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terapêuticas tópicas, com pouca resposta clínica, iniciou-se o uso de acitretin com melhora importante apresentando agora apenas 
leve eritema e descamação fina.A psoríase freqüentemente ocorre em crianças, mas somente em 2% delas aparece antes dos 2 
anos de idade. O quadro clínico da psoríase infantil é semelhante ao do adulto, porém as lesões costumam ser menos espessas e 
escamosas, além de mais pruriginosas; costumam localizar-se na face, no couro cabeludo e nas flexuras. A psoríase eritrodérmica 
no lactente é uma das formas mais raras e mais graves de psoríase e é incluída no difícil diagnóstico diferencial das eritrodermias 
dessa faixa etária. O seu tratamento é desafiador, já que uma boa resposta clínica é obtida com o uso de retinóides, limitado em 
crianças devido aos possíveis efeitos sobre o crescimento ósseo. 
 
CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOTERAPIA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. Kraemer CK , 
Caramori APA , Menegon DB , Sedano DM , Cestari TF . Serviço de Dermatologia . HCPA. 
Fundamentação: a fototerapia é uma modalidade de tratamento para doenças cutâneas, na qual se utiliza radiação ultravioleta A e 
B, associada ou não a drogas fotossensibilizantes. Objetivos: caracterizar a demanda atendida no Serviço de Fototerapia do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), buscando detectar dificuldades em sua realização e compreender as características dos 
pacientes, visando o planejamento de um protocolo assistencial. Causistica: estudo retrospectivo utilizando um questionário padrão 
baseado nas fichas dos pacientes que realizaram ou realizam fototerapia no Serviço de Dermatologia do HCPA, no período de 
agosto de 1997 até 2003. Alguns dados foram buscados através de entrevista por telefone. Resultados: foram incluídos no estudo 
249 pacientes, sendo 57,8% deles do sexo feminino, 49% do fototipo III e realizaram ou estavam realizando fototerapia para 
vitiligo (43,7%) ou psoríase (42,2%). PUVA (psoraleno + UVA) foi o tratamento escolhido para 199 pacientes (79,9%) e destes, 
142 (71,4%) faziam fototerapia em cabine. Entre os 50 pacientes que faziam UVB, 43 (86%) era em cabine. Foram entrevistados 
129 indivíduos. Destes, 117 fariam fototerapia novamente, pelos bons resultados obtidos com o tratamento. A adesão ao 
tratamento foi considerada boa e a dose cumulativa de UVA foi menor do que 100J na maioria dos casos. Cura ou remissão da 
doença e o excesso de faltas foram os principais motivos para suspensão do tratamento.Conclusões:a fototerapia é eficiente e bem 
tolerada em várias doenças dermatológicas, mas não conduz à cura definitiva em muitos casos. Conforme observado em nosso 
estudo, a grande maioria dos pacientes realizou várias sessões de fototerapia e muitos destes realizaram modalidades diferentes 
durante o período avaliado. Diante disto, entendemos que a adesão e a regularidade no tratamento são fundamentais para que se 
obtenham bons resultados. Sendo, portanto, de grande valia a formulação de protocolo que oriente e facilite o manejo destes 
pacientes.DERMA-RS GPPG: 01-353 
 
PREVALÊNCIA DE DOENÇAS DERMATOLÓGICAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO RESTINGA – PORTO 
ALEGRE: RESULTADOS PARCIAIS. Weber MB , Petry V , Quinto GG , Wainberg VD , Weis L , Costa FB . Serviço de 
Dermatologia da Universidade Luterana do Brasil . Outro. 
Fundamentação: As doenças dermatológicas apresentam variações de prevalência de acordo com a região geográfica estudada, a 
faixa etária, as condições sócio-econômicas, a etnia dos pacientes e algumas vezes a profissão dos mesmos. É importante o 
conhecimento dessas diferenças para as estratégias de tratamento e orientação dos pacientes. Objetivos: Descrever a prevalência 
das afecções dermatológicas do ambulatório de dermatologia de uma Unidade de Saúde no bairro Restinga de Porto Alegre e 
estudar os diversos fatores implicados nesta prevalência.Material e Métodos: Os autores realizaram um estudo transversal 
retrospectivo, através da revisão de 901 prontuários de atendimento médico dermatológico, em uma Unidade de Saúde do bairro 
Restinga – Porto Alegre, no período de agosto 1999 a dezembro 2001. O diagnóstico das dermatoses foi feito baseado em achados 
clínicos, laboratoriais e quando necessário exames histopatológicos. As doenças foram classificadas de acordo com a Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10). Resultados: Do total de 901 pacientes, 28,1% eram crianças (menores que 12 anos), 53% 
adolescentes (entre 12 e 21 anos) e 18,9% adultos (acima de 21 anos), com média de idade de 28,4 anos. A maioria dos pacientes 
era do sexo feminino (67,9%). De todos aqueles que procuraram atendimento, 66,7% eram procedentes do bairro Restinga e o 
restante (33,3%) de outros bairros próximos. As afecções encontradas com mais freqüência foram: as doenças eczematosas em 
23,7% dos casos, infecções fúngicas em 16,5%, doenças pápulo-escamosas em 7,5% dos casos, discromias em 7,1%. Ainda foram 
encontradas: acne (4,8%), infecções virais (4,5%), infecções bacterianas (4,4%), dermatozoonoses (4,4%), alopecias (2,2%), 
neoplasias (0,9%), urticárias (0,8%). Entre as doenças eczematosas, as mais freqüentes foram a dermatite de contato (35,4%), 
seguidas por dermatite atópica (33,7%), dermatite seborréia (13,1%) e outras menos freqüentes (17,8%). Dos pacientes que 
procuraram auxílio 32,2% eram estudantes; 26,2% donas de casa; 12,4% domésticas; 6,2% comerciantes, ficando 23% dos 
pacientes classificados em “outras profissões”. A média de tempo entre o aparecimento da lesão e a procura do atendimento 
médico foi de 546 dias (1 ano e 6 meses).Conclusão: Constatou-se uma alta prevalência de doenças eczematosas, seguida por 
infecções fúngicas nesta população, o que vai de acordo com o relatado na literatura. A maior prevalência de mulheres parece 
sinalizar o maior interesse destas pelas dermatoses. Além disso, evidenciou-se um tempo médio de um ano e meio para a procura 
de atendimento médico após o aparecimento da lesão, o que pode demonstrar a pouca importância que as doenças dermatológicas 
têm para a população, mas também pode ser uma representação significativa da demora na obtenção de consultas especializadas. 
Derma-rs®. 
 
EPIDEMIOLOGIA DOS TUMORES CUTÂNEOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DERMATOLÓGICA NO 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. Cunha VS , Smidt, LS , Silva, RO , Jordão, RAR , Silva, TL , Bakos,L . Serviço de 
Dermatologia /HCPA – Departamento de Medicina Interna/ Faculdade de Medicina/UFRGS. Porto Alegre/RS . HCPA. 
Fundamentação:Dentre o espectro de doenças abrangido pela Dermatologia, os tumores cutâneos são extremamente comuns. 
Incluem, por definição, cistos cutâneos, nevos organóides, tumores epiteliais benignos, afecções epiteliais pré-cancerígenas, 
tumores intraepidérmicos, tumores epiteliais malignos, tumores mesenquimais e neurais, lesões e nevos melanocíticos, melanomas, 
manifestações cutâneas de doenças sistêmicas, paraneoplásicas e metástases cutâneas. Muitos deles são de difícil diagnóstico 
clínico e com indicação cirúrgica variável.Objetivos:Verificar os tumores cutâneos submetidos à cirurgia dermatológica, 
epidemiologia dos pacientes, comparar o resultado do exame histopatológico com o diagnóstico pré-operatório e, assim, aferir a 
acurácia do diagnóstico clínicoCausistica:Este é um trabalho prospectivo com todos os pacientes submetidos à cirurgia 
dermatológica de agosto de 2002 a fevereiro de 2003, no Centro Cirúrgico Ambulatorial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os 
dados foram coletados através de um questionário aplicado na consulta pré-operatóriaResultados:Foram realizados 228 
procedimentos, em 161 pacientes, com idade média de 53,2 anos. 54% eram homens e 87% eram brancos. 36% possuíam algum 
tipo de fator de risco para tumor cutâneo, sendo que, destes, 92% era por exposição profissional, principalmente agricultores. 
Quanto à procedência, a grande maioria (74%) era da grande Porto Alegre. Apenas 10% possuíam história familiar de tumor 
cutâneo. 70% dos tumores eram nas áreas corporias fotoexpostas e do total, 38% eram malignos. O tumor mais frequente foi o 
carcinoma basocelular (CBC) (29%) seguido por nevos melanocíticos (21%) e cistos epidérmicos (11%). A técnica cirúrgica mais 
frequente foi a exérese simples e sutura, em 79% dos procedimentos, sendo realizados 4 enxertos e 15 retalhos. Em relação ao 
CBC, houve 95% de sensibilidade e 93% de especificidade, com valor preditivo positivo de 86%, do diagnóstico clínico em 
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