PSORÍASE AINDA NÃO TEM CURA. PRECONCEITO TEM!
No município de São Paulo, a psoríase é bastante discutida e já
ocorreram muitos avanços, através de um projeto de lei (nº 286/07) de
autoria do Vereador Natalini. O projeto ainda está tramitando na Câmara
Municipal, mas para não ficar parado, Natalini procurou a Secretaria de Saúde
e conseguiu a publicação de uma portaria (n° 2053/07) que incluiu a psoríase
na pauta da saúde.
Através da parceria entre Dr. Gilberto Natalini e Dr. Cid Yazigi Sabbag,
já foram realizados 8 grandes encontros municipais; o último contou com a
presença de mais de 2000 pessoas, entre pacientes, médicos, enfermeiros,
Vereador Gilberto Natalini (à direita)
psicólogos, cabelereiros, fisioterapeutas e familiares. Todos os eventos
junto com Dr. Cid Sabbag
aconteceram na Câmara Municipal de São Paulo e são sempre gratuitos.
Os encontros são sempre marcados com a presença de autoridades governamentais, especialistas na área de
saúde, seguida de palestras gerais e em salas separadas acontecem os protocolos de especialização, como
enfermagem, nutrição, podologia e fisioterapia. Todos os palestrantes são renomados no assunto Psoríase. Há 3
anos, é realizado também o desfile de moda, onde os próprios pacientes desfilam, na intenção da inclusão.
Não foi só isso, entre um encontro e outro, muita coisa aconteceu, foi selado um acordo com o PAM Maria
Zélia, onde foi adquirida uma máquina de fototerapia, e hoje o ambulatório tem uma área especializada no
tratamento da doença; também foi instalada uma máquina de fototerapia no Hospital Ipiranga, a Secretaria
Municipal de Saúde publicou uma portaria instituindo o programa de psoríase na cidade de São Paulo; foram
realizadas também algumas palestras do Dr. Cid Sabbag nas 4 regiões da cidade. No ano de 2011, o vereador Natalini
destinou uma emenda parlamentar para a compra de mais uma máquina de fototerapia, entre tantas outras ações.
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Você sabia...
...que a Psoríase é uma doença de pele e de
articulações, de origem genética, que atinge 30% dos
indivíduos que possuem histórico familiar?
A doença não é contagiosa e ocorre em surtos de piora,
melhora ou desaparecimento por tempo indeterminado.
2% da população mundial têm psoríase.
Aprender sobre essa doença e seus tratamentos pode
resultar em melhor qualidade de vida..........................
Informe-se. Procure um médico.
Material Educativo: Por favor, após ler essa cartilha, não jogue fora, passe adiante.

PSORÍASE: DESCOBERTAS ALÉM DA PELE
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O QUE É PSORÍASE?

TEM CURA? QUAIS OS TRATAMENTOS MAIS MODERNOS?

Psoríase é entendida agora como uma doença sistêmica, que
acomete a pele, as articulações e tendões e outros sistemas, podendo
levar ao desenvolvimento da síndrome metabólica. Ela aparece na pele
como lesões vermelhas que ficam grossas e soltam escamas
esbranquiçadas. Não é contagiosa e é parecida com outros problemas de
pele como caspa no couro cabeludo, como eczema nos cotovelos e joelhos,
como alergia nas mãos e plantas dos pés e até parecida com micose nas
unhas.

Não tem cura, mas tem controle total deixando o paciente sem nenhuma lesão na pele e sem dor ou
inchaço nas juntas.

É uma doença que atinge mais de três milhões de brasileiros! E 2%
das pessoas de vários países no mundo inteiro.

É VERDADE QUE É EMOCIONAL?
Não, é o contrário, a psoríase pode causar constrangimentos que pode levar ao isolamento ou
depressão; descobertas recentes mostram que a psoríase tem base genética (mas só 30% tem casos na
família) e provoca inflamação na pele, nas juntas e tendões (psoríase artropática, em 30% das pessoas com
psoríase na pele) e também pode levar a aumento de peso, aumento do colesterol, triglicérides e glicemia
(síndrome metabólica). Tudo isso pode aumentar o risco de doenças do coração e vasculares nas pessoas com
psoríase grave e de longa duração.

O QUE FAZ PIORAR?
Qualquer infecção (por bactérias ou vírus), por exemplo na garganta, pode iniciar a psoríase pela
primeira vez na vida e piorar a psoríase a cada crise. Machucados ou agressões na pele, alguns medicamentos
como cortisona (corticóide), propanolol, lítio e outros, baixa umidade do ar e estresse intenso podem também
desencadear a psoríase na pele e nas articulações.

A psoríase é uma das doenças mais estudadas em todo mundo científico e hoje há medicamentos mais
eficazes e seguros, sendo necessário acompanhamento médico e exames de sangue periódicos. Além dos
remédios via oral ou injetáveis (imunobiológicos; não existe vacina para psoríase), pode-se usar cremes,
pomadas e fazer o banho de luz, chamada fototerapia UVB ou PUVA.
Vários dos medicamentos estão disponíveis na Rede Pública de Saúde e somente o dermatologista e o
reumatologista é que poderão avaliar qual é o melhor para cada caso. Não desista porque é possível viver bem
com psoríase.

QUAIS OS CUIDADOS INDICADOS PARA PESSOA
COM PSORÍASE?
Nunca desistir de encontrar um bom tratamento médico e
controle. Não se esconder dos outros ou ter vergonha. Pouca gente
conhece a psoríase. Divulgue o que você aprendeu. Procure Grupos de
Apoio.
Sempre tome sol com moderação, use muito creme hidratante
no corpo todo e evite coçar as lesões de psoríase. Procure manter o peso
correto e boa alimentação, pois a psoríase pode levar a obesidade.
Cigarros e bebidas alcoólicas em excesso prejudicam a psoríase e a saúde.
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Referência: livro “Psoríase:Descobertas Além da Pele“ Cid Yazigi Sabbag, Ed Yendis 2010.

9ºEncontro Municipal e 7º Nacional de Psoríase
Inscrições Gratuitas pelos sites:

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?
O dermatologista poderá confirmar o diagnóstico avaliando as lesões na pele ou se precisar, fazendo
uma biópsia. O reumatologista é o especialista que confirmará a psoríase artropática com exames e raio X.
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