
I 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

Fundada em 18 de fevereiro de 1808 

 

 
 
 

Monografia 
 
 
 
 
 

Envolvimento facial e gravidade da psoríase 
  

 
 
 
 
 

Adriana Nunes Passos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador (Bahia) 
Outubro, 2016 



II 
 

 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA  
(elaborada pela Bibl. TATIANA BONFIM, da Biblioteca Gonçalo Moniz: Memória da Saúde 

Brasileira/SIBI-UFBA/FMB-UFBA)  
 
 
           

 
P289  Passos, Adriana Nunes. 
                  Envolvimento facial e gravidade da psoríase / Adriana Nunes Passos.  
           – Salvador, 2016. 
            
                  viii, 61 fls. : il 
                                           
                  Orientadora: Maria de Fátima Santos Paim de Oliveira. 
                  Monografia (Graduação em Medicina) – Universidade Federal da 
Bahia, 
            Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 2016.                  
            
       
                 

1. Psoríase. 2. Face. 3. Doenças da pele. I. Oliveira, Maria de Fátima 
Santos Paim de. II. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Medicina 
da Bahia. III. Título. 

                                                                                         
                                                                                                        CDU: 616.517 



III 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

Fundada em 18 de fevereiro de 1808 

 
 
 

 
Monografia 

 
 
 

Envolvimento facial e gravidade da psoríase 
 
 

 
Adriana Nunes Passos 

 
Professora Orientadora: Maria de Fátima Santos Paim de Oliveira 

 
 

Monografia de Conclusão do Componente 
Curricular MED-B60/2016.1, como pré-requisito 
obrigatório e parcial para conclusão do curso 
médico da Faculdade de Medicina da Bahia da 
Universidade Federal da Bahia, apresentada ao 
Colegiado do Curso de Graduação em Medicina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador (Bahia) 
Outubro, 2016 



IV 
 

Monografia: Envolvimento facial e gravidade da psoríase, de  
Adriana Nunes Passos. 

 
Professora orientadora: Maria de Fátima Santos Paim de Oliveira 

 
COMISSÃO REVISORA  

• Maria de Fátima Santos Paim de Oliveira (Presidente, Professora 
orientadora), Preceptora do Programa de Residência Médica em Dermatologia 
da Comissão de Residência Médica do Complexo Hospitalar Universitário 
Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. 

 
• Edna Lucia Santos Souza, Professora do Departamento de Pediatria da 

Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia. 
 

• Marco Antônio Vasconcelos Rêgo, Professor do Departamento de Medicina 
Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade Federal 
da Bahia. 

 
• Fernanda Ventin de Oliveira Prates, Doutoranda do Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPgCS) da Faculdade de 
Medicina da Bahia da Universidade Federal da Bahia. 

 
Membro suplente 
 
Achiléa Candida Lisboa Bittencourt, Professora do Departamento de Anatomia 
Patológica e Medicina Legal da UFBA 
 

 
TERMO DE REGISTRO ACADÊMICO: 
Monografia avaliada pela Comissão Revisora, e 
julgada apta à apresentação pública no X Seminário 
Estudantil de Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Bahia da Universidade Federal da Bahia, com 
posterior homologação do conceito final pela 
coordenação do Núcleo de Formação Científica e de 
MED-B60 (Monografia IV). Salvador (Bahia), em 
___ de _____________ de 2016. 



V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O	  vento	  é	  o	  mesmo,	  mas	  sua	  resposta	  é	  diferente	  
em	   cada	   folha.	   Somente	   a	   árvore	   seca	   fica	   imóvel	  
entre	   borboletas	   e	   pássaros.”	   (extraído	   da	   poesia	  
“O	  Vento”,	  de	  Cecília	  Meireles).	  

 



VI 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus Pais, Jorge e Dita, 
meus exemplos de vida e de 

amor incondicional e aos meus 
irmãos, Igor e Fernanda, meu 

porto seguro. 



VII 
 

EQUIPE 
 

• Adriana Nunes Passos, Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA. Correio-e: 
adriana_npassos@hotmail.com; 
• Maria de Fátima Santos Paim de Oliveira, Professora orientadora, Preceptor do 
Programa de Residência Médica em Dermatologia COREME/Complexo HUPES e 
MCO; 
• Gleison Duarte, Médico Dermatologista; 
• Vitória Regina Pedreira de Almeida Rêgo, Professora Assistente do 
Departamento de Medicina Interna e Apoio Diagnóstico da UFBA e Chefe do 
Serviço de Dermatologia do Complexo HUPES;  
• Rafaela Christina Santos Miranda, Estudante de Medicina (FMB-UFBA); e 
• Bruno de Oliveira Rocha, Médico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Ø Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) 
 
COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD 
SANTOS (COMPLEXO  HUPES) 
Ø Serviço de Dermatologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE DE FINANCIAMENTO 

1. Recursos próprios; e 
2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - FAPESB 



VIII 
 

AGRADECIMENTOS  
 

♦ À minha Professora orientadora, Doutora Maria de Fátima Santos Paim de 
Oliveira, essencial para a realização deste estudo. Agradeço pela 
disponibilidade constante e valiosas orientações e conselhos. Pelo incentivo e 
gentileza presentes em cada contato. 

 
♦ Aos pacientes, sem os quais este estudo não seria concretizado. 

 
♦ Ao Doutor Gleison Duarte, agradeço pelos ensinamentos e orientações na área da 

estatística. 
 

♦ Aos funcionários do Serviço de Dermatologia e aos residentes pela solicitude, 
pelo encaminhamento de pacientes e pela cooperação na realização do estudo. 

 
♦ À minha Colega Rafaela Miranda, pela colaboração na coleta dos dados. 

 
♦ Ao meu Colega Bruno Rocha, pela colaboração na confecção e submissão do 

projeto de pesquisa. 
 

♦ À Doutora Vitória Regina Pedreira de Almeida Rêgo, sou grata pelos 
ensinamentos. 

 
♦ Ao Comitê de Ética em Pesquisa, agradeço pela celeridade e disponibilidade 

sempre presentes. 
 

♦ Aos Doutores Edna Lucia Santos Souza,  e Marco Antônio Vasconcelos Rêgo, 
e à Doutoranda Fernanda Ventin de Oliveira Prates, membros da Comissão 
Revisora desta Monografia, agradeço a contribuição de cada um de vocês para 
o meu aprendizado e o aprimoramento deste Trabalho. 



1 
 

SUMÁRIO 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS, QUADRO E TABELAS 3 
  
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS  4 
  
I. RESUMO 5 
  
II. OBJETIVOS 6 
  
III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7 
  
IV. REVISÃO DA LITERATURA 8 

IV.1 Psoríase: epidemiologia e manifestações clínico-histopatológicas 8 
IV.2 Psoríase facial 12 

  
V. METODOLOGIA 15 

V.1 Desenho do estudo e cálculo amostral 15 
V.2 Critérios de inclusão e de exclusão 15 
V.3 Avaliação de dados demográficos, da gravidade da psoríase e da qualidade de vida 16 
V.4 Hipóteses 18 
V.5 Análise estatística 18 
V.6 Considerações éticas e publicidade dos resultados 18 
V.7 Metas, resultados, impactos esperados e desfecho primário 20 

  
VI. RESULTADOS 21 
  
VII. DISCUSSÃO 29 
  
VIII. CONCLUSÕES 33 
  
IX. SUMMARY 34 
  
X. REFERÊNCIAS BLIOGRÁFICAS 35 
  
XII. APÊNDICE  

• APÊNDICE I: Formulário 39 
• APÊNDICE II: Pôster Eletrônico Apresentado na XXII Jornada Baiana de Dermatologia  40 
• APÊNDICE III: Pôster Eletrônico Apresentado na XXXIV Reunião Anual dos 

Dermatologistas Latino-Americanos 42 

• APÊNDICE IV: Pôster Eletrônico Apresentado no 71o Congresso da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia 44 

  
XII. ANEXOS  

• ANEXO I: Psoriasis Area and Severity Index (PASI) 45 
• ANEXO II: Dermatology Life Quality Index (DLQI) 46 
• ANEXO III: Parecer do comitê de ética em pesquisa (CEP) 47 



2 
 

• ANEXO IV: Carta de Anuência 51 
• ANEXO V: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 52 
• ANEXO VI: Termo de Compromisso para Dados em Prontuário 56 
• ANEXO VII: Declaração de Confidencialidade do Sujeito do Estudo 57 
• ANEXO VIII: Termo de Compromisso do Investigador  58 
• ANEXO IX: Certificado de Premiação na XXII Jornada Baiana de Dermatologia 59 
• ANEXO X: Certificado de Apresentação Do Pôster na Xxxiv Reunião Anual Dos 

Dermatologistas Latino-Americanos 60 

• ANEXO XI: Certificado de Apresentação Do Pôster no 71o Congresso da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 61 

 



3 
 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS, QUADRO E TABELAS 
 
GRÁFICOS 

GRÁFICO 1. Valores do PASI de acordo com a presença de lesão em face – 
Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - 
Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

25 

GRÁFICO 2. Valores do DLQI de acordo com a presença de lesão em face – 
Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - 
Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

26 

GRÁFICO 3. Psoríase moderada a grave (PASI ≥ 10) em relação a presença de 
lesão facial – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 
Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

27 

  
QUADRO  

QUADRO I. Comorbidades associadas à psoríase 10 
  
TABELAS   

TABELA 1. Distribuição dos indivíduos, segundo as características demográficas 
e variáveis de importância – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 
Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

21 

TABELA 2. Forma clínica da Psoríase – Serviço de Dermatologia do Ambulatório 
Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 21 

TABELA 3. Topografia das lesões de psoríase – Serviço de Dermatologia do 
Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - 
Janeiro/2016 

22 

TABELA 4. Frequência de envolvimento facial conforme o gênero – Serviço de 
Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - 
Abril/2014 - Janeiro/2016 

23 

TABELA 5. Frequência de envolvimento facial de acordo com a idade ao 
diagnóstico – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 
Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

23 

TABELA 6. Distribuição da localização das lesões em face – Serviço de 
Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - 
Abril/2014 - Janeiro/2016 

24 

TABELA 7. Valores da média e teste de Mann-Whitney do PASI em pacientes 
com e sem envolvimento facial – Serviço de Dermatologia do Ambulatório 
Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

24 

TABELA 8. Valores da média e teste de Mann-Whitney do DLQI em pacientes 
com e sem envolvimento facial – Serviço de Dermatologia do Ambulatório 
Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

25 

TABELA 9. Gravidade avaliada pelo PASI face em relação à presença de lesão em 
face – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo 
HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

27 

TABELA 10. Relação entre psoríase ungueal, artrite psoriásica ou dor articular e 
lesão facial pelo teste qui-quadrado – Serviço de Dermatologia do Ambulatório 
Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016 

28 



4 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

HUPES Hospital Universitário Professor Edgard Santos 
UFBA Universidade Federal da Bahia 
PASI Psoriasis Area and Severity Index 
DLQI Dermatology Life Quality Index 
CF Centro da face 
PF Periferia da face 
MF Misto (centro e periferia) da face 
DP Desvio-padrão estimado nos dois grupos 
d Diferença mínima entre médias entre grupos 
H0 Hipótese nula 
H1 Hipótese alternativa 
TCLE Termo de consentimento livre e esclarecido 
DM Diabete Melitus 
HAS Hipertensão Arterial Sistêmica 
WHO World Health Organization (Organização Mundial da Saúde/OMS) 
HLA Antígenos Leucocitários de Histocompatibilidade 
PUVA Psoralênico e UVA 

 



5 
 

I. RESUMO 
 

ENVOLVIMENTO FACIAL E GRAVIDADE DA PSORÍASE. Revisão da Literatura: A 
psoríase é uma desordem inflamatória crônica, cuja prevalência varia entre 0% e 6,6%. 
Caracteriza-se por lesões eritêmato-descamativas bem demarcadas, manifestações 
multissistêmicas e padrões e distribuição corpórea variáveis. O acometimento facial é 
negligenciado na maioria das descrições, embora alguns estudos indiquem que este seja um 
preditor de gravidade da psoríase. Objetivo: Comparar a gravidade da psoríase, medida pelo 
Psoriasis	   Area	   and	   Severity	   Index	   (PASI) e Dermatology	   Life	   Quality	   Index	   (DLQI), em 
pacientes com e sem acometimento facial. Métodos: Trata-se de estudo de corte transversal, 
cujo tamanho amostral calculado utilizando a fórmula: N=2xDP2x(zα+zβ)2/d2 foi de 63 
indivíduos para cada um dos dois grupos. Foram incluídos pacientes acompanhados no 
ambulatório de psoríase do Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 
Neto/Complexo HUPES no período de Abril/2014 a Janeiro/2016. Os participantes foram 
todos voluntários, maiores de 18 anos, que assinaram o TCLE. As informações demográficas 
foram obtidas através de formulário pré-estruturado. As avaliações da gravidade da psoríase e 
da qualidade de vida dos pacientes foram mensuradas utilizando-se o PASI e DLQI, 
respectivamente. Utilizaram-se as seguintes técnicas estatísticas: teste de Kolmogorov-
Smirnov, teste qui-quadrado e teste Mann-Whitney; considerado estatisticamente significante 
valores de p menores ou iguais a 0,05. Resultados: Um total de 126 pacientes foi incluído, dos 
quais 63 (50,0%) tinham lesão em face. A localização de lesão em face mais frequente (40) 
foi o pavilhão auricular (63,5%). A média do PASI encontrada no grupo com envolvimento 
facial foi 14,0 em contraste com 5,6 do grupo sem lesão facial (p<0,01). A do DLQI para 
estes grupos foram, respectivamente, 7,5 e 4,7 (p=0,01). Conclusão: O envolvimento facial foi 
marcador de gravidade da psoríase e sua identificação deve influenciar na conduta terapêutica. 
 
Palavras chave: 1. Psoríase; 2. Face; 3. Doença de pele. 
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II. OBJETIVOS 
 

PRIMÁRIO 

Comparar a gravidade da psoríase em pacientes com e sem 

acometimento facial acompanhados no ambulatório de psoríase do 

Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo 

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), da 

Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

 

SECUNDÁRIOS 

1. Avaliar diferença no valor do Psoriasis Area and Severity Index 

(PASI) e no escore de qualidade de vida, mensurado pelo 

Dermatology Life Quality Index (DLQI) entre pacientes com e sem 

lesões faciais de psoríase; e 

2. Descrever a topografia e os aspectos clínicos das lesões faciais. 
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
Alguns estudos seccionais foram realizados com o intento de demonstrar as 

associações entre psoríase facial e a gravidade da psoríase. Estes estudos têm encontrado 

maior frequência de acometimento facial do que o esperado e indícios de que o envolvimento 

facial é preditor de gravidade. 

O presente estudo, além de permitir traçar o perfil de pacientes com acometimento 

facial e caracterizar essas lesões, pode comprovar dados sugeridos pela literatura de que há 

correlação entre formas mais graves de psoríase com o envolvimento facial. O ambulatório de 

psoríase do Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES é o 

centro de referência estadual para psoríase, o que representa o estudo de uma amostra 

representativa do estado. 

A comprovação da relação entre o envolvimento facial da psoríase e a gravidade da 

mesma modifica aspectos da abordagem do paciente portador de psoríase, que passa a levar 

esta forma de apresentação em conta na avaliação do tratamento mais adequado. Frente aos 

argumentos apresentados e devido à falta de estatísticas brasileiras, torna-se importante 

avaliar as associações acima referidas. 
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IV. REVISÃO DA LITERATURA 
 

IV.1 PSORÍASE: EPIDEMIOLOGIA E MANIFESTAÇÕES CLÍNICO-

HISTOPATOLÓGICAS 

 

A psoríase é uma desordem inflamatória crônica, imunomediada por células T, que 

tem prevalência variando entre 0% e 6,6% (Danielsen et al., 2013).  É uma doença sistêmica 

com manifestações predominantemente cutâneas que afeta, também, o bem-estar do paciente 

e tem consequências emocionais e sociais. Caracterizada por lesões eritêmato-descamativas 

de margens bem demarcadas com bordas claras e padrões e distribuição corpórea variáveis. 

As variantes topográficas da psoríase são: couro cabeludo, invertida, que afeta as áreas 

flexoras; ungueal e palmo-plantar; e as variantes fenotípicas são: vulgar, gutata, eritrodérmica 

e pustulosa. Pode haver comprometimento articular em cerca de 5% a 20% dos indivíduos 

com quadro cutâneo (Naldi e Gambini, 2007; Schön e Boehncke, 2005). 

Essa doença afeta igualmente ambos os sexos, exceto a psoríase pustulosa palmo-

plantar, que ocorre mais frequentemente em mulheres, sendo encontrada diferença apenas na 

idade em que ocorrem os primeiros sintomas (Christophers, 2001; Kormeili, Lowe e 

Yamauchi, 2004). A idade de início dos sintomas é bimodal: psoríase tipo I ou de início 

precoce e psoríase tipo II ou de início tardio. A psoríase tipo I ocorre antes dos 40 anos, mais 

comumente entre 16 e 22 anos, a qual apresenta tendência à disseminação, curso irregular, 

maior número de recorrências, maior frequência de história familiar de psoríase e de 

antígenos leucocitários de histocompatibilidade (HLA)-Cw6 e DR7, quando comparada à 

psoríase tipo II, cujos sintomas têm início durante ou após a quinta década de vida, mais 

comumente entre 57 e 60 anos, é esporádica e as lesões podem persistir sem alteração do 

padrão por meses ou anos (Christophers, 2001; Henseler e Christophers, 1985; Kormeili, 

Lowe e Yamauchi, 2004; Naldi e Gambini, 2007). 

A incidência varia geograficamente, sendo menor nas regiões equatoriais, aumentando 

progressivamente em direção aos pólos (Kormeili, Lowe e Yamauchi, 2004). As 

características clínicas das lesões dependem de diversos fatores, como a cronicidade da 

doença, os sítios corporais acometidos, o tamanho das lesões, a presença de prurido, ardor ou 

dor, artropatia associada e comorbidades. 
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A avaliação da gravidade da psoríase e da resposta dos pacientes à terapia é feita 

utilizando-se duas ferramentas validadas e mundialmente conhecidas, o Psoriasis Area and 

Severity Index (PASI) e o Dermatology Life Quality Index (DLQI) [Mattei, Corey e Kimball, 

2014]. O PASI, que foi desenvolvido em 1978 por Fredricksson e Petterson para padronizar 

os critérios de avaliação da gravidade da psoríase, é realizado através da análise das lesões de 

psoríase em cada área do corpo: cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores, 

em relação ao eritema, descamação e infiltração (espessura) das mesmas, além da área afetada 

por elas. O resultado, classifica a psoríase em leve, moderada ou grave, porém os autores 

divergem sobre os pontos de corte, ficando a classificação como grave entre maior ou igual a 

12 ou maior ou igual a 18 (Faria et al., 2010) [PASI - Anexo I].  

Por sua vez, o DLQI, desenvolvido em 1993 por Finlay e Khan, não só para avaliar o 

impacto da psoríase na qualidade de vida dos pacientes, mas das doenças dermatológicas no 

geral; é realizado através da aplicação de um questionário contendo perguntas sobre o quanto 

os principais aspectos da vida do indivíduo estão afetados pela doença de pele. A soma dos 

escores das respostas indicará se há interferência da doença na qualidade de vida do indivíduo 

e a intensidade desta interferência, a escala e sua interpretação estão descritas na metodologia 

deste trabalho (Finlay e Khan, 1994) [DLQI - Anexo II]. 

A patogênese da doença ainda não está totalmente esclarecida, mas sabe-se que é uma 

doença multifatorial com influência de fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Há 

indícios de que a interação entre as células imunes e os queratinócitos, que causam sua 

hiperproliferação, é modulada por células T, que estão aumentadas, na forma ativada, nas 

lesões dérmicas e no sangue dos pacientes (Kormeili, Lowe e Yamauchi, 2004). 

 Etilismo, tabagismo, infecções, drogas, trauma, medicações (β-bloqueadores, 

inibidores da enzima conversora de angiotensina, antimaláricos e lítio) e estresse psicológico 

são fatores agravantes e/ou desencadeantes da psoríase. Muitas comorbidades estão 

associadas à doença e são classificadas em clássicas, emergentes, relacionadas ao estilo de 

vida e aos tratamentos da doença (Paim de Oliveira; Rocha e Duarte, 2013). As principais 

comorbidades associadas à psoríase estão demonstradas no quadro I.  
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Quadro I. Comorbidades associadas à psoríase. 
 

Clássicas Artrite psoriásica 
Doença inflamatória intestinal 
Distúrbios psicológicos e psiquiátricos 
Uveíte 

Emergentes Síndrome metabólica e seus componentes 
Doenças cardiovasculares 
Aterosclerose 
Doença gordurosa não alcoólica do fígado 
Linfomas 
Apneia do sono 
Doença pulmonar obstrutiva crônica 
Osteoporose 
Doença de Parkinson 
Doença celíaca 
Disfunção erétil 

Relacionadas ao estilo de vida Tabagismo 
Alcoolismo 
Ansiedade 

Relacionadas ao tratamento Dislipidemias (Acitretina e ciclosporina) 
Nefrotoxicidade (Ciclosporina) 
Hipertensão (Ciclosporina) 
Hepatotoxicidade (Metotrexato, leflunomida e 
acitretina) 
Câncer de pele (PUVA1) 

FONTE: Paim de Oliveira; Rocha e Duarte (2013). 

 

As comorbidades, geralmente, têm vias fisiopatológicas comuns. Por isso, acredita-se  

que a oposição das respostas imunológicas da psoríase e da dermatite atópica seja a 

explicação provável para a prevalência de dermatite atópica ser muito menor em pacientes 

com psoríase (Christophers, 2001, 2006). 

A histopatologia das lesões de psoríase apresenta características marcantes como 

hiperproliferação dos queratinócitos da epiderme e hiperqueratose, assim como infiltrado de 

imunócitos e angiogênese, o que pode ser observado clinicamente nos típicos espessamento, 

eritema e descamação da pele (Lowes, Bowcock e Krueger, 2007). 

Dentre as variantes fenotípicas, a psoríase vulgar ou em placas é a forma mais comum, 

chegando a acometer até 90% dos pacientes (Sampaio e Rivitti, 2007). O eritema é mais 

intenso quando a descamação está diminuída ou ausente, mas sua coloração pode variar em 
                                                             
1 PUVA é o acrônimo utilizado para designar a utilização de terapia, oral ou tópica, com um psoralênico, seguida 
da exposição à uma fonte de radiação, natural (solar) ou artificial (Duarte, I., Buense e Kobata, 2006). 
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vermelho vivo ou claro ou rosa intenso. A descamação é do tipo micácea no centro das lesões, 

sendo esta a característica mais marcante da psoríase. As escamas apresentam-se como 

lâminas superpostas e ao serem destacadas na curetagem metódica de Brocq, se desfazem em 

fragmentos, que podem ser comparados ao raspado de uma vela, este constitui o Sinal da 

Vela. O Sinal do Orvalho sangrante ou de Auspitz, que é característico da psoríase, é o 

aparecimento de pontos sangrantes ao remover a escama. As lesões dessa variante se 

distribuem simetricamente e situam-se principalmente em cotovelos, couro cabeludo, região 

lombossacra e joelhos, sendo o couro cabeludo a região mais acometida (Griffiths, Camp e 

Barker, 2010; Sampaio e Rivitti, 2007; WHO, 2016). 

A psoríase gutata é caracterizada por pequenas pápulas que surgem abruptamente, 

preferencialmente em tronco e parte proximal dos membros. Em crianças e adolescentes, as 

lesões dessa variante fenotípica são frequentemente precedidas de infecção por estreptococos, 

se resolvendo em três a quatro meses. Entretanto, quando persiste e as lesões aumentam de 

tamanho podem adquirir características de psoríase vulgar (Griffiths, Camp e Barker, 2010; 

WHO, 2016). 

Outra variante fenotípica é a psoríase eritrodérmica, com acometimento 90% da 

superfície corporal, a qual pode ocorrer de duas formas com prognósticos diferentes. Na 

forma de melhor prognóstico, as lesões crônicas da psoríase evoluem gradualmente para a 

fase esfoliativa e envolvem quase toda a superfície corpórea, mantendo algumas áreas de pele 

sã. Nas áreas acometidas as características da doença são preservadas. A segunda é uma das 

formas de psoríase instável. A evolução pode ser abrupta e inesperada ou desencadeada por 

infecção, uso de medicamento, hipocalemia ou interrupção abrupta de corticosteróides. 

Algumas manifestações sistêmicas estão presentes, como febre, distúrbios hidroeletrolíticos, 

enquanto as características clínicas da doença estão ausentes (Griffiths, Camp e Barker, 2010; 

Sampaio e Rivitti, 2007; WHO, 2016). 

A psoríase pustulosa é uma forma rara e as erupções se caracterizam pelo surgimento 

de pústulas estéreis de aparecimento agudo, subagudo ou crônico. Pode ser classificada em 

generalizada ou localizada. É desencadeada por fatores como gravidez, infecção, 

medicamentos, retirada abrupta de corticosteróide sistêmico etc. Pode ocorrer associada à 

poliartrite (Griffiths, Camp e Barker, 2010; Sampaio e Rivitti, 2007). As formas pustulosas 

são raras nas crianças, mas existe uma forma, a psoríase pustulosa infanto-juvenil, que pode 

ocorrer nesta faixa etária, sendo mais frequente na faixa de 2 a 10 anos de idade. Essa forma é 
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mais comum no sexo masculino (3:2) e geralmente tem um curso mais benigno que a psoríase 

pustulosa no adulto, pois não apresenta sintomas sistêmicos e tem remissão espontânea 

(Griffiths, Camp e Barker, 2010).  

A variante topográfica do couro cabeludo possui lesões típicas eritêmato-

descamativas, com escamas micáceas, prateadas ou argênticas, brilhantes, com base 

eritematosa bem delimitada, podendo se estender além das margens de implantação dos 

cabelos, para rosto, pescoço e regiões retroauriculares. Podem ser desfigurantes, causar 

prurido e queda do cabelo. A psoríase invertida é a variante cuja topografia envolve as 

flexuras e caracteriza-se por placas eritematosas, com pouca ou nenhuma descamação e 

infiltração variada (Griffiths, Camp e Barker, 2010). 

A psoríase ungueal é bastante frequente nos pacientes com artrite psoriásica, mas pode 

ser observada em todas as formas da doença. As lesões podem ocorrer na lâmina ou na matriz 

ungueal. Na lâmina, observam-se onicólise, manchas de óleo, hemorragias subungueais e 

hiperceratose subungueal. Quando envolve a matriz, há depressões cupuliformes ou pittings 

ungueais, leuconiquia, fragmentação da lâmina e pontos avermelhados na lúnula (Griffiths, 

Camp e Barker, 2010; Sampaio e Rivitti, 2007; WHO, 2016). 

A forma palmo-plantar é marcada por placas eritêmato-escamosas, cujas escamas são 

micáceas, prateadas ou argênticas ou lesões mal definidas semelhantes ao eczema 

hiperceratótico ou ao líquen plano, nas palmas ou nas plantas. Pode ocorrer de forma mista, 

com características de psoríase e eczema sobrepostas. O diagnóstico de psoríase é favorecido 

pela presença de bordas bem delimitadas no punho e antebraço e sem vesículas (Brunasso, 

Salvini e Massone, 2009; Griffiths, Camp e Barker, 2010; Sampaio e Rivitti, 2007). 

A forma facial está entre as formas consideradas atípicas, juntamente com as formas 

foliculares nas crianças e nos idosos, a distribuição em área seborreica, a variedade 

liquenóide, as lesões lineares ou zoosteriformes, a forma flexural e sua variante interdigital 

(white psoriasis), e a forma pustulosa com suas variantes, localizada e generalizada (Sampaio 

e Rivitti, 2007). 

 

IV.2 PSORÍASE FACIAL 

 

O acometimento facial na psoríase é negligenciado na maioria das descrições, de 

acordo com Keshavarz et al. (2013). Alguns estudos indicam que o acometimento facial, em 
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adultos, é muito mais comum do que se acreditava anteriormente, além de ser um preditor de 

gravidade em psoríase, pois o padrão das lesões faciais influencia no comportamento da 

doença (Keshavarz et al., 2013; Park et al., 2004; Rassai et al., 2010). Trabalhos com 

pacientes iranianos mostraram que mais de 50% (55% – 58,7%) dos pacientes com psoríase 

possuem acometimento facial, o que foi consistente com dados obtidos previamente entre 

ingleses (57%) (Keshavarz et al., 2013; Rassai et al., 2010). Entretanto, em trabalho anterior, 

Park et al. (2004) encontraram prevalência de acometimento facial um pouco superior, de 

67,7%, entre os coreanos; o que o autor credita ao fato do serviço no qual ocorreu a pesquisa 

ser de referência e receber pacientes em condições de maior gravidade. 

A área mais comum de lesão em face é a região frontal e a menos comum é a palpebral 

(Keshavarz et al., 2013). Além da região frontal, a região periauricular é também área comum 

de lesão em face (Park et al., 2004; Woo et al., 2008). Woo et al. (2008) encontraram lesão 

em couro cabeludo em 96,4% dos pacientes com envolvimento facial.  

Há indícios de que o acometimento ungueal seja mais comum nos pacientes com 

envolvimento facial. Keshavarz et al. (2013) observaram que lesões faciais são duas vezes 

mais comuns no sexo masculino, tal como a própria psoríase, mais grave no sexo masculino 

conforme estudo prévio realizado em pacientes acompanhados ambulatório de psoríase do 

Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES (Duarte, G., 

2010). Verificou-se também, que as lesões faciais são frequentemente acompanhadas pelas 

lesões em língua. Foi relatado nos pacientes com envolvimento facial maior acometimento de 

unhas, prurido, reação de Koebner, que é o aparecimento ou exacerbação de lesões de 

psoríase determinada por um trauma cutâneo prévio; e variação sazonal, o que está associado 

a um curso clínico mais agressivo da doença (Canpolat et al., 2008; Park et al., 2004).  

Os pacientes com lesões em face, de maneira geral, têm maior tempo de duração da 

doença, idade mais precoce para início dos sintomas, e possuem histórico familiar da doença 

positivo mais frequente (Canpolat et al., 2008; Keshavarz et al., 2013; Park et al., 2004; 

Rassai et al., 2010). Park et al. (2004) comentam que diversos autores têm sugerido que a 

idade precoce de início está associada com um curso grave, recalcitrância ao tratamento, ou 

frequência de recaída. Estes fatos dão embasamento para a teoria de que o acometimento 

facial é marcador de gravidade da psoríase. Woo et al. (2008) compararam pacientes com 

lesões apenas na região central da face (CF), com aqueles com lesões apenas na periferia da 

face (PF) e com aqueles com lesões tanto no centro quanto na periferia da face (MF), e 
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encontraram que aqueles com lesões em região central da face, ou seja CF e MF, tinham idade 

de início precoce da psoríase, quando comparados com aqueles com lesão apenas na periferia. 

Tanto o tempo de duração da psoríase, quanto o tempo de desenvolvimento antes do 

acometimento facial da psoríase foram maiores no grupo com lesão CF, que nos demais. 

 Ambas as médias de PASI, escore corporal e do couro cabeludo foram maiores em 

pacientes com acometimento facial e dentre esses, no grupo com acometimento facial 

periférico - lesões limitadas a áreas acima da região frontal, área periauricular e lobo da orelha 

(Canpolat et al., 2008; Keshavarz et al., 2013; Park et al., 2004; Rassai et al., 2010). Porém, 

há relato de que na escala de espessura, as lesões faciais tendiam a ser mais suaves do que as 

de outras áreas (Kwon et al., 2011; Park et al., 2004). Encontrou-se, também, um 

envolvimento de maior superfície corporal nos pacientes com lesão em face e que estes 

pacientes necessitam mais de atendimento hospitalar (Canpolat et al., 2008). Harrison e 

Walker (1985 apud Park et al., 2004, p.582) relataram que 57% dos 100 pacientes 

hospitalizados com psoríase no norte da Inglaterra, Reino Unido, tiveram lesões faciais. 

Em avaliação feita com 50 pacientes, dos quais 29 (58%) eram do sexo masculino, em 

um serviço de referência da Bahia, Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 

Neto/Complexo HUPES, o acometimento facial foi encontrado em 20 (40%) dos pacientes, 

sendo que 15 (75%) eram do sexo masculino e apenas cinco (25%) eram do sexo feminino. 

Estando estes dados de acordo com os demonstrados anteriormente. Naquele estudo foi 

demonstrada associação entre a presença de lesões em face e à ocorrência de disfunção das 

glândulas de Meibom (Paim de Oliveira et al., 2012). 
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V. METODOLOGIA 

 

V.1 DESENHO DO ESTUDO E CÁLCULO AMOSTRAL 

 

Trata-se de estudo de corte transversal, cuja amostra foi selecionada consecutivamente 

dentre os pacientes de psoríase atendidos e acompanhados no ambulatório de psoríase do 

Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES. Esperando-se 

poder detectar diferença absoluta de 4,5 pontos no escore do PASI entre os grupos de 

pacientes com psoríase com e sem acometimento facial, considerou-se α= 5% (bicaudal), 

poder estatístico= 80% e desvio-padrão de 10 pontos. O tamanho amostral calculado foi de 63 

indivíduos por grupo, resultando em um total de 126 indivíduos, utilizando a fórmula:  

N= 2 x DP2 x (zα + zβ)2 / d2, onde, DP=desvio-padrão estimado nos dois grupos, d= 

diferença mínima entre médias entre grupos.  

Os valores acima foram baseados em estudo prévio realizado neste Serviço 

(http://www.possaude.ufba.br/web/arquivos/2232011120919.pdf) por Duarte, G. (2010), onde 

a diferença de PASI entre grupos com e sem acometimento facial foi de 50%, aceitando-se 

como clinicamente relevante uma diferença de escore de PASI de 4,5 pontos entre os dois 

grupos, bem como ser aceito por agências regulatórias que uma variação de 50% no valor do 

PASI é considerada significativa em ensaios clínicos para tratamento da psoríase. 

Os participantes foram selecionados, no período de Abril/2014 a Janeiro/2016, 

consecutivamente a medida compareceram para consulta de acompanhamento, previamente 

agendada, no ambulatório de psoríase do Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 

Neto/Complexo HUPES e após esclarecimento sobre a pesquisa concordaram em participar. 

Para a análise, os pacientes foram subdivididos em dois grupos a partir da presença ou não de 

lesão em face. 

 

V.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE EXCLUSÃO  

 

Critérios de inclusão: Pacientes maiores de 18 anos matriculados e em 

acompanhamento no Serviço de Dermatologia do Complexo HUPES (Hospital Universitário 

Professor Edgard Santos) da Universidade Federal da Bahia com diagnóstico clínico de 

psoríase. Os pacientes foram incluídos somente após assinatura do termo de consentimento 
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livre e esclarecido em duas cópias, uma anexada ao prontuário e outra entregue ao 

participante. 

Critérios de exclusão: Foram excluídos indivíduos portadores de incapacidades que 

impediram a concordância com termo de consentimento livre e esclarecido, tais como 

distúrbios mentais (esquizofrenia, retardo mental, distúrbio bipolar do humor) ou limitações à 

liberdade, bem como indivíduos menores de 18 anos.  

 

V.3 AVALIAÇÃO DE DADOS DEMOGRÁFICOS, DA GRAVIDADE DA 

PSORÍASE E DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Avaliação de dados demográficos: Foi aplicado formulário para cada paciente, na 

sala de aula do Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES. 

No formulário constam informações como sexo; idade ao início das lesões; idade à avaliação; 

história familiar de psoríase; sinais e sintomas de artrite psoriásica; presença ou não de lesão 

em face, localização da lesão psoriásica em face, a qual foi dividida nas seguintes áreas: 

Fronte  (próximo à área de implantação dos pelos), região periorbitária, região perioral, região 

nasal, regiões nasogenianas, regiões malares, regiões pré-auriculares, pavilhões auriculares, 

meato externo; e presença de tabagismo e alcoolismo (Apêndice I). 

 

Avaliação da gravidade da psoríase: A avaliação da gravidade da psoríase foi 

realizada através de aplicação do PASI (Psoriasis Area and Severity Index), método validado 

de avaliação da gravidade da psoríase baseado em mensurações de espessura, eritema e 

descamação das lesões (cada um recebendo escore de 0-4), ponderados pela área corporal de 

envolvimento. Os valores de PASI correlacionam-se com gravidade da psoríase, exceto para 

áreas corporais inferiores a três por cento. Além de aprovado para avaliações de resposta 

terapêutica (Anexo I). 

Eritema, descamação e infiltração (espessura) recebem escore zero, cada, se ausentes, 

e escore de 1-4 conforme gravidade crescente. Cada segmento corpóreo avaliado recebe 

pontuação específica, que deve ser multiplicada pelo somatório das mensurações de 

espessura, eritema e descamação das lesões para cada área abaixo: 

Ø 0,1 para cabeça; 

Ø 0,2 braços (inclusive axila); 
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Ø 0,3 tronco (inclusive virilha); 

Ø 0,4 pernas (inclusive nádegas). 

Por fim, multiplica-se esse produto pelo escore correspondente à área acometida, 

segundo o percentual abaixo: 

Ø 0 = 0% (sem lesões); 

Ø 1 = 10%;  

Ø 2 = 10%–30%; 

Ø 3 = 30%–50%;  

Ø 4 = 50%–70%;  

Ø 5 = 70%–90%; 

Ø 6 = 90%–100%. 

Foram considerados portadores de psoríase moderada a grave, pacientes com PASI 

maior ou igual a 10. 

 

Avaliação da qualidade de vida: A avaliação do impacto da doença na qualidade de 

vida dos pacientes com psoríase foi realizada através de aplicação do o DLQI (Dermatology 

Life Quality Index), método validado de avaliação da qualidade de vida dos pacientes com 

lesões de pele, baseado em questões que avaliam a interferência exercida pelas lesões na vida 

do paciente. O questionário contém 10 questões, cada uma com 5 alternativas cujos escores 

vão de 0-3 (Anexo II). 

Resposta/Escores: 

Ø Muitíssimo: 3; 

Ø Muito: 2; 

Ø Um pouco: 1; 

Ø Nada: 0; 

Ø Não Relevante: 0; 

Ø Questões não respondidas receberam o escore: 0; 

Ø Questão 7 (“impediu de trabalhar ou ir à escola”): 3. 

 

O valor de DLQI é calculado somando a pontuação de cada questão, resultando em um 

máximo de 30 e um mínimo de 0, sendo 30 o maior prejuízo da qualidade de vida e 0 

ausência de prejuízo. Significado do escore DLQI: 
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Ø 0-1 = nenhum efeito na vida do paciente; 

Ø 2-5 = efeito pequeno na vida do paciente; 

Ø 6-10 = efeito moderado na vida do paciente; 

Ø 11-20 = efeito muito grande na vida do paciente; 

Ø 21-30 = efeito extremamente grande na vida do paciente. 

 

V.4 HIPÓTESES 

 

As hipóteses eram: 

Ø H0 (hipótese nula): A gravidade da psoríase (aferida pelo PASI) é igual 

em pacientes com e sem envolvimento facial. 

Ø H1 (hipótese alternativa): A gravidade da psoríase (aferida pelo PASI) 

é maior em pacientes com envolvimento facial do que em pacientes sem envolvimento 

facial. 

 

V.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Estatísticas descritiva e analítica foram realizadas com o auxílio do SPSS® versão 21.0 

para Windows, sendo as variáveis contínuas descritas através de médias (±desvio padrão) e as 

variáveis categóricas como proporções. Para avaliação da distribuição amostral quanto à 

normalidade foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para variáveis qualitativas foram 

utilizados o teste qui-quadrado para variáveis de distribuição normal e teste de Fisher para 

variáveis de distribuição não-normal. Para a comparação de duas médias foram utilizados o 

teste t de Student para variáveis de distribuição normal ou Mann-Whitney caso a variável não 

apresente distribuição normal.  

Os testes estatísticos foram bi-caudais e só aplicados após revisão de suas premissas 

sendo considerados estatisticamente significantes valores de p menores ou iguais a 0,05. 

 

V.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E PUBLICIDADE DOS RESULTADOS 

 

 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Bahia da Universidade Federal da Bahia, segundo parecer Nº 607.518 de 07/04/2014 (Anexo 
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III). Assim como, foi obtido o consentimento da direção do Complexo Hospitalar 

universitário Professor Edgar Santos (Complexo HUPES), conforme carta de anuência em 

anexo (Anexo IV). 

Os participantes são todos voluntários que, após esclarecimento sobre o objetivo desta 

pesquisa, assinaram termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) [Anexo V]. Aqueles 

indivíduos que se recusaram a ingressar no estudo não sofreram nenhum tipo de penalização 

ou tiveram qualquer prejuízo. As diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos constantes na Resolução 466/2012 do Ministério da Saúde e 

Conselho Nacional de Saúde foram respeitadas. 

A quebra da confidencialidade e a exposição pública das informações prestadas pelos 

participantes foram os riscos existentes na execução deste projeto de pesquisa. Visando a não 

ocorrência destas eventualidades, foram tomadas todas as medidas necessárias para a 

manutenção da privacidade e do sigilo no manejo das informações, como por exemplo, a 

utilização de números no lugar dos nomes nos formulários, números estes que poderão ser 

identificados através do TCLE, no único caso de haver desistência e a assinatura de termos de 

compromisso para utilização dos dados coletados pelos pesquisadores, os quais se 

comprometeram a preservar a privacidade dos pacientes participantes do estudo e assumiram 

a responsabilidade de utilizar essas informações única e exclusivamente para utilizadas apenas 

para fins de pesquisa e alcance dos objetivos. A assinatura dos Termo de Compromisso para 

Dados em prontuário, a Declaração de Confidencialidade do Sujeito no Estudo e Termos de 

Compromisso do Investigador grafaram esses compromissos (Anexos VI, VII e VIII).  

Como benefícios, teve-se a possibilidade de fornecer dados que permitam traçar o 

perfil dos pacientes com acometimento facial, caracterizar essas lesões, e avaliar a relação 

entre o envolvimento facial da psoríase e a gravidade da mesma, o que se comprovado, 

modificará aspectos da abordagem do paciente de psoríase. 

 

Publicidade dos resultados: Os resultados obtidos com a pesquisa serão tornados 

públicos, em periódicos ou encontros científicos pertinentes, respeitando a confidencialidade 

dos participantes. 



20 
 

V.7 METAS, RESULTADOS, IMPACTOS ESPERADOS E DESFECHO 

PRIMÁRIO 

 

Esperava-se, a partir deste estudo, obter dados que indicassem os seguintes resultados: 

1. O acometimento facial está associado às formas mais graves de 

psoríase quanto ao PASI; 

2. Maior frequência de escores elevados de qualidade de vida (DLQI) em 

pacientes com acometimento facial, comparados aos pacientes sem acometimento 

facial. 
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VI. RESULTADOS 
 

Foram incluídos 126 pacientes com psoríase; destes 68 (54%) foram do sexo 

masculino. A média de idade foi de 52,9 anos ± 14,1 e o tempo médio de diagnóstico de 146,3 

meses ± 117,1. O PASI médio foi de 9,8 ± 9,6, enquanto o DLQI foi 6,1 ± 6,3. Na tabela 1 

são mostradas as características demográficas da amostra e as variáveis de importância. 

 

Tabela 1. Distribuição dos indivíduos, segundo as características demográficas e 

variáveis de importância – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 

Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Idade 21 90 52,9 14,1 

Tempo de diagnóstico (meses) 3 664 146.4 117,1 
Idade ao diagnóstico (anos) 0 80 40,3 16,0 

PASI 0 47,1 9,8 9,6 
DLQI 0 25 6,1 6,3 

 

A forma clínica mais prevalente de psoríase foi a vulgar (84,9%), seguida da forma 

palmo-plantar (7,1%) (Tabela 2). Quanto a localização, apresentaram lesão nos membros 

inferiores 93 (73,8%), sendo esta a topografia com maior frequência de acometimento. 

Apresentaram psoríase inativa no momento da avaliação cinco (4,0%) dos pacientes. Na 

tabela 3 são apresentadas as topografias das lesões encontradas na amostra. 

 

Tabela 2. Forma clínica da Psoríase – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 

Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

Forma clínica Frequência (n) Percentual 
Vulgar 107 84,9% 

Palmo-plantar 9 7,1% 
Pustulosa 3 2,4% 

Eritrodérmica 3 2,4% 
Gutata 2 1,6% 

Invertida 2 1,6% 
Total 126 100% 
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Tabela 3. Topografia das lesões de psoríase – Serviço de Dermatologia do Ambulatório 

Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

Topografia N Frequência 
Membros inferiores (exceto joelhos) 93 73,8% 

Cotovelos 90 71,4% 
Membros superiores (exceto cotovelos) 83 65,9% 

Dorso 70 55,6% 
Joelhos 67 53,2% 

Couro cabeludo 64 50,8% 
Face 63 50,0% 

Região sacra 63 50,0% 
Tronco 62 49.2% 

Infra-mamária 40 31,7% 
Região palmar 34 27,0% 
Região plantar 33 26,2% 

Virilha 28 22,2% 
Genitália 22 17,5% 

Axilas 20 15,9% 
 

As manifestações clínicas articulares e ungueais associadas com psoríase foram 

avaliadas. Tinham diagnóstico de artrite psoriásica 24 (19%) dos pacientes, porém, outros 50 

(39,7%) queixaram-se de dor articular durante a entrevista. O envolvimento ungueal foi 

observado em 72 (57,1%) pacientes, sendo as alterações mais frequentes as depressões 

cupuliformes, que foram encontradas em 23,8% e as estriações transversais (22,2%). 

No presente estudo foram encontradas em prontuário ou relatadas na anamnese várias 

comorbidades metabólicas associadas à psoríase, a saber: Dislipidemia 54 (42,9%), Diabetes 

Melitus (DM) 50 (39,7%) e Hipertensão arterial sistêmica (HAS) 23 (18,3%). 

Dos 63 pacientes que tinham lesão em face 50,8% (32) eram do sexo feminino (Tabela 

4). A média de idade dos pacientes com lesão em face foi de 50,0 anos ± 13,6 anos, enquanto 

no grupo sem lesão facial foi de 55,8 anos ± 14,0 anos (P=0,02). Mais da metade dos 

pacientes com acometimento facial (52,4%) tiveram diagnóstico de psoríase confirmado antes 

dos 40 anos de idade e apenas 34,9% dos pacientes que não tinham este acometimento 

tiveram o diagnóstico firmado até esta idade (Tabela 5). 
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Tabela 4. Frequência de envolvimento facial conforme o gênero – Serviço de Dermatologia 

do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 Gênero Teste 
Qui-

quadrado Masculino Feminino Total 

Envolvimento 
facial 

Sim 
Frequência (n) 31 32 63 

χ2=1,15 
 

P=0,28 
 

Percentual 49,2% 50,8% 100% 

Não 
Frequência (n) 37 26 63 

Percentual 58,7% 41,3% 100% 

Total 
Frequência (n) 68 58 126 

Percentual 54,0% 46,0% 100% 
 

Tabela 5. Frequência de envolvimento facial de acordo com a idade ao diagnóstico – Serviço 

de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 

- Janeiro/2016. 

 Idade ao Diagnóstico Teste 
Qui-

quadrado 

<40 anos 
(Psoríase 

tipo I) 

>40 anos 
(Psoríase 
tipo II) 

Total 

Envolvimento 
facial 

Sim 
Frequência (n) 33 30 63 

χ2=3,90 
 

P<0,05 

Percentual 52,4% 47,3% 100% 

Não 
Frequência (n) 22 41 63 

Percentual 34,9% 65,1% 100% 

Total 
Frequência (n) 55 71 126 

Percentual 43,7% 56,3% 100% 
 

Apenas 22,6% (14) dos pacientes com lesão em face tinham história familiar de 

psoríase, 31,7% (20) consomem álcool e 17,5% (11) fumam. Apresentaram as comorbidades 

DM, HAS e Dislipidemias: nove (14,3%), 25 (39,7%), e 21 (33,3%) pacientes com 

acometimento facial, respectivamente. As principais localizações das lesões em face foram 

pavilhões auriculares (63,5%), meato externo (47,6%), fronte (46,0%) e regiões pré-

auriculares (41,3%) (Tabela 6).  
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Tabela 6. Distribuição da localização das lesões em face – Serviço de Dermatologia do 

Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 

A média do PASI nos pacientes com envolvimento facial foi de 14,0, enquanto nos 

pacientes sem lesão em face foi significativamente menor 5,6 (p<0,01). A diferença absoluta 

no escore de PASI é de 8,6 pontos, logo maior que 4,5, e consequentemente aceita como 

clinicamente relevante (Tabela 7). O Gráfico 1 demonstra a relação entre PASI e 

acometimento facial.  

 

Tabela 7. Valores da média e teste de Mann-Whitney do PASI em pacientes com e sem 

envolvimento facial – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo 

HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 Envolvimento 
facial Média Rank Médio Teste Mann-

Whitney 

PASI 
Sim 14,0 81,3 

P<0,01 
Não 5,6 45,7 

 

Localização na face Frequência (n) Percentual 

Pavilhões auriculares 40 63,5% 

Meato externo 30 47,6% 

Fronte 29 46,0% 

Regiões pré-auriculares 26 41,3% 

Regiões Malares 23 36,5% 

Região nasal 17 27,0% 

Região perioral 14 22,2% 

Região periorbitária 14 22,2% 

Regiões nasogenianas 11 17,5% 
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Gráfico 1 – Valores do PASI de acordo com a presença de lesão em face – Serviço de 

Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - 

Janeiro/2016. 

 
 

Na tabela 8 são mostradas as médias do DLQI nos pacientes com e sem lesão em face, 

que foram 7,5 e 4,7 (p=0,01), respectivamente. 

 

Tabela 8. Valores da média e teste de Mann-Whitney do DLQI em pacientes com e sem 

envolvimento facial – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo 

HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 Envolvimento 
facial Média Rank Médio Teste Mann-

Whitney 

DLQI 
Sim 7,5 74,2 

P=0,01 
Não 4,7 52,8 
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O Gráfico 2 demonstra a relação entre os valores do DLQI e a presença de lesão em 

face.  

 
Gráfico 2 – Valores do DLQI de acordo com a presença de lesão em face – Serviço de 

Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - 

Janeiro/2016. 

 
 

 

A tabela 9 mostra que a maior parte dos pacientes que tem psoríase classificada como 

moderada a grave (PASI ≥ 10) tinham presença de lesão na face (69,4%) e a maioria dos 

pacientes que tem psoríase classificada como leve  (PASI < 10) não tinham lesão em face 

(62,3%). 
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Tabela 9. Gravidade avaliada pelo PASI face em relação à presença de lesão em face – 

Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - Salvador - 

Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 

O gráfico 3 mostra que 69,4% dos pacientes com psoríase classificada como 

moderada a grave (PASI ≥ 10) tinham lesão em face, enquanto apenas 30,6% não tinham este 

tipo de lesão neste subgrupo. 

 

Gráfico 3 – Psoríase moderada a grave (PASI ≥ 10) em relação a presença de lesão 

facial – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES - 

Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 

 Envolvimento facial Teste 
Qui-

quadrado Sim Não Total 

Gravidade 

Leve 
(PASI< 10) 

Frequência 
(n) 29 48 77 

χ2=13,38 
 

P<0,01 

Percentual 37,7% 62,3% 100% 

Moderada 
a Grave 

(PASI ≥ 10) 

Frequência 
(n) 34 15 49 

Percentual 69,4% 30,6% 100% 

Total 
Frequência 

(n) 63 63 126 

Percentual 61,1% 38,9% 100% 
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Na tabela 10 é mostrado que não há associação entre o envolvimento facial e psoríase 

ungueal, artrite psoriásica ou dor articular. Não foram observadas diferenças na prevalência 

de artrite psoriásica entre os dois grupos, porém o grupo com envolvimento facial tinha 

maiores prevalências de dor articular (56,0%) e envolvimento ungueal (60,3%). 

 

Tabela 10. Relação entre psoríase ungueal, artrite psoriásica ou dor articular e lesão 

facial pelo teste qui-quadrado – Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 

Neto/Complexo HUPES - Salvador - Abril/2014 - Janeiro/2016. 

 Envolvimento Facial  
Manifestações 

Clínicas Sim Não P 

Artrite psoriásica 19,0% 19,0% 1,00 
Dor Articular 56,0% 43,1% 0,196 
Envolvimento 

Ungueal 60,3% 54,8% 0,535 

 

Os resultados preliminares deste estudo foram apresentados [em formato de pôster 

eletrônico] na XXII Jornada Baiana de Dermatologia (Apêndice II), na qual obteve o 2o Lugar 

do Prêmio de Trabalho de Investigação (Anexo IX); na XXXIV Reunião Anual Dos 

Dermatologistas Latino-Americanos (Apêndice III e Anexo X), e 71o Congresso da Sociedade 

Brasileira de Dermatologia (Apêndice IV e Anexo XI). No presente momento, encontra-se 

aprovado para apresentação [em formato de pôster], com resultados completos, no 25o 

Congresso da EADV (European Academy of Dermatology and Venerology). 
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VII. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo incluiu 126 pacientes com diagnóstico de psoríase acompanhados 

no ambulatório de psoríase do Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães 

Neto/Complexo HUPES, 50% (63) destes com acometimento facial e 50% (63) sem este 

acometimento, como proposto inicialmente, o que não permitiu uma avaliação da prevalência 

de lesão facial na população, porém, permitiu a comparação dos dois grupos quanto à 

gravidade da doença com maior precisão.  

A psoríase vulgar é a forma de apresentação mais comum da psoríase, sendo 

observada em cerca de 90% dos pacientes, de acordo com Sampaio e Rivitti (2007). Neste 

estudo, 84,9% (107) dos pacientes tinham esta forma de apresentação em placas da psoríase. 

A segunda forma clínica mais frequente foi a Palmo-plantar, prevalente em 7,1% (9) dos 

pacientes estudados. Brunasso, Salvini e Massone (2009), afirmam que a prevalência de 

psoríase palmo-plantar varia desde 2,8% a 40,9% dos pacientes de psoríase. 

A prevalência de acometimento facial dos pacientes do ambulatório de psoríase do 

Serviço de Dermatologia do Ambulatório Magalhães Neto/Complexo HUPES havia sido 

avaliada em estudo anterior realizado por Duarte, G. (2010) em amostra de 294 pacientes, 

tendo sido encontrado acometimento facial em 61,6% da amostra, sendo este dado consistente 

com os referidos pelos demais autores na literatura, os quais variam entre 48,4% (Syed Nong 

Chek et al., 2016) e 67,7% (Park et al., 2004).  

As áreas da face mais comumente afetadas foram pavilhão auricular, meato externo, 

fronte e região pré-auricular. Estes dados diferiram um pouco da literatura (Canpolat et al., 

2008; Park et al., 2004; Woo et al., 2008), na qual a fronte é a área da face mais comumente 

afetada. Porém, a orelha e a área pré-auricular são sempre citadas entre as topografias mais 

comuns após a fronte (Park et al., 2004; Rassai et al., 2010; Woo et al., 2008). E o que pode 

justificar essa diferença na frequência de acometimento da fronte é a residência da população 

estudada em um país tropical, o Brasil, o que, consequentemente, a expõe à luz solar intensa e 

frequente, a qual, segundo Søyland et al. (2011), resulta em uma redução dos marcadores 

inflamatórios locais e sistêmicos e em melhora clinica da psoríase. Canpolat et al. (2008) 

observaram em seu estudo que os pacientes relatam melhoras significativas da psoríase facial 

com a exposição solar. 
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Não foi encontrada predominância de sexo entre os dois grupos de pacientes, com e 

sem acometimento facial, o que corrobora com os estudos prévios de Canpolat et al. (2008), 

Rassai et al. (2010) e Park et al., (2004) de que não existe predominância de acometimento 

facial em um dos sexos. Porém, vai de encontro aos achados de Syed Nong Chek et al. (2016) 

que observaram prevalência 1,6 vezes maior de acometimento facial no sexo masculino na 

Malásia; e de Keshavarz et al. (2013), que revelaram uma frequência 2,5 vezes maior, 

também, no sexo masculino no Irã. Os autores Iranianos justificaram o achado através da 

teoria de que os homens buscam assistência médica mais tardiamente, resultando numa 

apresentação mais grave da doença. 

A média de idade dos pacientes com lesão em face foi significativamente menor que 

nos pacientes sem este acometimento, indicando que este tipo de acometimento está 

relacionado com uma população mais jovem. Conclusões similares foram apontadas por 

Rassai et al. (2010).  

O início precoce dos sintomas de psoríase (psoríase tipo I) é relacionado, na maioria 

dos casos, com um curso mais grave da psoríase (Griffiths, Camp e Barker, 2010). Canpolat 

et al. (2008); Park et al. (2004); Syed Nong Chek et al. (2016) encontraram relação entre o 

início precoce dos sintomas e a presença de envolvimento de face da psoríase. Em sintonia 

com estes achados, nosso estudo encontrou  que 52,4% dos pacientes pesquisados com lesão 

em face tiveram diagnóstico de psoríase confirmado antes dos 40 anos de idade (Psoríase tipo 

I), enquanto apenas 34,9% dos pacientes sem lesão em face tiveram diagnóstico até os 40 

anos, sendo esta uma diferença significativa e que sustenta a teoria de que o acometimento 

facial é um marcador de gravidade. 

Os dados encontrados demonstraram que o PASI foi significativamente mais elevado 

nos pacientes com envolvimento facial, portanto pode-se inferir que existiu associação entre a 

presença de lesão em face e a gravidade da psoríase avaliada pelo PASI neste estudo. Assim 

como descrito em outros estudos da literatura por Canpolat et al. (2008) e Keshavarz et al. 

(2013). 

Syed Nong Chek et al. (2016) chamam atenção que a psoríase facial por ocorrer em 

uma região corporal de alta visibilidade e difícil de ser coberta pode causar constrangimento, 

estresse emocional, impacto psicossocial negativo, além de ter sintomas que causam 

incômodo, como o prurido. Estas características agem conjuntamente influenciando 

negativamente na qualidade de vida dos pacientes. Syed Nong Chek et al. (2016), também, 
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ressaltam que a psoríase facial está associada a resultados elevados no DLQI, tendo sido 

encontrada uma média de 9,96 em seu estudo, que significa que a doença exerce efeito 

moderado na vida do paciente. Corroborando com isto, nossos resultados demonstraram uma 

média de 7,5, também ficando no intervalo que representa efeito moderado na vida do 

paciente. A diferença em relação à média do DLQI encontrada para o grupo de pacientes que 

não tem envolvimento facial foi significativa, 4,7, que significa pequeno efeito na vida do 

paciente.  

Estes dados demonstram que a gravidade da psoríase marcada pelo acometimento 

facial não se limita à clinica das lesões, mas também, afeta negativamente a qualidade de vida 

do paciente. O que reforça a característica do envolvimento facial como marcador de 

gravidade da doença, e indica que sua observação deve ser levada em conta na avaliação do 

paciente e no raciocínio e conduta terapêutica. 

O acometimento articular na psoríase é frequente, ocorrendo entre 1,3% e 34,7% dos 

pacientes com psoríase (WHO, 2016). De acordo com o Consenso Brasileiro de Psoríase 2012 

(Maia, 2012) este tipo de acometimento não está relacionado à maior ou menor gravidade de 

doença cutânea, porém a artrite psoriásica é uma complicação grave, que pode levar à 

incapacitação. Dezenove por cento (19,0%) dos pacientes avaliados tinham artrite psoriásica 

diagnosticada, porém, outros 39,7% (50) dos pacientes tinham queixas de dor articular no 

momento da entrevista. Não foram encontradas diferenças significativas para as prevalências 

de dor articular ou de artrite psoriásica nos grupos com e sem envolvimento de face, em 

conformidade com os resultados encontrados previamente por Canpolat et al. (2008), 

Keshavarz et al. (2013) e Park et al., (2004). 

O comprometimento ungueal é considerado uma manifestação clinica de grande 

importância, pois está presente entre 4,2% e 69% dos casos e, geralmente, os pacientes com 

psoríase ungueal têm piores escores de gravidade (WHO, 2016). Foram encontradas 

alterações ungueais em 57,1% dos pacientes deste estudo. Em concordância com a literatura 

(Canpolat et al., 2008; Keshavarz et al., 2013; Park et al., 2004; Syed Nong Chek et al., 

2016), o envolvimento ungueal foi mais frequente nos pacientes com acometimento facial 

(60,3%), que nos indivíduos sem lesão nesta topografia (54,8%). Entretanto, este estudo assim 

como o de Syed Nong Chek et al. (2016) não encontrou significância estatística para esta 

diferença, o que foi encontrado por Park et al. (2004) e Rassai et al. (2010). 
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Este estudo apresenta algumas limitações, dentre as quais estão o fato de o estudo ter 

sido realizado em um único centro, e este ser um centro de referência do estado da Bahia, 

onde a população predominante é de pacientes com psoríase moderada a grave. Outra 

limitação é que neste estudo foram incluídos pacientes em uso de terapia tópica ou sistêmica, 

o que pode ter influenciado reduzindo as manifestações das lesões, inclusive o acometimento 

facial. Além disso, o PASI, que é avaliador dependente, foi realizado por dois avaliadores, 

ainda que ambos tenham realizado juntos um treinamento para a aplicação do mesmo. 

 Em virtude dos resultados alcançados esse estudo foi submetido e aprovado pelo CEP 

para ampliação do n para 276 pacientes, a proposta é que nesta nova etapa sejam feitas, 

também análises regressivas, inclusive do efeito das terapias tópica e sistêmica nos resultados 

encontrados. 
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VIII. CONCLUSÕES 

 

1.  O valor do PASI foi significantemente mais alto nos pacientes com 

acometimento facial, denotando a maior gravidade da psoríase destes pacientes; 

2. A qualidade de vida dos pacientes que tem envolvimento de psoríase em face 

foi significantemente afetada negativamente, pois esta é uma doença estigmatizante, isso foi 

demonstrado pelo aumento significativo do DLQI nestes pacientes em relação aos pacientes 

que não possuem lesão em face; 

3. O envolvimento facial da psoríase foi marcador de gravidade da psoríase, por 

isso o reconhecimento das lesões em face devem influenciar na conduta terapêutica dos 

profissionais envolvidos no tratamento da psoríase. 
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IX. SUMMARY 
 

The Facial Involvement and Severity of Psoriasis. Introduction: Psoriasis is a common, 
chronic inflammatory skin disorder, which the prevalence varies between 0 and 6.6%. It is 
characterized by well marked erythematous-scaling lesions with multi-system manifestations 
and corporeal variable distribution. Facial involvement is neglected in most descriptions, 
although some studies indicate that it is a major predictor of psoriasis severity. Objective: 
Compare the severity of psoriasis, measure by Psoriasis Area and Severity Index (PASI) e 
Dermatology Life Quality Index (DLQI), in patients with and without facial involvement. 
Methods: This is a Cross-sectional study, consisting of two groups: one from patients with 
facial involvement and the other from patients without this involvement. The size of the 
sample calculated using the formula: N=2xDP2x(zα+zβ)2/d2 was 63 individuals per group. 
The sample was consecutively chosen in the psoriasis clinic from HUPES Complex from 
April/2014 to January/2016. All participants signed an informed consent form prior to 
enrollment and were over 18 years of age. A structured form was used for data collection. 
Evaluation of the severity of psoriasis was performed by applying the PASI and the DLQI. 
The following statistical techniques were used in the analysis: Kolmogorov-Smirnov test, chi-
square test and Mann-Whitney test. It were considered statistically significant p values lower 
or equal to 0.05. Results: A total of 126 patients with psoriasis were included from which 63 
(50.0%) had facial involvement. The most frequent location of face’s lesions (40) was the 
pinna (63.5%). The PASI scale indicates the mean of 14.0 in facial involvement, in contrast 
5.6 within the non facial condition (p<0.01). The mean of DLQI in the facial group was 7.5 in 
opposition to the mean of the non facial group 4.7 (p=0.01). Conclusion: The facial 
involvement is psoriasis severity’s marker. It identification should mean extra care in 
therapeutical decision.   
 
Key words: 1. Psoriasis; 2. Face; 3. Skin Diseases. 
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XII. APÊNDICES 

APÊNDICE I 
 

FORMULÁRIO 
1. Nome/No do formulário:___________________________________________ 
2. Data de nascimento: _____/_____/_____ 
3. Gênero 1 (    ) M 2 (    ) F 
4. Procedência 1 (    ) Capital 2 (    ) Interior do estado 
5. Tempo de diagnóstico em meses: ______ 
6. Idade ao diagnóstico: _______ anos 
7. Tratamentos Prévios Atual 

            Tópicos 1 (    ) 1 (    ) 
            MTX 2 (    ) 2 (    ) 
            Acitretina 3 (    ) 3 (    ) 
            Ciclosporina 4 (    ) 4 (    ) 
            Fototerapia 5 (    ) 5 (    ) 
            Biológicos 6 (    ) 6 (    ) 
            Outros 7 (    ) 7 (    ) 

8. Forma da psoríase 1 (    ) Vulgar       2 (    ) Invertida      
            3 (    ) Palmo-plantar    4 (    ) Uungueal 5 (    ) Eritrodérmica      
            6 (    ) Gutata      7 (    ) Pustulosa  

9. Áreas do corpo envolvidas 1 (    ) Couro cabeludo 2 (    ) Cotovelos 
            3 (    ) Pernas 4 (    ) Joelhos 5 (    ) Braços 
            6 (    ) Tronco 7 (    ) Axilas 8 (    ) Dorso 
            9 (    ) Região Plantar 10 (    ) Região Palmar 11 (    ) Virilha 
            12 (    ) Genitália 13 (    ) Região Sacra 14 (    ) Infra-mamária 
            15 (    ) Face   

10. Se Lesão em face, localização das lesões: 
           1 (    ) Fronte (próximo à área de implantação dos pelos) 
           2 (    ) Região periorbitária 
            3 (    ) Região perioral 
            4 (    ) Região nasal 
            5 (    ) Regiões nasogenianas 
            6 (    ) Regiões malares 
            7 (    ) Regiões pré-auriculares 
            8 (    ) Pavilhões auriculares 
            9 (    ) Meato externo 

11. Artropatia psoriática diagnosticada? 1 (    ) Sim 2 (    ) Não 
12. Se não, presença de dor articular? 1 (    ) Sim 2 (    ) Não 
13. Se sim, qual o tipo? 1 (    ) Dactilite 2 (    ) Axial 

            3 (    ) Periférica 4 (    ) Mista  
14. Unha envolvidas? 1 (    ) Sim 2 (    ) Não 
15. Se sim, qual o envolvimento? 1 (    ) Onicorrexe 2 (    ) Estriações transversais 

            3 (    ) Depressões cupuliformes 4 (    ) Hiperqueratose subungueal                 5 (    ) Alargamento das bordas 
            6 (    ) Outras (citar:________________________________________________________________________) 

16. História familiar de psoríase? 1 (    ) Sim 2 (    ) Não 
17. Bebe/Bebeu? 1 (    ) Sim 2 (    ) Não 
18. Fuma/fumou? 1 (    ) Sim 2 (    ) Não 
19. Comorbidades 1 (    ) DM 2 (    ) HAS 

            3 (    ) Dislipidemias 4 (    ) Obesidade                                5 (    ) Outras (citar:___________) 
20. PASI  _________ pontos 
21. DLQI  _________ pontos 
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APÊNDICE II 
 

PÔSTER ELETRÔNICO APRESENTADO NA XXII JORNADA BAIANA DE 

DERMATOLOGIA
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APÊNDICE III 
 

PÔSTER ELETRÔNICO APRESENTADO NA XXXIV REUNIÃO ANUAL DOS 

DERMATOLOGISTAS LATINO-AMERICANOS 
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APÊNDICE IV 
 

PÔSTER ELETRÔNICO APRESENTADO NO 71O CONGRESSO DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA 
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XII. ANEXOS 

ANEXO I 
 

PSORIASIS AREA AND SEVERITY INDEX (PASI)  

 

C
ab

eç
a 

Área (%) (    ) 0 (    ) <10 (    ) 10-29 (    ) 30-49 (    ) 50-69 (    ) 70-89 (    ) 90-100 
Eritema (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Descamação (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Infiltração (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   

         

B
ra

ço
s 

Área (%) (    ) 0 (    ) <10 (    ) 10-29 (    ) 30-49 (    ) 50-69 (    ) 70-89 (    ) 90-100 
Eritema (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Descamação (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Infiltração (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   

         

T
ro

nc
o 

Área (%) (    ) 0 (    ) <10 (    ) 10-29 (    ) 30-49 (    ) 50-69 (    ) 70-89 (    ) 90-100 
Eritema (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Descamação (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Infiltração (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   

         

Pe
rn

as
 

Área (%) (    ) 0 (    ) <10 (    ) 10-29 (    ) 30-49 (    ) 50-69 (    ) 70-89 (    ) 90-100 
Eritema (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Descamação (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   
Infiltração (    ) 0 (    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4   

 

 
 

Unidade Eritema  Descamação  Infiltração  Área    
Cabeça [(_____) + (_____) + (_____)] x (_____) x 0,1 = _____ 
Braços [(_____) + (_____) + (_____)] x (_____) x 0,2 = _____ 
Tronco [(_____) + (_____) + (_____)] x (_____) x 0,3 = _____ 
Pernas [(_____) + (_____) + (_____)] x (_____) x 0,4 = _____ 

TOTAL   
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ANEXO II 
 

DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX (DLQI) 

 

O objetivo deste questionário é medir o quanto o seu problema de pele afetou a sua vida NO 
DECORRER DA ÚLTIMA SEMANA. 
 

Por favor, marque com um “X” a melhor resposta para cada pergunta. 
1. Na última semana, quanto sua pele coçou, esteve sensível, dolorida ou ardida? 

q Muitíssimo                  q Muito                  q Um pouco                  q Nada 
2. Na última semana, você ficou com vergonha ou se preocupou com sua aparência por 

causa da sua pele? 
q Muitíssimo                  q Muito                  q Um pouco                  q Nada 

3. Na última semana, quanto sua pele interferiu em suas compras ou em suas atividades 
dentro e fora de casa? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

4. Na última semana, quanto sua pele influenciou a escolha de roupas que você vestiu? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

5. Na última semana, quanto sua pele afetou as atividades sociais ou de lazer? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

6. Na última semana, quanto sua pele atrapalhou a prática de esportes? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

7. Na última semana, sua pele o(a) impediu de trabalhar ou ir à escola? 
q Sim          q Não          q Não Relevante 
Caso sua resposta seja NÃO: Na última semana, quanto sua pele lhe causou problemas 
no trabalho ou na escola? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

8. Na última semana, quanto sua pele lhe causou problemas com seu parceiro ou amigos 
mais próximos e parentes? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

9. Na última semana, quanto seu problema de pele lhe causou problemas sexuais? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

10. Na última semana, quanto seu tratamento de pele foi um problema, deixando sua casa 
desorganizada ou tomando muito seu tempo? 
q Muitíssimo        q Muito        q Um pouco        q Nada        q Não Relevante 

 
Por favor, verifique se você respondeu a todas as questões. 
Obrigado por sua ajuda! 
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ANEXO III 
 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 
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ANEXO IV 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO V 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO VI 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA DADOS EM PRONTUÁRIO 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE DO SUJEITO DO ESTUDO 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO INVESTIGADOR 
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ANEXO IX 
 

CERTIFICADO DE PREMIAÇÃO NA XXII JORNADA BAIANA DE 

DERMATOLOGIA 

 

C E R T I F I C A D O

Paulo Roberto Lima Machado
Presidente da SBD/BA

Ariene Pedreira Paixão
Secretária Geral da SBD/BA

JORNADA
BAIANA 
DE DERMATOLOGIAXXII
13 e 14 de novembro de 2015 
Hotel Deville Prime Salvador

Certificamos que

RAFAELA MIRANDA; ADRIANA PASSOS; BRUNO ROCHA; GLEISON DUARTE; 
VITÓRIA ALMEIDA; MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

participaram da XXII Jornada Baiana de Dermatologia realizada nos dias 13 e 14 
de novembro de 2015, no Hotel Deville Prime Salvador, obtendo o 2º Lugar do Prêmio 
- Trabalho de Investigação para o Poster “O ENVOLVIMENTO FACIAL E A GRAVIDADE DA PSORÍASE“

Salvador, 14 de novembro de 2015.
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ANEXO X 
 

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DO PÔSTER NA XXXIV REUNIÃO ANUAL 

DOS DERMATOLOGISTAS LATINO-AMERICANOS 
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ANEXO XI 
 

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DO PÔSTER NO 71o CONGRESSO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA 

 

 


