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RESUMO 
 
A psoríase é uma doença cutânea inflamatória, crônica, não infecciosa e imuno-mediada. É recorrente, e 
consiste em uma hiperproliferação celular crônica, causando lesões que podem ser únicas ou evoluir para 
grandes placas, que em sua grande maioria, vem acompanhadas de prurido. O objetivo do presente estudo 
foi realizar uma revisão sistemática sobre o papel do ômega-3 no tratamento da psoríase. Para tanto, foi 
consultada a produção cientifica, de periódicos indexados, no período de 2008 a 2018, nos bancos de dados 
da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine 
(Medline) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Como estratégia de busca foi utilizada a combinação 
de termos pré-definidos de acordo com os Descritores Ciências da Saúde (DESC), utilizando a seguinte 
combinação dos descritores em português: psoríase, doença autoimune, alimentos anti-inflamatórios, 
inflamação e seus correspondentes em inglês: psoriasis, autoimmune disease, anti-inflammatory foods, 
inflammation. A seleção final resultou em 15 estudos. O papel do ômega 3 no tratamento da psoríase, ainda 
não está claro, entretanto pode-se evidenciar que o consumo de ômega-3 pode trazer benéficos ao indivíduo 
com psoríase. 
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1         INTRODUÇÃO 
 

A psoríase é uma doença que atinge a população há muitos séculos, sendo 
inicialmente, em função das lesões, confundida com a lepra. Somente no século XIX que a 
mesma foi identificada e diferenciada de outras doenças de pele.  Apesar disto, a etiologia 
da psoríase ainda não é totalmente clara.  Esta doença acomete de 2% a 3% da população 
mundial, sem distinção de gênero e idade (DE BONA SILVEIRA; NETO; FERREIRA, 2017). 

Embora a etiologia da psoríase não seja bem clara, sabe-se que é uma doença de 
etiologia multifatorial, com forte influência genética e de fatores externos sobre o 
desenvolvimento e gravidade da doença (SOLIS et al., 2012; TORRES et al., 2011). A 
psoríase é uma doença cutânea inflamatória, crônica, não infecciosa, imuno-mediada. É 
recorrente, e consiste em uma hiperproliferação celular crônica, causando lesões que 
podem ser únicas ou evoluir para grandes placas, que em sua grande maioria, vem 
acompanhadas de prurido (NAKAMURA et al., 2012; VIDEIRA et al., 2017). Afeta 
principalmente a pele, couro cabeludo e articulações como joelho e cotovelos. É 
classificada como uma doença não contagiosa e sem cura. Geralmente é subdividida em 3 
tipos, leve, moderada e grave. O tratamento, embora ainda não exista cura, visa controlar, 
evitar a evolução e agravamento das lesões e prolongar o tempo das recidivas 
(SCHEIBLER et al., 2015; DE BONA SILVEIRA; NETO; FERREIRA, 2017). 

Estudos tem mostrado que a psoríase pode estar associada a algumas 
comorbidades como artrite psoriática, doença intestinal inflamatória crônica, distúrbios 
psiquiátricos e psicossociais, relacionados, possivelmente a diminuição da autoestima e 
inconformismo do paciente perante a doença (DUARTE et al., 2010; TORRES et al., 2011). 
Além disto, alterações metabólicas como diabetes, obesidade, dislipidemia e hipertensão 
são consideradas fatores que aumentam a prevalência de doenças cardiovasculares na 
psoríase. Em função disto, a psoríase deve ser considerada uma doença de alto risco ao 
paciente, principalmente em pacientes com psoríase grave, pois o risco de doenças 
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cardiovasculares é aumentado (FESTUGATO, 2011; DE PAULA SANTOS et al.,2016; 
VIDEIRA et al., 2017). 

Alguns hábitos ou situações podem desencadear a doença ou/e agravar a mesma, 
como por exemplo infecções, trauma, fatores psicológicos como por exemplo o stress, 
consumo de álcool, tabagismo e hábitos alimentares inadequados (ARAUJO; BURGOS; 
MOURA, 2009; DUARTE et al., 2010).  

Em relação ao tratamento, a nutrição vem sendo apontada como uma ferramenta 
auxiliar, embora ainda não exista consenso ou diretriz específica que determine a conduta 
a ser adotada. O ácido graxo ômega-3, vem sendo amplamente estudado devido aos 
benéficos relacionados ao tratamento diversas doenças, como as doenças 
cardiovasculares, a diminuição da inflamação sistêmica, entre outras.  

Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo fazer uma revisão sistemática 
sobre o papel do ômega-3 no tratamento da psoríase. 

 
2         MÉTODOS E RESULTADOS 

 
Este estudo tratou-se de uma revisão sistemática da literatura nacional e 

internacional, sobre o papel do ômega-3 no tratamento da psoríase. A seleção do material 
foi realizada de maio a julho de 2019. O levantamento das produções cientificas acerca do 
tema foi realizada no ambiente virtual, nas seguintes bases científicas: Literatura Latino-
americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine 
(Medline) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) disponíveis na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) por meio do site htpp:/www.bireme.br. Como critério de busca foi utilizado a 
combinação dos seguintes termos, pré-definidos de acordo com os Descritores Ciências da 
Saúde (DESC), utilizando a seguinte combinação em português:  psoríase, doença 
autoimune, alimentos anti-inflamatórios, inflamação e seus correspondentes em inglês: 
psoriasis, autoimmune disease, anti-inflammatory foods, inflammation. Foram considerados 
critério de inclusão, publicações que compreendessem o período de 2008 a 2018, sendo 
excluídas: publicações repetidas, teses, dissertações, cartas, editoriais, resumos de anais, 
trabalhos de conclusão de cursos, livros, estudos reflexivos, e relatos de experiência. 

Durante o levantamento de dados foram selecionados 98 estudos, sendo 33 no 
Scielo, 47 na Medline e 18 no LILACS.  Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 
foram selecionados 15 estudos para compor este trabalho, no qual foram, 8 no Scielo, 3 no 
Medline e 4 no LILACS. Dos estudos selecionados somente 2 fazem a correlação entre o 
ômega-3 e a psoríase. 
 
3        DISCUSSÃO 
 

3.1 FISIOPATOLOGIA 
 

A psoríase é uma doença autoimune, imuno-mediada e complexa, pois envolve 
inúmeras alterações do sistema imunológico inato (SII) e adquirido (SIA).  As células do SII 
ativas atuam sobre o SIA, no qual há participação de várias células do sistema imune, como 
por exemplo células dendriticas, macrófagos, neutrófilos, mastócitos e linfócitos T, entre 
outras. Além disto, a produção de fatores de crescimento, quimiocinas e citocinas além de 
possuirem a função de ativar o SIA podem ser fatores de risco para outras comorbidades 
(SANCHEZ, 2010; SOLIS et al., 2012). A psoríase pode ser desencadeada por diversos 
fatores como já mencionado, inicialmente ocorre a ativação das células do SII, aonde os 
queratinócitos secretam citocinas inflamatórias (IL-1 e TNF-α) que ativam as células 
dendríticas imaturas, maduras, mieloides e plasmocitoides presentes na epiderme e derme. 
Uma vez ativadas as células dendríticas processam o antígeno que pode ser tanto 
ambiental ou endógeno. Após o processamento ocorre a migração destas células até o 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

linfonodo regional no qual ocorre a apresentação do antígeno aos linfócitos T (SANCHEZ. 
2010; LIMA; LIMA, 2011). Os linfócitos T ativos fazem a secreção de citocinas, 
principalmente IFN-y, induzem a produção de HLA-DR nos queratinócitos, ativando 
novamente este processo, ocorrendo assim um ciclo vicioso, que é o responsável pelas 
principais alterações epidérmicas e vasculares na psoríase (LIMA; LIMA, 2011). 

3.2 ÔMEGA-3 E PSORÍASE 

O ácido graxo poli-insaturados ômega-3 vem sendo amplamente estudado, em 
função, principalmente, dos seus benefícios sobre o tratamento de doenças, como por 
exemplo a redução da inflamação sistêmica e na prevenção de doença cardiovascular 
(GOMES et al., 2016). Entretanto a produção de estudos envolvendo o efeito do ômega-3, 
na psoríase ainda são escassos, o que dificultou uma análise mais profunda em relação ao 
o efeito do ômega-3, na psoríase. Alguns estudos relatam que hábitos alimentares 
saudáveis, dietas hipocalóricas, exclusão de alguns alimentos termogênicos, 
suplementação de ômega 3 e vitamina D pode acarretar melhora do paciente psoriático 
(ARAUJO; BURGOS; MOURA, 2009; SOLIS et al., 2012). 

O ômega-3 (principalmente o ácido α-linolênico, eicosapentaenoico (EPA) e 
docosaexaenoico (DHA) assim como ômega-6 (representado pelo ácido linoleico e ácido 
araquidônico (AA) são considerados ácidos graxos essenciais, pois o organismo não os 
produz, por isso devem ser fornecidos pela alimentação e/ou suplementação (BORGES et 
al., 2014). Estes ácidos graxos são essenciais para síntese de mediadores e reguladores 
relacionados a inflamação como eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos 
e outros. O ômega-3 possui a capacidade de competir com ácido araquidônico pela mesma 
via enzimática, sintetizando assim prostaglandinas da série 3 e leucotrienos da série 5 que 
são mediadores com menor ação inflamatória, quando comparados com os mediadores 
sintetizados a partir do ácido araquidônico (BORGES et al., 2017; GOMES et al., 2016). 

 De acordo com os autores Borges et al. (2014), o ômega-3 pode modular a 
inflamação, pois atua reduzindo as concentrações dos mediadores inflamatórios.  Além 
disso, o ômega-3 é precursor de mediadores como resolvinas e protectinas que além de 
possuírem ação anti-inflamatória também tem ação imunomoduladora.  Considerando os 
possíveis benefícios do ômega-3 na melhora da psoríase, os autores Araújo, Burgos e 
Moura (2009), ao realizarem uma revisão bibliográfica sobre o papel da suplementação de 
ômega-3 na psoríase, verificaram que não está bem claro a ação do ômega-3 na psoríase 
e a dose exata para prescrição.  No entanto os autores sugerem que   indivíduos acometidos 
pela doença podem se beneficiar com uma dieta composta por peixes fontes de ômega-3. 
Da mesma forma, Festugato (2011), relata que como o ômega-3 atua competindo com 
ácido araquidônico, uma dieta rica em ômega 3 e pobre em ômega 6 poderia acarretar na 
melhora das lesões da psoríase.  

4         CONSIDERAÇOES FINAIS 

 Com base nos resultados, consumo do ômega-3 pode ser uma estratégia auxiliar 
no tratamento da doença e trazer benéficos ao indivíduo com psoríase, no entanto, mais 
estudos devem ser realizados, visto ainda não estar claro o papel do ômega 3 na psoríase. 
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