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A dermatite atópica é uma doença de pele que se caracteriza por ressecamento cutâneo 

intenso, formação de feridas e coceira, que prejudicam a qualidade de vida e o sono. 

Geralmente a doença começa na primeira infância, algumas vezes acompanhada de outras 

doenças alérgicas como alergia alimentar, asma e rinite e pode ou não permanecer até a vida 

adulta. Há algumas áreas do corpo em que é mais comum o aparecimento das lesões, como a 

região atrás dos joelhos, pescoço e dobra dos braços. A distribuição característica das lesões é 

diferente em bebês e crianças maiores e adultos como pode ser observado na figura abaixo. 
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A dermatite atópica pode ter vários fatores envolvidos no seu aparecimento, onde os mais 

importantes são a genética e a alergia aos alérgenos do ambiente (como ácaros da poeira, 

fungos, baratas, pêlos de animais) e a certos alimentos. Os fatores de piora são diferentes para 

cada paciente, mas os principais são o frio ou o calor, a transpiração, o contato com poeira, a 

presença de infecções e o estresse emocional. 

A nossa pele é um órgão muito importante, já que constitui uma barreira entre o organismo e 

o meio externo. Entre suas várias funções podemos destacar a proteção contra micróbios e 

traumas externos e a prevenção da perda excessiva de água, mantendo assim a hidratação. Na 

dermatite atópica ocorre perda dessa barreira cutânea. Desta forma, ocorre um ressecamento 

importante da pele, com formação de feridas que coçam e aumentam o risco de desenvolver 

infecções. As lesões podem ser avermelhadas e muitas vezes possuem marca de coçadura 

intensa no local, pode haver saída de secreção e após um período prolongado a pele fica mais 

espessa (veja fotos). É importante ressaltar que a dermatite atópica é uma doença crônica, 

inflamatória, não contagiosa, com períodos de melhora e piora. 

 

 

Lesões típicas de dermatite atópica (Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria). 

 

Infelizmente não há cura para a dermatite atópica, porém ela pode melhorar ou até 

desaparecer espontaneamente com o crescimento. Mas é importante ressaltar que há algumas 

medidas essenciais para que ela tenha um bom controle. Os cuidados com a pele são 

fundamentais. Seguem algumas orientações:  

1. A utilização de hidratantes corporais hipoalergênicos e específicos para pele seca no 

mínimo 2 vezes ao dia restaura a barreira cutânea e previne a coceira e a formação de feridas.  

2. Banhos curtos, com duração de 5 a 10 minutos. Não utilizar água quente e buchas e dar 

preferência ao uso de sabonetes líquidos glicerinados. Todos esses cuidados são importantes, 

pois minimizam a perda de água durante o banho, favorecendo a hidratação.  

3. Evitar cosméticos com fragrâncias ou irritativos.  
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4. Na escolha das roupas, dar preferência para tecidos leves, não sintéticos, principalmente de 

algodão.  

5. Evitar contato com poeira.  

6. Durante o tratamento, pode ser recomendado o uso de pomadas ou cremes específicos, que 

devem ser prescritos pelo médico. Não utilizar essas pomadas de forma indiscriminada e sem 

orientação, pois o uso indevido pode gerar afinamento da pele ou irritações.  

7. Não utilizar corticoides por via oral sem prescrição médica, pois devido a seus efeitos 

colaterais importantes, estas medicações devem ser usadas, apenas, em casos específicos, por 

curtos períodos e sempre com indicação médica. 

8. Para pacientes mais graves, poderá ser necessária a prescrição médica de medicamentos 

mais específicos, como imunossupressores.  

 

A dermatite atópica grave é altamente debilitante, prejudicando a autoestima, o convívio 

social, a ida à escola e ao trabalho e a prática de atividade física. Muitas crianças sofrem 

preconceito na escola devido ao aspecto de sua pele e à ideia errônea de que se trata de uma 

doença contagiosa. Há também prejuízo importante do sono, já que a coceira é tão intensa que 

compromete o sono profundo e reparador. Muitas vezes é necessário acompanhamento 

conjunto com psicólogo para que a criança consiga lidar de forma saudável com a doença e 

possa ter um melhor convívio social. Existem várias campanhas de conscientização contra o 

preconceito e esclarecimentos para a população do que é a doença. Com esse objetivo, 

recentemente, foi criado um novo personagem na turma da Mônica, que possui dermatite 

atópica. 
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Revista da Turma da Mônica – novo personagem com dermatite atópica. 

 

Desse modo, o tratamento correto, o acompanhamento médico e multidisciplinar regular e os 

cuidados diários com a pele diminuem as lesões e a coceira, possibilitando melhor qualidade 

de vida, desempenho escolar, convívio social e sono tranquilo. 


