade da doença e definir o melhor tratamento.4



COMO SABER SE TENHO DERMATITE 
ATÓPICA?

Você não é o único, trata-se de um problema muito comum!

A dermatite atópica atinge até 3% dos adultos e 20% 
das crianças.5

A dermatite atópica é cada vez mais frequente: o 
número de casos vem aumentando consideravelmente 
nos últimos 50 anos.6

Mudanças no meio ambiente e no estilo de vida podem 
contribuir para ampliar o problema.7

O número de casos de dermatite atópica em crianças 
aumentou quase 5 vezes.8



QUAL É A CAUSA DA DERMATITE
ATÓPICA?

Na verdade, ninguém sabe qual é a causa.9,10 Sabe-se que 
decorre de um desequilíbrio no sistema imune que gera uma 
resposta inflamatória exagerada na pele e costuma estar 
associada a outras doenças de fundo alérgico como asma e 
rinite.9

A dermatite atópica pode surgir ou ser desencadeada por 
alérgenos, substâncias irritantes ou pelo estresse.10 

A dermatite atópica não é uma doença contagiosa, tem um caráter 
hereditário e por isso pode acometer outros membros da mesma 
família, assim como a asma.9 Se ambos os pais tiverem dermatite 
atópica, existe 80% de possibilidade de que o filho também tenha.11 
Essa doença pode ser desencadeada por alguns fatores, como 
substâncias irritantes; substâncias alergênicas presentes nos pelos de 
animais de estimação; alergias, condições ambientais, como roupas 
que provocam coceira; ou emoções, como o estresse.10 Embora 
a dermatite atópica não tenha cura, alguns pacientes deixam de 
apresentar seus sintomas à medida que envelhecem. Outros, no 
entanto, convivem com a doença por toda a vida.10,12,13

Como a dermatite atópica é uma doença crônica, é necessário 
cuidar adequadamente da pele.13

Eis aqui alguns dos cuidados mais importantes que você pode ter:13

Hidrate sua pele todos os dias.14

Use roupas de algodão ou de tecidos macios, evite fibras 
ásperas que provoquem coceira e roupas apertadas.15,16



O QUE MAIS POSSO FAZER PARA CUIDAR 
DA MINHA PELE E EVITAR AS CRISES?

Tome banhos e duchas com água morna, utilizando um sabonete 
suave ou um produto de higiene sem sabão.17

Seque a pele suavemente com toalha macia, sem esfregar.18

Aplique um hidratante no máximo 3 minutos depois do 
banho, para “vedar” a umidade.17,18

Sempre que possível, evite mudanças bruscas de temperatura 
ou atividades que levem à sudorese excessiva.19

Conheça os fatores desencadeantes do eczema e evite-os.20

Use umidificador, caso o tempo esteja seco ou frio.20

Mantenha curtas as suas unhas (e as de seus filhos), para evitar 
ferir a pele ao se coçar.9



O QUE MAIS POSSO FAZER PARA CUIDAR 
DA MINHA PELE E EVITAR AS CRISES?

Algumas pessoas com alergias percebem que é útil tirar os 
tapetes da casa e instituir tratamentos para a caspa dos 
animais de estimação.2

Se possível, reduza o estresse de sua vida, faça um trajeto 
mais tranquilo para chegar ao trabalho, tente não se 
estressar no trabalho, peça ajuda em casa, pratique ioga ou 
aprenda a meditar.10

Aproximadamente 40% das pessoas que sofrem de dermatite atópica 
são alérgicas a determinados alimentos (leite, ovos, trigo, soja), razão 
pela qual o consumo desses itens agrava o problema cutâneo.22,23

Estudos demonstram que a exclusão de alguns alimentos 
evita o desenvolvimento da dermatite atópica por 
hipersensibilidade alimentar. Converse com seu médico a 
respeito para saber se é o seu caso.24,25

É  preciso evitar as substâncias irritantes. Elas são encontradas 
em detergentes, cosméticos, álcool, adstringentes e 
perfumes. Utilize produtos hipoalergênicos.12,18



Cuidar bem da pele.26

Reduzir a coceira e a vermelhidão.26

Controlar futuras crises.26

Caso seja feito o diagnóstico de dermatite atópica, você e seu 
médico devem ter como objetivo controlar a doença e melhorar os 
sintomas em longo prazo.26

PRECAUÇÕES E OBJETIVOS PARA O 
PACIENTE COM DERMATITE ATÓPICA
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