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INTRODUÇÃO: 

Em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, na China, se tornou o centro de um surto de 

pneumonia sem causa conhecida, o que chamou a atenção do país e do mundo. No dia 7 de 

Janeiro de 2020, cientistas chineses conseguiram isolar pela primeira vez o novo coronavírus 

(Sars-CoV-2) de pacientes em Wuhan [1]. Desde que a doença se instalou na China, o vírus 

rapidamente se espalhou para outros países no mundo, constituindo uma ameaça global [2]. 

No dia 11 de Março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou um estado de 

pandemia por causa da doença hoje conhecida como Covid-19 [3]. No Brasil, o Ministério da 

Saúde (MS) do Governo Federal recebeu a primeira notificação de um caso confirmado de 

covid-19 no país no dia 26 de Fevereiro de 2020 [4]. 

Os principais sintomas da doença são: febre, cansaço, tosse seca, dores musculares, 

congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia e perda de paladar ou 

olfato. Tais sintomas geralmente são leves e se instalam gradualmente. A maior parte das 

pessoas se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. No entanto, uma em 

cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 desenvolve a forma grave da doença, com 

risco de morte [5]. Desde o início da pandemia, cientistas do mundo todo vem colaborando e 

inovando para produzirem testes, tratamentos e vacinas que podem salvar vidas e pôr fim à 

pandemia vigente. Atualmente, diferentes vacinas em veículos diferentes foram introduzidas 

nos países. Ao mesmo tempo, mais de 200 vacinas estão em desenvolvimento. De acordo com 

a Organização Mundial da Saúde, até o dia 27 de Julho de 2022 foram confirmados 570.005.017 

casos da Covid-19 no mundo. O Brasil configurava o terceiro lugar em número de casos e 

segundo em número de mortes. 

Várias infecções virais são caracterizadas pela presença de manifestações cutâneas [3]. 

Quando se trata da infecção por Covid-19, um estudo italiano com pacientes positivos para a 

doença mostrou que 20,4% deles apresentaram manifestações cutâneas diversas [6]. Além 

disso, outro estudo reportou que pacientes com Covid-19 podem apresentar urticarias sem febre 

ou nenhum sintoma respiratório [7]. Em consonância, um estudo espanhol descreveu 5 grandes 

padrões clínicos nas manifestações cutâneas dos doentes avaliados: Áreas de lesões acrais 

eritemato-edematosas com vesículas ou pústulas e com áreas purpúricas, afetando mãos e 
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pés, geralmente de forma assimétrica; Outras erupções vesiculares, sendo que algumas se 

apresentaram no tronco e consistiam em pequenas vesículas monomórficas. Em alguns casos 

se manifestavam nos membros, com conteúdo hemorrágico; lesões urticarias, mais comumente 

distribuídas no tronco ou dispersas pelo corpo, com alguns casos de acometimento palmar. 

Outras formas de exantema maculopapulares; Livedo ou necrose [8]. 

 A pandemia de Covid-19 afetou seriamente as atividades hospitalares e ambulatoriais. 

Serviços de atendimento médico vem se reorganizando para permitir um menor fluxo de 

pacientes, visando reduzir a presença de pacientes não urgentes e concentrando recursos 

materiais e humanos no combate à pandemia. Nessa reorganização, departamentos de 

dermatologia também tiveram que adaptar suas atividades, suspendendo a visita de pacientes 

de rotina e provendo cirurgias, visitas, consultas e exames oncológicos apenas em casos 

urgentes [9]. Nesse contexto, os pacientes se veem prejudicados, uma vez que deixam de ter 

acompanhamento de suas dermatoses de base e não tem possibilidade de alteração ou 

melhoria no tratamento de acordo com a situação atual da doença (por exemplo, associação ou 

troca de medicamentos) [10]. 

Desde dezembro de 2019, a pandemia de Covid-19 mudou a abordagem da maioria das 

doenças dermatológicas [11]. Há uma preocupação crescente sobre como os pacientes em 

terapias medicamentosas imunossupressoras podem estar em maior risco de estarem 

infectados e se precisam interromper o tratamento preventivamente [12]. 

A declaração do Conselho Internacional de Psoríase sobre a pandemia destaca que a 

relação risco-benefício de qualquer intervenção terapêutica imunossupressora deve ser 

cuidadosamente avaliada em pacientes com comorbidades, caso a caso, uma vez que 

indivíduos com mais de 60 anos de idade e/ou pacientes com comorbidades apresentam maior 

risco de desenvolver um curso mais grave de infecção. Ainda, é sabido que doenças 

dermatológicas como a psoríase e a hidradenite supurativa têm um impacto negativo na 

qualidade de vida e nos aspectos psicológicos, sendo possível que a qualidade de vida reduzida 

e consequências psicológicas negativas em decorrência da pandemia de Covid-19 podem 

influenciar negativamente o curso dessas doenças de pele [10]. 

 
METODOLOGIA: 

O estudo foi feito utilizando-se de revisão bibliográfica sistemática, buscando avaliar o 

impacto da pandemia no atendimento, no tratamento e na evolução da doença de base de 

pacientes dermatológicos. Foram usadas bases de dados como pubmed, cochrane e google 

scholar, abarcando estudos em lingua inglesa, portuguesa e espanhola, publicados de 2019 a 

2022. Foi realizada pesquisa com várias combinações de três conjuntos de palavras-chave: 

COVID-19, SARS-COV-2 e coronavírus; exacerbação, surto, piora, agravamento; cutâneo, 

dermatológico, dermatoses. As bases de dados foram pesquisadas até 24 de julho de 2022.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp em 18 de Maio 

de 2022, sob o número CAAE: 55732321.4.0000.5404 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Além do fato de que a Covid-19 pode apresentar manifestações cutâneas, há uma 

preocupação crescente acerca dos pacientes dermatológicos, principalmente aqueles com 

doenças autoimunes crônicas, em relação à potencial exacerbação dessas condições após a 
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infecção pelo SARS-CoV-2. Embora relatos de casos tenham sido publicados sobre esta 

questão, esse aspecto continua sendo um dos menos estudados na interseção entre 

dermatologia e Covid-19. Apesar de outros fatores relacionados à pandemia, como isolamento 

social, perda da fonte de renda e não adesão ao tratamento poderem influenciar a gravidade da 

doença, alguns estudos buscam compreender se a infecção pelo vírus em si é capaz de piorar 

as condições pré-existentes de tais pacientes [13]. 

As infecções virais são gatilhos bem conhecidos para a indução e exacerbação de 

condições autoimunes. Vários mecanismos têm sido propostos para esse fenômeno, incluindo 

mimetismo de antígenos, disseminação de epítopos, desequilíbrio de citocinas e a redução de 

mecanismos de depuração por destruição tecidual amplificada, que aumenta a disponibilidade 

de autoantígenos. A infecção pelo vírus SARS-CoV-2 está associada a uma resposta imune 

exagerada que pode inviabilizar o equilíbrio imunológico já vulnerável em doenças autoimunes 

[14]. 

Em relação aos casos de pacientes dermatológicos acometidos pela Covid-19, o estudo 

de Aram (2021) teve 14 casos reportados encontrados. Dentre eles, nove pacientes tinham 

história de psoríase. Destes nove pacientes, em cinco casos os surtos podem ser atribuídos à 

hidroxicloroquina ou a corticosteroides sistêmicos que foram usados inicialmente no tratamento 

da Covid-19 e são causas bem conhecidas de psoríase induzida por medicamentos. A 

exacerbação da psoríase em dois casos pode ter sido decorrente da descontinuação dos 

tratamentos. Em um caso, o tratamento para Covid-19 não foi mencionado. Assim, a 

exacerbação da psoríase pôde ser ligada com segurança ao Covid-19 em apenas um dos casos 

[13]. 

Além desses relatos de casos, vários estudos com amostras maiores foram capazes de 

avaliar o efeito da infecção por Covid-19 no curso da doença. Um estudo baseado em 

questionário na Holanda avaliou 1.132 pacientes adultos com dermatite atópica e psoríase e 

descobriu que 26% dos pacientes pioraram sua condição durante a infecção por SARS-CoV-2. 

No entanto, eles não mencionaram se esses pacientes receberam antimaláricos, esteroides e 

outros tipos de medicamentos ou não [15].  

Outro estudo avaliou 21 adultos com dermatite atópica que também haviam sido 

infectados com SARS-CoV-2 e descobriu que 43% desses pacientes apresentaram 

exacerbação da doença que não exigiu intervenção sistêmica. Os pacientes com dermatite 

atópica grave que estavam recebendo terapia imunossupressora tiveram exacerbações mais 

leves [16]. 

Ademais, outros estudos analisados, em especial os relatos de caso, demonstraram 

exacerbação ou agravamento de uma dermatose prévia após o acometimento pelo SARS-CoV-

2. 

CONCLUSÕES: 

Há uma escassez de literatura sobre COVID-19 e surtos, recaídas ou piora de doenças 

dermatológicas. Os estudos atuais apontam para a existência de casos em que a aparente 

justificativa para uma exacerbação da dermatose de base seja a infecção por Covid-19. Porém, 

ainda é necessário que mais dados sejam obtidos para se chegar em conclusões mais 

definitivas. Espera-se que sejam publicados mais estudos epidemiológicos, com número 

relevante de casos estudados, para avaliar os impactos da infecção por SARS-CoV2 no curso 
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de doenças dermatológicas crônicas. Esses dados podem beneficiar a avaliação de risco e o 

gerenciamento de pacientes com estratégias profiláticas e de tratamento adequadas. 
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