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RESUMO 

 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica imunomediada, 

multifatorial, podendo estar associada a comorbidades, interferindo na 

qualidade de vida. Nas placas eritêmato-escamosas psoriásicas ocorre 

ativação de linfócitos Th1 e Th17 que liberam citocinas pró-inflamatórias como 

TNF-α e Interleucinas. Este estudo objetiva avaliar o perfil e a qualidade de 

vida dos pacientes tratados com os imunobiológicos Infliximabe, Adalimumabe, 

Etanercepte e Ustequinumabe. O levantamento de dados clínicos 

epidemiológicos, terapêuticos e a investigação sobre o impacto na qualidade 

de vida dos 61 pacientes foram realizados através de avaliações clínicas, 

aplicação de questionários, entrevistas, depoimentos e análise dos prontuários 

do Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte de março de 2014 a março de 

2015. Os pacientes incluídos no estudo foram tratados com imunobiológicos de 

março de 2008 a março de 2015. Dos pacientes estudados, 17 iniciaram o 

tratamento com Adalimumabe, 15 com Infliximabe e 5 com Etanercepte. Os 

resultados mostraram que 37 pacientes (60,7%) controlaram a psoríase com 

um único imunobiológico; 15 pacientes (24,6%) com um segundo 

imunobiológico; 6 pacientes (9,8%) com o terceiro imunobiológico e apenas 3 

pacientes (4,9%) precisaram utilizar o quarto imunobiológico, o 

Ustequinumabe, para obter efetiva resposta terapêutica. Os imunobiológicos 

representam recurso terapêutico importante para as formas graves de 

psoríase. A perda de resposta terapêutica pode requerer mudanças desses 

medicamentos. Em conclusão, constatou-se, em relação a todos os pacientes, 

excelente resultado terapêutico, com escassos efeitos adversos e elevado 

índice de adesão ao tratamento, proporcionando-lhes reabilitação pessoal, 

reintegração familiar, social e profissional. 

 

Palavras-chave: Psoríase; Tratamento; Imunobiológicos; PASIxDLQI 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica de etiologia multifatorial 

que encontra, na suscetibilidade genética, a base para o seu 

desenvolvimento. Ela ocorre em 1% a 3% da população mundial, afetando 

cerca de 1% da população brasileira [1,2].  

A psoríase é desencadeada por múltiplos fatores externos, que ativam o 

sistema imunológico inato, principalmente através das células Langerhans e 

queratinócitos, que, quando ativadas, produzem inúmeras quimiocinas, 

citocinas e fatores de crescimento. Uma vez ativada, a célula dendrítica 

processa um antígeno (ambiental ou endógeno, ainda não definido) e migra 

para o lifonodo regional onde o apresenta aos linfócitos T (LT). A ativação 

linfocitária em doentes com psoríase estimula a diferenciação dos LT, 

preferencialmente em LTCD4+ tipo1 (LTh1; produtores de INF-γ, TNF-α e 

IL-2) e tipo 17 (LTh17; produtores de IL-17, TNF-α, IL-6; IL-22) e LTCD8+ 

tipo 1 (LTc1; produtores de TNF-α, INF-γ,perforinas e granzima B).  

Na derme os LTCD4+ se encontram e interagem com as células 

dendríticas e macrófagos, levando à produção de inúmeras citocinas, que 

mantêm e amplificam o processo inflamatório [3,4].  

A sintomatologia da doença está relacionada com o processo 

inflamatório gerado não só na pele, mas de forma sistêmica. Caracterizada 

por exacerbações e regressões recorrentes, as manifestações cutâneas da 

psoríase são polimorfas representadas por placas, gotas, pustulosa, 

eritrodérmica, invertida, ungueal e artropática. Porém, componente 

frequente é a presença de placas eritêmato-escamosas (escamas branco-

prateadas) bem delimitadas, de distribuição simétrica. As localizações mais 

comuns das lesões são cotovelos, joelhos, região sacral, umbigo e couro 

cabeludo [5].  

No quadro histopatológico são observadas algumas características 

marcantes, como a acantose, hiperqueratose, agranulose, papilomatose e 

atrofia epidérmica das áreas suprapapilares. Os capilares dilatados e 

tortuosos encontrados na derme ocasionam o eritema. Na psoríase o turn 

over epidérmico é mais acelerado, 10 dias, que na pele normal, 26 dias, 

ocasionando a produção de escamas (paraceratose). Os pontos 
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hemorrágicos encontrados no sinal de Auspitz ocorrem pela ruptura dos 

capilares, quando as escamas são removidas na curetagem metódica de 

Brocq. A presença de polimorfonucleares abaixo do estrato córneo 

paraceratótico configura a pústula espongiforme de Kogoj e o acúmulo de 

neutrófilos já dentro da camada córnea podem ser detectados no 

microabcesso de Munro [6,7].  

Nos últimos anos, descobriu-se que a psoríase da pele e/ou das 

articulações pode levar a alterações em outros órgãos, provocando o 

desenvolvimento da síndrome metabólica, aumentando os índices do 

colesterol, triglicérides e da glicemia. O aumento de peso é igualmente 

bastante comum na relação entre psoríase e obesidade. Problemas 

cardiovasculares, como hipertensão, também podem aparecer nas pessoas 

com formas mais graves da psoríase [6]. Por apresentar manifestações 

cutâneas e alterações articulares com graus variados de intensidade, os 

estudos salientam que a psoríase altera de modo importante a qualidade de 

vida das pessoas que têm a doença [8].  

A psoríase é uma doença que independe de sexo e classe social e o 

impacto por ela causado – física e/ou emocionalmente – é o mesmo. A 

literatura consultada refere-se à dimensão e à profundidade do prejuízo na 

vida global do paciente [9,10], ressaltando que os cuidados psicológicos em 

relação à doença se devem ao fato de que os prejuízos por ela causados, 

no que se refere à qualidade de vida, são iguais ou maiores que os 

desencadeados por outras condições, como diabetes, câncer, isquemia e 

doenças pulmonares crônicas [11]. 

Os depoimentos aqui expostos constituem a síntese das concepções 

dos 61 pacientes com psoríase estudados nesta pesquisa. São opiniões 

que expressam suas condições físicas, emocionais e psicológicas, 

traduzidas pelo estado de sofrimento, aflição, desespero e consequente 

descrença, quando eles dizem – dentre outros – que a doença “.... É um 

transtorno...não aguento mais tratamentos paliativos...que não funcionam... 

afetou meu emocional...é horrível ... um desafio ... um incômodo...uma 

maldição...constrangedora...chegou pra acabar com a gente...muito triste 

...doença nojenta... prejudica nossa vida...atrapalha a vida pessoal... 

doença que exclui... que limita”.  
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De igual modo, trazem o contraponto de tais sentimentos, sensações 

e/ou impressões, após o tratamento com os agentes imunobiológicos 

Infliximabe, Adalimumabe, Etanercept e Ustequinumabe, cujos efeitos 

promoveram uma reversão no quadro de saúde dos pacientes, que 

passaram a conceber o tratamento como “.... Uma salvação, sentindo-se 

100% bem...com ótima qualidade de vida...feliz...vendo 

resultados...avaliação positiva... sou outra pessoa...”. 

Como se vê, as expressões verbais dos pacientes refletem a forma pela 

qual eles se analisam, avaliam e se objetivam, nas suas subjetividades, 

tomando por base o percurso empreendido entre o “anúncio” da doença e 

seu controle, por meio do tratamento. Trata-se de condições que transitam 

entre o desespero e a expectativa de pessoas situadas numa relação de 

sofrimento/esperança, cujo maior investimento se traduz como a busca de 

transformação desse sofrimento em satisfação, por meio do tratamento com 

os imunobiológicos, sendo por eles transformados. A culminância de tal 

condição se concretiza e consolida nas relações intra e interpessoais 

mediadas pela família, pelo trabalho e pelas atividades sociais.  

Tais respostas são corroboradas pelas pesquisas realizadas por autores 

como Ballone, Neto e Ortola em 2002 [12] e outros [13, 14, 15]. Esses 

autores fizeram pesquisas com pacientes de psoríase e encontraram 

resultados afirmando que apesar de o estresse e a ansiedade constituírem 

fatores desencadeantes da doença, alterando negativamente o seu quadro 

de melhora, é importante que se trabalhe com os pacientes buscando a 

melhora de sua qualidade de vida, o que é recomendável, para isto, 

sensibilizar e motivar o paciente para sua adesão ao tratamento, indicando 

um medicamento que de fato mostre resultado impactante, a exemplo dos 

agentes imunobiológicos.  

Dada a complexidade da doença, é importante salientar que a psoríase 

tem passado por grandes mudanças não apenas no que se refere ao 

conceito – entendimento da doença – mas, por consequência, no que 

respeita às mudanças nos tipos de tratamentos [16]. 

Assim, o tratamento tópico é indicado como monoterapia nas formas 

leves e localizadas da doença, podendo ser, nas formas moderadas e 
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graves, associado à fototerapia e aos tratamentos sistêmicos, como 

metotrexato, acitretina, ciclosporina e imunobiológicos [17]. 

 No que concerne ao impacto causado pelos imunobiológicos no 

tratamento da psoríase, cumpre considerar esses agentes biológicos em 

sua constituição, ou seja, enquanto moléculas de caráter proteico, tal como 

as proteínas animais e/ou humanos, “susceptíveis à digestão no trato 

gastrointestinal” [18]. Esses imunobiológicos se fazem inclusos nos novos 

medicamentos recomendados no tratamento da psoríase, promovendo o 

bloqueio, e/ou a neutralização das causas que geram o processo 

inflamatório (TNF-α e Interleucinas).  

Uma das motivações para tal recomendação e uso dos imunobiológicos 

pode estar associada às contribuições desses medicamentos para o bem-

estar dos pacientes com psoríase, refletindo-se em sua qualidade de vida. 

Isto é de uma importância fundamental, igualmente, no que se refere à 

relação médico-paciente e na conscientização pública para a determinação 

do tratamento e geração de políticas de ações na área da saúde. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Os desgastes físico e social desencadeados pela psoríase aos seus 

pacientes têm motivado muitos pesquisadores, no mundo, a investigar 

sobre o impacto dos fatores que geram esses desgastes. Com vista à 

melhoria da atenção aos pacientes com psoríase, tais pesquisadores 

expõem sobre as dificuldades relacionais desses, principalmente nas 

relações amorosas e da autoestima, concluindo que essa perspectiva 

interacional deve ser incluída como um importante elemento para suas 

vidas [19].  

No Brasil, as publicações científicas associadas ao tratamento da 

psoríase com imunobiológicos ainda são escassas, contrastando com as 

publicações internacionais sobre o tema. Segundo estudos realizados [20, 

21, 22], os imunobiológicos representam um avanço na terapêutica da 

psoríase grave, proporcionando resultados surpreendentes, com melhora 

importante na qualidade de vida. Todavia, requer atenção diante das 

comorbidades, efeitos adversos e risco de infecções, sobretudo da 

tuberculose. Em meio a essas constatações, este estudo se insere – 

buscando agregar valor aos já existentes – como forma de consolidar uma 

experiência no contexto atual de novas diretrizes para o controle da 

psoríase, uma doença grave e estigmatizante que interfere diretamente na 

qualidade de vida [23]. 

Retomando as questões aqui expostas, considera-se que o tema e a 

discussão então propostos configuram um caráter de novidade no atual 

contexto social e histórico na área da saúde, sendo por isso importantes 

quando geram respostas que aperfeiçoam e legitimam o exercício da 

prática médico-clínica que pretende humanizar e tornar eficiente a 

assistência médica. 

Nessa perspectiva e tendo como respaldo o impacto causado pelos 

imunobiológicos no tratamento da psoríase – objeto deste estudo – impõe 

que se compreenda, em princípio, a forma pela qual ocorre a relação 

desses medicamentos com os pacientes, tomando por base o entendimento 

da doença. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 

Avaliar os resultados terapêuticos e o impacto na qualidade de vida de 

pacientes com psoríase grave tratados com imunobiológicos, no Serviço de 

Dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os parâmetros que incluem idade, sexo, raça, história familiar 

(dados epidemiológicos) nos pacientes; 

 Verificar os dados epidemiológicos e sua relação com o tempo de 

psoríase; 

 Promover uma classificação clínica dos pacientes a partir de dados 

laboratoriais e tratamentos prévios; 

 Avaliar a qualidade de vida dos pacientes relacionados no estudo 

utilizando o PASI como parâmetro para os dados clínicos e DLQI para a 

qualidade de vida; 

 Avaliar a duração do tratamento e tipos de imunobiológicos utilizados 

pelos pacientes; 

 Discutir os resultados terapêuticos com os imunobiológicos (Infliximabe, 

Adalimumabe, Etanercepte e Ustequinumabe); 

 Relatar as reações adversas observadas com os imunobiológicos 

(Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte e Ustequinumabe) utilizados e a 

profilaxia da tuberculose; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. MATERIAIS BIOLÓGICOS 

 

4.1.1. Pacientes 

 

Foram tratados com os imunobiológicos Infliximabe, Adalimumabe, 

Etanercepte e Ustequinumabe 61 pacientes do Ambulatório de Psoríase do 

Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com psoríase grave e 

que não obtiveram êxito com outros tratamentos como a fototerapia e aos 

tratamentos sistêmicos com metotrexate, ciclosporina e acitretina, por exemplo. 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Onofre Lopes, sob o CAE Nº 0043.0.294.000 – 11. Os pacientes foram 

orientados quanto aos objetivos do trabalho e concordaram em participar 

assinando o documento. 

 Em sua rotina, submeteram-se a exames laboratoriais que incluíram 

hemograma, glicose, colesterol, triglicerídeos, TGP (transaminase glutâmico 

pirúvica), TGO (transaminase glutâmico oxalacética), ureia, creatinina, 

sorologia para hepatite B e C, sífilis e HIV, radiografia de tórax e PPD. Os 

pacientes eram submetidos a consultas médicas mensalmente no Ambulatório 

de Dermatologia da UFRN, com avaliação clínica e exames laboratoriais. Em 

determinados momentos, também eram coletados dados obtidos dos 

prontuários médicos, aplicação de questionário e gravação de entrevistas e 

depoimentos. A avaliação do PASI (Psoriasis Area and Sererity Index) e do 

DLQI(Dermatology Life Quality Index) destes pacientes também foi 

contemplada neste contexto, sendo parâmetro importante para os resultados 

da pesquisa. 

Os pacientes permaneciam sob a coordenação e os cuidados do autor 

deste estudo. Tal procedimento contava com o apoio de colaboradores, que 

contribuíam avaliando os pacientes e preenchendo os instrumentais com os 

dados coletados, além de um segundo examinador (dermatologista fixo). Todos 
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os pacientes selecionados receberam o tratamento de que necessitavam tanto 

tópico quanto sistêmico. 

Durante o tratamento, o grupo de 61 pacientes portadores de psoríase 

grave usou 1, 2, 3, e até 4 imunobiológicos isoladamente sem nenhum outro 

tipo de tratamento sistêmico a eles associados (monoterapia). A indicação do 

imunobiológico para estes pacientes seguiu a orientação do Consenso da 

Sociedade Brasileira de Dermatologia, que preconiza o uso de imunobiológicos 

para psoríase grave, diante do insucesso com outros tratamentos sistêmicos, 

como metotrexate, acitretina e ciclosporina. A escolha de cada imunobiológico 

foi motivada pela disponibilidade do medicamento, em cada momento de sua 

indicação. Um destaque deve ser feito ao Ustequinumabe, que, por ser recente 

no mercado – uso datado de 2013 – sua indicação normalmente aparece como 

terceira ou quarta opção de tratamento. 

 

4.1.2. Imunobiológicos 

 

Os imunobiológicos são medicamentos de primeira linha, podendo ser 

considerados como primeira opção terapêutica em casos selecionados de 

psoríase grave. Entretanto, convém assinalar o elevado custo desses 

medicamentos, sendo por isso inacessível à maioria da população atingida por 

essa doença. Diante da falta de condições econômicas desse contingente, 

alguns hospitais públicos propiciam esse tipo de tratamento, utilizando o 

Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte e Ustequinumabe para tratar de forma 

imunobiológica os pacientes psoriásicos [20]. 

 

4.1.2 Infliximabe (Remicade®) 

É um anticorpo monoclonal quimérico, que se liga especificamente ao 

TNF-α.  A dose é de 5 mg/kg, com aplicação endovenosa. Depois da sua 

adequada diluição, deve ser infundido lentamente por, no mínimo, 2 horas, 

repetindo-se a infusão 2 e 6 semanas após, na fase de indução e a cada oito 

semanas em esquema de manutenção [21]. 

 

4.1.3 Ustequimumabe (Stelara®) 
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O Ustequinumabe é um anticorpo monoclonal humano, que se liga à 

subunidade p40 das interleucinas 12 e 23, sendo recentemente licenciada para 

o tratamento da psoríase vulgar moderada a grave. O tratamento com 

Ustequinumabe ocorre por via subcutânea, segundo uma posologia de 45 mg 

administrada nas semanas 0 e 4 e, depois, a cada 12 semanas [24].  

 

 

4.1.4 O Etanercepte (Enbrel®) 

O Etanercepte é um bloqueador competitivo do TNF-α, composto de 

uma proteína de fusão humanizada, obtida por tecnologia de DNA 

recombinante [25]. Seu uso é de 50 mg por via subcutânea uma vez por 

semana por até 12 semanas seguidas [26]. 

 

4.1.4 O Adalimumabe (Humira®)  

O Adalimumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano, anti-

TNF-α pronto para uso, não necessitando de reconstituição. É usado por via 

subcutânea na dose de 80 mg na semana 0 e, em seguida, 40 mg em semanas 

alternadas a partir da semana 1[27]. 

 

4.2. METODOLOGIA 

 

Estudo do tipo retrospectivo de corte transversal, de natureza descritiva 

e analítica [28], cujos dados foram obtidos através aplicação de questionários, 

entrevistas, depoimentos e análise dos prontuários dos 61 pacientes com 

psoríase grave residentes no Rio Grande do Norte, pertencentes ao 

Ambulatório de Psoríase do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) para avaliação clínica e laboratorial, no período de 

março de 2014 a março de 2015. 

A identificação incluiu sexo, idade, raça, profissão e estado civil. A idade 

mínima dos pacientes portadores de psoríase é de 19 anos, considerando a 

necessidade de compreensão e resposta aos instrumentos propostos e algum 

nível de maturidade para a entrevista, em se tratando de um estudo 

transversal. 
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No estudo foram observadas as associações com artrite psoriásica, 

diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial, com 

importantes desdobramentos na qualidade de vida dos pacientes. Os 

resultados dessas associações foram analisados e comparados com os 

achados da literatura, segundo as várias condições e fatores relacionados aos 

pacientes. 

 

4.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os dados dos experimentos realizados foram expressos como 

média ± desvio padrão. Foi utilizado o teste de análise paramétrica de análise 

de variância (ANOVA) seguido do teste de “t” Student (Nível de significância de 

p<0,05) como SPSS® Release versão 18.0.0 (Julho, 2009; SN: 10158020). 
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Resumo: FUNDAMENTOS: A psoríase é uma doença inflamatória crônica imunomediada, 

multifatorial, podendo estar associada a comorbidades, interferindo na qualidade de 

vida. Nas placas eritêmato-escamosas psoriásicas ocorre ativação de linfócitos Th1 e 

Th17 que liberam citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e Interleucinas. OBJETIVOS: 

Avaliar o perfil e a qualidade de vida dos pacientes tratados com os imunobiológicos 

Infliximabe, Adalimumabe, Etanercepte e Ustequinumabe. MÉTODOS: O levantamento 

de dados clínicos epidemiológicos, terapêuticos e o impacto na qualidade de vida dos 61 

pacientes foram realizados através de avaliações clínicas, aplicação de questionários, 

entrevistas, depoimentos e análise dos prontuários do Ambulatório de Dermatologia do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

de março de 2014 a março de 2015. Os pacientes incluídos no estudo foram tratados 

com imunobiológicos de março de 2008 a março de 2015. RESULTADOS: Dos pacientes 

estudados, 17 iniciaram o tratamento com Adalimumabe, 15 com Infliximabe e 5 com 

Etanercepte. Os resultados mostraram que 37 pacientes (60,7%) controlaram a psoríase 

com um único imunobiológico; 15 pacientes (24,6%) com um segundo imunobiológico; 

6 pacientes (9,8%) com o terceiro imunobiológico e apenas 3 pacientes (4,9%) 

precisaram utilizar o quarto imunobiológico, o Ustequinumabe, para obter efetiva 

resposta terapêutica. CONCLUSÕES: Os imunobiológicos representam recurso terapêutico 

importante para as formas graves de psoríase. A perda de resposta terapêutica pode 

requerer mudanças desses medicamentos. Neste estudo, constatou-se, em relação a 

todos os pacientes, excelente resultado terapêutico, com escassos efeitos adversos e 

elevado índice de adesão ao tratamento, proporcionando-lhes reabilitação pessoal, 

reintegração familiar, social e profissional. 

Palavras-chave: Psoríase; Tratamento; Imunobiológicos; PASIxDLQI 

 

ABSTRACT:BACKGROUND: Psoriasis is a multifactorial immune-mediated chronic 

inflammatory disease. It may be associated with comorbidities, interfering in quality of 

life. In psoriatic erythematous scaly plaques, there is the activation of Th1 and Th17 
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lymphocytes that release proinflammatory cytokines such as TNF-α and interleukins. 

OBJECTIVES: To evaluate the profile and quality of life of patients treated with the 

immunobiologicals Infliximab, Adalimumab, Etanercept and Ustequinumab. METHODS: 

The survey of therapeutic epidemiological clinical data and the impact on 61 patients’ 

quality of life has been performed through clinical evaluations, 

questionnaireapplication, interviews, testimonies and analysis of medical records from 

the Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, of the 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, from March 2014 to March 2015. The 

patients included in this study were treated with immunobiologicals from March 2008 

to March 2015.RESULTS: From the patients studied, 17 began the treatment with 

Adalimumab, 15 with Infliximab and 5 with Etanercept. Results show that 37 patients 

(60.7%) controlled psoriasis with a single immunobiological; 15 patients (24.6%) with a 

second one; 6 patients (9.8%) with a third one and only 3 patients (4.9%) needed to use 

the fourth immunobiological, Ustequinumab, to obtain an effective therapeutic 

response. 

CONCLUSIONS: Immunobiologicals represent an important therapeutic resource for 

psoriasis severe forms. The loss of therapeutic response may require the change of the 

drugs. In this study, excellent therapeutic results were found among all patients, with 

scarce adverse effects and high compliance rate to treatment, providing personal 

rehabilitation and professional, social and family reintegration. 

Keywords: Psoriasis; Treatment; Immunobiologicals; PASIxDLQI 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A psoríase ocorre em 1% a 3% da população mundial e afeta igualmente homens 

e mulheres
1,2

. É uma doença inflamatória crônica persistente, cutânea e sistêmica, 

impactante e estigmatizante, histologicamente caracterizada por hiperproliferação 

celular, epidérmica e vascular. Afeta a qualidade de vida, autoestima, relações pessoais, 

sociais e profissionais. De base genética e imunológica, pode ser desencadeada por 

múltiplos fatores externos, que ativam o sistema imunológico mediado pelos linfócitos 

T, Th1 e Th17, sendo o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e as interleucinas (IL), 

principalmente as IL1, IL6, IL8, IL12 e IL23 importantes no seu desencadeamento
3
. 

 Nas placas eritêmato-escamosas psoriásicas ocorre ativação de linfócitos Th1 

que liberam citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α,antagonizadas pelos 

imunobiológicos Infliximabe, Adalimumabe e Etanercepte. As Interleucinas 12/23 

representam outro mecanismo de ação que são neutralizadas pelo Ustequinumabe.  Na 

psoríase, o processo inflamatório envolvido pode desencadear disfunção endotelial, 

aterosclerose, resistência à insulina, obesidade, desenvolvimento da síndrome 

metabólica, aumentando os índices do colesterol, triglicérides e da glicemia, com maior 

risco de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ocasionando menor 

expectativa de vida
4
.  

O comprometimento articular na psoríase pode se apresentar em vários graus e 

fases da doença, representando uma grande dificuldade diante do sofrimento e dos 

riscos de deformidades, merecendo, portanto, uma atenção especial para o seu controle. 

As formas de artrite comumente descritas incluem poliartrite, artrite mutilante e artrite 

interfalangeana distal, além das entesites tenossinovites, dactilite, sacroileíte e 

espondilite
5
. 

A artrite psoriásica é uma inflamação autoimune, mediada por linfócitos CD-8, 

que afeta ligamentos, tendões,fáscias, articulações espinais e periféricas, em pacientes 
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portadores de psoríase cutânea ou não. Em geral, o comprometimento articular se revela 

após o aparecimento da psoríase cutânea em 70% dos pacientes e pode preceder o 

aparecimento das lesões cutâneas, em 14 a 21% das vezes, podendo ser concomitante, 

em 11% a 15% dos pacientes
6
.
 

As lesões cutâneas de maior intensidade, pruriginosas, com descamação profusa 

e xerodermia, ocasionam enorme desconforto. Além disso, o aspecto estético 

comprometido, agravado pelo estigma e rejeição das pessoas, afeta a autoestima, 

levando a dificuldades de relacionamento social. Nesse contexto, a psoríase altera de 

modo importante a qualidade de vida de seus pacientes
7
, inclusive podendo desencadear 

distúrbios psiquiátricos. 

A necessidade de cura dos pacientes torna-se então um grande desafio, uma 

busca incessante do tratamento ideal que venha, de fato, solucionar todo este sofrimento 

físico e psíquico. Insucessos terapêuticos anteriores podem levar à frustração e ao 

descrédito, comprometendo a adesão dos pacientes ao tratamento. O nível de gravidade 

da psoríase é avaliado pelo PASI(Psoriasis Area and Sererity Index), que propõe 

segundo a agência americana Food and Drug Administration (FDA), os parâmetros 

PASI 75 e PASI 50 correspondentes respectivamente à porcentagem de redução da 

gravidade dos sintomas em 75 e 50%, respectivamente. Já o DLQI (Dermatology Life 

Quality Index) é usado para medir e/ou comparar a qualidade de vida entre diferentes 

doenças cutâneas. Os escores variam de 0 a 30, os escores maiores traduzindo maior 

grau de incapacidade
8
. 

O tratamento tópico é indicado para os pacientes com formas leves de psoríase, 

ou seja, PASI<10 ou DLQI<10. Desse modo, é indicado como monoterapia nas formas 

leves e localizadas da doença, e nas formas moderadas e graves, pode ser indicado 

associado à fototerapia e aos tratamentos sistêmicos. 

Os quadros graves e extensos de psoríase são de difícil controle de tratamento. 

As opções terapêuticas sistêmicas tradicionais que incluem ometotrexato, acitretina e 

ciclosporina continuam sendo valiosos, sendo limitados pela falta de resposta clínica em 

muitos casos, além de efeitos adversos graves, como é o caso da hepatotoxicidade, do 

metotrexato e da acitretina e da nefrotoxicidade da ciclosporina. Mais recentemente, 

com o advento dos imunobiológicos
9
, surgiu uma nova perspectiva de controle da 

psoríase grave, com segurança e resposta clínica mantida a longo prazo.  

A consolidação dos efetivos resultados terapêuticos, no caso com os agentes 

imunobiológicos, proporciona significativa melhora clínica e da autoestima dos 

pacientes, com visível satisfação pessoal e reflexo no seu bem-estar físico e psicológico, 

ocasionando sua reintegração familiar, social e profissional.  

 

 

Os imunobiológicos na psoríase  

 

Os imunobiológicos são medicamentos de primeira linha, porém não de primeira 

escolha, em parte devido ao seu alto custo, podendo então ser considerados como 

recurso terapêutico de alta eficácia para as formas moderadas e graves de psoríase, 

principalmente diante das comorbidades, e nos casos de longa evolução que não 

obtiveram êxito com outros tratamentos sistêmicos. 

No contexto atual das novas diretrizes para o controle da psoríase – doença 

grave e estigmatizante que interfere diretamente na qualidade de vida
9
–, o uso de 

imunobiológicosvem preencher os requisitos e trazer uma nova expectativa para os 

pacientes que anteriormente não conseguiam o controle da doença. Apesar da sua 
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eficácia, esses medicamentos podem desencadear reações adversas, com 

desdobramentos que incluem complicações alérgicas, infecções e eventos autoimunes
10

. 

O uso dos agentes imunobiológicos pode desencadear infecções oportunistas, 

sendo importante a sua prevenção. A ocorrência de infecções bacterianas graves em 

doentes em uso destes agentes se sobrepõe à encontrada em doentes que usam outros 

medicamentos imunossupressores, como os corticosteroides e o metotrexato. Além 

disso, há os fatores que contribuem para o aumento dos efeitos colaterais – a exemplo 

dos relacionados a idosos e ao baixo nível educacional – além das comorbidades, como 

diabetes, insuficiência renal crônica e cardíaca
11

.    

No Brasil, as publicações científicas relacionadas ao tratamento da psoríase com 

imunobiológicos ainda são escassas, contrastando com o grande número de publicações 

científicas internacionais, que relatam um número expressivo de pacientes tratados com 

estes agentes, consolidando a segurança da sua indicação proporcionando resultados 

surpreendentes, com melhora importante na qualidade de vida
9
. 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes/HUOL da UFRN, sob o CAE Nº 0043.0.294. 000 – 11. Os 

pacientes foram orientados quanto aos objetivos do trabalho e concordaram em 

participar assinando o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

MATERIAIS, PACIENTES E MÉTODOS 

 

Estudo do tipo retrospectivo de corte transversal, de natureza descritiva e 

analítica
12

 cujos dados foram obtidos através aplicação de questionários, entrevistas, 

depoimentos e análise dos prontuários dos 61 pacientes com psoríase grave, residentes 

no Rio Grande do Norte, pertencentes ao Ambulatório de Psoríase do Serviço de 

Dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) para avaliação clínica e 

laboratorial, no período de março de 2014 a março de 2015. 

 Este ambulatório é único no Rio Grande do Norte e atende aproximadamente 

348 pacientes, nos quais estão inseridos os pacientes selecionados para este estudo, 

segundo um esquema amostral por conveniência
13

. A identificação incluiu sexo, idade, 

raça, profissão e estado civil. A idade mínima dos pacientes portadores de psoríase foi 

de 19 anos, considerando a necessidade de compreensão e resposta aos instrumentos 

propostos e algum nível de maturidade para a entrevista, em se tratando de um estudo 

transversal. 

Na psoríase foram observadas as associações com artrite psoriásica, diabetes 

mellitus, dislipidemia, obesidade, hipertensão arterial, com importantes desdobramentos 

na qualidade de vida dos pacientes. Os resultados dessas associações foram analisados e 

comparados com os achados da literatura, segundo as várias condições e fatores 

relacionados aos pacientes. 

Os dados coletados foram analisados estatisticamente através da avaliação da 

hipótese de igualdade de médias entre dois grupos independentes através do teste “t” de 

Student. Em todos os testes foi adotado com um nível de significância de 5%. As 

análises foram feitas com a utilização do pacote SPSS Release 18.0.0 (Jul 30, 2009; SN: 

10158020). 

 

Imunobiológicos e tratamento 

 

Os pacientes selecionados para este estudo usaram os imunobiológicos 

Infliximabe (Remicade®), Adalimumabe (Humira®), Etanercepte (Enbrel®) e 

Ustequinumabe (Stelara®). 
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O Infliximabe é um anticorpo monoclonal quimérico, que se liga 

especificamente ao TNF-α
14

. O tratamento da psoríase com Infliximabe ocorre por 

infusão endovenosa lenta, com uma dose de 5mg/kg. A infusão é indicada após 2 e 6 

semanas na fase de indução, e a cada 8 semanas em esquema de manutenção
15

. 

O Adalimumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano, anti-TNF-α 

pronto para uso, não necessitando de reconstituição. É usado por via subcutânea na dose 

de 80 mg na semana 0 e, em seguida, 40 mg em semanas alternadas a partir da semana 

1
16

. 

O Etanercepte é um bloqueador competitivo do TNF-α, composto de uma 

proteína de fusão humanizada, obtida por tecnologia de DNA recombinante
17

.Seu uso é 

de 50mg por via subcutânea uma vez por semana por até 12 semanas seguidas
18

. 

O Ustequinumabe é um anticorpo monoclonal humano, que se liga à subunidade 

p40 das interleucinas 12 e 23, sendo recentemente licenciada para o tratamento da 

psoríase vulgar moderada a grave. O tratamento com Ustequinumabe ocorre por via 

subcutânea, segundo uma posologia de 45 mg administrada nas semanas 0 e 4 e, depois, 

a cada 12 semanas
19

. 

Foram tratados com esses imunobiológicos 61 pacientes do Ambulatório de 

Psoríase do Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) com psoríase grave e que não 

obtiveram êxito com outros tratamentos como a fototerapia e a tratamentos sistêmicos 

com metotrexate, ciclosporina e acitretina, por exemplo. 

 Em sua rotina, submeteram-se a exames laboratoriais que incluíram 

hemograma, glicose, colesterol, triglicerídeos, TGP, TGO, ureia, creatinina, sorologia 

para hepatite B e C, sífilis e HIV, radiografia de tórax e PPD. Os pacientes eram 

submetidos a consultas médicas mensalmente no Ambulatório de Dermatologia da 

UFRN, com avaliação clínica e de exames laboratoriais. Em determinados momentos, 

também eram coletados dados obtidos dos prontuários médicos, aplicação de 

questionário e gravação de entrevistas e depoimentos. A avaliação do PASI e do DLQI 

destes pacientes também foi contemplada neste contexto, sendo parâmetro importante 

para os resultados da pesquisa. 

Os pacientes permaneciam sob a coordenação e os cuidados do autor deste 

estudo. Tal procedimento contava com o apoio de colaboradores, que contribuíam 

avaliando os pacientes e preenchendo os instrumentais com os dados coletados, além de 

um segundo examinador (dermatologista fixo). Todos os pacientes selecionados 

receberam o tratamento de que necessitavam tanto tópico quanto sistêmico. 

Durante o tratamento, o grupo de 61 pacientes portadores de psoríase grave usou 

1, 2, 3, e até 4 imunobiológicos isoladamente sem nenhum outro tipo de tratamento 

sistêmico a eles associados (monoterapia). A indicação do imunobiológico para estes 

pacientes seguiu a orientação do Consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 

que preconiza o uso de imunobiológicos para psoríase grave, diante do insucesso com 

outros tratamentos sistêmicos, como metotrexate, acitretina e ciclosporina. A escolha de 

cada imunobiológico foi motivada pela disponibilidade do medicamento em cada 

momento de sua indicação. Um destaque deve ser feito ao Ustequinumabe que por ser 

recente no mercado, ano de 2013, sua indicação normalmente aparece como terceira ou 

quarta opção de tratamento. A tabela que segue pormenoriza a sistematização do 

tratamento. 
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Tabela 1– Número de imunobiológicos utilizados no tratamento do paciente com 

psoríase grave. 

Número de 

imunobiológicos 

Número de 

pacientes 
Número e ordem de imunobiológicos utilizados 

1 37 

(16) Adalimumabe  

(14) Infliximabe 

(6) Etanercept 

 

2 

 

15 

 

(11) InfliximabeAdalimumabe 

 (4) AdalimumabeInfliximabe 

 

3 06 

(1) Infliximabe  Adalimumabe  Etanercepte 

(2) InfliximabeAdalimumabeUstequimumabe 

(2) AdalimumabeInfliximabeUstequimumabe 

(1) InfliximabeEtanercepteAdalimumabe 

 

4 03 (3) Ustequimumabe 

Total 61  

Fonte: Prontuário de pacientes do HUOL (2008/2015) 

 

Dentre os 15 pacientes que usaram 2 imunobiológicos, 11 começaram com 

Infliximabe e 4 com Adalimumabe. Em relação ao uso do Infliximabe, que teve duração 

média de 26,3 meses, ocorreram 7 perdas de resposta e 3 pacientes com reações 

adversas(rubor facial, mal-estar, dispneia e taquicardia) e 1 por falta do medicamento. 

Tais ocorrências ocasionaram a suspensão desse medicamento. Destes 11 pacientes, 8 

usaram como segundo imunobiológico o Adalimumabe com duração média de 18,6 

meses resultando boa evolução em todos eles. Os 3 restantes seguiram com Etanercepte 

com boa evolução por 70, 27 e 52 meses, respectivamente. Os 4 pacientes que 

começaram com Adalimumabe, com duração média de 15 meses, tiveram perda de 

resposta, e 2 usaram como segundo imunobiológico o Infliximabe com duração média 

de 20 meses e 2 pacientes seguiram com Etanercepte com duração média de 21,5 meses, 

terminando todos eles com boa evolução com o uso do segundo imunobiológico. 

Em relação aos 6 pacientes que usaram três imunobiológicos, 1 seguiu na ordem 

Infliximabe  AdalimumabeEtanercepte com duração de 18, 24 e 18 meses, 

respectivamente, tendo havido perda de resposta e falta de medicamento nos dois 

primeiros imunobiológicos. Dois (2) pacientes seguiram na ordem 

InfliximabeAdalimumabeUstequinumabe com respectivas durações médias de 09, 

15,5 e 11,5 meses com falta de resposta nos dois primeiros. Dois (2) pacientes seguiram 

o tratamento na ordem AdalimumabeInfliximabeUstequinumabe com respectivas 

durações médias de 21,5, 07 e 13,5 meses com perda de resposta nos dois primeiros 
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imunobiológicos. Finalmente, 1 paciente seguiu na ordem Infliximabe  Etanercepte 

 Adalimumabe com respectivas durações de 36, 04 e 20 meses, tendo havido falta de 

resposta nos dois primeiros imunobiológicos. No final, os 6 pacientes fizeram uso do 

terceiro imunobiológico. 

O restante dos pacientes, total de 3, usaram o quarto imunobiológico – no caso o 

Ustequinumabe, devido à perda de resposta com os outros 03 imunobiológicos 

anteriores (Infliximabe, Adalimumabe e Entanercepte). 

 

RESULTADOS  

 

Os resultados da pesquisa demonstraram o perfil dos 61 pacientes estudados, 

distribuídos segundo as variáveis e respectivos percentuais: 34 pacientes do sexo 

masculino (55,7%); 27 pacientes do sexo feminino (44,3%); 36 pacientes da cor parda 

(59%); 23 pacientes (37,7%) de cor branca e apenas 2 pacientes (3,3%) de cor negra. A 

idade média ± desvio-padrão foi 47,35 ± 12,71 variando no intervalo de 19 a 69 anos. 

Entre as mulheres a idade foi de 45,22 ± 14,12 e entre os homens 49,03 ± 11,40 anos, 

não havendo diferença significativa segundo um teste “t” de Student (p=0,248). Quanto 

ao local de residência, 70,5% dos pacientes residiam em Natal ou Parnamirim, sendo 31 

(58,8%) casados, 23 (37,7%) solteiros e 7 (11 ,5%) com união estável.  

Quanto à escolaridade, 16 pacientes (26,2%) tinham, à época, curso superior 

completo; 21 (34,4%) tinham o segundo grau completo; 8 pacientes (13,1%) tinham o 

primeiro grau completo e 8 (13,1%) eram analfabetos. As principais ocupações 

registradas foram: profissional autônomo - nível médio e técnico (19,7%); do lar 

(19,7%); profissional liberal - nível superior (16,4%); funcionário público (13,1%) e 

funcionário do comércio (13,1%).  

Em relação ao tipo de psoríase, 57 pacientes (93,4%) apresentaram o tipo 

grandes placas; 3 pacientes (4,7%) apresentaram o tipo pequenas placas e apenas 1 

(1,9%) apresentou o tipo pustulosa palmoplantar. Referindo-se a antecedentes 

familiares, em 29 pacientes (47,5%) ela foi positiva. Em 55,2% dos casos ocorreram 

entre pais, irmãos e tios. Os sintomas aparecem em média desde 16,13 ± 9,75 anos. 

Com relação ao tempo/duração (tabela 2) de psoríase de cada paciente inserido 

no universo deste estudo, foi constatado desde o tempo mínimo de um ano, com uma 

evolução mais rápida para a forma grave da doença, até o máximo de 45 anos; nos casos 

de longa evolução, já havia sofrimento e descrédito no início do tratamento com a 

possiblidade de mais um fracasso terapêutico. Entretanto, a rapidez e a 

eficácia/efetividade do tratamento com os imunobiológicos – logo após algumas 

semanas – criaram um novo ânimo e importante adesão ao tratamento.  

 

Tabela 2–Apresentação do tempo de doença dos pacientes com psoríase grave. 

Tempo de doença N % 

1 a 10 anos 13 21,3 

10 a 20 anos 24 39,3 

20 a 30 anos 14 23,0 

30 a 40 anos 08 13,1 

40 ou mais 02 3,3 

Total 61 100 

Fonte: Prontuário de pacientes do HUOL (2008/2015) 
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As principais comorbidades constatadas foram: a artrite psoriásica, em 42 

pacientes (68,85%); a hipertensão arterial em 14 pacientes (23,0%), 12 pacientes com 

obesidade (7%) diabetes mellitus em 10 pacientes (16,4%) e dislipidemia em 8 (11,5%) 

dos pacientes. Quanto ao estilo de vida, 12 pacientes (19,7%) ingerem bebida alcoólica, 

10 (16,4%) são tabagistas e apenas 2 (3,3%) praticam exercícios físicos. 

Grande parte dos pacientes apresentavam distúrbios psiquiátricos incluindo 

estresse, ansiedade, depressão e até ideias suicidas, tendo acompanhamento psiquiátrico. 

A melhora do quadro clínico contribuiu para o controle da doença mental.  

Dos 61 pacientes tratados com os imunobiológicos apenas 2 deles, em uso de 

Infliximabe, apresentaram reações adversas que incluíram rubor facial, exantema, mal-

estar, dispneia, taquicardia durante a infusão. Tais ocorrências determinaram a 

suspensão desse medicamento. Com os outros imunobiológicos usados, não foram 

observadas reações adversas. 

A baixa toxicidade hepática e renal, os escassos efeitos adversos e a ausência de 

interações medicamentosas proporcionam um diferencial que garante a segurança para o 

uso a longo prazo. Portanto, os imunobiológicos representam um avanço na terapêutica 

da psoríase grave, proporcionando resultados surpreendentes, requerendo atenção, 

entretanto, diante das comorbidades e risco de infecções, sobretudo da tuberculose. 

Em se tratando de risco de infecções oportunistas, os pacientes que apresentaram 

um PPD acima de 5mm, no início ou durante o tratamento, submeteram-se a tratamento 

profilático para tuberculose. Dos 61 pacientes investigados, 9 deles (5,49%) fizeram 

tratamento profilático com isoniazida 300 mg/dia durante 6 meses, visto apresentarem 

PPD reator forte, viragem ou aumento acima de 5 mm, mesmo sem apresentar sintomas 

da doença e com raio X de tórax normal. Essa medida preventiva é importante diante da 

alta incidência de casos de tuberculose registrados no estado do Rio Grande do Norte - 

cerca de 1300 casos a cada ano, com 4,5% de óbitos – sendo aproximadamente 50% 

desta demanda de pacientes residentes em Natal, capital do estado
20

. 

Os resultados da pesquisa de DLQI demonstraram a evolução do tratamento no 

que se refere à distribuição do PASI e à qualidade de vida. São apresentados em tabelas 

e figuras com uma análise discursiva sobre eles. 

Os resultados apresentados demonstram que os 61 pacientes têm conhecimento 

sobre a psoríase, quando dizem que é uma doença inflamatória causada pelo estresse e 

ansiedade (23%), que é uma doença de descamação da pele irritante e que incomoda 

(15%), que é inflamatória e prejudica socialmente (20%) e que é uma doença não 

contagiosa (10%).  De igual modo, têm consciência de que se trata de um problema de 

saúde que não tem cura (11%) e que gera preconceito e discriminação (21%)
21,22

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

Gráfico 1– O que é psoríase para você 

 
Fonte: Prontuário de pacientes do HUOL (2008/2015) 

 

O grau de satisfação dos 61 pacientes tratados com os imunobiológicos, 

incluídos na pesquisa, é surpreendente diante dos resultados obtidos com a melhora 

clínica, repercutindo na autoestima e no bem-estar físico, psíquico e social. 

Considerando a avaliação desses pacientes, 42 (70%) relataram ótimos resultados, 14 

pacientes (26%) relataram bons resultados e 5 (4%) pacientes consideraram os 

resultados regulares. 

 

Gráfico 2 – Como o paciente se sente hoje tratado com medicamento biológico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Prontuário de pacientes do HUOL (2008/2015) 
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As respostas dos pacientes remetem aos resultados expostos no gráfico, no qual 

se pôde constatar, em princípio, uma satisfação por parte desses, proporcionada pelos 

efeitos causados pelo medicamento/ imunobiológicos. Isto é corroborado por meio do 

segundo maior índice percentual (28%) referente ao caráter positivo do tratamento, 

corroborado pelo percentual de 31%.  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os dados dispostos na tabela 1 sumarizam a quantidade de pacientes que 

utilizaram um ou mais de um imunobiológico como tratamento da psoríase até a 

chegada do PASI em menos de 10. 

Dos 11 pacientes que iniciaram o tratamento com Infliximabe, 7 trocaram o 

imunobiológico por perda de resposta e somente 3 trocaram devido o aparecimento de 

efeitos adversos. Dos 4 pacientes que iniciaram com Adalimumabe nenhum apresentou 

reações adversas, sendo o imunobiológico trocado por perda de resposta. É importante 

ressaltar mais uma vez o número pequeno de pacientes com efeitos adversos neste 

estudo, porém tanto a perda de resposta (redução das taxas de regressão, redução da 

eficácia e duração da resposta e a necessidade de escalonamento da dose) quanto os 

efeitos adversos encontrados nessas terapias, podem estar relacionados à 

imunogenicidade dos inibidores de TNF-α. Assim, o desenvolvimento de anticorpos 

antimedicamentos é um importante fator na variabilidade das respostas clínicas 

encontradas nos pacientes. Esses resultados são respaldados nos achados na literatura 

que mostram que a quantidade de anticorpos antimedicamentos ao Infliximabe em 

pacientes psoriásicos varia de 15 a 50 % e 6 a 45 % ao Adalimumabe
23,24

. 

Os pacientes que tiveram perda de resposta a pelo menos dois tratamentos foram 

medicados com o Ustequinumabe. Vários estudos mostram o uso deste imunobiológico 

como melhor opção a ser usada em casos de falha no tratamento anti-TNF-α. Nesses 

trabalhos, o bloqueio do TNF-α não é o melhor alvo terapêutico em longo prazo e por 

isso outra via de sinalização independente de TNF-α deve ser 

considerada
25,26,27

.Portanto, o conhecimento das principais interações entre o sistema 

imune inato e adquirido é essencial para a melhor compreensão da imunopatogênese da 

psoríase, bem como dos mecanismos de ação dos medicamentos imunobiológicos 

empregados no seu tratamento. 

Um dado importante encontrado neste estudo é que 37 pacientes (60,65 %) 

utilizaram somente um imunobiológico – anticorpos anti-TNF-α como o Infliximabe ou 

Adalimumabe ou ainda a proteína recombinante para o receptor de TNF-α, o 

Entanercepte – para obtenção do controle da psoríase. Todos esses imunobiológicos 

possuem a mesma molécula como alvo terapêutico, o TNF-α, mas como cada um dispõe 

de uma particularidade quanto sua apresentação (vide item MATERIAIS, PACIENTES 

E MÉTODOS) logo suas ações no organismo também são distintas - ainda que sutis em 

alguns pacientes. No entanto, não podemos eleger um imunobiológico como sendo o 

melhor para o tratamento, pois o paciente com psoríase tem uma história, e é individual, 

assim como a abordagem que deve ser feita frente a cada situação específica. 

A título de ilustração, descreve-se o resumo de um dos casos clínicos inseridos 

na pesquisa ressaltando o caráter induvidual do paciente. 

O paciente do sexo masculino, cor parda, 52 anos, é portador de psoríase grave 

há 21 anos. Devido à seriedade do caso, desenvolveu comorbidades clínicas – diabetes e 

obesidade – e psiquiátricas – alcoolismo e ideias suicidas. Sem resposta com diversos 
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tratamentos prévios, foi indicado o tratamento com Adalimumabe 40mg, por via 

subcutânea, a cada 14 dias. Após 16 semanas, o excelente resultado do tratamento lhe 

devolveu a qualidade de vida, permitindo inclusive a suspensão dos medicamentos 

psiquiátricos. 

 

Figura 1 - Demonstração da evolução da melhora de paciente psoriásico. 

Ilustração representativa da evolução de um dos 61 pacientes submetidos ao tratamento 

com imunobiológicos nesta pesquisa. 

 

 

  EVOLUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI: 24,4             PASI: 1,2 

DLQI: 19                                                            DLQI: 1 

 

Diante dos resultados apontados, a busca por novos tratamentos por aqueles 

pacientes com doença crônica sem controle evidente – ou, a busca pela novidade, a 

expectativa da solução – gera  uma obsessão constante; porém, se a novidade não 

oferecer resultados, logo caminhará para o descrédito e o consequente desânimo pelo 

paciente, traduzido por mais uma frustração. O exemplo do caso clínico acima retrara a 

realidade geral mostrada neste trabalho(60,65% dos casos), no qual o tratamento com 

um medicamento imunobiológico favoreceu a regressão dos sintomas sem perda de 

resposta trazendo ao indivíduo de volta seu ânimo tanto no tratamento como também 

em retornar suas atividades cotidianas (Figura 1).  

As consequências provocadas pela psoríase, enquanto dermatose crônica, 

impõem questionamentos quando se trata de relacionar essa doença às comorbidades, 

por compartilharem mecanismos imunopatológicos semelhantes.  

Estudos recentes demonstram que o uso de agentes imunobiológicos anti-TNF-

αe anti-IL12 ou anti-IL23 é de grande importância no controle da psoríase de moderada 

a grave e na principal comorbidade a ela associada, a artrite psoriásica. 

A artrite psoriásica é a comorbidade associada à psoríase com maior relevância 

quando confrontamos a psoríase com qualidade de vida, já que o comprometimento 

articular e dores constantes gerados pelas deformidades teciduais causam grande 

impacto físico e mental
1
. Além disso, Labitigan e colaboradores

28
 ao avaliarem 

pacientes do registro CORRONA (Consortium of Rheumatology Researchers of North 

America), demonstraram que os componentes da síndrome metabólica são mais 

comumente encontrados nos pacientes com artrite psoriásica. Esse achado é de grande 

destaque, pois a decisão da terapia imunobiológica na doença psoriásica não deve 

considerar apenas a resposta cutânea e articular, mas também os efeitos sobre vários 
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aspectos do seu quadro clínico complexo, tais como comorbidades da síndrome 

metabólica
29

. 

Neste estudo, pôde-se constatar, dentre 61 pacientes com psoríase grave, 42 

(68,85%) com artrite psoriásica; este número expressa as formas graves de psoríase dos 

pacientes investigados, ratificando resultados encontrados na literatura
30

, segundo os 

quais 58,7% em 312 pacientes pesquisados, a artrite psoriásica estava presente.  

Considerando o universo de 61 pacientes pesquisados, este estudo comprovou o 

que dizem os estudos recentes
31,32 

quando se referem ao uso de agentes imunobiológicos 

como um recurso de grande importância no controle da artrite psoriásica. 

Em relação às doenças cardiovasculares incluindo hipertensão arterial, 

observada em 14 pacientes (23,0%), a literatura constata que a proporção de pacientes 

com risco cardiovascular foi significativamente maior entre os pacientes com psoríase 

(38,5%) do que entre os controles com outras doenças dermatológicas (23,4%)
16

. As 

alterações na expressão de citocinas pró-inflamatórias encontradas na inflamação 

aterosclerótica é semelhante ao perfil encontrado na psoríase, ambas possuem uma 

exacerbação na resposta Th17 que é caracterizada por elevados níveis de TNF-α, INF-γ, 

INF-α, IL-1, IL-6 e IL-17. Essas citocinas tem a capacidade de induzir várias funções 

pró-aterogênicas do fígado e tecido adiposo, incluído a produção de proteína C reativa e 

outras adipocinas pró-inflamatórias gerando resistência insulínica e disfunção 

endotelial
33,34

. 

A resistência insulínica é um outro fator intimamente relacionado a outra 

comorbidade encontrada em associação com a psoríase, a diabetes mellitus. Em especial 

a diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que neste estudo foi constatada em 10 pacientes, 

representando 16,4% dos resultados, possivelmente devido ao fato de que, em princípio, 

se registra uma grande parte de pacientes psoriásicos com obesidade. E a obesidade 

visceral é fortemente associada ao desenvolvimento de síndrome metabólica e DM2, 

tornando essa relação previsível.  

As principais fontes de citocinas são os tecidos adiposos subcutâneo e visceral. 

Assim, o aumento da massa de tecido adiposo está associado com a superexpressão de 

TNF-α, IL-6, PAI-1, por exemplo. Um outro fator que está relacionado à obesidade 

visceral levando à resistência à insulina e à disfunção endotelial ocorre devido à 

formação de produtos metabólicos derivados de lipídios e hormônios responsáveis por 

tentar suprir a demanda energética celular que está diminuída devido à redução na 

internalização de glicose
35

. 

A dislipidemia sistêmica gerada nessa situação, que é crônica, também pode ser 

relacionada à psoríase, onde pesquisas mostram um percentual de 80% de casos de 

psoríase significativamente associada com tal comorbidade
35

. Entre os estudos que 

avaliaram a gravidade da psoríase leve em 2.662 e 810 doentes com psoríase grave, 

maiores chances de dislipidemia foram observadas em pacientes com psoríase grave. 

Esse fato é interessante ao passo que neste estudo, dos 61 pacientes investigados, 7 

(11,5%) acusaram vinculação da psoríase a essa comorbidade, conforme registra o 

estudo de revisão
35,36 

  constatando que a maior gravidade da psoríase parece estar 

associada significativamente a uma maior prevalência de dislipidemia e, ainda a uma 

forma mais grave da doença. 

Todas essas complicações geradas pela perda da homeostase metabólica do 

indivíduo é chamada de síndrome metabólica, caracterizada pela associação, num 

mesmo indivíduo, de alterações no metabolismo glicídico – DM2 ou resistência 

insulínica, obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia
37

. 

Em estudo realizado em 2011, com censo dos EUA, o número projetado de pacientes 

com psoríase na mesma faixa etária deste estudo, entre 20 e 59 anos, com síndrome 
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metabólica foi de 2,7 milhões. A prevalência da síndrome metabólica foi de 40% entre 

os casos de psoríase e 23% entre os controles
38

.
  

 
Estudos epidemiológicos e clínicos têm demonstrado que a prática regular de 

atividade física é um importante fator para a prevenção e tratamento da síndrome 

metabólica
39

. Isso demonstra que o estilo de vida também está relacionado com a 

psoríase, uma vez que neste trabalho apenas 2 pacientes praticam exercícios físicos. 

Quanto ao estilo de vida, os estudos registram um aumento significativo na 

prevalência de tabagismo entre os pacientes com psoríase, em vários países como 

Finlândia, Itália, Reino Unido, Noruega, China e Estados Unidos
40

. Em um estudo de 

Utah (Utah Psoriasis Initiative) se observou que 78% dos tabagistas começaram a fumar 

antes mesmo do aparecimento da psoríase, enquanto que uma minoria (22%) iniciou o 

uso do cigarro apenas após o aparecimento da doença. Neste estudo, constatou-se que10 

(16,4%) dos pacientes são tabagistas, 12 (19,7%) dos pacientes ingerem bebida 

alcoólica, e apenas 02 (3,3%) praticam exercícios físicos. 

Um estudo realizado na Itália apontou o cigarro como um importante fator de 

risco para o desenvolvimento de psoríase, quando observou o dobro de incidência de 

fumantes no grupo de pessoas com psoríase em relação à população geral
41

. 

Corroborando com esta estatística, o “Nurses Health Study”, também revelou aumento 

no risco relativo de psoríase em mulheres e correlacionou a piora com o aumento do 

número de maços de cigarro/ano
42

.  

O único estudo prospectivo de cessação do fumo na psoríase foi realizado em 

um grupo de pacientes com psoríase pustulosa palmoplantar que demonstrou uma 

melhora significativa naqueles que pararam de fumar em relação aos que não pararam e 

que não apresentaram melhora
43. 

Um desses estudos demonstrou uma modesta, mas significante associação entre 

gravidade física da psoríase e consumo semanal de álcool
44

. Outro estudo demonstrou 

que homens jovens com psoríase beberam duas vezes mais que os controles no ano que 

precedeu o aparecimento da doença, sugerindo que o álcool possa ser um causador da 

psoríase
45

. Neste estudo, dos 61 pacientes investigados, constatou-se que 12 pacientes 

(19,7%) ingerem bebida alcoólica, o que corrobora os achados na literatura que 

consideram como significativa a associação entre a gravidade da psoríase e a ingerência 

do álcool. 

Reiterando o que já foi dito sobre o tratamento com agentes imunobiológicos, 

31% dos pacientes afirmaram melhora em relação à sua qualidade de vida. Já 28% se 

sentem curados; 23% disseram que a pele está mais limpa e 18% afirmaram sentir-se 

bem melhor com o tratamento. O tratamento com os imunobiológicos apresenta grande 

impacto na qualidade de vida dos pacientes, promovendo não somente a melhora física 

como o bem-estar psicossocial
46

. 

Por sua vez, a pesquisa do grau de satisfação dos pacientes incluídos na 

pesquisa, que usaram imunobiológicos, demonstrou que 73,7% consideraram ótimos os 

resultados, possibilitando uma maior adesão ao tratamento não havendo desistência de 

nenhum paciente durante todo o acompanhamento. 

A satisfação está no fato de poderem vestir qualquer tipo de roupa e irem a 

qualquer lugar, sem constrangimento, por exemplo. Sanchez e colaboradores
47

 

verificaram que 38,8% dos doentes evitam banhos na companhia de outras pessoas, 

27,5% modificam o vestuário, 20% ficam impossibilitados de trabalhar ou estudar, 

18,2% evitam práticas esportivas. Isto significa que esse tipo de doença interfere nas 

relações psicossociais e qualidade de vida das pessoas, caso não venha a ser tratada com 

a medicação adequada
48

.  
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Considerando que o comprometimento fisiopatológico pode resultar de uma 

constante inter-relação com as diferentes dimensões do ser humano, é importante 

lembrar sempre a importância de um tratamento médico integrado ao psicológico, uma 

vez que nunca se deve esquecer que saúde mental e física existem quando o nível de 

estresse e as respostas defensivas do organismo para esse fator estão em equilíbrio. 

Quando, porém, o estresse é suficiente para aniquilar as defesas, os sintomas poderão 

desenvolver respostas de ordem física e/ou psicossocial, atuando de forma negativa no 

organismo
49

. 

A análise dos dados reitera o fato de que os pacientes com psoríase, quando 

tratados com imunobiológicos, apresentaram excelente melhora clínica e, 

consequentemente, em relação à sua qualidade de vida, principalmente quanto ao 

estresse, ansiedade e depressão, o que se reflete na recuperação de sua autoestima e 

autoimagem. Tais repercussões os fazem voltar às atividades familiar, social e laboral 

sem constrangimento, frente às discriminações que sofriam antes do tratamento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados constatados na pesquisa, chega-se à conclusão de 

que os 61 pacientes com psoríase grave, tratados com imunobiológicos, obtiveram 

melhora clínica importante, repercutindo diretamente nos fatores relacionados à 

qualidade de vida. O excelente resultado clínico-terapêutico com os imunobiológicos – 

além da segurança e da boa tolerância dos pacientes, com discretos e escassos efeitos 

adversos – contribuiu enormemente para o elevado índice de adesão ao tratamento, 

resgatando aspectos antes vulneráveis, vinculados à vida dos pacientes.  

Tais resultados verificados pelos índices do PASI e, da qualidade de vida pelo 

DLQI, determinaram um elevado grau de satisfação dos pacientes, assegurando 

mudanças efetivas no seu comportamento pessoal, social e profissional, por 

recuperarem experiências cotidianas antes impossíveis de se realizarem. 

 

REFERÊNCIAS 

1. Duarte GV, Follador I, Cavalheiro CMA, Silva TS, Oliveira MFSP. Psoríase e 

obesidade: revisão de literatura e recomendações no manejo. Na Bras Dermatol, 

2010;85(3):355-60. 

2. Rodrigues AP, Teixeira RM. Desvendando a psoríase. Ver Bras An Clin. 2009; 

41:303-9.  

3. Yosipovitch G, De Vore A, Dawn A. Obesity and the skin: Skin physiology and 

skin manifestations of obesity. J Am Acad Dermatol.2007;56(6):901-16. 

 

4. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, et al. Diagnosis 

and management of the metabolic syndrome: an American Heart 

Association/National Heart/, Lung, and Blood Institute Scientific Statement . 

Circulation. 2005; 112:2735-52. 

 

5. Mease PJ, Gladman DD, Ritchlin CT, Ruderman EM, Steinfeld SD, et al. 

Adalimumab for the treatment of patients with moderately to severely active 



37 
 

 

psoriatic arthritis: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. 

Arthritis Rheum. 2005; 52(10):3279-89. 

 

6. Biondi OC, Scarpa R, Oriente P. Psoriasis and psoriatic arthrit. Dermatological 

and rheumatological cooperative clinical report. Acta DermVenereol.(Stockh) 

1989;146:69-71. 

 

7. Lowes MA, Bowcock AM, Krueger JG. Pathogenesis and therapy of 

psoriasis.Nature. 2007; 445(7130):866-73. 

 

8. Sommer DM, Jenisch S, Suchan M, Christophers E,Weichenthal M.Increased 

prevalence of the metabolic syndrome in patients with moderate to severe 

psoriasis. Arch Dermatol Res. 2006; 298(7):321-8. 

 

9. De Korte J, Mombers FMC, Sprangers MAG, Bos JD. The suitability of quality-

of-life questionnaires for psoriasis research: A systematic literature review. Arch 

Dermatol. 2002; 138(9):1221-7. 

 

10. Menter A, Tyring SK, Gordon K, Kimball AB, Leonardi CL, et al. Adalimumab 

therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, controlled phase III 

trial. J Am Acad Dermatol. 2008 Jan; 58(1):106-15. 

 

11. Rosemberg P, Urwitz H, Johannesson A, et al. Psoriasis patients with diabetes 

type 2 are at high risk of developing liver fibrosis during methotrexate treatment. 

J Hepatol 2007; 46:1111-8. 

 

12. Bisquerra R, coordenador. Metodos de investigación educativa: Guia práctica. 

Barcelona: CEAC; 1998. 

 

13. Triola MF. Introdução a estatística - atualização da tecnologia. 11.ed. São Paulo: 

LTC; 2013. 

 

14. Duarte AA, Chehin FB. Psoríase moderada a grave tratada com infliximabe em 

53 pacientes: perfil dos pacientes, eficácia e efeitos adversos. Na Bras Dermatol. 

2011; 86(2):257-63. 

 

15. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 

Adalimumab, alefacept, efalizumab, etanercept, and infliximab for severe 

psoriasis vulgaris in adults: budget impact analysis and review of comparative 

clinical- and cost-effectiveness. Technology Report. 2007; 97. 

 

16. Leonardi C, Langley RG, Papp K, Tyring SK, Wasel N, et al..Adalimumabe 

para o tratamento de psoríase crônica em placas moderada a grave nas mãos e 

nos pés: Resultados de Eficácia e Segurança do REACH, um Estudo 

Randomizado, Duplo-Cego, Controlado por Placebo. ArchDermatol. 

2011;147(4):429-36. doi: 10.1001/arch dermatol.2010.384. Epub 2010 Dec 20. 



38 
 

 

 

17. Gottlieb AB, Leonardi CL, Goffe BS, Ortonne JP, van der Kerkhof PC, et al. 

Etanercept monotherapy in patients with psoriasis: a summary of safety, based 

on an integrated multistudy database. J Am Acad Dermatol. 2006; 54(3); S92-

100. 

 

18. Strohal R, Chimenti S, Vena GA, Girolomoni G.Etanercepte proporciona 

tratamento efetivo, seguro e flexível, em curto e longo prazo, para psoríase 

moderada a grave: revisão sistemática das evidencias atuais. J Dermatolog Treat. 

2013; 24(3):199-208. 

 

 

19. Clemmensen A, Spon M, Skov L, Zachariae C, Gniadecki R. Respostas ao 

Ustequinumabe em pacientes com psoríase vulgar virgens de tratamento com 

anti-TNFem comparação a pacientes expostos a agentes anti-TNF. J Eur Acad 

Dermatol Venereol. 2011; 25(9):1037-40. 

 

20.  Santos M, Barbosa C, Freitas S, Costa A. Boletim epidemiológico da 

tuberculose. Programa de Controle da tuberculose do RN. Volume 1 Edição: 3 

Abril/2008 

 

21. Ballone GJ, Neto EP, Ortolani IV. Da emoção à lesão: um guia de medicina 

psicossomática. São Paulo: Manole; 2002. 

 

22. Lipp MN, organizadora.Stress no Brasil: Pesquisas avançadas. Campinas: 

Papirus; 2004. 

 

 

23. Vicente F.B., Morand E.F., Murphy K, et al. Antidrug antibodies (ADAb) to 

tumor necrosis factor (TNF)-specific neutralising agents in chronic 

inflammatoru diseases: a real issue, a clinical perspective. Ann Rheum Dis. 

2013; 72:165-78. 

 

24. Arends S, Lebbink H.R., Spoorenberg A et al. The formation of autoantibodies 

and antibodies to TNF-α bloking agents in relation to clinical response in 

patients whit ankylosing spondylitis. Clin Exp Rheumatol. 2010; 28:661-8. 

 

 

25. Viguier M, Livideanu C, Beylot-Barry M, Richard MA, Paul C, et al.. 

Observational case series on a group of psoriasis patients Who failed to respond 

to any TNF blokers. J Dermatolog Treat. 2014; 25(1):75-7 

 

26. Lin VW, Ringlod S, Devine EB. Comparison of Ustekinumab with other 

biological agents for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis: a 

bayesian network meta-analysis. Arch Dermatol. 2012 Dec;148(12):1403-10. 

 



39 
 

 

 

27. Ferrandiz C, Garcia A, Blasco AJ, Lazaro P. Cost-efficacy of adalimumab, 

etenercept,infliximab and ustekinumab for moderate-to-severe plaque psoriasis. 

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Jun; 26(6):768-77. 

 

28. Labitigan M, Bahce-Altunas A, Kremer JM, ET AL. Higher rates and clustering 

of abnormal lipids, obesity, and diabetes in psoriatic arthritis compared whith 

rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013[Epub ahead of print] 

 

 

29. Costa L, Caso F, Atteno M et al. Impacto f 24-month treatment with 

entanercept, adalimumab, or methotrexate on metabolic syndrome components 

in a cohort of 210 psoriatic arthrits patients. Clin Rheumatol. 2013[Epub ahead 

of print] 

 

30. Reich, K. et al. Epidemiology and clinical pattern of psoriatic arthritis in 

Germany: a prospective interdisciplinary epidemiological study of 1511 patients 

with plaque-type psoriasis. Br J Dermatol. 2009; 160:1040-1047. 

 

 

31. Leonard DG, O’Duffy JD, Rogers RS. Prospective analysis of psoriatic arthritis 

in patients hospitalized for psoriasis. Mayo Clin Proc. 1978;53:511-8. 

 

32. Andrade-Silva LM, Rocha BO, Nobre ACP, Rêgo VRPA, Follador I, et al.. 

Anti-TNF-alpha therapy in the management of psoriasis: experience of a state 

referral center. An Bras Dermatol. 2014; 89(3):436-40. 

 

 

33. Torres T, et al. Psoríase e doença cardiovascular, Acta Med Port 2013; 

26(5):601-607 

 

34. Carvalho MHC, Colaço AL, Fortes ZB. Citocinas, Disfunção Endotelial e 

Resistência à Insulina. Arq Bras Endocrinol Metab 2006; vol 50 nº 2 Abril. 

 

35. Mallbris L, Granath F, Hamstam A, et al. Psoriasis is associated with lipid 

abnormalities at the onset of skin disease. J Am Acad Deramtol. 2006; 54: 614-

621. 

 

36. Herron MD1, Hinckley M, Hoffman MS, Papenfuss J, Hansen CB, et al. Impact 

of obesity and smoking on psoriasis presentation and management. Arch 

Dermatol. 2005 Dec; 141(12):1527-34. 

 

37. Matos AFG, Moreira RO, Guedes E.P. Aspectos Neuroendócrinos da Síndrome 

Metabólica. Arq Bras Endocrinol Metab 2003 Agosto; vol 47 nº 4. 

 

 



40 
 

 

38. Silva KDS, Silva EATD. Psoríase e sua relação com aspectos psicológicos, 

stress e eventos da vida. Est de Psicol. 2007; 24(2):257-66.  

 

39. Ciolac EG, Guimarães GV. Exercício físico e síndrome metabólica. Rev Bras 

Med Esporte 2004 Jul/Ago; Vol. 10, Nº 4. 

 

 

40. Mills CM, Srivastava ED, Harvey IM, Swift GL, Newcombe RG, et al. Smoking 

habits in psoriasis: A case control study. Br J Dermatol 1992; 127: 18-21. 

 

41. Naldi L, Parazzini F, Brevi A, Peserico A, Veller Fornasa C, et al. Family 

history, smoking habits, alcohol consumption and risk of psoriasis. Br J 

Dermatol 1992; 127: 212-7. 

 

42. Arathi RS, Gary C, Hyon K C, Obesity, Waist Circumference, Weight Change, 

and the Risk of Psoriasis in Women. Arch Intern Med. 2007;167(15):1670-1675 

 

43. Michaëlsson G, Gustafsson K, Hagforsen E. The psoriasis variant palmoplantar 

pustulosis can improve after cessation of smoking. J Am Acad Dermatol 2006; 

54:737-8 

 

 

44. Rapp SR, Feldman SR, Exum L, Fleischer AB, Reboussin DM. Psoriasis causes 

as much disability as other major medical disease. J Am Acad Dermatol 199; 

41:401-7. 

 

45. Arruda L, Ypirang AS, Martins GA. Tratamento sistêmico da psoríase - Parte II: 

Imunomoduladores biológicos. Na Bras Dermatol. 2004;79(4)393-408. 

 

46. Martín-Brufau R, Ulnik JC, Redondo CB, Berná FJ-C. Personality in Patients 

with Psoriasis. Psoriasis, Dr. Jennifer Soung (Ed.), ISBN: 978-953-307-878-6, 

InTech, 2012. 

 

47. Griffiths CE, Richards HL. Psychological influences in psoriasis. Clin Exp 

Dermatol. 2001; 26(4):338-42. 

 

48. Lipp MN. Pesquisas sobre stress no Brasil: Saúde, ocupações e grupos de risco. 

Campinas: Papirus; 2007. 

 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA/MAILING ADRESS: 

Arnóbio da Penha Pachêco 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Dermatologia 

Centro de Ciências da Saúde – Natal/RN 

Email: arnobiopacheco@hotmail.com 



   41 

 

 

Pachêco, A.P.   PPGCSA/CCS 

 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

O Ambulatório de Psoríase do Serviço de Dermatologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da UFRN, do qual sou coordenador, é 

único no Rio Grande do Norte e presta serviço a aproximadamente 348 

pacientes com psoríase há aproximadamente 10 anos, sendo que a introdução 

dos imunobiológicos ocorreu a partir de 2008. Em meio a esse contexto 

emergiu esta pesquisa, inicialmente tendo como objetivo propor uma inovação 

das pesquisas do HUOL e desenvolver uma nova linha de estudos na área da 

dermatologia, a fim de verificar e comprovar a eficácia dos imunobiológicos no 

tratamento da psoríase grave, buscando mostrar a nossa experiência pessoal e 

a realidade local para promover o respaldo científico sobre esse recurso 

(medicamento imunobiológico) que se mostrou tão decisivo na melhora da 

qualidade de vida dos pacientes. 

A produção de uma pesquisa através de dados coletados durante a 

prática foi desafiadora, já que em nosso cotidiano muitas vezes não dispomos 

de tempo para confrontar os resultados que obtemos junto aos pacientes de 

forma quantitativa e consolidar de forma efetiva os métodos clínicos que estão 

sendo desenvolvidos no Ambulatório.  

Um trabalho de pesquisa longo e aprofundado exige bastante dedicação 

e, por mais que amemos o tema, em muitos momentos se torna estressante e 

cansativo. Ressalto a minha atuação como aluno do programa e pesquisador, 

sem no entanto me afastar das atividades clínicas no Ambulatório de Psoríase, 

na clínica particular e ainda como professor dos graduandos do curso de 

medicina. Todo esse esforço se concretizou/materializou na forma do meu 

trabalho publicado na revista científica mais importante em dermatologia no 

País (Anais Brasileiros em Dermatologia), sendo assim uma experiência 

extremamente compensadora, pois com o desenvolvimento da pesquisa pôde-

se gerar conclusões que aperfeiçoam e fortalecem o exercício da prática 

médico-clínica, ao fazer uso de imunobiológicos para o tratamento de pacientes 

com psoríase grave. 

 Ao longo do desenvolvimento do estudo o cronograma de atividades 

seguiu dentro dos padrões esperados, destacando todas as catorze disciplinas 
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exigidas pelo programa, e todas as dificuldades encontradas foram superadas 

através da ajuda dos colaboradores de diversos centros de pesquisa. Inclusive, 

tive oportunidade de orientar os médicos residentes da dermatologia, que de 

forma voluntária contribuíram ativamente na realização da pesquisa.  

Também considero importante ressaltar que durante o processo de 

formação participei de alguns Congressos, Simpósios e Encontros científicos 

internacionais, nacionais e regionais. Destaco a minha participação nos 

eventos que julgo mais relevantes: 23th Congress of the European Academy of 

Dermatology and Venereology (Congresso - 2014), 4th Congress of the 

Psoriasis International Network (Congresso - 2013), Meet the Professor Ulrich 

Mrowietz: Discussing Psoriasis in Clinical Pratice (Congresso - 2013), 22th 

Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology 

(Congresso - 2013), 68º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia 

(Congresso - 2013), Primer Congresso Latinoamericano de Psoriasis 

(Congresso - 2012). Igualmente destaco o exercício de Coordenador do 

Simpósio Interativo “Qual seu diagnóstico?” do 68º Congresso da Sociedade 

Brasileira de Dermatologia no ano de 2013 e palestrante do simpósio realizado 

em Natal: II SIDEPED - II Simpósio de Dermatologia Pediátrica do RN. 

O desenvolvimento deste estudo me proporcionou a oportunidade de 

interagir com diversos ramos da pesquisa científica, o que conferiu um caráter 

interdisciplinar ao trabalho. Portanto, ele constitui um avanço no campo 

científico e pode contribuir no campo acadêmico já que o estudo aqui realizado 

pode subsidiar o início de pesquisas e estudos de temática semelhante, bem 

como realizações de atividades de extensão tendo grande relevância social. 

Como projeto para o futuro, planejo continuar com os estudos na mesma linha 

de pesquisa em um breve pós-doutorado. 
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8.1. FICHA CLÍNICAS DE PACIENTES DO AMBULATÓRIO DE PSORÍASE 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
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8.2. NORMAS PARA FORMATAÇÃO DA TESE (CCS) 
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8.3. NORMAS DA REVISTA PARA SUBMISSÃO (ANAIS BRASILEIROS DE 

DERMATOLOGIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas da Revista 

Instruções de publicação aos autores 

_______________________________________________________________ 

  

  

INFORMAÇÕES GERAIS 

A revista Anais Brasileiros de Dermatologia, indexada nas bases de dados 

MedLine, Web of Science, Scopus, Embase – Excerpta Medica, Latindex, 

LILACS, Periódica, Tropical Diseases Bulletin (TDB) – e incluída na coleção da 

biblioteca eletrônica SciELOBrasil, é uma publicação bimestral destinada à 

divulgação de trabalhos técnico-científicos originais (inéditos, não publicados), 

resultantes de pesquisas ou revisões de temas dermatológicos e correlatos. 

Permutas com outras publicações poderão ser aceitas e, conforme consta no 

Estatuto da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sua distribuição é gratuita 

aos seus associados. 

Os Anais Brasileiros de Dermatologia seguem os “Requisitos de Uniformidade 

para Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos” (normas de 

Vancouver), cujo texto original atualizado, em inglês, está disponível no 

endereço eletrônico www.icmje.org. Trabalhos originados de experimentos em 
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seres humanos e animais devem atender às normas oficiais vigentes 

(Resolução CNS 466/12). Pesquisas que envolvam seres humanos e animais 

precisam ter aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição e 

os autores devem declarar isto no manuscrito. 

Os originais recebidos são encaminhados a especialistas para emissão de 

pareceres. Nomes de autores e de pareceristas são mantidos em sigilo. O local 

de realização do trabalho e/ou o nome da cidade/ estado e país não deverão 

constar no título e no corpo do texto no início da submissão. Os autores são 

informados quanto aos pareceres emitidos e devem cuidar da revisão dos 

originais quando sugeridas modificações substanciais. 

As opiniões e declarações contidas na revista são de responsabilidade única e 

exclusiva de seus autores, não sendo, necessariamente, coincidentes com as 

da Equipe Editorial, do Conselho Consultivo ou da Sociedade Brasileira de 

Dermatologia. A Equipe Editorial dos Anais Brasileiros de Dermatologia e a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia não garantem nem endossam os 

produtos ou serviços anunciados – as propagandas são de responsabilidade 

única e exclusiva dos anunciantes –, nem qualquer promessa relacionada a 

serviço ou produto anunciado na revista. 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 

DESENVOLVIMENTO, ELEMENTOS ESSENCIAIS 

Encaminhar os originais por meio do sistema de submissão online, de acordo 

com as indicações do mesmo. A fonte a ser utilizada deverá ser Times New 

Roman, tamanho 12. 

Todos os trabalhos encaminhados por autores brasileiros aos Anais Brasileiros 

de Dermatologia poderão ser submetidos em inglês e/ou português. Os autores 

estrangeiros deverão submetê-los somente em inglês. 

Optar pela seção a que se destina o manuscrito e verificar o título completo do 

artigo (em português também), o(s) nome(s) do(s) autor(es), por extenso e 

abreviado(s), suas afiliações, com o nome da instituição a que está/estão 

vinculado(s), cidade, estado e país, local em que o trabalho foi realizado, com o 

nome da instituição a que está/estão vinculado(s), o endereço completo do 

autor correspondente, seus telefones, e-mail, eventual suporte financeiro e 
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conflitos de interesse. Informar ainda, em declaração assinada pelo autor 

principal, a participação específica de cada autor na execução do trabalho, 

quando solicitado pelo Conselho Editorial, para as seções de Investigação e 

Revisão (v. adiante “Critérios de autoria”). 

Indicar, no mínimo, três e, no máximo, dez descritores (palavras-chave), em 

inglês e português, que identifiquem os assuntos tratados no texto e que 

estejam incluídos na publicação da Bireme “Descritores em Ciências da Saúde” 

(DeCS), disponível no endereço http://decs.bvs.br ou no Medical Subject 

Headings (MeSH), do Index Medicus, disponível no 

endereçowww.nlm.nih.gov/mesh. 

Critérios de autoria 

A inclusão como autor subentende substancial contribuição intelectual na 

elaboração do trabalho, que compreende a participação na concepção e no 

planejamento do estudo, na obtenção, análise e interpretação dos dados, na 

redação ou revisão crítica do manuscrito e na aprovação de sua versão final. 

Outras participações, como obtenção de FINANCIAMENTO , simples coleta 

e catalogação de dados, auxílio técnico na execução de rotinas, 

encaminhamento de pacientes, interpretação de exames de rotina e chefia de 

serviço ou departamento, que não estejam diretamente envolvidas no estudo, 

não constituem critérios para autoria. Entretanto, caso tenham contribuído 

substancialmente para o estudo, merecerão citação nos “Agradecimentos”, ao 

final do texto, para o que será preciso autorização escrita dos responsáveis. 

Os Anais consideram aceitável o limite máximo de seis autores para artigos de 

qualquer das seções. Entretanto, poderão admitir, em caráter excepcional, 

maior número de autores em trabalhos de maior complexidade, que deverão 

ser acompanhados de justificativa convincente da participação excedente nos 

casos de artigos de Investigação e Revisão. An Bras Dermatol. 2015;90(1). 

Referências 

As referências bibliográficas completas, em ordem de citação, devem incluir 

apenas as publicações mencionadas na matéria e obedecer aos “Requisitos de 

Uniformidade para Manuscritos Submetidos a Periódicos Biomédicos” (estilo 

Vancouver). Os títulos de periódicos devem ser abreviados como no Index 

Medicus, cuja lista de abreviaturas pode ser obtida na publicação da NLM List 

http://decs.bvs.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.anaisdedermatologia.org.br/normas
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of Serials Indexed for Online Users, que está disponível no endereço http:// 

www. ncbi. nlm. nih. gov/ BOOKS / NBK7256/. É de responsabilidade dos 

autores a exatidão das referências bibliográficas. 

Exemplos mais comuns 

Artigo de periódico 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected 

patients. N Engl J Med. 2002;347:284-7. 

Se o artigo tiver vários autores, mencionar, no máximo, seis; havendo mais, 

citar os seis primeiros, seguidos da expressão “et al.”. 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK et al. 

Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical 

contusion injury. Brain Res. 2002;935:40-6. 

Capítulo de livro 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human 

cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

Tese ou dissertação 

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic 

Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 

2002. 

Nery JAC. Reação na hanseníase: uma descrição epidemiológica [tese]. Niterói 

(RJ): Universidade Federal Fluminense; 1995. 129 p. 

Livro 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th 

ed. St. Louis: Mosby; 2002. 

Portal da internet 

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, 

Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available 

from: http://www.cancer-pain.org. Saude.gov.br [Internet]. Prevalência da 

hanseníase no Brasil, macrorregiões e estados, 1985 - 2003 [acesso 22 fev 

2005]. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ 

hansen_prevalencia.pdf. No caso de uma referência existir somente na 

http://www.anaisdedermatologia.org.br/normas
http://www.cancer-pain.org/
http://www.anaisdedermatologia.org.br/normas
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internet, conservar cópia do arquivo para fornecer a leitores interessados, no 

caso de mudança ou desativação da URL. Está disponível, também, uma lista 

completa de exemplos de citações bibliográficas (requer Adobe Acrobat 

Reader). 

Ilustrações 

As ilustrações compreendem quadros, tabelas, gráficos, figuras e vídeos, 

justificando-se sua inclusão apenas quando servirem, efetivamente, para 

complementar as informações do texto ou simplificar sua compreensão. Por 

esse motivo, serão aceitas somente até o limite determinado para o tipo de 

artigo, salvo melhor juízo da Equipe Editorial. 

Referir as ilustrações no texto e numerá-las em algarismos arábicos, em 

sequência própria para cada tipo, conforme a ordem de entrada. 

Anexar todas as ilustrações no campo específico para tal que há no sistema de 

submissão. 

Inserir imagens digitalizadas sob a forma de arquivos nos formatos com 

extensão “.jpg” e resolução mínima de 300 dpi. Vídeos poderão ser aceitos até 

10 MB com extensões “.mpg”, “.avi” e “.wmv”. 

Quadros, tabelas e gráficos 

Os quadros servem para apresentação tabular de informações textuais, sem 

dados estatísticos, ao contrário das tabelas, que têm por objetivo indicar 

resultados numéricos e valores comparativos, permitindo avaliação estatística. 

Nos gráficos, os dados são apresentados sob a forma de desenho, 

preferencialmente como diagramas de barras ou circulares. 

Quadros, tabelas e gráficos devem ter título sucinto e claro, com explicações, 

se necessárias, como notas de rodapé. 

Se, nos quadros e nas tabelas, se usarem dados de outra fonte, publicados ou 

não, será necessário obter permissão e informar o autor, a data e a localização 

dos dados. 

Figuras e vídeos 

Figuras compreendem as demais formas de ilustração, principalmente 

fotografias e microfotografias. Anexar as fotos na extensão “.jpg” e especificar e 

identificar as legendas com a respectiva numeração. 

http://www.anaisdedermatologia.org.br/download_file.aspx?TargetFile=instrucoes/sbd_anais_ref.pdf
http://www.anaisdedermatologia.org.br/download_file.aspx?TargetFile=instrucoes/sbd_anais_ref.pdf
http://www.adobe.com.br/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com.br/products/acrobat/readstep2.html
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Se uma figura já tiver sido publicada, mencionar a fonte original e enviar 

permissão por escrito do detentor dos direitos autorais para a sua reprodução. 

Documentos de domínio público constituem exceção. 

Para os vídeos, é necessário inserir legendas contendo informações, como 

título do manuscrito, autoria, instituição e outros comentários pertinentes. 

Para usar fotografias de pacientes, a identidade destes deverá ser 

resguardada; do contrário, será preciso anexar-lhes permissão, por escrito, 

para divulgação (v. “Proteção dos direitos e privacidade dos pacientes que 

participam de pesquisas”). 

Proteção dos direitos e privacidade dos pacientes 
que participam de pesquisas 

Informações que possam identificar participante de pesquisa ou relato de caso 

clínico não devem ser publicadas sob a forma de descrições, fotografias ou 

genealogias, a menos que a informação seja essencial para os propósitos 

científicos e o paciente, ou seu responsável, dê permissão, por escrito, para a 

publicação. 

O consentimento, por escrito, para esses propósitos exige que se mostre ao 

paciente, ou ao responsável, o manuscrito a ser publicado. Na publicação 

deverá constar que se obteve a autorização. 

Na busca do anonimato, nunca alterar nem falsificar os dados do paciente. 

Omitir os detalhes que sirvam para identificar as pessoas, caso não sejam 

essenciais. 

Não usar o nome do paciente, suas iniciais ou registro que lhe tiver sido 

conferido no hospital, especialmente no material ilustrativo. 

Quando se tratar de experimentação com animais, informar se foram seguidas 

as recomendações da instituição sobre cuidado e utilização de animais de 

laboratório. 
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Reprodução de imagens 

A revista poderá permitir o direito de reprodução de imagens mediante 

solicitação prévia aos editores e desde que citem a fonte e deem os créditos a 

todos os envolvidos corretamente. 

Unidades de medida e abreviações 

Abreviações não são permitidas no Título nem recomendáveis no Resumo, 

exceto em situações excepcionais. O termo completo deverá preceder a 

abreviatura quando esta for utilizada pela primeira vez no texto. 

Todas as medidas devem estar de acordo com o Sistema Internacional de 

Medidas (SI), encontradas no portalhttp://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html. 

Informar as temperaturas em graus Celsius (°C) e a pressão arterial em 

milímetros de mercúrio (mmHg). 

Conteúdo 

Redigir o original para publicação nos Anais Brasileiros de Dermatologia e 

enquadrá-lo em uma das diferentes seções da revista:  

INVESTIGAÇÃO 

Artigo original, abrangendo estudos observacionais e de intervenção, 

caracterizados como ensaios controlados e randomizados; estudos quanto à 

fisiopatogenia das doenças e/ou sobre associações nosológicas; estudos sobre 

testes diagnósticos e prognósticos, assim como pesquisa básica com animais 

de laboratório. O texto deve ter, no máximo, 6.000 palavras, excluídas 

ilustrações e referências bibliográficas. No manuscrito, deverá constar a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. O número máximo de referências 

é 50 e o de ilustrações, dez. Incluir os seguintes tópicos: 

1. Introdução; 
2. Material e Métodos ou Casuística; 
3. Resultados; 
4. Discussão; 
5. Conclusão; 
6. Referências. 

http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html
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Subdividir o Resumo, em inglês e português, com, no máximo, 250 palavras, 
em cinco aspectos: 

1. Fundamentos (estado atual do conhecimento); 
2. Objetivos; 
3. Métodos; 
4. Resultados; 
5. Conclusões (com nível exato de significância da estatística clínica para 

evitar especulação) 
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8.4.DECLARAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO DE PORTUGUÊS 

 

 

Eu, Marly Rocha de Medeiros Vargas, declaro para os devidos fins que realizei 

a revisão de português da tese “Imunobiológicos na psoríase grave: avaliação do 

impacto terapêutico na qualidade de vida dos pacientes”, de autoria de Arnóbio da 

Penha Pachêco, do Departamento de Dermatologia, consistindo em correção 

gramatical, adequação do vocabulário e inteligibilidade do texto. 

 

 

Por ser verdade, firmo a presente, 

 

 

Natal, 26 de junho de 2015 
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Marly Rocha Medeiros de Vargas 

Mestre em Linguística/UFRN 
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