PSICODERMATOLOGIA: A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO E INTERAÇÃO
DA MENTE COM O CORPO
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Há inúmeros estudos que mostram que doenças de pele podem surgir por
vários motivos que podem ir desde doenças autoimunes às questões
emocionais, por isso será abordada no presente artigo a questão da psicologia
atuando em conjunto com a dermatologia. Tal assunto é bastante relevante,
visto que é provável que poucas pessoas conheçam a chamada
psicodermatologia e percebam a relevância dessa área no acompanhamento
das doenças de pele. Com base nisso, o presente artigo tem por objetivo
mostrar de que maneira a psicologia atua no sentido do tato, especificamente
nos tratamentos dermatológicos, explicando o que é o tato e porque ele está
relacionado às patologias dermatológicas. Serão abordadas duas patologias
específicas: dermatite atópica, que está entre as quatro doenças mundiais que
mais afetam os seres humanos; e vitiligo cujo principal sintoma é a
despigmentação da pele. A metodologia adotada será através de uma revisão
bibliográfica pautada, principalmente, em dois artigos pesquisados no site
Scielo.com, pepsic.com produzidos por médicos e psicólogos, além de outros
veículos de informação como vídeo explicativo do youtube.com, Revista Abril e
Sociedade Brasileira de Dermatologia e outros artigos relacionados ao tema no
site Scielo.com também. Esses artigos mostram estudos de casos com
melhora das patologias com o auxílio médico e terapêutico, através da terapia
em grupo e individual. Uma das abordagens utilizada foi a junguiana com
mulheres portadoras de vitiligo cujos resultados surpreenderam. O que mostra
que o papel do psicólogo é de suma importância para o auxílio no tratamento
dessas patologias. Por fim, serão apresentadas as considerações finais
enfatizando a importância da atuação do psicólogo em parceria com médicos e
dermatologistas para o tratamento dessas doenças, além dos resultados
apresentados nos artigos e de que maneira isso corrobora para a melhora dos
pacientes.
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