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Resumo: Este projeto se propõe estudar a prevalência de doenças sistêmicas e 

mais especificamente, doenças cardiovasculares, em pacientes atendidos num 

ambulatório de dermatologia. Para tanto, realizaremos um estudo retrospectivo, 

transversal, através de consulta aos prontuários de pacientes atendidos no 

ambulatório de Dermatologia da Associação Beneficente do Hospital Universitário 

(ABHU) de Marília, São Paulo durante os anos de 2010 a 2013. Estes pacientes 

procuraram espontaneamente o Serviço para atendimento dermatológico. Os 

pesquisadores não tinham conhecimento prévio das doenças dermatológicas 

diagnosticadas, tanto bucais como as com repercussão sistêmica, antes do estudo 

dos prontuários. As associações das doenças sistêmicas e doenças  

cardiovasculares encontradas serão comparadas com as doenças dermatológicas, 

usando-se os testes de Qui-quadrado e o teste de Wolf. 

Introdução: O paciente dermatológico é um ser humano que deve ser analisado 

como um todo. Além da pele e anexos, todos os órgãos e sistemas orgânicos que 

mantêm conexões e refletem suas condições, por vezes em mais de um sistema, 

devem ser investigadas, pois um sinal dermatológico pode servir de alerta e 

antecipar o diagnóstico e mesmo o tratamento, ou até prevenir sequelas posteriores. 

A revisão da literatura mostra que várias condições sistêmicas podem estar 

associadas a doenças dermatológicas, alertando sobre problemas cardiovasculares, 

dislipidemias, síndromes metabólicas, diabete melito, entre outros. Várias doenças 

dermatológicas, além de suas manifestações específicas, apresentam 

comprometimento sistêmico. No entanto, não encontramos na literatura, estudos de 

prevalência de doenças sistêmicas, em pacientes dermatológicos, mais 

especificamente, de doenças ou manifestações cardiovasculares. 

Objetivo: Estudar a prevalência de doenças sistêmicas e mais especificamente, 

doenças cardiovasculares, em pacientes atendidos num ambulatório de 

dermatologia. 

Metodologia: Realizaremos um estudo retrospectivo, transversal, através de consulta 

aos prontuários de pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia da 

Associação Beneficente do Hospital Universitário (ABHU) de Marília, São Paulo 

durante os anos de 2010 a 2013. Estes pacientes procuraram espontaneamente 

este Serviço para atendimento dermatológico. Os pesquisadores não tinham 

conhecimento prévio das doenças dermatológicas diagnosticadas, tanto bucais 

como as com repercussão sistêmica, antes do estudo dos prontuários. 



No atendimento aos pacientes, foram registradas as informações coletadas durante 

a avaliação clínica dos mesmos. Os prontuários serão analisados a partir das 

informações registradas. 

O Consentimento Autorizado não será solicitado ao paciente, pois o levantamento 

será feito através dos atendimentos já realizados, mas será mantida a 

confidencialidade da identificação dos pacientes. 

Os pacientes serão incluídos no estudo independentes da idade, sexo ou raça. 

Exame dermatológico: O exame tegumentar realizado adotado neste Serviço é o 

padronizado, seguindo-se os critérios de SAMPAIO & RIVITTI (2007). 

 Exame bucal: O exame bucal realizado adotado neste Serviço é o padronizado por 

GONZAGA et al. (1997), sendo descrito a seguir:  

-observação das estruturas peribucais; 

-abertura bucal; inspeção dos lábios, bochechas, gengivas, palato duro, palato mole, 

úvula e região amigdaliana, além da língua (dorso, ventre, terço posterior e porções 

laterais) e soalho bucal; e inspeção das estruturas dentárias, especialmente quanto 

ao seu grau de preservação e higiene. 

Análise estatística: Testes do Qui-quadrado e o teste de Wolf. As associações das 

doenças sistêmicas e doenças cardiovasculares encontradas serão comparadas 

com as doenças dermatológicas, usando-se os testes de Qui-quadrado e o teste de 

Wolf. 

Desenvolvimento: O paciente dermatológico é um ser humano que deve ser 

analisado como um todo. Além da pele e anexos, todos os órgãos e sistemas 

orgânicos que mantêm conexões e refletem suas condições, devem ser 

investigados, pois um sinal dermatológico pode servir de alerta e antecipar o 

diagnóstico e tratamento. Várias condições sistêmicas podem estar associadas a 

doenças dermatológicas, alertando sobre problemas cardiovasculares, dislipidemias, 

síndromes metabólicas, diabete melito. Este projeto se propõe estudar a prevalência 

de doenças sistêmicas e mais especificamente, doenças cardiovasculares, em 

pacientes atendidos num ambulatório de dermatologia. Para tanto, realizamos um 

estudo retrospectivo, transversal, através de consulta aos prontuários de pacientes 

atendidos no ambulatório de Dermatologia da Associação Beneficente do Hospital 

Universitário (ABHU) de Marília, São Paulo durante os anos de 2010 a 2013. Os 

pesquisadores não tinham conhecimento prévio das doenças dermatológicas 

diagnosticadas, tanto bucais como as com repercussão sistêmica, antes do estudo 



dos prontuários. As associações das doenças sistêmicas e doenças 

cardiovasculares encontradas serão comparadas com as doenças dermatológicas, 

usando-se os testes de Qui-quadrado e o teste de Wolf. 

Resultados Preliminares: No período descrito foram coletados os dados de 926 

pacientes atendidos em um ambulatório de dermatologia do período de janeiro de 

2010 a dezembro de 2013, estes mesmo dados foram planilhados. Sendo o 

predomínio de mulheres, brancas, com idade variando de 1 ano a 93 anos, foram 

encontrados 223 doenças dermatológicas diferentes e 14 doenças com risco 

cardiovascular. Estão sendo analisados os dados obtidos e verificando se existe 

relação significativa entre as doenças. 
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