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3X17-60%UM ESTUDO RECENTE CONCLUIU 
QUE UMA PARTE SIGNIFICATIVA DOS 
DOENTES COM PSORÍASE NÃO ESTÁ                        
A SER TRATADA OU NÃO O FAZ DE FORMA 
ADEQUADA, O QUE REVELA 
UMA NECESSIDADE DE OS SENSIBILIZAR 
PARA O TEMA. ATÉ PORQUE A DOENÇA 
ESTÁ ASSOCIADA A VÁRIOS PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS E AFETIVOS: 77% DOS 
DOENTES SOFREM DE ANSIEDADE E 
SÃO MUITOS OS QUE ADMITEM TER 
DIMINUÍDO AS ATIVIDADES SOCIAIS. 
PROCURE O MÉDICO PARA CONTROLAR       
A DOENÇA E NÃO SOLUÇÕES 
TEMPORÁRIAS QUE PODEM NÃO SER         
AS MAIS INDICADAS. 
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PSORÍASE

UMA DOENÇA DE CAUSA MULTIFATORIAL

O que é a psoríase? Qual a prevalência da 
doença em Portugal e no mundo?
A psoríase é uma doença inflamató-
ria crónica, imunomediada, associada a 
uma marcada diminuição da qualidade 
de vida dos doentes e dos conviventes. 
A prevalência da psoríase na população 
ocidental é de aproximadamente 2%, afe-
tando de igual forma homens e mulheres. 
Estima-se que, em Portugal, afete cerca 
de 250.000 portugueses. Apesar de poder 
surgir em qualquer fase da vida, é mais 
frequente o seu aparecimento entre os 20-
30 anos e os 50-60 anos.
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Quando se deve procurar um médico? 
Como é feito o diagnóstico?
Na suspeita clínica de psoríase, o doen-
te deve ser referenciado ao dermatolo-
gista para confirmação de diagnóstico 
e instituição de terapêutica adequada. O 
diagnóstico é habitualmente clínico e ge-
ralmente evidente, contudo, em situações 
mais atípicas ou que não respondem ao 
tratamento instituído, é necessário colo-
car a hipótese de outros diagnósticos dife-
renciais, sendo por vezes necessário uma 
confirmação histológica.

NA PSORÍASE OBSERVA-SE UMA DESREGULAÇÃO DO SISTEMA IMUNE, COM A ATIVAÇÃO DE MÚLTIPLAS VIAS 
INFLAMATÓRIAS E A INIBIÇÃO DE VIAS REGULADORAS, QUE CULMINAM COM O DESENVOLVIMENTO DAS LESÕES 
CUTÂNEAS CARACTERÍSTICAS. A SUA CAUSA É MULTIFATORIAL, RESULTANDO DA INTERAÇÃO DE FATORES 
GENÉTICOS, IMUNOLÓGICOS E AMBIENTAIS. 

te comum nas crianças, podendo ser a 
primeira manifestação da doença. Cerca 
de 2/3 dos doentes têm uma história de 
infeção do trato respiratório superior 1 
a 3 semanas antes do aparecimento da 
erupção. Carateriza-se pelo aparecimento 
de lesões arredondadas ou ovaladas, de 
2mm a 1cm de diâmetro, distribuídas de 
forma simétrica pelo tronco e extremida-
des. A psoríase pustulosa e eritrodérmica 
(envolvendo mais de 90% da superfície 
corporal) são formas menos comuns, mas 
habitualmente graves, necessitando geral-
mente de internamento hospitalar.
Cerca de 30% dos doentes desenvolvem 
artrite psoriática, uma forma de doença 
inflamatória articular.

Quais as causas da doença? Quais os fa-
tores de risco?
Na psoríase observa-se uma desregu-
lação do sistema imune, com a ativação 
de múltiplas vias inflamatórias e a inibi-
ção de vias reguladoras, que culminam 
com o desenvolvimento das lesões 
cutâneas caraterísticas.
A sua causa é multifatorial, resultando da 
interação de fatores genéticos, imunológi-
cos e ambientais. Estão descritos vários 
genes de suscetibilidade que, quando pre-
sentes, aumentam o risco de desenvolver 
psoríase. Em doentes geneticamente pre-
dispostos, a exposição a certos fatores 
ambientais, como por exemplo, infeções 
bacterianas, certos medicamentos, obe-
sidade, stress, entre outros, promovem o 
desenvolvimento de psoríase.   

EM DOENTES GENETICAMENTE 
PREDISPOSTOS, A EXPOSIÇÃO 
A CERTOS FATORES 
AMBIENTAIS, COMO POR 
EXEMPLO, INFEÇÕES 
BACTERIANAS, CERTOS 
MEDICAMENTOS, OBESIDADE, 
STRESS, ENTRE OUTROS, 
PROMOVEM
O DESENVOLVIMENTO 
DE PSORÍASE

Como se manifesta e quais os principais 
sintomas? Que tipos de psoríase existem? 
Clinicamente, distinguem-se vários sub-
tipos, nomeadamente a psoríase crónica 
em placas, a psoríase guttata, a psoríase 
pustulosa, a psoríase eritrodérmica e a 
psoríase inversa. A psoríase crónica em 
placas representa cerca de 80% dos ca-
sos e carateriza-se por placas eritemato-
-descamativas envolvendo preferencial-
mente os cotovelos, os joelhos, a região 
lombo-sagrada, as unhas e o couro ca-
beludo, associando-se frequentemente a 
prurido. A extensão e gravidade da pso-
ríase é muito variável, podendo apresentar 
desde formas ligeiras e localizadas, até 
casos extensos envolvendo grande parte 
da superfície cutânea. Apesar desta dis-
tribuição clássica, as lesões podem estar 
localizadas às pregas, com atingimento 
das axilas, virilhas, períneo, região peitoral 
e umbilical, denominando-se de psoríase 
inversa. A psoríase guttata é uma varian-
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PSORÍASE OU DERMATITE ATÓPICA?

O QUE AS SEPARA?
A psoríase é uma doença com envolvi-
mento típico do couro cabeludo, cotovelos 
ou joelhos, podendo também ser dissemi-
nada ou envolver apenas áreas limitadas 
como cada uma das já referidas, área ge-
nital ou palmas das mãos e plantas dos 
pés. As lesões na pele são rosadas, es-
pessas à palpação e podem ter uma esca-
ma prateada aderente. Pode aparecer em 
qualquer idade, mas habitualmente sur-
ge aos 20-30 anos ou 50-60 anos. Cada 
vez mais se encara a psoríase como uma 
doença que pode atacar muito mais que a 
pele: o possível envolvimento das articula-
ções, bem como o aumento do risco car-
diovascular, são hoje em dia consideradas 
comorbilidades (problemas de saúde as-
sociados). Nos últimos anos, a investiga-
ção proporcionou avanços incríveis a nível 
terapêutico que revolucionaram o trata-
mento dos doentes com psoríase, particu-

DR. PEDRO MENDES BASTOS 

Médico especialista  
em Dermatologia e Venereologia

Hospital CUF Descobertas 
Lisboa

APESAR DE SE PODEREM CONFUNDIR, ESTAS DUAS DOENÇAS DE PELE TÊM ASPETOS CARATERÍSTICOS  
QUE PERMITEM QUE UM MÉDICO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA AS DISTINGA. VENHA DESCOBRI-LAS.

larmente das formas moderadas e graves.
Na dermatite atópica ocorrem manchas 
avermelhadas e descamativas na pele, que 
com o tempo se podem tornar mais es-
pessas (formando placas), com fissuras, 
com erosões (feridas), eliminação de ex-
sudado (líquido) ou crostas. A localização 
das lesões cutâneas varia com a idade e o 
padrão clínico de cada doente. A dermati-
te atópica pode começar logo no primei-
ro ano de vida e é uma doença frequente 
nas crianças. Nos últimos anos, tornou-se 
claro que, enquanto muitos doentes ultra-
passam esta doença com o crescimento, 
outros continuam a sofrer de dermati-
te atópica ao longo da vida adulta. Nas 
crianças, as áreas mais tipicamente afe-
tadas são as pregas cutâneas (“dobras”), 
mas esta pode também ser disseminada 
ou envolver áreas limitadas como as pál-
pebras, mãos, pescoço, entre outras. Um 
sintoma cardinal é o prurido (comichão) 

que pode ser uma limitação importante de 
dia e de noite. Por ter estado alguns anos 
na sombra da psoríase, a inovação tera-
pêutica tem tardado. Contudo, há novos 
tratamentos disponíveis e várias dezenas 
de princípios ativos em ensaios clínicos.

O QUE AS UNE?
Ambas são doenças imunomediadas, isto 
é, resultam de erros no sistema imunitário 
que favorecem o seu aparecimento. Não 
existe uma causa específica, quer para 
psoríase, quer para dermatite atópica. Cada 
uma à sua maneira, estas doenças são 
complexas e multifatoriais. Ambas deter-
minam um impacto na qualidade de vida 
que pode ser devastador, com repercus-
sões na vida pessoal, profissional, sexual e 
financeiras. O melhor tratamento é o trata-
mento personalizado que mais se adeque a 
cada caso e a cada doente. Para além dos 
produtos tópicos (de aplicação na pele), em 

UM IMPACTO PARA ALÉM DA PELE COMORBILIDADES

2X

Síndrome metabólico
Risco 2 vezes mais elevado em 
casos de psoríase grave8

53%

Distúrbios do sono
53% das pessoas com psoríase 
revelam ter 1 a 4 noites 
afetadas por semana3

35%

Artrite psoriática
Até 35% das pessoas com 
psoríase grave podem ser 
afetadas5

Cancro de pele
Risco até 5 vezes mais elevado 
de desenvolvimento9

5X

17-60%

Doença hepática gordurosa não 
alcoólica
17-60% pode ser afetada4

2.5X

Doença de Crohn
Risco 2,5 vezes mais elevado3

Acidente vascular cerebral
Risco 3 vezes mais elevado 
se a idade for inferior a 50, em 
casos de psoríase grave1

3X

7-20%

Uveíte
7-20% pode ser afetada7

Ansiedade e/ou depressão
Risco 2 a 3 vezes maior6

2-3X

Suicídio
Cerca de 1 em 20 pessoas com 
psoríase pensaram suicidar-se10

1  20

Ataque de coração 
Risco 3 vezes mais elevado 
se tiver 30 anos, em casos 
de psoríase grave2

3X

Os riscos apresentados são comparados com os mesmos em pessoas com 
a mesma idade mas que não têm psoríase

Referências
1. Ahlehoff O, Gislason GH, Jorgenson CH, et al. Eur Heart J. 
201;33:2054-64; 2. Gelfand JM, Niemann AL, Shin DB et al. 
JAMA. 2016; 296:1735-41; 3. Skroza N, Proletti I, Pampena 
R, et al. Biomed Med Int. 2013:article ID 983902; 4. Oliveira 
MF, Rocha BO, Duarte GV. An Bras Dermatol. 2015;90:9-20;                
5. World Health Organization. Global report on psoriasis 2016; 
6. Dalgard F, et al. JID. 2015;135(4), 984-991; 7. Fraga NA, 
Oliveira MF, Follador I, et al. An Bras Dermatol. 2012;87:877-83; 
8. Langan SM, Seminara NM, Shin DB, et al. J Invest Dermatol. 
2012:132(Pt 1):555-62;  9. Pouplard C, Brenaut E, Horreau C, 
et al. JEADV. 2013;27(Suppl 3):36-46; 10. Gupta MA, et al. Int J 
Dermatol. 1993;32:188-90

alguns casos poderá ser benéfica a fotote-
rapia (tratamento médico com radiações 
ultravioletas) ou medicamentos sistémi-
cos, quer orais, quer injetáveis. Melhorar a 
sua vida é possível, cuidando da saúde do 
maior órgão do corpo humano. Procure o 
seu médico dermatologista.

Fibrilhação arterial
Risco 3 vezes mais elevado se a 
idade for inferior a 50, em casos 
de psoríase grave1

3X



| 4 |

JORNAL DE SAÚDE PÚBLICA

PSORÍASE
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É possível prevenir a psoríase?
A psoríase é uma doença genética com-
plexa, dependente de múltiplos genes de 
suscetibilidade, sobre os quais atuam trig-
gers ambientais diversos que espoletam o 
aparecimento da doença. Assim, na verdade 
tanto pode um indivíduo fortemente “marca-
do” no seu perfil genético nunca desenvolver 
a doença, como outro doente com apenas 
uns escassos genes de suscetibilidade vir a 
desenvolver a doença por ação dos tais trig-
gers/agentes ambientais.
Entre os triggers mais frequentemente en-
volvidos contam-se a infeção pela bactéria 
Streptococcus beta hemolítico, alguns me-
dicamentos e o stress emocional.

Como é que os doentes reagem ao diag-
nóstico e como colaboram no tratamento?
A maioria dos doentes quando recorre ao 
dermatologista ou já traz uma suspeita, 
fundada em imagens da Internet ou de 
opiniões de amigos ou familiares, ou já re-
correu sem sucesso a outros médicos não 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

especialistas, trazendo o labéu de “doença 
incurável”. Na maioria dos casos, o diag-
nóstico é entendido como uma sentença 
de doença para a vida, que o irá limitar nas 
suas aspirações pessoais e profissionais.
Alguns doentes, no entanto, são comple-
tamente surpreendidos pelo diagnóstico, 
circunstância em que uma abordagem 
empática, segura, gradual e compassiva 
se impõe por parte do médico. Qualquer 
que seja o caso, a reação do doente será 
sempre singular, porque singulares são 
os doentes. Como tal, a atitude do médico 
deverá também ser singular, dirigida para 
cada doente em função das suas idiossin-
crasias. Uma perspetiva e conduta ade-
quada marcada pelo otimismo, tranquila, 
empática e disponível será essencial para 
criar uma boa relação médico-doente, es-
sencial para o sucesso do tratamento.

Que tratamentos existem atualmente? 
Os tratamentos atualmente disponíveis 
incluem:
• Agentes tópicos - produtos que se aplicam 
diretamente nas lesões e na pele em geral.
• Fototerapias – modalidades que consis-
tem na administração, em cabine e sob 
supervisão médica especializada, de luzes 
ultravioletas com diversos comprimentos 
de onda. A aplicação destas radiações pode 
ser feita exclusivamente sobre as lesões da 
pele (fototerapia localizada) ou sobre toda a 
superfície cutânea.
• Agentes sistémicos clássicos – incluindo 
agentes reguladores da queratinização e 
diferenciação epidérmicas (acitretina), ou 
são imunomoduladores, atuando sobre o 

AO JORNAL DE SAÚDE PÚBLICA, O DERMATOLOGISTA RUI TAVARES BELLO EXPLICA QUE CONTINUAM A EXISTIR, 
POR PARTE DOS DOENTES, MUITAS PERGUNTAS SOBRE A PSORÍASE, A SUA CONTAGIOSIDADE OU 
O SEU EFEITO NA GRAVIDEZ, ENTRE OUTRAS. ESSAS QUESTÕES DEVEM SER COLOCADAS OU REFERENCIADAS 
PARA O DERMATOLOGISTA NO QUADRO DE UMA REDE DE APOIO QUE INCLUI IGUALMENTE A FAMÍLIA E O 
MÉDICO DE FAMÍLIA, ESPECIALISTA EM MEDICINA GERAL E FAMILIAR E, EM ALGUNS CASOS, OUTROS COMO 
REUMATOLOGISTAS, INTERNISTAS, ENDOCRINOLOGISTAS OU CARDIOLOGISTAS. PORQUE “SE CONHECER 
A DOENÇA É IMPORTANTE… TAMBÉM O É CONHECER O DOENTE QUE A TEM”.

processo inflamatório subjacente à doen-
ça (metotrexato e a ciclosporina).
• Agentes biotecnológicos – moléculas 
complexas, obtidas pela tecnologia do ADN 
recombinante, com atividade seletiva sobre 
os passos decisivos da cascata inflamató-
ria. Tratam-se de agentes de elevadíssima 
efetividade e não menos alto custo.
• Pequenas moléculas – com atividade 
na cascata inflamatória da doença, são 
pequenas moléculas para administração 
oral, como o apremilast e os inibidores das 
JAK (tofacitinib, por exemplo).  Aguardam 
aprovação pela autoridade nacional do 
medicamento.

O tratamento escolhido depende de que 
fatores?
A opção por um modelo ou modalida-
de terapêutica é sempre discutida com o 
doente, uma vez expostos os seus alcan-
ce, propriedades e limitações. As crenças, 
aspirações e necessidades do doente de-
vem sempre ser tidas em conta e a esco-

TOME NOTA
Na presença de antecedentes fami-
liares da afeção, deverá ser evitada a 
exposição a agentes ambientais que 
espoletam a doença, mantida uma 
boa saúde cutânea e promovido um 
adequado e desejável respeito por 
regras de boa higiene de vida. Esta é, 
nos tempos atuais, a única verdadeira 
forma de prevenir a doença.
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O DOENTE DEVE DAR A 
SUA VERSÃO E EXPLICAR 
AS SUAS LIMITAÇÕES E 
CONSTRANGIMENTOS. 
ADERIR E CUMPRIR COM                
O PRECEITUADO. RESISTIR AO 
APELO FÁCIL DE ABORDAGENS 
FANTASISTAS BASEADAS 
EM PRODUTOS E TÉCNICAS 
NÃO CIENTIFICAMENTE 
COMPROVADOS

lha do tratamento deve refletir todos esses 
aspetos. Só assim se concretiza a adesão 
ao tratamento, a aliança terapêutica e uma 
efetiva relação médico-doente. No plano 
técnico, aspetos como a eficácia e a efe-
tividade, a segurança, a experiência prévia 
por parte do doente, as suas comorbili-
dades e o custo devem ser equacionados 
num processo que é sempre de partilha 
entre o doente e o seu dermatologista.

Conselhos e dicas para os doentes. 
O doente deve dar a sua versão e explicar as 
suas limitações e constrangimentos. Con-
fiar, partilhar e solicitar explicações e con-
selhos. Finalmente, aderir e cumprir com o 
preceituado. Resistir ao apelo fácil de abor-
dagens fantasistas baseadas em produtos 
e técnicas não cientificamente comprova-
dos e que apelam ao natural ou a novas 
tecnologias mais ou menos exóticas. São 
os casos de suplementos exóticos, tópicos 
com origem em águas de paragens exóti-
cas, tanques de imersão com peixes “exfo-

SABIA QUE...  
Numa minoria de casos pode ocorrer 
uma remissão (cura) espontânea da 
doença. Tal é mais frequente nas for-
mas reativas, agudas da dermatose, 
nomeadamente na idade pediátrica 
em apresentações como a psoríase 
em gotas ou guttata. Na generalida-
de dos casos, os tratamentos conse-
guem uma melhoria acentuada das 
manifestações da doença, ao ponto 
de a tornar minimamente evidente. Tal 
é o caso, concretamente, de alguns 
tratamentos sistémicos, algumas 
formas de fototerapia e dos novos 
agentes biotecnológicos. No entanto, 
como doença crónica, o tratamen-
to deve ter como objetivo o controlo 
crónico efetivo da dermatose, das 
comorbilidades e a obtenção de uma 
real melhoria da qualidade de vida re-
lacionada com a doença.

CUIDADOS GERAIS         
COM A PELE
  A higiene deve ser assídua e regular, 

mas suave.

�  Os produtos de limpeza devem ser 
não agressivos, com tensioactivos 
(detergentes) suaves e pH ade-
quado à pele e complementados 
por leites ou cremes hidratantes 
e emolientes para assegurar uma 
boa vitalidade da pele. 

�  A higiene do couro cabeludo obede-
ce aos princípios universais se bem 
que exija habitualmente um cham-
pô com propriedades redutoras ou 
queratolíticas. 

�  As unhas devem ser cuidadosa-
mente tratadas, de forma atraumá-
tica, evitando remover as manchas 
brancas ou amarelas que são apa-
nágio da doença; o trauma exces-
sivo tende, de facto, a agravar o 
problema! 

�  Devem ser evitadas indumentárias 
muito apertadas ou justas, que au-
mentam a fricção da pele, em par-
ticular, quando existem lesões nas 
axilas, virilhas ou zonas genitais, 
assumindo por vezes o aspeto de 
“assaduras”. 

�  Qualquer tentativa para fisicamente 
remover as escamas - exfoliantes, 
fricção, soluções ácidas ou alcali-
nas… - deve ser evitada, sob o risco 
de ainda aumentar as lesões. Cui-
dado particular com as feridas, fis-
suras e escoriações que podem ser 
uma porta de entrada para agentes 
infeciosos e subsequente agrava-
mento da psoríase. 

liantes”, abordagens psicoterapêuticas mais 
ou menos garridas, etc.
O doente, devida e positivamente informa-
do, deve estar ciente de que existem muitas 
opções de tratamentos cientificamente vali-
dados, aos quais as pessoas respondem de 
formas diferentes e que, como tal, não deve 
desistir… Deve socorrer-se do seu dermato-
logista, o especialista habilitado a contro-
lar o seu problema. 
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A PESSOA NÃO SE PODE 
ISOLAR, DEVE PROCURAR 
PESSOAS COM A MESMA 
DOENÇA QUE PASSARAM 
OU ESTÃO A PASSAR PELO 
MESMO TORMENTO, MAS 
SOBRETUDO GANHAR 
CONFIANÇA COM CASOS        
DE SUCESSO COMO EU

TER PSORÍASE E SER FELIZ

Hoje é possível ter psoríase e ser feliz.
Há 30 anos, quando me apareceram as 
placas descamativas no couro cabeludo, 
a psoríase era uma doença pouco conhe-
cida pela população em geral e até dos 
médicos. Durante três anos não tive um 
diagnóstico correto, os tratamentos eram 
feitos com pomadas gordurosas que es-
tragavam a roupa e, tal como outras pes-
soas na mesma situação, tinha que me 

MARIA GOMES JANEIRO

Professora reformada

resignar a viver com o corpo coberto de 
crostas de aspeto repugnante. Atualmen-
te, a psoríase continua a não ter cura, mas 
tem tratamento eficaz que nos permite 
viver com o corpo limpo de lesões e ter 
uma vida feliz a nível pessoal, profissional 
e social. 
Em algumas zonas do país, os doentes 
ainda não têm acesso a consultas de Der-
matologia, quando já deveríamos estar a 
avançar para consultas multidisciplinares, 
que no mesmo local permitissem tratar as 
diferentes patologias associadas à pso-
ríase. Já percorremos um longo caminho, 
dispomos de tratamentos menos desa-
gradáveis e mais eficazes, em especial 
os biológicos, mas ainda não se percebeu 
que nessa intervenção multidisciplinar é 
necessário o contributo de psicólogos e de 
nutricionistas. O doente tem vergonha das 
suas lesões, isola-se e deixa de ter uma 
vida ativa. Isso e a doença abrem caminho 
para a obesidade que, por sua vez, agrava 
a psoríase. 
Quando a psoríase surge, a pessoa não se 
pode isolar, deve procurar pessoas com a 
mesma doença que passaram ou estão 
a passar pelo mesmo tormento, mas so-
bretudo ganhar confiança com casos de 
sucesso como eu, que consegui ter um 

tratamento eficaz e vivo hoje com o corpo 
limpo de lesões. 
A psoríase não se resume a lesões de as-
peto desagradável, é uma dor psicológica 
de revolta. Antes, uma simples borbulha 
era uma preocupação, mas agora o corpo 
pode ficar coberto com extensas lesões. 
Surge a angústia de não saber o que são 
aquelas crostas brancas que descamam e 
a pergunta: será que é contagioso? Com o 
passar dos anos, percebemos que a doen-
ça se vê na pele, mas os estragos que faz 
por dentro são bem mais graves. Uma 
parte significativa do nosso tempo passa 
a ser ocupado pelos tratamentos e médi-
cos. Por cada complicação decorrente da 
inflamação sistémica, um novo especialis-
ta, mais exames e análises, mais despesas 
em deslocações para os múltiplos hospi-
tais, clínicas, consultórios... Repetir a cada 
especialista o que o outro disse, é quase 
sempre a sensação de que não há uma vi-
são global das implicações de uma doen-
ça autoimune e que cada um se restringe 
à sua área de especialização. São horas, 
dias de trabalho, que se perdem, dinhei-
ro gasto em deslocações para diferentes 
hospitais, clínicas e consultórios, porque 
não existe uma consulta multidisciplinar a 
funcionar num mesmo espaço, onde uma 

equipa defina uma estratégia de tratamen-
to do doente como um todo. Seguramente 
seriam maiores as probabilidades de con-
seguir um tratamento mais eficaz. 
A investigação permitiu-nos dispor dos 
recursos clínicos e farmacológicos neces-
sários para tratar a psoríase, falta agora 
perceber as vantagens de uma interven-
ção multidisciplinar para a vida dos doen-
tes e também para a economia do país. 
Um doente tratado é uma pessoa mais 
feliz e disponível na família, na profissão e 
na sociedade.
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“De alguma forma, a doença condicio-
nou-me a vida no aspeto psicológico 
por causa das lesões que tinha no corpo, 
ainda que nunca tenha sentido qualquer 
tipo de constrangimento, por exemplo, a 
nível profissional”, garante.  Evitava, no 
entanto, vestir certo tipo de roupa, assim 
como usar camisolas escuras, porque os 
ombros, recorda, ficavam como “campos 
de neve”.  Mas aconteceu-lhe ser abor-
dada na rua por pessoas com ar assus-
tado devido às lesões visíveis que tinha. 
“Receavam que pudesse ser uma qual-
quer doença infeciosa e, quando lhes di-
zia que era psoríase, patologia que não 
tem cura, mas não é contagiosa, reve-
lavam um quase total desconhecimen-
to sobre a mesma”, refere Maria Helena 
Guia. Acrescenta que evitava também 
a piscina e a praia, devido a uma maior 
exibição do corpo, embora soubesse que 
a exposição solar é recomendada.

NINGUÉM ESTÁ SÓ

MARIA HELENA GUIA

Consultora de Comunicação

“Presentemente, tenho 99% da pele lim-
pa, graças à terapêutica biológica que 
iniciei no final do ano passado. Até en-
tão, tive sempre lesões durante todo o 
ano, incluindo nos meses em que há, 
inclusivamente, mais sol”, destaca.
Helena Guia recorda que teve conhe-
cimento da PSOPortugal e da sua área 
de atuação através de uma dermatolo-
gista que a assistia e que a encorajou 
a procurar a associação, explicando 
que a podia ajudar, uma vez que dela 
faziam parte pessoas com situações 
semelhantes. “Na verdade, a PSOPor-
tugal tem tido um papel fundamental 
no sentido de sensibilizar e informar a 
sociedade em geral sobre esta doença. 
Para além da vertente educacional, tem 
também assumido um papel crucial na 
defesa dos interesses destes doentes, 
tanto na comunicação de novos e efi-
cazes tratamentos, como a nível emo-

PROGRAMA 
“A CUIDAR DA SUA PELE”

A PSOPortugal tem estabelecido, ao 
longo dos mais de 14 anos de exis-
tência, protocolos e acordos de coo-
peração com estabelecimentos de 
saúde, nomeadamente farmácias, 
clínicas, termas e outras, que permi-
tem facilitar aos seus associados o 
acesso a cuidados de saúde. Neste 
âmbito, foi desenvolvido o programa 
“A Cuidar da SUA Pele”, que resulta de 
um protocolo assinado entre a PSO-
Portugal, os laboratórios aderentes e 
a Associação Nacional de Farmácias 
(ANF), ao qual aderiu também a As-
sociação de Farmácias de Portugal 
(AFP). Este programa permite aos 
sócios da PSOPortugal usufruir de 
descontos na aquisição de cremes 
hidratantes, champôs e outros au-
xiliares terapêuticos, que constam 
de uma tabela de comparticipações 
elaborada e disponibilizada pela 
PSOPortugal. Os produtos da tabela 
serão dispensados pelas farmácias 
apenas ao beneficiário, ou seu repre-
sentante, que apresente o Cartão de 
Sócio da PSOPortugal válido.

MARIA HELENA GUIA TEM 28 ANOS, É CONSULTORA DE COMUNICAÇÃO, RESIDE E TRABALHA EM LISBOA.           
TEM PSORÍASE GUTTATA, DOENÇA QUE LHE FOI DIAGNOSTICADA HÁ CERCA DE 10 ANOS, AINDA QUE DESDE          
OS 13 ANOS LHE TIVESSEM SIDO FEITOS DIVERSOS DIAGNÓSTICOS ERRADOS, COMO, POR EXEMPLO, SEBORREIA 
E ECZEMA. FORAM MUITOS E INCONSEQUENTES OS TRATAMENTOS A QUE SE SUBMETEU ATÉ CHEGAREM           
AO DIAGNÓSTICO CORRETO. E É COM BASE NA EXPERIÊNCIA QUE SUBLINHA: POR MAIS GRAVE QUE A DOENÇA 
SEJA, NÃO SE ISOLEM NEM DESISTAM, PORQUE NINGUÉM ESTÁ SÓ.

HÁ PESSOAS QUE NÃO DÃO QUALQUER IMPORTÂNCIA 
À DOENÇA, IGNORANDO AS MANCHAS QUE TÊM, MAS ISSO 
NÃO DEVE NEM PODE ACONTECER. AO PRIMEIRO SINAL 
DE ALARME, HÁ QUE PROCURAR AJUDA MÉDICA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA PSORÍASE

PORTUGALPSO

cional, mostrando que ninguém está 
só”, sublinha, encorajando os demais 
doentes psoriáticos a não se isolarem 
e a procurarem ajuda. Há pessoas que 
não dão qualquer importância à doença, 
ignorando as manchas que têm, mas 
isso não deve nem pode acontecer. Ao 
primeiro sinal de alarme, há que procu-
rar ajuda médica, assegura. Em relação 
a quem se isola, sublinha que é uma 
tendência que deve ser contrariada, 
acrescentando, em jeito de conclusão: 
“ainda se vive muito com o estigma de 
que quem procura ajuda são os fracos, 
mas não há nada mais errado do que 
essa suposição”. 
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