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psoríase

A psoríase não é contagiosa, mas gera mal-estar físico  
e psicológico. Embora sem cura, existem tratamentos para aliviar  
e reduzir os sintomas 

Sinta-se bem na sua pele 

A psoríase é uma doença crónica 
que afeta sobretudo a pele e as 
articulações. As lesões averme-
lhadas com escamas e a pele seca 
que a caracterizam podem apare-
cer em qualquer parte do corpo, 
sendo mais frequente nos coto-

Tronco e membros
A psoríase em placas ou vulgar 
é mais frequente nos cotovelos, 
nos joelhos, na região lombar 
e nas nádegas. Representa 80 a 90% 
dos casos e caracteriza-se por placas 
arredondadas bem definidas, pele 
seca e avermelhada, com escamas 
prateadas, esbranquiçadas 
ou amareladas, que causam comichão 
e/ou dor.

Como tratar os tratamentos tópicos 
(em gel, pomada ou loção) com 
corticosteroides potentes e vitamina 
D ou análogos, ácido salicílico ou 
retinoides melhoram os sintomas.

ZonaS em foCo

Pregas cutâneas, 
genitais e rosto
A psoríase flexural ou inversa atinge as pregas  
das axilas e virilhas, os genitais, a pele entre  
as nádegas e a zona sob as mamas. Manifesta-se  
em placas avermelhadas e de aspeto vidrado  
com pouca ou nenhuma descamação.  
Podem surgir fissuras dolorosas e comichão.  
A fricção e o suor pioram os sintomas. 

Como tratar os medicamentos tópicos com 
vitamina D ou análogos e inibidores de calcineurina 
são alternativas.

Couro cabeludo
As placas, com uma tonalidade avermelhada e 
escamas prateadas, podem causar queda de cabelo, 
embora quase sempre temporária. Aconselha-se 
a escovagem suave e regular. Um corte adequado 
e alguns acessórios permitem disfarçar eventuais 
peladas. As roupas claras ajudam a camuflar  
a pele seca que se solta.

Como tratar não existem provas de eficácia 
suficientes quanto aos tratamentos à base de 
carvão e ácido salicílico. A solução passa pelo uso 
de corticosteroides e agentes tópicos para remover 
escamas.

Unhas 
A psoríase afeta as unhas de cerca de 
metade dos pacientes (psoríase ungueal). 
Manifesta-se por um espessamento, 

deformações, buracos ou depressões, ou alterações da cor 
(amarelo ou acastanhado). Nas formas mais graves, a unha pode 
descolar-se e cair. Atinge sobretudo as mãos, embora também 
possa ocorrer nos pés. Distingue-se de outros problemas, como 
micoses, pelos buracos e depressões. 

Como tratar as injeções de corticosteroides no local e os 
tratamentos de fototerapia são eficazes. Além disso, deve manter 
as unhas curtas, para evitar que se partam e descolem. 
Não elimine as cutículas, de modo a reduzir o risco de infeções. 
O verniz ajuda a disfarçar as zonas amareladas. Para remover, 
opte por produtos sem acetona, já que esta é muito agressiva. 

velos, joelhos, couro cabeludo e 
zona lombar. Estima-se que afete 
1 a 3% da população, ou seja, cerca 
de 250 mil portugueses, segundo a 
Associação Portuguesa da Psoría-
se. Atinge homens e mulheres de 
qualquer idade, embora surja ge-

ralmente antes dos 35 anos. 
As crises são cíclicas, com fases 
agudas e de remissão, sendo, mui-
tas vezes, desencadeadas por fato-
res como stresse, lesões na pele e 
medicamentos. A gravidade varia 
de pessoa para pessoa.
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manTer à diSTânCia
gatilhos da psoríase

São vários os fatores suscetíveis de desencadear ou 
piorar a psoríase. Variam entre indivíduos, pelo que 
cada paciente deve identificar quais o afetam 

´  Feridas na pele causadas por queimaduras sola-
res, cortes ou picadas de insetos

´ Tabaco, bebidas alcoólicas e stresse

´ Infeções da garganta

´  Alguns medicamentos como anti-inflamatórios, 
betabloqueantes, inibidores ACE, antimaláricos 
e lítio

´ Algumas doenças autoimunes, como a sida

>

afagar a autoestima
contra olhares de repulsa

convivência pacífica

fernando miguel, 46 anos, alhandra 
“Gasto em média 50 euros por mês em pomadas 
e outros tratamentos"

Os primeiros sintomas de psoríase surgiram aos 
18 anos: Fernando Miguel assistiu ao nascimento 
de manchas rosa, que se tornaram progressiva-
mente avermelhadas e começaram a descamar. 
As manifestações começaram na zona das ancas, 
nas costas e no peito, passando depois para os jo-
elhos, os cotovelos e a testa, em torno do couro 
cabeludo. “Naquela idade, não foi fácil aceitar que 
sofria de uma doença incurável e que iria passar 
por fases muito inestéticas", lembra.
Melhorou com pomadas à base de corticosteroi-
des, mas, quando interrompia o tratamento, vol-
tava tudo ao mesmo. Experimentou, sem sucesso, 
pomadas à base de plantas e diversas infusões 
receitadas por ervanárias e homeopatas. Atual-
mente, consegue controlar as descamações com 
hidratantes e outros cosméticos, em conjunto com 
fármacos à base de cortisona. "Gasto em média 50 
euros por mês. Muitos produtos são considerados 
um luxo ou tratamentos de beleza, pelo que não 
são comparticipados. Acabam por ser proibitivos 
para grande parte dos doentes”, adverte Fernando.
As azeitonas, alguns enchidos e os amendoins in-
tensificam-lhe as descamações e a comichão, pelo 
que procura evitar estes alimentos. “Mas a pressão 
nervosa é o que mais influencia a doença. A comi-
chão torna-se, por vezes, desesperante, acabando 
por formar feridas”, explica. 
No início, foi muito difícil lidar com a doença, mas 
adaptou-se e deixou de preocupar-se com as ob-
servações de terceiros. "É importante não se deixar 
afetar pelo olhar dos outros", recomenda a quem 
sofre deste problema. 

psoríase. Nestes pacientes, as cé-
lulas T, um tipo de glóbulo bran-
co, atacam as células da pele, que 
reagem de forma exacerbada e 
passam a reproduzir-se com mais 
frequência. 
■ Numa situação normal, a rege-
neração das células da pele demo-
ra 21 a 28 dias. Nos pacientes com 
psoríase, este processo dura ape-
nas dois a seis dias, o que leva ao 
aparecimento de células não ma-
duras à superfície da pele e placas 
vermelhas com escamas. 
■ Mas existe outro fator que pode 
desencadear psoríase: uma infe-
ção da garganta por estreptoco-
cos. Este tipo de psoríase é mais 
comum nas crianças e nos jovens 
adultos e manifesta-se através de 
pequenas pápulas rosa ou ver-
melhas de dois milímetros a um 
centímetro de diâmetro no pei-
to, nos braços, nas pernas ou no 

A doença não é contagiosa e, na 
maioria dos casos, tem pouca gra-
vidade. Mas pode afetar a qualida-
de de vida, pois, além de comichão 
e dor, pode gerar mal-estar psico-
lógico. Por vezes, surgem com-
plicações, como inflamações nas 
articulações (artrite psoriática). 
Embora não exista cura definiti-
va, há tratamentos para aliviar os 
sintomas. 

Hereditária num terço 
dos casos
■ Não se conhece a causa exata da 
psoríase, mas sabe-se que estão 
envolvidos fatores genéticos: um 
em cada três pacientes tem fami-
liares com o mesmo problema. 
■ Foram identificados genes espe-
cíficos que fazem com que uma 
pessoa seja mais vulnerável e que, 
em combinação com alterações 
do sistema imunitário, causam 
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psoríase

couro cabeludo (psoríase gutata).  
No geral, o problema desapare-
ce de forma espontânea após a 
infeção, embora possa, nalguns 
pacientes, degenerar em psoríase 
crónica em placas.

diagnóstico pela visão
■ Na maioria dos casos, a observa-
ção da inflamação e descamação 
e zonas da pele afetadas permite 
estabelecer o diagnóstico. O mé-
dico de família também avalia a 
gravidade da doença, medindo o 
seu impacto no bem-estar físico, 
psíquico e social do doente. Verifi-
ca ainda se existem complicações 
associadas, como artrite.
■ Na dúvida, poderá pedir uma 
biópsia da pele, para determinar 
o tipo exato de psoríase ou excluir 
outros problemas de pele, como 
dermatite seborreica, infeção por 
fungos ou eczema. 
■ Caso o paciente se queixe de 
dores nas articulações, um raio-X 
permite detetar uma eventual ar-
trite desencadeada pela psoríase. 
■ Se subsistirem dúvidas quanto 
ao diagnóstico, convém consultar 
um dermatologista. O mesmo se 
recomenda em situações severas 
que não melhorem com tratamen-
tos tópicos ou afetem gravemente 
a qualidade de vida do paciente.
■ Os doentes com lesões que ocu-
pem mais de 10% da superfície do 
corpo, com psoríase gutata (que 
requer fototerapia), com uma va-
riante da doença que gere lesões 
com pústulas (bolhas), ou com 
problemas graves nas unhas, se 
deixarem de ser funcionais, devem 
também ser encaminhados para o 
especialista.

alívio dos sintomas
■ Os tratamentos visam melho-
rar os sintomas e a aparência da 
pele, mas não curam a doença.  
A escolha do tratamento depende 
do tipo e da gravidade da psoría-
se, mas também da área do corpo 
afetada. Muitas vezes, é necessária 
uma combinação de tratamentos, 
podendo estes demorar algumas 

>

"Há pacientes impedidos 
de frequentar piscinas 
e ginásios, porque os 
dirigentes receiam reações 
negativas dos restantes 
utilizadores"

Apoio psicológico a doentes   225 506 070

Quais os principais objetivos da asso-
ciação?
Pretendemos que doença seja reconhe-
cida como crónica e queremos divulgá-
-la para acabar com os preconceitos. 
A associação presta assistência emocional 
e aposta na troca de experiências através 
do seu sítio na Net (www.psoportugal.
com), da página no Facebook e de serviço 
telefónico, graças a um acordo celebrado 
com a Voz de Apoio. Estamos também a 
negociar um espaço para consultas de 
dermatologia e apoio psiquiátrico.

os pacientes devem consultar o médico 
de família ou um especialista?
A psoríase é geralmente tratada pelo mé-
dico de família. Apenas os casos severos 
são encaminhados para dermatologistas. 
Mas há falta de dermatologistas no Servi-
ço Nacional de Saúde: nalguns hospitais, 
as listas de espera são longas. Chegam a 
ser de um ano para a primeira consulta. 
Outro problema prende-se com a dispen-
sa de medicamentos em meio hospitalar, 
nomeadamente os biológicos. Não per-
cebemos porque os dispensam de forma 
fracionada. Não traz benefícios financei-
ros para o hospital e duplica as desloca-
ções do doente ao hospital e as faltas ao 
trabalho. 

“É preciso acabar  
com os preconceitos”

TESTE SAÚDE ENTREVISTA
Vítor Baião, Presidente da Associação Portuguesa 
da Psoríase

em que medida a psoríase afeta
os pacientes?
As lesões visíveis traumatizam pelo olhar re-
lutante dos outros. Há pacientes impedidos 
de frequentar piscinas e ginásios. Também 
conheci um talhante que foi despedido por 
apresentar psoríase nas mãos. É preciso re-
solver este desconhecimento. 
Por outro lado, é uma vida a tomar medi-
camentos. Esta doença requer, no mínimo, 
quatro consultas por ano. Os medicamentos 
são comparticipados a 90 por cento. Mas os 
champôs e os cremes são os que mais pesam 
na fatura. Estes auxiliares terapêuticos não 
são comparticipados e estão sujeitos a uma 
taxa de 23% de IVA. Os tratamentos nunca 
ficam por menos de 100 ou 200 euros por 
ano. Deveria haver ajuda para comprar estes 
produtos cosméticos, pelo menos, nalguns 
casos. Há pessoas que não se tratam conve-
nientemente por falta de meios económicos.
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Pele hidratada
e vida muito tranquila

´ A psoríase, que se manifesta quase sempre 
em placas, não é grave nem contagiosa. Mas é 
importante ir ao médico e seguir os tratamentos 
recomendados, geralmente de aplicação tópica.

´ Procure hidratar bem a pele. Reduz a comi-
chão e pode aumentar a eficácia dos tratamen-
tos tópicos receitados.

´ Evite bebidas alcoólicas. Alguns estudos su-
gerem um risco acrescido de doenças do fígado 
nos pacientes com psoríase.

´ Uma boa alimentação e exercício físico re-
gular reduzem o risco de diabetes e de doenças 
cardiovasculares, problemas frequentes em por-
tadores daquela doença.

´ Quando a doença afeta psicologicamente e 
a autoestima, é importante procurar apoio pro-
fissional. A troca de ideias e de experiências com 
outros pacientes também pode ajudar a enfren-
tar a situação. 

TESTE SAÚDE AcoNSElHA

semanas até produzirem efeito.
■ Os corticosteroides, em combi-
nação com vitamina D ou análo-
gos, constituem o tratamento mais 
eficaz para diminuir a produção 
de células da pele e reduzir a in-
flamação e comichão. Caso não 
sejam suficientemente eficazes, 
recorre-se a fototerapia, compri-
midos ou injeções. Estes medica-
mentos podem ou não ser bioló-
gicos.
■ A fototerapia tem-se revelado 
eficaz em pessoas com psoríase 
gutata ou em placas que não res-
pondem aos tratamentos tópi-
cos, desde que não tenham risco 
de desenvolver cancro cutâneo. 
Consiste em sessões com raios 
ultravioleta UVA ou UVB durante 
alguns minutos, três vezes por se-
mana, ao longo de seis a oito se-
manas. 

medicação controlada
■ Em pacientes com psoríase se-
vera, cuja qualidade de vida seja 
muito afetada ou que não me-
lhorem com fototerapia, poderá 
optar-se por medicamentos orais 
ou injetáveis. O metrotrexato é a 
substância de primeira escolha, 
já que, ao inibir o funcionamento 
do sistema imunitário, diminui a 
produção de células da pele. Mas 
estes tratamentos não são isentos 
de efeitos secundários: podem 
afetar o fígado e a função renal, 
e são contraindicados a grávidas, 
pelo risco de malformações do 
feto. Requerem, por isso, uma vi-
gilância apertada. A ciclosporina, 
outra substância usada na psoría-
se, reduz as defesas do organismo 
e pode aumentar a pressão arte-
rial e o risco de linfoma. 
■ Recentemente, surgiram tera-
pias biológicas, produzidas por 
engenharia genética, que visam 
suprimir componentes específi-
cos do sistema imunitário. Em-
bora eficazes, o paciente poderá 
ficar mais vulnerável a infeções, 
pelo que deve fazer análises para 
reavaliar a situação.
■ Em 5 a 7% dos casos, a psoría-

se degenera em artrite, devendo, 
neste caso, consultar-se um reu-
matologista. Ao atacar as articu-
lações, nomeadamente das mãos 
e dos pés, e nalguns casos, dos 
joelhos, das costas e do pescoço, 
pode ser uma causa importante 
de incapacidade, devido à dor e 
diminuição da mobilidade. Se-
gundo vários estudos, o metotre-
xato e a sulfasalasina em doses 
elevadas são as únicas substân-
cias eficazes contra a artrite pso-
riática.

ansiedade e depressão
■ Muitos pacientes sofrem de an-
siedade, falta de autoestima, de-
pressão e tendências suicidas.
■ Verificou-se ainda que a psor-
íase aumenta o risco de doença 
cardiovascular e disfunção erétil. 
Nos casos graves, há maior peri-
go de trombose e cancro de pele. 
Por isso, é essencial ir ao médico 
e não desistir dos tratamentos, 
mesmo que demorem a produzir 
efeitos.
■ A aceitação social é  importante 
para os pacientes. Não os olhe de 
lado, nem os afaste: a doença não 
é contagiosa.

não Se deixe aGarrar Pela PUbliCidade
peixe come peles

´  Os tratamentos com peixe-garra es-
tão na moda. Embora alguns estudos 
sugiram que o risco de transmissão 
de doenças é muito baixo, o serviço 
nacional de saúde britânico não ex-
clui totalmente esta possibilidade.  
Por isso, não os recomenda a pessoas 
com psoríase, eczema ou outro proble-
ma nos pés e nas pernas, como cortes, 
feridas, verrugas ou micoses.

´  O recurso ao peixe-garra também é 
contraindicado em caso de diabetes, 
doenças virais transmissíveis pelo san-
gue (como sida ou hepatite) ou quando 
o sistema imunitário está fragilizado.

A pedicure com peixe-garra não é 
aconselhável em caso de psoríase


