
Aplicações

SCORAD1 & PO-SCORAD2

NovidadesNovidades

Para uma avaliação simples e rápida do eczema atópico

SCORAD
Para os pro�ssionais de saúde

O SCORAD é uma ferramenta de 
referência de avaliação e de acom-
panhamento para os pro�ssionais de 
saúde que melhora o atendimento e a 
observância do paciente

PO-SCORAD
Para os pacientes

Graças à aplicação PO-SCORAD, os 
próprios pacientes podem avaliar 
rápida e regularmente o estado de sua 
patologia com o mesmo tipo de avalia-
ção que o seu médico.

 scorad.org poscorad.com



As aplicações SCORAD1 & PO-SCORAD2

propõem pela primeira vez

3 TIPOS DE PELE InéditoInédito

Desenhos padronizados
Para facilitar a cotação

Para permitir a coerência entre o SCORAD1 e o PO-SCORAD2
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A. Superfície 
atingida
Com um simples clique sobre 
a zona lesada, o so�ware 
calcula a superfície
atingida.

B. Sintomas 
objetivos
Cada sintoma deve ser 
cotado de 0 a 3 conforme a 
gravidade

C. Sintomas 
subjetivos
As perturbações do sono e o 
prurido são avaliados com 
uma escala visual analógica 
(EVA) com um simples 
deslocamento do cursor.

UMA AVALIAÇÃO EM 3 ETAPAS

O so�ware calcula e memoriza o SCORAD ou o PO-SCORAD
para cada per�l registado.

atingida. (EVA) com um simples atingida. (EVA) com um simples (EVA) com um simples 
deslocamento do cursor.
(EVA) com um simples 
deslocamento do cursor.

O so�ware calcula e memoriza o SCORAD PO-SCORAD



*Traditional Chinese / Simpli�ed Chinese

*

SCORAD
Para os pro�ssionais de saúde

O SCORAD oferece a possibilidade de 
exportar os dados em 2 formatos:

para completar o dossier do 
paciente

no âmbito de estudos, para um 
tratamento estatístico das 
informações coletadas

PO-SCORAD
Para os pacientes

UMA VEZ OBTIDO O SCORE

ou

O PO-SCORAD permite melhorar o 
acompanhamento do paciente entre 
duas consultas:

o paciente tem a possibilidade 
de enviar ao seu médico as 
avaliações regulares do seu 
eczema e fotos dos seus 
sintomas.  

EXISTE EM 19 LÍNGUAS

DISPONÍVEL EM

Hôtel-Dieu Saint-Jacques
2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE

+33 (0)5 63 58 98 10
www.fondation-dermatite-atopique.org

FONDATION POUR
LA DERMATITE ATOPIQUE
RECHERCHE ET ÉDUCATION

FONDATION

www.poscorad.com e www.scorad.org
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