DERMATITE PERIORAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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RESUMO

No que se refere a Dermatite, pode-se afirmar que é uma patologia de índole inflamatória podendo ser aguda,
subaguda ou crônica. Caracterizada pelo surgimento de pequenos tumores na pele, além de vesículas e
elevações sólidas e limitadas na pele. Entre as dermatites existentes podemos destacar a dermatite perioral,
que consiste em uma doença na derme na região da boca, mas em estados mais graves pode se manifestar na
área das narinas e dos olhos. Alguns tipos de dermatites já são de conhecimento da população, mas a dermatite
perioral é pouco abordada devido seus baixos índices e sua semelhança com a presença de acne, confundindo
o paciente e muitas vezes levando ao tratamento inadequado da doença. Sua causa ainda não se é certa, mas
há especulações de que a doença possa estar relacionada ao uso de corticoides tópicos, como também fatores
hormonais, devido o maior índice da doença estar relacionando a pacientes do sexo feminino entre 15 e 40
anos. Por ventura, em seguida da porcentagem de mulheres que é maioritariamente prejudicada pela dermatite,
ela também se manifesta em crianças, assim não só provocando as complicações na pele da criança, mas
também ocasionando reclusão em seu grupo social, podendo levar à casos de problemas psicológicos. O
trabalho em questão tem como principal objetivo caracterizar a dermatite perioral como um problema de
saúde, esclarecendo a comunidade sobre suas características e seus tratamentos. Além de explanar as
divergências entre a acne e a dermatite perioral, que muitas vezes são confundidas. Esse trabalho foi produzido
com base em livros e artigos científicos, utilizando as plataformas online de conteúdo científico: Google
Acadêmico, Nacional Center for Biotechnology Information e Journal of Dr. NTR University of Health
Sciences. Usando as palavras chaves Dermatites, Dermatologia e Dermatite Perioral e informações publicadas
entre o ano de 2011 e 2018. Visando um melhor conhecimento sobre o assunto, afim de mostrar a importância
do seu entendimento e as precauções que deveram ser tomadas para prevenir a doença. Portanto, é de suma
importância ter conhecimento sobre dermatites para que se tenha a consciência dessa patologia, com a intenção
de que não a confunda com outros problemas dermatológico que possam ter os mesmos sintomas em sua fase
inicial, ao passo que, precisa-se de acompanhamento médico para que se tenha um tratamento, uma vez que
havendo negligência em relação a doença podendo agravar as lesões que foram causadas, levando o paciente
a sair da fase inicial da doença a um caso crônico.
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