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Introdução: A dermatitie factícia é uma condição psicodermatológica, manifesta como
um grupo variado de dermatoses auto-induzidas, resultado ou manifestação de
distúrbio psiquiátrico. Representa um desafio diagnóstico no cuidado primário, pois
pode simular qualquer doença dermatológica. Dessa forma, anamnese detalhada, os
cuidados de enfermagem adequados ás lesões e ao estado emocional do paciente e
avaliação especializada são fundamentais. O diagnóstico precoce é importante para
prevenir tratamentos medicamentosos desnecessários, procedimentos cirúrgicos
repetidos e morbidade. A telemedicina mostrou ser uma ferramenta de alta eficácia
diagnóstica para afecções dermatológicas e permitiu maior facilidade de acesso de
pacientes a profissionais especializados, possibilitando o diagnóstico mais precoce.
Objetivo: Tem por objetivo ressaltar a utilidade da telemedicina nos diagnósticos e
melhorar a assistência na atenção primária em saúde onde os recursos são escassos. 
O Tele Minas Saúde é uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais,
Secretaria de Estado de Saúde e Rede Mineira de Teleassistência.
 Metodologia: Após acompanhamento diário da paciente que apresentava lesão
ulcerada na Unidade Básica de Saúde (UBS), no período de 14 de janeiro a 05 de abril
de 2010, sem diagnóstico e após ser avaliada por quatro médicos de diferentes
especialidades, a enfermeira da UBS utilizou a telemedicina para pesquisa do caso
clinico, onde foi levantada a hipótese diagnóstica de Dermatite Factícia, confirmada
após realização de biópsia no tecido das lesões. Durante o tratamento foi realizado o
registro fotográfico autorizado pela paciente e assinatura de termo de Consentimento
Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 196/96 para uso científico. 
Resultados: No caso em questão, a teleconsultoria desempenhou um importante papel
no diagnóstico precoce da dermatite factícia e tratamento correto da paciente. 
A abordagem requer diagnóstico preciso, manejo apropriado e avaliação psiquiátrica.
O diagnóstico é difícil na atenção primária, pois geralmente a hipótese não é discutida.
Na maioria dos casos, a dermatite factícia está associada à história de trauma físico ou
psíquico, abuso sexual na infância ou adolescência, além de transtornos de
personalidade. 
A Telemedicina apresentou-se como uma importante ferramenta para os cuidados e
assistência de enfermagem adequada á paciente, possibilitando acesso ás orientações
de especialistas e ampliação de conhecimentos e pesquisas científicas.   
Entre os benefícios alcançados está o tratamento correto das lesões, abordagem
adequada da paciente e o fortalecimento do vínculo de confiança entre os envolvidos e
maior eficácia e credibilidade ao tratamento.  
 
Após a confirmação do diagnóstico, a paciente foi tratada com êxito, por uma equipe
multiprofissional composta por médico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra e assistente
social e inserida no programa social Pró-jovem, garantindo a assistência integral á
paciente. Atualmente as lesões estão curadas, está bem física e emocionalmente e
continua sendo acompanhada pela equipe de saúde e assistência social.  Conclusão: O
manejo clínico desses pacientes é desafiador. O tratamento do transtorno psiquiátrico é
fundamental para cura completa dos pacientes. Neste caso a teleconsultoria permitiu ao
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enfermeiro promover o tratamento correto e manejo adequado da paciente, garantindo
assistência de qualidade através de ações integradas de saúde. 
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