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Assista no Youtube:

Psoríase- visão geral sobre
a doença
- Dr. Luiz Porto

FATORES DESENCADEANTES

Histórico familiar - Caso os pais do paciente possuem a doença,
a probabilidade deste paciente aumenta significativamente.
Traumas e Estresse Emocional - pessoas com altos níveis de
estresse possuem sistema imunológico debilitado, que
consequentemente agrava a doença.
Distúrbios metabólicos e endócrinos - esses distúrbios podem
levar o excesso de peso e pode aumentar o risco de desenvolver
um tipo de psoríase.
Tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas - o consumo
dessas substancias aumenta as chances de desenvolver a
doença.
Infecções - As consequências das infecções podem levar o
agravamento da doença.

Alguns fatores que podem aumentar as chances de adquirir a doença
ou piorar o quadro clínico:

Eritema: Vermelhidão da pele
Infiltração: Espessura da lesão;
Descamação: A quantidade de pele que está saindo da região.
Área do Corpo

A psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele e das
articulações, imunomediada, de base genética, com grande
polimorfismo de expressão clínica.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase é
relativamente comum. Além disso, ela tem uma característica cíclica,
ou seja, apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem
periodicamente.

CLASSIFICAÇÃO POR GRAVIDADE
A classificação da psoríase pode ser leve, moderada ou grave, sendo
que leva 04 fatores para determinar a gravidade:

CONCEITO
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fonte: www.dermatologia.net

fonte: www.dermatologia.net

fonte: www.dermatologia.net

fonte: www.dermatologia.net

https://youtu.be/ZbUgfz5fYOI


Tratamento tópico: medicamentos aplicados diretamente na pele através de
pomadas e cremes.
Tratamentos sistêmicos: Geralmente este tipo de tratamento é indicado para
pacientes com psoríase de grau moderado e grave. Este tratamento contempla
medicamentos em comprimidos ou injeções.
Tratamentos biológicos: medicamentos injetáveis, indicados para o
tratamento de pacientes com psoríase moderada a grave.
Fototerapia: consiste na exposição da pele à luz ultravioleta de forma
consistente.

O tratamento da psoríase é essencial para manter a qualidade de vida satisfatória.

Há vários tipos de tratamento, desde medicações tópicas até medicações orais ou
injetáveis. Veja os tratamentos mais comuns para a psoríase:

Para qualquer tipo de tratamento é imprescidível a supervisão e consulta com o
Dermatologista.

Assista no Youtube:

Psoríase- como tratar?
- Dr. Luiz Porto

Assista no Youtube:

Psoríase- tratamento com
imunobiológicos
- Dr. Luiz Porto
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TRATAMENTOS

https://www.youtube.com/watch?v=bb8NES7F5k8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DJfEiVhFjo8&feature=youtu.be
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