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1 “O que é
foliculite? E como
tratar?”
 

Foliculite é uma inflamação do
pelo. Necessita de tratamento
com pomadas e pode ser
necessário antibióticos de
tomar.
Procure um dermatologista
para avaliar com mais detalhes
o quadro! Eu gravei dois vídeos
detalhando um pouco mais
sobre essa inflamação, confira
eles.

Resposta:

Clique para assistir os vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=S6Vl9I-xbx4
https://www.youtube.com/watch?v=HHRHlLv5u8g


2 “Quando o
medicamento queima a
pele do paciente o que
deve ser feito?”
 

Caso uma medicação cause
ardor ou dor na pele, o ideal é
suspender a medicação e
procurar o médico que
prescreveu. 
 
Mas existem medicações que
sempre causam esse sintoma,
nesse caso tem de escutar a
orientação do médico que
prescreveu.

Resposta:



3 “Eu tenho vitiligo e
estou à procura de
algum tratamento
eficaz… Queria saber a
opinião de um
especialista… O que
fazer?”

O vitiligo é uma condição comum em
que a pele e o cabelo ficam
despigmentados ou
hipopigmentados.
 
A prevalência de vitiligo varia entre
0,5% e 2% em todo o mundo, e 50%
dos casos apresentam antes de 20
anos. Há tratamentos tópicos e
sistêmicos para o quadro. A escolha
do tipo do tratamento depende de
cada caso. Agende uma consulta com
o dermatologista.

Resposta:

Assista o vídeo sobre viligo

https://www.youtube.com/watch?v=uTUbmw4SQ54&feature=youtu.be


4 “Gostaria de saber se uma pessoa
pode pegar hanseníase pela
segunda vez? Pois eu peguei quando
tinha 9 anos e agora com 31.
Gostaria de saber se posso voltar a
fazer atividades físicas? Pois estou
parado até agora.”

É possível haver uma segunda
infecção por hanseníase, mas não é
comum. A prática de atividades
físicas depende do grau de
sensibilidade e de motilidade dos
membros superiores e inferiores.
 
Procure um dermatologista ou
hansenólogo para avaliar o
quadro.Olha que legal este vídeo do
áudio da CBN referente a
campanha alerta para sintomas de
Hanseníase em BH que tive o prazer
de participar:

Resposta:

https://www.youtube.com/watch?v=7cIa-SAQCqg


5  “É verdade que
protetor solar com cor
escurece as manchas de
melasma?”

O melasma é uma patologia hipercrômica
muito frequente causada por distúrbio de
pigmentação. Existem tratamentos com
medicações tópicas, peeling químico,
aplicação intralesional de medicamentos e
microagulhamento. É essencial a
fotoproteção com filtro solar, chapéu, boné
ou viseira.
 
Nenhum protetor solar escurece a pele. Eles
ajudam a evitar as manchas! Procure um
dermatologista para indicar para você o
melhor para o seu tipo de pele!

Resposta:

SERÁ QUE É
MELASMA?

Clique para assistir os vídeos e as orientações
sobre melasma e formas de clareamento

Veja mais sobre as
orientações do Melasma

CLIQUE AQUI

Veja mais sobre as
orientações o Peeling Quimico

CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=SeoXjaxp6hs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nTAwBU_h984&t=25s
http://drluizporto.com.br/tratamento-de-melasma/
https://drluizporto.com.br/tratamentos-da-dermatologia-estetica/
https://drluizporto.com.br/peeling-quimico-2/
https://drluizporto.com.br/peeling-quimico-2/
https://drluizporto.com.br/tratamentos-da-dermatologia-estetica/
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6 “Tenho 51 anos, o meu
problema diz respeito às
marcas de expressão
localizadas na testa,
entre as sobrancelhas,
nariz e perto da boca. O
microagulhamento seria
indicado?”

O microagulhamento é um ótimo
tratamento para rejuvenescimento
cutâneo, tratamento de manchas e
cicatrizes. Agende consulta com
dermatologista para avaliar o seu
quadro e conversar a respeito. Fico
à disposição!

Resposta:

Conheça outros tratamentos
da dermatologia estética

CLIQUE AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=KopXYxhxHuc
https://drluizporto.com.br/tratamentos-da-dermatologia-estetica/


7 “Quanto tempo após o
tratamento com
Isotretinoína posso fazer
peeling de fenol
profundo?”
 

Peeling é um procedimento
dermatológico com ácidos
utilizado para clareamento da
pele, tratamento de melasma e
cicatrizes de acne.
 
É necessário esperar alguns
meses para fazer
procedimentos após uso de
isotretinoina.

Resposta:
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