
Doutor, ...
o que é psoríase?

o que significa a palavra psoríase? De onde vem 
esse nome tão estranho?

mas por que aparecem as lesões? O que ocorre exatamente 
com a pele de quem tem psoríase?

então, o que acontece na pele de quem tem psoríase?
mas e a vermelhidão, a irritação que se observa nas lesões?

mas o nosso organismo então confunde 
as células da pele da própria pessoa com um agente invasor?

o que causa a psoríase então?

quais são esses hábitos de vida que pioram a psoríase?
e os fatores ambientais, quais são?

mas se em locais que com mais dias ensolarados 
ao longo do ano há menos ocorrência de psoríase, 

e as pessoas que têm a doença melhoram com mais facilidade, 
o Sol não pode ser considerado em excelente tratamento? 

e algum outro cuidado com pele 
pode ser bom para evitar a psoríase? 

então, qual a melhor maneira de se hidratar a nossa pele?

as pessoas que têm psoríase devem seguir uma dieta especial?
os suplementos alimentares

podem ajudar a melhorar a psoríase?

as pessoas que têm psoríase 
devem praticar exercícios físicos com regularidade?

afinal, quantos tipos de psoríase existem?

e quais são as outras formas de psoríase que existem? 

a psoríase tem algum tipo de predileção? Quem tem 
mais chance de ter essa doença?

a psoríase é uma doença comum?

como se pega psoríase?
as lesões de psoríase costumam coçar?

e dor? As lesões não podem doer em alguns pacientes?
e outros sintomas gerais, como febre ou 

calafrios? Podem ocorrer nos pacientes com psoríase?

como podemos saber se temos ou não psoríase?
então, a psoríase pode se parecer com algumas outras doenças de pele?

e a psoríase das articulações? Pode parecer com alguma outra doença?

a psoríase aparece mais em que fase da vida?
o que ocorre depois que a doença aparece 
e como ela costuma evoluir se não houver tratamento? 

e quais são os tratamentos para a psoríase?

mas esses banhos de luz não estão proibidos? 
Eles não podem causar câncer de pele?
mas quais as diferenças entre esses tratamentos?

essa chamada “indicação do tratamento” tem relação apenas 
com o aspecto, os tipos e a quantidade de lesões que um paciente tem?
o que mais atrapalha o dermatologista nesses tratamentos?

esses cremes usados para a psoríase são todos parecidos?

e além desses cremes? Como funcionam os outros tratamentos 
mais complexos, como a fototerapia? 
mas então é possível também fazer essa fototerapia 
com a própria luz do Sol?

e como agem esses psoralenos?
e quanto aos outros comprimidos, qual a sua indicação na psoríase?

e esses comprimidos costumam funcionar bem? 
e como os pacientes podem ajudar no controle 
desses chamados fatores agravantes?

e quando se faz de tudo em termos de tratamento, 
o paciente colabora bastante, mas a doença continua incomodando?
o que são esses imunobiológicos?

e como agem esses medicamentos 
imunobiológicos no nosso organismo?
e como são produzidos esses imunobiológicos?

então esses imunobiológicos são como vacinas?
e esses tratamentos para a psoríase devem ser feitos por quanto tempo?

mas então não há cura para a psoríase? Os pacientes devem 
fazer tratamentos pelo resto da vida?
e entre esses tratamentos todos, algum costuma dar resultados melhores?

um dia vamos conseguir a cura da psoríase? 
Que médico devo procurar para me ajudar?
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