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Resumo 
 

A psoríase é uma dermatose inflamatória crônica que acomete ambos os sexos em qualquer 

idade e está associada a diversas doenças sistêmicas, atingindo até 2% da população. A 

doença tem sua etipatogenia ainda desconhecida havendo predisposição genética e fatores 

ambientais implicados. Nos últimos anos, as doenças cardiovasculares têm aumentado 

associadas ao aumento da obesidade e da síndrome metabólica. É sabido que pacientes com 

psoríase apresentam maior comorbidade com doenças cardiovasculares, com maior 

mortalidade. Tendo em vista que a inflamação é um marcador de aterosclerose subclínica e, 

em havendo diversos marcadores inflamatórios preditores de eventos cardiovasculares, como 

as citocinas, como as interleucinas (IL), o  uso de ultrassonografia de artérias carótidas (AC) e 

a medida de marcadores inflamatórios sanguíneos como as ILs constituem possíveis 

elementos diagnósticos para prevenção de mortalidade cardiovascular nesse grupo de 

pacientes. 

A pesquisa irá correlacionar os níveis séricos de IL-17, IL-23 e vitamina D com a espessura 

médio-intimal carotídea, baseada em achados ultrassonográficos em pacientes com psoríase 

controlando a ocorrência de síndrome metabólica. 

Grupo de pesquisa: pacientes com psoríase recrutados do ambulatório de Dermatologia do 

Hospital São Lucas e dos consultórios médicos dos pesquisadores, maiores de 18 anos, com 

lesões psoriáticas há pelo menos três meses. 

Critérios de exclusão: uso de mediações sistêmicas, doenças autoimunes, artrite psoriática, 

lesão cerebral orgânica, distúrbio neurológico, insuficiência renal, neoplasia ativa em 

tratamento, transplantados e que tenham sintomas infecciosos nos 15 dias anteriores à coleta 

de sangue.  
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Grupo controle: indivíduos sem psoríase doadores de sangue ou voluntários que se adequarem 

ao questionário da pesquisa, pareados com o grupo de pacientes.  

O estudo dos níveis séricos de IL-17, IL-23 e vitamina D conjuntamente com o exame 

ecográfico de AC ainda não foi efetuado nesse grupo de pacientes. A análise das variáveis 

permitirá uma melhor compreensão dos mecanismos de inflamação na psoríase, bem como da 

relação entre psoríase, doenças ateroscleróticas e síndrome metabólica. Um efeito pró- 

aterogênico destas IL poderá ser inferido. 
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