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APRESENTAÇÃO
A União das Associações de Porta-
dores de Psoríase do Brasil  - Pso-
ríase Brasil - é uma organização 
civil sem fins lucrativos oficializa-
da como entidade em 2010 com 
o propósito de congregar associa-
ções regionais que atuam em prol 
dos pacientes com psoríase e tra-
balhar nacional e internacional-
mente pela causa, representando 
o interesse das associações locais 
e dos cidadãos brasileiros que so-
frem com a doença. Ao término de 
2016, a entidade reunia sete asso-
ciações regionais e apontava para a 
filiação de novos grupos regionais 
que trabalham pela causa. 
A atuação da entidade engloba 
ações estratégicas em advocacy, 
comunicação, relações interinsti-
tucionais com entidades brasileiras 
e estrangeiras, desenvolvimento de 
pesquisas, capacitação, manuten-
ção de banco de dados, realização 
da Campanha do Dia Mundial da 
Psoríase e de seminários, cadastro 
nacional de pacientes e a dissemi-
nação constante de informações 
sobre psoríase e artrite psoriásica. 
Desde 2014 a Psoríase Brasil tem 
pautado suas ações pela implemen-
tação da Resolução da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), quando 
em sua 67ª Assembleia reconhe-
ceu a psoríase como “uma doença  
crônica grave, incapacitante, não 
transmissível, dolorosa, desfigu-
rante e para a qual ainda não existe 
cura” (Resolução WHA67.9 da As-
sembleia Mundial da Saúde). 
Em 2016, as atividades realizadas 
pela Psoríase Brasil seguiram guia-
das pela Resolução da OMS, ainda 
não implantadas no país, e pelas 
informações proporcionadas e re-
comendações sugeridas pelo “Re-
latório Global sobre a Psoríase” 
produzido pela OMS. O documen-
to traz um diagnóstico da doença, 
que afeta globalmente cerca de cem 
milhões de pessoas, e posiciona a 
psoríase como um caso de saúde 
pública que provoca o sofrimento 
de milhões de indivíduos mundial-
mente pelo diagnostico incorreto 
ou tardio, pelas opções inadequa-
das de tratamentos e/ou pela falta 
de acesso a eles, e pelo estigma e a 
exclusão social àqueles que tem a 
doença. O Relatório foi elaborado 
pela OMS para fornecer aos deci-
sores políticos e às associações que 
trabalham pela causa soluções para 
melhorar os cuidados de saúde e 
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a inclusão social dos pacientes de 
psoríase.
Para executar sua missão em 2016, 
a Psoríase Brasil teve um trabalho 
ativo de diálogo e encaminhamen-
to de demandas acerca da causa 
junto ao Congresso Nacional, Mi-
nistério da Saúde, governos locais, 
entidades nacionais e internacio-
nais, entre outros agentes. Cum-
prindo uma agenda extensa e va-
riada de trabalho, seus diretores, 
com o apoio de assessores e profis-
sionais devidamente capacitados, 
realizaram uma série de atividades 
ao longo do ano.  
Entre as ações de advocacy, a enti-
dade buscou diálogo com o Minis-
tério da Saúde, cobrando respostas 
às demandas encaminhadas em 
2015 e 2016 à Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC). A Psoríase Bra-
sil trabalhou na busca de apoio da 
CONITEC e de parlamentares para 
a criação de um Grupo de Traba-
lho (GT), indicado a ser formado 
em junho de 2015 após Audiência 
Pública sobre Psoríase realizada no 
Congresso Nacional, e pela oferta 
de tratamento de fototerapia às 
pessoas que têm psoríase. Embora 
incluso no Protocolo Clínico e Di-
retrizes Terapêuticas no tratamen-
to da psoríase, oferecido pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), faltam 
equipamentos e há pouca oferta de 
fototerapia em diversos Estados da 
Federação. A Psoríase Brasil tam-
bém pautou o trabalho pela busca 
da inclusão de medicamentos imu-

nobiológicos a serem oferecidos 
pelo sistema público de saúde, en-
tre outros pleitos.
A Associação seguiu executando o 
trabalho “corpo-a-corpo” no Con-
gresso Nacional para sensibilizar 
parlamentares, o que resultou na 
conquista de novos apoiadores à 
causa e na ampliação das ações 
promovidas para o Dia Mundial 
da Psoríase. Em 2016, além das ati-
vidades de sensibilização e infor-
mação realizadas no Espaço Mário 
Covas, foi realizado um Simpósio 
sobre Psoríase juntamente com a 
Sociedade Brasileira de Dermato-
logia (SBD), parlamentares e mé-
dicos especialistas, e uma série de 
ações para a Campanha do Dia 
Mundial orquestradas com as as-
sociações regionais de pacientes 
com psoríase. Como entidade na-
cional agregadora das associações 
locais, a Psoríase Brasil assessorou 
com envio de materiais informa-
tivos unificados, divulgação via 
redes sociais e pela imprensa e de-
mais ações de apoio. 
Outro avanço emblemático ocorri-
do no exercício passado foi a for-
malização do Conselho Científico 
da entidade durante o 71° Con-
gresso da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD), na cidade de 
Porto Alegre (RS), em setembro, 
quando médicos especialistas pas-
saram a fazer parte do Conselho 
da Associação. Internacionalmen-
te, destaque-se o convite realizado 
pela Federação Internacional das 
Associações de Psoríase - IFPA (In-

APRESENTAÇÃO
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ternational Federation of Psoriasis 
Association) - para que a Psoría-
se Brasil apresentasse seu case na 
reunião anual da que reúne as en-
tidades de psoríase no mundo, que 
ocorreu em Genebra em paralelo à 
programação oficial da 69ª Assem-
bleia Mundial da Saúde da Organi-
zação Mundial de Saúde - OMS, no 
final de maio. 
A Psoríase Brasil foi escolhida pela 
IFPA para expor às demais asso-
ciações mundiais seu trabalho pelo 
prestígio da atuação coordenada da 
Associação em busca de compro-
metimento do poder público com 
a causa, a luta contra o preconceito 
e a disseminação de informações, o 
fortalecimento das associações re-
gionais, a pesquisa e a compilação 
de dados, e o trabalho conjunto de-
senvolvido com o apoio e a parti-
cipação da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SDB).
Ciente sobre a importância da 
Comunicação para o trabalho da 
entidade em prol da disseminação 
de informações, contra o precon-
ceito e para o fortalecimento da 
opinião pública sobre o tema, a 
Psoríase Brasil, seguiu investindo 
fortemente em comunicação on-
line e off-line. A visão estratégica 
da entidade de ampliação do pla-
nejamento e execução de um pro-
jeto de Comunicação 360° oca-
sionou no fortalecimento de suas 
redes sociais, no desenvolvimento 
de peças digitais, na realização de 
eventos, no investimento em as-
sessoria de imprensa, na produ-

ção de vídeos e materiais infor-
mativos, e na utilização de demais 
ferramentas. 
Foram promovidas campanhas de 
conscientização, pesquisas com os 
pacientes, divulgação na imprensa 
sobre a causa e acerca do trabalho 
da entidade, a realização de even-
tos locais e nacionais para marcar 
o Dia Mundial da Psoríase 2016, 
entrega de ofícios ao poder público 
e a elaboração da primeira newslet-
ter da Psoríase Brasil encaminhada 
a extenso mailing em dezembro de 
2016. Investimento em Comuni-
cação por parte das associações de 
pacientes está entre as Recomen-
dações do Relatório Global produ-
zido pela OMS.
Neste relatório anual, a Psoríase 
Brasil descreve as principais ativi-
dades realizadas em 2016. As ações 
de destaque são apresentadas mês 
a mês e ilustradas por imagens. 
Também foram criadas sessões 
próprias para as áreas: Gestão e 
Qualificação, Comunicação Digi-
tal e Assessoria de Comunicação. 
O presente documento, além de 
ser uma prestação de contas, tem 
como objetivo registrar a trajetó-
ria da entidade para preservar sua 
história e também contribuir so-
cialmente enquanto organização 
do terceiro setor, podendo servir 
de benchmarking a outras entida-
des da mesma natureza. Além dis-
so, dá transparência ao que se está 
promovendo no Brasil em termos 
de políticas públicas para pacientes 
com psoríase. 

APRESENTAÇÃO
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ATIVIDADES MÊS A MÊS 
Janeiro 

O Psoríase Brasil iniciou 2016 de-
senvolvendo seu planejamento de 
atividades e definindo como tema 
central de trabalho: o acesso difi-
cultado dos pacientes de psoríase 
a tratamentos públicos e privados. 
Para isso, a entidade elencou as 
demandas a serem apresentadas à 
CONITEC e planejou a realização 
de enquetes sobre o acesso a tra-
tamentos para mapear a realidade 
dos pacientes no Brasil. A Asso-
ciação também deu seguimento às 
demandas pendentes de 2015 jun-
to à Comissão, como a formação 
do Grupo de Trabalho. 
A Psoríase Brasil pautou o traba-
lho de advocacy com parlamenta-
res para agilizar a tramitação, na 
Câmara dos Deputados, do Proje-
to de Lei 3639/2015, do deputado 
Rogério Rosso (DF), que visa a ins-
tituir o Programa Nacional de Re-
ferência em Tratamento da Psorí-
ase. O PL foi apresentado na Mesa 
Diretora da Câmara em 19 de no-
vembro de 2015.  A entidade tam-
bém trabalhou pela busca de apoio 
de parlamentares à promoção do 
Dia Mundial da Psoríase 2016 e 
pela atenção dos parlamentares às 

políticas públicas em saúde ofere-
cidas nos seus estados. A constante 
administração do cadastro nacio-
nal e a interligação dos meios de 
comunicação digital também fize-
ram parte do planejamento anual. 
A Psoríase Brasil divulgou a Reso-
lução da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) para a in-
clusão de novos processos no Rol 
de Procedimentos e Eventos em 
Saúde para a cobertura obrigatória 
dos Planos de Saúde a determina-
das doenças, que incluiu a artrite 
psoriásica e outras comorbidades 
ocasionadas pela psoríase.  Pelas 
redes sociais e pelo site da entida-
de foi veiculada a entrada em vi-
gor, em 02/01/2016, da Resolução 
da ANS com os 21 novos procedi-
mentos, incluindo exames labora-
toriais, medicamento para câncer e 
a ampliação do número de consul-
tas determinados especialistas. A 
informação, que beneficiou cerca 
de 50,3 milhões de consumidores 
em planos privados de assistência 
médica, teve alcance orgânico pela 
fanpage da Associação a mais de 
seis mil pessoas. A artrite psoriá-
sica e a Doença de Crohn foram 
inseridas no novo “rol” com a am-



8

pliação de exames laboratoriais e a 
inclusão de terapia imunobiológi-
ca subcutânea. 
Outras informações trabalhadas 
pelas redes sociais e site da Pso-
ríase Brasil foram a prorrogação 
da Consulta Pública CONITEC/
SCTIE Nº 37/2015 até 02/02/2016 
sobre a proposta de incorporação 
do Medicamento Golimumabe ao 
tratamento da Artrite Psoriásica e 
o resultado da enquete promovida 
pela entidade sobre os efeitos da 
psoríase na vida sexual dos pacien-
tes. Houve o início do mapeamen-
to sobre a  Único de Saúde (SUS) 
de fototerapia à psoríase. A enque-
te foi realizada pelo portal da en-
tidade, com chamada e divulgação 
pelas suas redes sociais. Embora 
haja a indicação do tratamento fo-
toterápico à psoríase, grande parte 
da rede pública não dispõe de tal 
tratamento. A pesquisa visou a co-
leta de informações que servissem 
de subsídio ao trabalho da Psoríase 
Brasil junto ao poder público.   
No final de janeiro iniciou a di-
vulgação e a chamada à população 
para participar da Enquete promo-
vida pela CONITEC para atualizar 
os Protocolos Clínicos e as Dire-
trizes Terapêuticas – PCDTs - pu-
blicados em 2012/2013 de algumas 
doenças, entre as quais, a psoríase 
foi incluída. Pela primeira vez, o 
Ministério da Saúde inseriu a pso-
ríase em Enquete direcionada à 
população para servir de subsídio, 
entre outros fatores, à atualização 
dos PCDTs. A chamada foi difun-

dida pelas redes sociais, site, via 
assessoria de imprensa e por envio 
de e-mail ao mailing da Psoríase 
Brasil, incentivando pacientes a 
participarem da Enquete com suas 
contribuições.  
A chamada pública à Enquete co-
meçou em 26/01/2016 com data 
inicial de término programada 
para 29/02/2016, posteriormente 
prorrogada para 11/03/2016. Par-
ticiparam da Enquete 35 Protoco-
los publicados pelo Ministério da 
Saúde entre 2012 e 2013. Ao final 

Enquete digital promovida pela 
Psoríase Brasil

Divulgação da Enquete da CONITEC
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da Enquete contatou-se que a pso-
ríase foi a doença que obteve maior 
número de contribuições, regis-
trando 342. 
Além de divulgar a chamada, por 
meio de sua assessoria de im-
prensa, a Psoríase Brasil buscou 
informar à população os medi-
camentos que todavia não esta-
vam  inseridos no último PCDT. 
Entre eles: um medicamento tó-
pico (calcipotriol + dipropionato 
de betametasona) e os medica-
mentos biológicos (adalimumabe, 
efalizumabe, etanercepte, inflixi-
mabe  e ustequinumabe), já dis-
ponibilizados à época pela rede 
pública para tratamento à Artrite 
Psoriásica.  Também houve des-
taque ao fato de que a atualização 
do PCDT da psoríase era uma de-
manda da Psoríase Brasil, de es-

pecialistas e pacientes nos últimos 
três anos perante o Ministério da 
Saúde. A Portaria 1.229, publica-
da no Diário Oficial da União de 
05 de novembro de 2013, regula as 
diretrizes do SUS ao tratamento à 
psoríase. A informação circulou 
na imprensa nacional.

Resultado da Enquete da CONITEC

Clipping de imprensa da notícia sobre Enquete CONITEC
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Fevereiro 
Com foco na Resolução da OMS 
acerca do impacto da psoríase na 
vida de seus pacientes, a Psoríase 
Brasil promoveu campanha pela 
sua página no Facebook chaman-
do as pessoas a exporem o que sig-
nificava ter psoríase. O post teve 
alcance de mais de 12 mil pessoas 
e obteve dezenas de compartilha-
mentos e comentários. O resulta-
do da participação dos pacientes 
ao completar a frase ”Ter Psoríase 
Significa...” rendeu um vídeo veicu-
lado pela Psoríase Brasil em telões 
expostos em seu estande no evento 
da campanha do Dia Mundial da 
Psoríase, realizado em Brasília (em 
outubro) e também no espaço ce-
dido pela Sociedade Brasileira de 
Dermatologia - SBD, no 71° Con-
gresso da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD), que ocorreu 
em setembro, em Porto Alegre.
A Associação também divulgou a 
prorrogação da Enquete da CONI-
TEC sobre  a atualização dos PC-
DTs.

Março
Com os dados coletados por en-
quetes, pesquisas e banco de da-
dos da Psoríase Brasil, foi pro-
duzido um infográfico sobre a 
doença. O material foi desenvol-
vido por um designer para servir 
como material informativo a ser 
divulgado e distribuído ao públi-
co, a parlamenteares e à impren-
sa. O infográfico foi entregue em 

abril a deputados e senadores em 
uma ação de advocacy da Psorí-
ase Brasil no Congresso Nacio-
nal. Posteriormente, o material 
foi utilizado para produção de 
um vídeo amplamente promovi-
do em eventos, nas redes sociais e 
também entregue na Campanha 
do Dia Mundial 2016. 
A expansão do prazo da Enquete 
da CONITEC sobre a atualiza-
ção dos PCDTs, que encerrou em 
11/03, foi novamente divulgada.

Post pesquisa “Ter Psoríase 
significa...” 

Post utilizado nas redes sociais para 
informar prorrogação da Enquete
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Abril 
Em 06 de abril, a presidente e o vi-
ce-presidente  da Psoríase Brasil, 
Gládis Lima e José Célio Silvei-
ra Peixoto, estiveram em  Brasília 
para se reunir com parlamentares e 
pleitear apoio à causa dos portado-
res de psoríase e a implementação 
da Resolução da OMS. A direção 
da entidade solicitou a deputados 
de estados que não dispunham de 
tratamento de fototerapia aos do-
entes alguma forma de inserir a de-

manda em suas pautas legislativas. 
A missão foi acompanhada pela 
assessora de Comunicação, Ana 
Paula Dixon, e pelo Coordenador 
da Psoríase Brasil, Jonas Flores. 
Em agenda marcada com deputa-
dos, a Associação entregou como 
pauta central a reclamação da falta 
de oferta pelo SUS de tratamento 
de fototerapia aos portadores de 
Psoríase, o que resulta no não cum-
primento do Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 

Infográfico produzido pela 
Psoríase Brasil

Post sobre a nova data de término da 
Enquete da CONITEC
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Houve agenda com deputados dos 
estados  nos quais o DATASUS 
- Sistema de Informações do Sis-
tema Único de Saúde - apontava 
não haver oferta desse tratamento, 
conforme dados apresentados pelo 
Sistema: 

Segundo dados Datasus, um 
total de 32.170 sessões de foto-
terapia foram realizadas com 
registro de utilização pelo CID 
10 de psoríase, representando 
36,5% de todas as fototerapias 
realizadas em 2012.  Anali-
sando a distribuição das ses-
sões de fototerapia no territó-
rio nacional, observamos que 
alguns estados não possuem 
registro de realização de foto-
terapia. A figura abaixo apre-
senta este resultado.

Em 2012, 92% das sessões de 
fototerapia concentraram-se 
em 5 estados Brasileiros (SP,-
DF,RJ,MG, RS).  Os demais 
estados brasileiros não apre-
sentaram registro de realiza-
ção .de sessões de fototerapia 
no ano de 2012 (PE,CE,R-

N,RO,AC,AM,RR,PA,AP,-
TO,MA,PI,PB,AL,ES,MS).
Em 2013, os mesmos estados 
permanecem com realização de 
sessões de fototerapia, acresci-
dos dos estados de PE, CE e RN, 
que representam 1,5% das ses-
sões realizadas neste ano. 

Entre os materiais entregues, a 
Psoríase Brasil fez chegar aos par-
lamentares o infográfico e a Carta 
da SDB apoiando a organização 
e cobrando a falta de avanços da 
criação do GT para discussão e 
aprovação dos medicamentos imu-
nobiológicos no Rol do SUS para o 
tratamento da psoríase. 
A suposta criação do GT deveria 
ser resultado da Audiência Pública 
realizada  em 03 de junho de 2015 
pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado Federal, quando 
foi definida a criação do Grupo no 
prazo máximo de 60 dias. O GT 
ainda não criado seria integrado 
por: representantes da CONITEC, 
membros da SBD, profissionais do 

Post criado para as redes digitais da 
Psoríase Brasil
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Hospital das Clínicas de São Pau-
lo e por representantes da Psoría-
se Brasil. Embora a pauta sobre o 
GT fosse direcionada aos senado-
res Waldemir Moka (MS) e Ana 
Amélia Lemos (RS), pelo fato de 
ambos terem participado da Au-
diência Pública, outros parlamen-
tares também receberam o ofício. 
Senadores e deputados contata-
dos apresentaram apoio à Psoríase 
Brasil quando a entidade esteve no 
Congresso Nacional, em outubro 
de 2015, na mobilização pelo Dia 
Mundial da Psoríase.
A presidente Gládis Lima deu en-
trevistas às rádios EBC e Agên-
cia Rádio Web sobre a agenda em 
Brasília e trabalho da entidade. 

Houve reunião com os parlamen-
tares: deputado Carlos Manato 
(ES); deputada Carmen Zanot-
to (SC); deputado André Abdon 
(AP); deputado Marcos Rotta 
(AM); deputado Edmilson Rodri-

gues (PA); deputado João Henri-
que Dias (AL); deputado Efraim 
Filho (PB); Átila Lira (PI); depu-
tado Tiririca (SP); senadora Ana 
Amélia Lemos (RS) e senador 
Waldemir Moka (MS).

Materiais entregues a parlamentares

Agenda no Congresso Nacional 
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Entre os dias 13 e 15 de abril foi 
realizado o 2° Encontro Nacional 
com Associações de Paciente de 
Psoríase realizado em São Paulo. 
Na ocasião, foram realizadas duas 
Assembleias Gerais, nas quais além 
das prestações de contas, as enti-
dades apresentaram o balanço das 
ações realizadas e projetaram ta-
refas para o ano. Outro evento de 
destaque foi a participação no III 
Workshop sobre Medicamentos 
Biológicos “O Foco é o Paciente”. 

Maio 
A Psoríase Brasil foi convidada 
pela IFPA (International Federa-
tion of Psoriasis Association) para 
apresentar, em Genebra, o traba-
lho que tem realizado em prol dos 
pacientes e pela implementação da 
Resolução da OMS. O tema da reu-
nião da IFPA foi “Um forte vento de 
mudança” e ocorreu em paralelo a 
69ª Assembleia Mundial da Saúde, 
entre 23 e 28 de maio. O evento da 
IFPA teve como foco a Resolução 
da OMS e o Relatório Global sobre 
Psoríase, à época, recém-publica-
do pela OMS. A presidente da As-
sociação preparou a exposição “Do 
mundo real exemplo de mudança 
em Ação”,  informando as ações dos 
últimos anos, sobretudo a partir de 
2014, e ilustrando a apresentação 
com vídeos, gráficos e imagens. A 
exposição ocorreu em 26/05/2016 
no Hotel Intercontinental. 
O convite da IFPA deu-se pelo 
prestígio da atuação coordenada 

da Associação em busca de com-
prometimento do poder público 
com a causa, a luta contra o pre-

Psoríase Brasil em agenda com 
parlamentares 

Gládis Lima apresenta Psoríase Brasil 
em Genebra no encontro da IFPA
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conceito, o fortalecimento das as-
sociações regionais, a pesquisa,  a 
compilação de dados e o trabalho 
conjunto com a SDB.  A Psoríase 
Brasil foi a única entidade interna-
cional associada à IFPA convidada 
a apresentar seu case. 

Junho 
A Psoríase Brasil participou da 
eleição da nova diretoria da IFPA 
para a secretaria geral, quando foi 
eleita a Sra. Silvia Barrio, da Argen-
tina. A Psoríase Brasil foi apresen-
tada no evento realizado em Portu-
gal como case de sucesso mundial 
pelo seu trabalho de advocacy, pela 
implementação da Resolução da 
OMS. O lema da reunião da IFPA 
foi “Quebrando barreiras para as 
pessoas com Psoríase”,  um dos ob-
jetivos das campanhas da Psoríase 
Brasil.  A Psoríase Brasil foi repre-
sentada pelo vice-presidente Célio 
Silveira que, na oportunidade, pro-
moveu a aproximação da Associa-
ção com as demais entidades filia-
das à IFPA. 
Nesse mês a Psoríase Brasil refor-
mulou seu site dando um aspec-
to mais moderno à plataforma. A 
Associação também organizou sua 
participação no 71° Congresso da 
Sociedade Brasileira de Dermato-
logia (SBD) realizado em setem-
bro, em Porto Alegre. A instituição 
formatou a criação de seu Comitê 
Científico, que veio a ser criado 
oficialmente no referido Congres-
so. Ainda em junho a deputada Ra-

quel Muniz (MG) foi designada re-
latora, na Comissão de Seguridade 
Social e Família, do Projeto de Lei 
3639/2015 apresentado pelo depu-
tado Rogerio Rosso (DF) em 19 de 
novembro de 2015 para instituir o 
Programa Nacional de Referência 
em Tratamento da Psoríase. A Pso-
ríase Brasil esteve em contato com 
a deputada após sua indicação, 
colocando-se à disposição para 
quaisquer auxílio de informações 
que a deputada necessitasse.
Ainda em junho, no dia 18, a Pso-
ríase Brasil, a convite da Novartis, 
participou do evento Clear: IL17 
Launch Meeting. Na ocasião, ao 
Coordenador da Psoríase Brasil,  
Jonas Leandro Flores, foi oportu-
nizado em dois momentos dife-
rentes a apresentação do trabalho 
da Psoríase Brasil. Na apresenta-
ção aos “sponsors” foram expostas 
pesquisas sobre o paciente, realiza-
do com base no banco de dados e 
cadastro nacional de pacientes. Na 
apresentação destinada a cerca de 
500 médicos dermatologistas, foi 
mostrado o resumo do trabalho 
realizado pela entidade, trazendo 
àqueles profissionais pontos im-
portantes da Resolução da OMS. 

Julho
Com foco na Resolução da OMS, 
a presidente da Psoríase Brasil, 
juntamente com vereador de Por-
to Alegre, José Freitas e seu asses-
sor parlamentar, reuniram-se com 
a Secretária Municipal de Saúde 
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Adjunta de Porto Alegre, Fátima 
Ali, para discutir a criação de um 
Programa de Atenção à Saúde das 
pessoas com Psoríase, de autoria 
do vereador. Após ampla discus-
são, a secretária propôs a formação 
de um Grupo de Trabalho para dar 
continuidade à proposta.
Neste mês também foi divulgado 
o resultado da Enquete promovida 
pela CONITEC para atualizar os 
Protocolos Clínicos e as Diretrizes 
Terapêuticas. A psoríase foi a doen-
ça que mais obteve contribuições: 
387 de 1.024 participações. 

Agosto 
Dia 24 de agosto a diretoria da As-
sociação foi a Brasília acompanhada 
do  Coordenador Jonas Flores e Ana 
Paula Dixon, Assessora de Comuni-
cação,  para se reunir com o repre-
sentante da Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde (OPAS) Dr. Lenildo 
de Moura e para ação de advocacy 

no Congresso Nacional. 
A reunião com a OPAS foi para 
buscar apoio à implementação da 
Resolução da OMS. Na oportuni-
dade, a Psoríase Brasil entregou 
ofício ao Dr. Lenildo de Moura, 
explicando a atuação da entidade 
desde a sua criação e, sobretudo, 
a importância da adesão da OPAS 
para o trabalho de advocacy da 
Psoríase Brasil para a implementa-
ção da Resolução da OMS no país. 

Reunião na Secretaria Municipal da 
Saúde de Porto Alegre (RS)

Ofício entregue a Lenildo de Moura, da OPAS
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A Associação também teve agen-
da com parlamentares sobre o PL 
que Institui o Programa Nacional 
de Referência em Tratamento da 
Psoríase e os preparativos para as 
ações do Dia Mundial da Psoríase 
2016, que até aquela data já conta-
va com o apoio da senadora Ana 
Amélia Lemos (RS) e da deputada 
federal Carmen Zanotto (SC).
A presidente da organização,  Glá-
dis Lima, conversou com Ana 
Amélia Lemos e informou que a 
atividade no Congresso Nacional, 
em 2016, pelo Dia Mundial da 
Psoríase seria mais ampla e exten-
sa. Também houve agenda com a 
deputada Raquel Muniz (MG), no-
meada relatora do PL pela imple-
mentação do Programa Nacional 
de Referência em Tratamento da 
Psoríase. 
Além dos parlamentares já conhe-
cidos, a Associação procurou o 
deputado federal Sinval Malheiros 
(SP), com quem estreitou relacio-
namento. O parlamentar, que ha-
via sido contatado na Campanha 
Mundial de 2015, passou a ser 
um forte aliado da Psoríase Brasil, 
apoiando, entre outras demandas, 
a realização do Simpósio sobre 
Psoríase pelo Dia Mundial, em ou-
tubro. 
A viagem a Brasília rendeu entre-
vista à rádio Band News FM do Rio 
Grande do Sul. No retorno, 27/08, 
a presidente da entidade esteve 
conversando com o jornalista An-
dré Machado, âncora do progra-
ma No Meio do Dia, por quase 16 

Gládis Lima e a senadora Ana 
Amélia Lemos

Deputada Raquel Muniz com Jonas 
Flores e Gládis Lima

Deputado Sinval Malheiros reunido 
com Psoríase Brasil
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minutos, o que resultou em ótima 
visibilidade à causa e à Associação.
A Psoríase Brasil deu início à orga-
nização do Dia Mundial da Psoríase 
2016 tanto em nível federal quanto 
regional. Em Brasília, a presidente 
da entidade e seus assessores se reu-
niram com fornecedores que, poste-
riormente, foram contratados para 
atender as demandas de ação da 
Campanha no Congresso Nacional. 
Na oportunidade foram contatados 
os parlamentares que garantiram à 
entidade o Espaço Mário Covas da 
Câmara dos Deputados. 
Ainda em agosto, a Associação en-
caminhou  manifestação à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) sobre a atualização do Rol 
dos procedimentos para o trata-
mento à psoríase.  Também foi 

conduzida a solicitação de apoio à 
Associação Médica Brasileira so-
bre a demanda entregue à ANS. 

Setembro 
A Psoríase Brasil esteve com es-
tande no 71° Congresso da Socie-

Gládis Lima durante entrevista à 
Rádio Band News RS

Documentos encaminhados à ANS
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dade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) realizado em Porto Alegre, 
entre 07/09 e 10/09. A Associação 
formalizou a criação do Conselho 
Científico da entidade em 08/09 
com assinatura de documento em 
cerimônia pública. Os médicos es-
pecialistas em Dermatologia, Dr. 
André Esteves de Carvalho, Dra. 
Cláudia Pires Amaral Maia, Dr.  
Paulo Antônio Oldani Felix e Dr. 
Marcelo Arnone, firmaram o do-
cumento juntamente com a presi-
dente da Associação, Gládis Lima, 
e o vice-presidente Célio Silveira. 
A cerimônia ocorreu no estande 
da Psoríase Brasil, espaço cedido 
pela SBD à participação da entida-
de no evento. 
No Congresso, a Associação se 
reuniu com representantes da SBD 
para organizar as ações conjuntas 
programadas entre as entidades 
para a Campanha do Dia Mundial 
2016. Ficou estabelecido que as 
instituições iriam promover con-
juntamente um Simpósio no Con-
gresso Nacional durante as ativida-
des planejadas para o Dia Mundial. 
À Psoríase foi determinada a busca 
de apoio dos parlamentares para 
reserva de um espaço apropriado à 
realização do Simpósio, atividades 
de comunicação e de advocacy.
A oficialização do Conselho Cien-
tífico da Psoríase Brasil teve desta-
que na mídia regional com inser-
ção no Jornal do Comércio, Jornal 
O Sul online e Rede Record. 
No Congresso, a presidente e o vi-
ce-presidente da Psoríase Brasil 

conheceram o médico dermatolo-
gista e professor universitário Dr. 
Fábio Andrade. O contato resul-
tou na aproximação do profissio-
nal com a entidade e culminou no 
evento em prol da Psoríase na ci-
dade de Rio Grande (RS), onde o 
médico atua. A ação foi realizada 
em 29/10/2016, justamente na data 
oficial estabelecida pela OMS para 
lembrar a causa.
Setembro foi o mês em que se in-
tensificou a organização das ações 
da Psoríase Brasil para o Dia Mun-
dial da Psoríase 2016. Foram orga-
nizadas ações conjuntas em mídia 
digital e assessoria de imprensa 

Oficialização do Comitê Cientifico da 
Psoríase Brasil
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entre a Associação e a SBD.  As as-
sessorias de comunicação das enti-
dades passaram a ter contato para 
a execução de um trabalho comum 
de criação de posts patrocinados 
para redes sociais, estratégias de 
assessoria de imprensa, entre ou-
tras ações.
A Psoríase Brasil contratou os for-
necedores de Brasília para o Dia 
Mundial: empresa para forneci-
mento de painel de LED de 10 me-
tros e totem a serem fixados no Es-
paço Mário Covas da Câmara dos 
Deputados, empresa de coordena-
ção de promotoras para entrega de 
materiais informativos durante os 
três dias de ação e fotógrafo profis-
sional para registro. 
A Associação iniciou a criação de 
um vídeo animado de 30 segundos 
para ser veiculado nas redes sociais 
e outro vídeo para ser projetado no 
Espaço Mário Covas da Câmara 
dos Deputados. A entidade tam-

bém contratou designer para cria-
ção de posts a serem usados no seu 
Facebook e Instagram,  criação de 
camisetas para o Dia Mundial 2016 
e elaboração de folders e cartazes a 
serem entregues em Brasília e pelas 
associações regionais de pacientes 
com psoríase.
Com sua assessoria de comuni-
cação, a Associação estabeleceu a 
estratégia de divulgação nacional 
e o trabalho conjunto com a SBD, 

Clipping

No centro Dr. Fábio Andrade com 
Gládis Lima e Celio Silveira
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ações para suas redes sociais, que 
tiveram reforço de gerenciamento 
e produção de conteúdo da Dixon 
Comunicação durante a Campa-
nha do Dia Mundial, e solicitou 
a criação artes de placas para fo-
tografias com apoiadores à causa, 
criação de novos posts para redes 
sociais e convites digitais.
A Psoríase Brasil também assesso-
rou as associações regionais para 
Campanha do Dia Mundial 2016, 
fornecendo materiais impressos, 
digitais e camisetas. Foi contratada 
gráfica para a execução das impres-
sões e houve envio de materiais pe-
los Correios a quatro associações 
regionais fizeram campanha. Cada 
entidade recebeu 2 mil folders im-
pressos, mil infográficos, 300 car-
tazes e 30 camisetas.
O Coordenador Jonas Flores atuou 
junto com a presidente da Psoríase 
Brasil, Gládis Lima, na organiza-
ção das ações do Dia Mundial em 
Brasília e no apoio as associações 
regionais que realizaram atos em 
prol do Dia Mundial. Ambos for-
mataram o Simpósio sobre a do-
ença a ser realizado durante o Dia 
Mundial da Psoríase 2016 e estive-
ram em contato permanente com 
parlamentares. O deputado Sinval 
Malheiros foi o parlamentar res-
ponsável pela solicitação de espaço 
no Plenário das Comissões da Câ-
mara dos Deputados à realização 
do Simpósio. 

Outubro 
O trabalho da Psoríase Brasil foi 

focado na realização de ações pelo 
Dia Mundial da Psoríase, celebra-
do em 29/10. As atividades da As-
sociação tiveram o objetivo de cha-
mar a atenção de parlamentares, 
decisores públicos e sociedade civil 
à causa, à divulgação do Dia Mun-
dial da Psoríase 2016, bem como as 
demandas e agendas a serem rea-
lizadas em Brasília no período em 
que a direção da entidade esteve 
na capital federal. Em 2016 o tema 
central do Dia Mundial da Pso-
ríase foi o acesso dificultado aos 

Materiais desenvolvidos para 
campanha 

Materiais criados pela assessoria de 
comunicação 
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tratamentos oferecidos pelo SUS. 
A Psoríase Brasil esteve no Con-
gresso Nacional, entre 25 e 27 de 
outubro. O alcance de público com 
a Campanha em Brasília foi de 40 
mil pessoas. 
Esse foi o primeiro ano no qual a 
entidade contou com o apoio for-
mal da SBD para o Dia Mundial da 
Psoríase. Juntas elas promoveram 
o Simpósio “Entendendo a psorí-
ase, desmistificando conceitos, as 
novas perspectivas de tratamento 
da doença e como alavancar a qua-
lidade na vida desses pacientes”, na 
Câmara dos Deputados, em 27/10.  
Participaram  Gládis Lima, presi-
dente da Psoríase Brasil, os mem-
bros do Conselho Científico da 
Psoríase Brasil,  Dr. Paulo Oldani 
Felix, dermatologista representan-
te da SDB, e Dr. Marcelo Arnone, 
dermatologista especialista em 
Psoríase. Também palestraram Cé-
lio  Silveira, vice-presidente Psorí-
ase Brasil e portador de psoríase; e 
o deputado federal Dr. Sinval Ma-
lheiros, anfitrião da Casa e parla-
mentar que apoiou oficialmente o 
Simpósio.
Durante a ação no Espaço Mário 
Covas, em Brasília, a Associação 
distribuiu 10 mil folders, 10 mil 
infográficos, conversou com parla-
mentares e com a sociedade civil, 
e instalou um painel de LED de 10 
metros e um totem para projetar 
vídeos produzidos para a campa-
nha do Dia Mundial da Psoríase 
2016. A Associação produziu cen-
tenas de fotos com parlamentares 

Campanha do Dia Mundial da 
Psoríase 2016

Simpósio sobre Psoríase realizado 
pelo Dia Mundial 

Campanha do Dia Mundial da 
Psoríase 2016
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e sociedade civil segurando placas 
que indicavam o apoio à causa.
Por solicitação da entidade, a Pso-
ríase Brasil teve audiência em 
26/10 com a Dra. Maria Inez Por-
deus Gadelha, Diretora do Depar-
tamento de Atenção Especializada 
e Temática da CONITEC/Ministé-
rio da Saúde para buscar apoio do 
Departamento à criação de um ca-
nal contínuo de diálogo com o Mi-
nistério da Saúde pela formação de 
um grupo multifuncional, em que 
representantes da sociedade, como 
a Psoríase Brasil e a Sociedade Bra-
sileira de Dermatologia, pudessem 
compartilhar com diferentes áreas 
do Ministério seus conhecimentos 
sobre a doença, seu impacto eco-
nômico e na qualidade de vida dos 
pacientes, as diferentes formas de 
tratamento, entre outros temas. O 
objetivo final é elaborar conjun-
tamente um Plano Nacional para 
Tratamento da Psoríase.
A ação no Congresso Nacional 
buscou apoio ao trabalho de advo-
cacy que a Psoríase Brasil tem de-
sempenhado há anos. Para isso, o 
ofício protocolado na CONITEC 
e entregue a 41 parlamentares en-
volvidos com a temática da saúde 
solicitou respostas aos pleitos que 
aguardam posicionamento do po-
der público. Entre eles: 

- Implementação da Resolu-
ção da OMS, de maio de 2014, 
que reconhece a psoríase como 
uma doença grave, incapaci-
tante, não transmissível, dolo-
rosa, desfigurante e para a qual 

não existe cura; 
- Oferta universal de trata-
mentos determinados pelo 
Protocolo Clínico de Diretrizes 
Terapêuticas (PCDTs);
- Indicação da CONITEC 
para  formação de um GT acor-
dado em Audiência Pública em 
junho de 2015 e ainda sem res-
posta; 
- Celeridade da CONITEC 
em relação à Enquete Pública 
realizada pela Comissão, en-
tre fevereiro e março de 2016, 
e direcionada à população para 
servir de subsídio, entre outros 
fatores, para atualizar os PC-
DTs publicados em 2012/2013 
de algumas doenças, sendo a 
psoríase a doença que recebeu 
mais participação popular na 
Enquete. Tal instrumento de-
verá resultar em uma Consul-
ta Pública para a inclusão de 
novos medicamentos e pro-
cedimentos ao tratamento da 
psoríase. Apesar da incessante 
cobrança ainda não há posicio-
namento público da Comissão 
sobre o tema.

O impacto da ação do Dia Mun-
dial da Psoríase em Brasília supe-
rou o alcance de 2015. O total de 
parlamentares atingidos em 2016 
foi 141.  Dos  26 partidos políticos 
presentes no Câmara, houve co-
municação com 23.
Enquanto a  Psoríase Brasil esteve 
em Brasília, associações regionais 
promoveram atos de conscienti-
zação e alusão ao Dia Mundial da 
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Psoríase 2016. Houve mobilização 
no Amazonas, Rio Grande do Sul, 
Paraná e Paraíba. A Psoríase Brasil 
forneceu materiais a cada associa-
ção. A Psoríase Brasil também pro-
duziu flyers digitais para as ativida-
des de cada região.
A PSORIPAR - Associação dos 
Pacientes Portadores de Psoríase 
do Paraná -, com o apoio do gru-
po Grape SBD Psoríase,  promo-
veu encontro comemorativo, na 
Prefeitura de Maringá, em 22/10. 
Participaram profissionais da saú-
de, como dermatologistas, reuma-
tologias, psicólogos, nutricionistas 
e farmacêuticos, juntamente com 
servidores da Secretaria Munici-
pal da Saúde de Maringá. Também 
estiveram presentes advogados da 

Universidade de Maringá que cola-
boram nos processos judiciais mo-
vidos pelos pacientes de psoríase 
para aquisição gratuita de medica-
mentos não fornecidos pelo SUS. 
A Associação de Psoríase do Ama-

Ofício entregue à CONITEC 

Mobiliazção de parlamentares
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zonas (APAM) promoveu  pa-
lestra com a dermatologista Dra. 
Rossilene Cruz no auditório da 
Fundação Alfredo da Matta, em 
Manaus, dia 27/10.  No Rio Gran-
de do Sul, Associação dos Pa-
cientes Portadores de Psoríase do 
Rio Grande do Sul (PSORISUL) 
promoveu encontro no Hospital 
Universitário de Rio Grande, em 
29/10. O evento foi organizado 
pelo dermatologista Dr. Fábio An-
drade, professor da Universidade 
Federal de Rio Grande (FURG), 
com a participação da presidente 
da Psoríase Brasil.  
A Associação dos Amigos e Porta-
dores de Psoríase do Estado da Pa-
raíba (APSOPB) realizou a Semana 
de Conscientização sobre Psoríase. 
As atividades iniciaram dia 24/10 
com a abertura da Semana no Cen-
tro de Apoio e Tratamento de Pso-
ríase da Paraíba, no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley. Nos 
dias  25/10 e 26/10 houve rodas de 
conversa sobre a doença nas Uni-
dades de Saúde da Família. Já no 

dia 27/10 foi realizada sessão sobre 
Psoríase e os desafios ao seu trata-
mento, na Câmara Municipal de 
João Pessoa. Dia 28/10, o Hospital 
Universitário Lauro Wanderley da 
Universidade Federal da Paraíba 
promoveu palestra sobre Psoría-
se, e para finalizar a programação, 
sábado 29/10, houve panfletagem 
e ações lúdicas sobre o tema em 
comemoração ao Dia Mundial da 
Psoríase. 
A divulgação do Dia Mundial da 
Psoríase rendeu mídia espontâ-
nea nacional  em determinadas 
regiões do Brasil. A assessoria 
de imprensa criou releases, notas 
e textos, montou e encaminhou 
press kits a redações. Também 
houve a intermediação de entre-
vistas e contato com jornalistas 
para a divulgação da campanha 
e ações promovidas pela Psoría-
se Brasil ao Dia Mundial. Houve 
retorno em mídia espontânea em 
televisões, rádio, jornais e sites 
brasileiros e uma publicação em 
Portugal. 

Materiais desenvolvidos pela comunicação da Psoríase Brasil às campanhas regionais
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Campanhas regionais com materiais fornecidos pela Psoríase Brasil

Clipping assessoria de imprensa Dia Mundial da Psoríase 2016
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Novembro
Entre os dias 25/11 e 26/11 a Pso-
ríase Brasil, representada pelo seu 
Coordenador participou do Fórum 
Multidisciplinar de Biotecnologia, 
em São Paulo (SP), promovido 
pela Abbvie. A Associação esteve 
no fórum para discussão sobre se-
gurança do paciente no uso de me-
dicamentos, no dia 29/11. O even-
to foi promovido pela CLAPBio 
juntamente como Instituto Lado a 
Lado Pela Vida aconteceu na UnB, 
em Brasília. Estiveram presentes 
importantes autoridades da área 
da saúde, dirigentes de entidades 
de pacientes, professores universi-
tários, além de representantes da 
Biored Brasil, da qual a Psoríase 
Brasil também faz parte.
A Associação iniciou a segunda 
onda da Pesquisa do paciente com 
psoríase sobre a realidade dos pa-
cientes com psoríase para verificar 
os dados apresentados na Audiên-
cia Pública realizada em 2015, ten-
do como previsão de término da 
pesquisa fevereiro de 2017.   
A presidente da Psoríase Brasil, 
Gládis Lima, foi convidada para 
participar da primeira Reunião 
para Fortalecer o Acesso à Saúde 
na América Latina (REFASAL). O 
encontro aconteceu na Flórida, Es-
tados Unidos da América, entre os 
dias 29/11 e 01/12. 
 A REFASAL é uma iniciativa do 
Laboratório Novartis Pharmaceu-
ticals, por meio de seu Projeto de 
Responsabilidade Corporativa, em 

parceria com Florida Internatio-
nal University  e seu Global Health 
Consortium,  e da PolicyWisdom 
LLC. O objetivo da Reunião foi im-
pulsar a colaboração e o fortalecer 
as organizações latino-americanas 
de pacientes para trabalhar em ini-
ciativas que ajudem na obtenção 
de melhores resultados e o acesso 
sustentável à saúde, focando no 

Associações latino-americanas 
reunidas na Flórida
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uso da tecnologia e na inovação 
para definir projetos e estratégias. 
A Reunião sediada na Universida-
de Internacional da Florida é resul-
tado da evolução das três Reuniões 
Latino-Americanas, igualmente 
promovidas pelo Laboratório No-
vartis Pharmaceuticals, ocorridas 
em 2013, em Bogotá, Colômbia, e 
nos anos de 2014 e 2015, no Pana-
má. A Psoríase Brasil havia parti-
cipado das reuniões regionais que 
proporcionaram a troca de expe-
riências, informação e o fortaleci-
mento das associações da América 
Latina de pacientes com psoríase. 

Dezembro 
No último mês de 2016, a Psoríase 
Brasil esteve na cidade de Esteio, 
Região Metropolitana de Porto 
Alegre (RS) para conversar com o 
prefeito eleito, o vereador Leonar-
do Pascoal, sobre a realização de 
um programa piloto de atenção ao 
paciente com psoríase. A proposta 
da entidade é capacitar agentes de 
saúde para melhor compreensão 
sobre a doença, o que deve gerar o 
encaminhamento e o diagnóstico 
correto sobre pessoas que têm pso-
ríase, lembrando que essa é uma 
das dificuldades apontadas pelo 
Relatório Global da OMS sobre a 
qualidade de vida dos pacientes. 
Outra atividade da Psoríase Bra-
sil foi a intensificação do trabalho 
junto à Câmara de Vereadores de 
Porto Alegre, através do vereador 
José Freitas, para a aprovação do 

Projeto de criação da Rede de Pro-
teção à Psoríase, em tramitação no 
legislativo municipal.  Dias antes 
do recesso da Casa, a presidente da 
Associação e o vereador expuse-
ram no plenário da Câmara, aos 36 
vereadores da capital gaúcha e ao 
público, dados sobre a doença e o 
impacto na vida dos pacientes.
O projeto de autoria do vereador 
José Freitas tem como objetivo: 
fortalecer o cuidado integral às 
pessoas com psoríase em todos 
os pontos da Rede, com a efeti-

O prefeito eleito Leonardo Pascual 
recebe a Psoríase Brasil

Psoríase Brasil na Câmara de 
Vereadores de Porto Alegre 
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vação de modelo de atenção de 
caráter multiprofissional, centra-
do no usuário e baseado em suas 
necessidades de saúde; promover, 
por meio de atividades, a aquisição 
de conhecimentos e o desenvolvi-
mento de competências e habilida-
des das equipes da área da saúde, 
ampliando a rede de profissionais 
capacitados para o cuidado inte-
gral das pessoas com psoríase; e 
divulgar à população informações 

sobre a psoríase, como sintomas, 
tratamento e locais de atendimen-
to, entre outras. Para atingir estes 
objetivos, deverão ser realizadas 
ações de promoção, proteção, pre-
venção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução 
de danos e manutenção da saúde.
O tema foi encaminhado para ser 
retomado em fevereiro de 2017, 
após o recesso da Câmara de Vere-
adores de Porto Alegre.
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Ciente da importância da Comu-
nicação como instrumento de co-
nexão da Associação com seus di-
versos públicos, a Psoríase Brasil 
executou um plano amplo na área. 
A entidade investiu na contratação 
de profissionais para planejar e re-
alizar demandas como: produção 
de materiais gráficos, redação de 
textos e documentos variados, as-
sessoria de imprensa, produção de 
fotografia profissional, realização 
de eventos, produção de vídeos, 
gestão de relacionamento com pú-
blicos diversos, elaboração de info-
gráficos, empresas para execução 
de eventos, entre outras atividades 
e materiais elaborados. Também 
houve investimento em apresenta-
ções profissionais para a participa-
ção da Psoríase Brasil em Genebra 
e dos resultados obtidos pela ação 
do Dia Mundial da Psoríase 2016. 
A Associação traduz grande parte 
dos seus materiais de comunicação 
e gestão para o espanhol e o inglês. 
A Psoríase Brasil contratou for-
malmente assessoria de comuni-
cação em outubro de 2015 e desde 
então mantém equipe de profis-
sionais atendendo as demandas da 
área. De janeiro a maio de 2016, 

a Associação trabalhou com uma 
empresa e a partir de agosto con-
tratou a Dixon Comunicação para 
executar as atividades planejadas. 
As empresas contratadas tiveram 
como escopo de trabalho a produ-
ção de textos e documentos diver-
sos  como ofícios, discursos, apre-
sentações; tradução de materiais 
do português para o espanhol; as-
sessoria de imprensa; redação de 
relatórios; cobertura de eventos; 
contato com a imprensa; produção 
de newsletter; acompanhamento 
em entrevistas; elaboração e entre-
ga de press kits; redação de textos 
jornalísticos, elaboração de peças 
digitais, criação de artes, adminis-
tração de redes sociais e produção 
de fotografia para redes sociais. 
Via assessoria de imprensa, a Pso-
ríase Brasil teve destaque na mídia 
com a divulgação da Enquete da 
CONITEC, de janeiro a março de 
2016. As notícias produzidas pela 
assessoria foram divulgadas em 
várias regiões do Brasil. Primeiro 
a Enquete e, logo, a ampliação do 
prazo, que passou de fevereiro para 
março. Outro tema que teve boa 
repercussão foi a viagem da Pso-
ríase Brasil a Brasília para agenda 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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com parlamentares. Na ocasião, 
a presidente da Associação deu 
entrevista para as rádios EBC 
e Agência Rádio Web, ambas as 
emissoras distribuem material 
para centenas de rádios locais 
brasileiras. Além disso, a infor-
mação circulou em nível nacio-
nal em jornais e portais nacionais 
e regionais. Em agosto, a Psoríase 
Brasil foi ao Congresso Nacional 
e para agenda com representante 
da Organização Pan-Americana 
da Saúde também obteve divul-
gação na imprensa. Em setem-
bro, o tema divulgado foi a cria-
ção e cerimônia de oficialização 
do Comitê Científico da Psoríase 
Brasil. 
A Campanha do Dia Mundial da 
Psoríase em nível local e nacional 
foram amplamente divulgadas 
pela assessoria, que acompanhou 
a Associação nas atividades rea-
lizadas no Congresso Nacional, 
em outubro. A empresa elaborou 
e entregou camisetas da Campa-
nha à imprensa. Também foram 
realizadas a cobertura jornalísti-
ca sobre a ação com produção e 
envio de releases e elaboração de 
postagens em tempo real para as 
redes sociais. A assessoria criou o 
texto de apresentação do Simpó-
sio sobre Psoríase por ocasião do 
Dia Mundial. Outras atividades 
realizadas pela empresa foram a 
criação de peças digitais e artes 
para convites, placas e flyers. En-
tre setembro e outubro, também 
houve a administração da conta 

de Instagram da Psoríase Brasil.
Ao longo do ano, a Associação 
contratou o designer Lourival 
Machado para a criação de in-
fográficos, artes para folders, ar-
tes para camisetas, artes digitais 
para alimentação de redes sociais 
e design de newsletter digital. 
Também foram produzidos qua-
tro vídeos pela DGB Animação 
ao longo do ano: os resultados da 
campanha do Dia Mundial 2015, 
a animação do infográfico, um 
vídeo para redes sociais e a ani-
mação dos dados resultantes de 
pesquisa sobre psoríase promo-
vida pela Associação e projetado 
em telão de LED no Espaço Má-
rio Covas da Câmara dos Depu-
tados na Campanha do Dia Mun-
dial 2016. 
Anualmente, a Campanha do 
Dia Mundial da Psoríase é a data 
em que há mais investimento 
e ações em Comunicação. Em 
2016, a Psoríase Brasil realizou 
sua atividade na Câmara dos De-
putados permanecendo três dias 
no Congresso Nacional de 25 a 
27 de outubro. A entidade tam-
bém investiu na locação de equi-
pamentos para projeção de víde-
os, na contratação de fotógrafo 
profissional, na produção de 
impressos informativos (folders, 
placas e infográficos), confecção 
de camisetas da campanha, pro-
dução de vídeos e contratação de 
promotoras para entrega de ma-
teriais a parlamentares e à socie-
dade civil. 
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Redes Sociais
Um dos pilares do trabalho da 
Psoríase Brasil é a disseminação 
de informações sobre a doença, 
tratamentos e a divulgação de sua 
atuação em prol dos pacientes e 
contra o preconceito. Para tanto, a 
Associação investe, sobretudo, na 
produção de conteúdo e no geren-
ciamento de duas redes sociais de 
maior acesso do público: Facebook 
e Instagram. A fanpage da Psoría-
se Brasil, além de ser um meio de 
informação, serve para estabelecer 
comunicação direta com seu públi-
co e o Instagram tem sido utilizado 
para a divulgação de campanhas. 
Nas demais redes, como Twitter 
e YouTube, a Psoríase Brasil está 
presente embora não haja atualiza-
ção periódica. 

Facebook
Com o objetivo de intensificar a 
comunicação, em 2016 a Psoríase 
Brasil passou a publicar ao menos 
três posts semanais em sua fanpa-
ge com horários pensados estrate-
gicamente de acordo com o moni-
toramento dos períodos de maior 
acesso do público. A Associação 
observa que os pacientes e seus 
familiares utilizam a página como 
fonte de suporte ao tratamento, não 
buscam apenas conteúdo para se 
informarem, mas também aprovei-
tam o espaço e cada tema proposto 
em publicações para compartilhar 
sentimentos, desabafar com aque-
les que os entendem e para a tro-
ca de apoio entre os membros da 

fanpage. 
As publicações foram criadas pela 
direção da Psoríase Brasil, que até 
o momento não conta com uma 
assessoria específica para geren-
ciar sua página no Facebook, nem 
demais redes sociais. A Associa-
ção contou pontualmente com o 
trabalho de seu designer e de sua 
assessoria de comunicação para 
a produção de conteúdos para a 
Campanha do Dia Mundial da 
Psoríase 2016. 
Ao comparar os dados de publi-
cação e de engajamento do públi-
co entre o ano de 2015 para 2016, 
contata-se o crescimento de cur-
tidores e de engajamento com os 
conteúdos divulgados na página. 

Resultados Alcançados
Ano 2015: 265 publicações 
Ano 2016: 554 publicações

2015 2016 Crescimento
Conexões 5.202 10.405 105,9%
Interações 50.726 100.811 98,7%

No ano de 2015 a média mensal de 
cadastros: 442
No ano de 2016 a média mensal de 
cadastros: 687

A fanpage da Psoríase Brasil vai 
muito além dos ótimos números 
apresentados, a página é utilizada 
também para promover enquetes, 
pesquisas e buscar cadastro de pa-
cientes. As respostas e a participa-
ção do público nas enquetes são 
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utilizadas como instrumentos para 
a Associação entender as necessi-
dades e os anseios dos portadores 
de psoríase. A página serve como 
instrumento para Psoríase Bra-
sil adquirir melhor conhecimento 
sobre a realidade do paciente com 
psoríase.  Em 2016 a Psoríase Brasil 
realizou enquetes e pesquisas, que 
resultaram na coleta importante de 
dados. As informações obtidas pela 
enquete  “O quanto a psoríase im-
pacta negativamente na qualidade 
de vida dos pacientes”,  que foram 
apresentadas na Audiência Pública, 
de junho de 2015, foram postadas 
em sua página. 
A entidade também promoveu ou-
tras três sondagens sobre o acesso 
dos pacientes à fototerapia, sobre a 
vida sexual dos pacientes com pso-
ríase e sobre a incidência de uveíte 
psoriática. As enquetes e pesquisas 
promovidas pela fanpage da Psoríase 
Brasil estão diretamente ligadas ao 
site da instituição. É utilizado o site 
de pesquisas  online Polldaddy, que 
gera relatórios e bancos de dados. 
A Associação utiliza as ferramen-
tas de monitoramento do Face-
book para acompanhar a evolu-
ção da página e os resultados de 
engajamento com o público. Uma 
comparação realizada com a fer-
ramenta likealyzer  da fanpage da 
Psoríase Brasil com a média de ou-
tras organizações sem fins lucra-
tivos foi surpreendente. O cresci-
mento da página e seu LikeRank, 

quando comparada com fanpage 
semelhantes, mostra que o ranking 
médio de likes das páginas é de 59, 
enquanto a Psoríase Brasil regista  
83 ranking médio de likes.  

Instagram
A conta da Psoríase Brasil no Ins-
tagram tem utilização mais tímida 
pela falta de pessoal para administrá
-la. A maior interação com o público 
e uso efetivo em 2016 foi durante a 
Campanha do Dia Mundial da Pso-
ríase, quando a Associação divulgou 
vídeos, cards, fotografias, informa-
ções e clipping de notícias veiculadas 
na mídia por envio de assessoria de 
imprensa. A administração do perfil 
ficou a cargo de sua assessoria de co-
municação pelo período de um mês. 
O perfil foi ativado de 26 de setem-
bro 2016 a 29 de outubro de 2016, 
totalizando 1.062 seguidores e 26 
publicações. Houve boa interativida-
de dos seguidores com as postagens, 
sendo que o vídeo veiculado que ob-
teve maior audiência registrou 114 
visualizações e o post mais curtido 
teve 84 likes. Com os resultados ob-
tidos em tão pouco tempo de admi-
nistração da conta, nota-se potencial 
dessa rede como um outro meio de 
comunicação digital para a entidade 
se comunicar com o público. 

YouTube 
A Psoríase Brasil mantém um  ca-
nal YouTube onde são postados os 
vídeos produzidos pela Associação 

1 http://likealyzer.com/es/facebook/psoriasebrasil
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e alguns materiais jornalísticos. 

Twitter
A psoríase Brasil mantém uma 
conta na rede. 

Comunicação Digital
Além das redes sociais, a Psoríase 
Brasil tem seu site oficial no qual 
apresenta a entidade, atualiza com 
informações sobre a doença e o tra-
balho da Associação, divulga en-
quetes e pesquisas. O portal tam-
bém serve de base para o cadastro 
de pacientes, entre outras ativida-
des. Em 2015, a entidade qualificou 
o site, tornando-o mais dinâmico e 
promovendo sua  integração com 
as redes sociais da Psoríase Brasil. 
Em 2016, a Associação seguiu utili-
zando sua base do portal reformu-
lado em 2015, atualizando-o com 
novidades sobre o trabalho da en-
tidade e aprimorando seu layout. 
No final de 2016, a entidade lançou 
sua primeira newsletter digital.

Gestão e Qualificação 
Terceiro Setor 
A Psoríase Brasil recontratou a 
empresa Impacto Social, especia-
lizada em profissionalização do 3º 
Setor para Coordenar seus proje-
tos. Foram prestadas consultoria 
e qualificação no fortalecimento 
da comunicação digital e também 
para gerenciar com eficácia todo o 
processo de advocacy e na gestão e 
qualificação do corpo Administra-

tivo da Psoríase Brasil. No trabalho 
de advocacy, a Impacto Social or-
ganiza e participa de ações da As-
sociação junto ao poder público, 
entidades nacionais e internacio-
nais. A partir de 2016, o consultor 
que presta esse serviço, passou a 
ter a designação de Coordenador 
Nacional, parte da estratégica da 
Associação para consolidar uma 
coordenação nacional, assessoran-
do diariamente a diretoria da Pso-
ríase Brasil e disponibilizando-se 
para consolidação da profissionali-
zação da associação. A consultoria 
também auxilia na formatação e 
execução dos projetos da Psoríase 
Brasil e representa a entidade pe-
rante seus patrocinadores.   
A Impacto Social presta assessoria 
para a qualificação da  Comunica-
ção Digital da Associação, como 
manutenção e atualização de seu 
site, mailing de contatos, base de 
dados do cadastro nacional de pa-
cientes e demais ferramentas que 
automatizem o processo de co-
municação digital. Com a asses-
soria da empresa, a Psoríase Bra-
sil produz e organiza sua base de 
Cadastro de Pacientes. Enquetes e 
pesquisas também são coordena-
das pela consultoria que em 2016 
desenvolveu as pesquisas sobre o 
acesso dos pacientes aos tratamen-
to público de  fototerapia, a quali-
dade da vida sexual dos pacientes 
com psoríase e sobre a incidência 
de uveítepsoriática. 



35

35

Ao término de mais um ano, a 
União das Associações de Por-
tadores de Psoríase do Brasil faz 
um balanço positivo de seu tra-
balho e das conquistas alcança-
das, como a ampliação dos re-
sultados da Campanha do Dia 
Mundial e a formalização de seu 
Comitê Científico. O convite da 
IFPA para apresentar o case do 
Brasil, em Genebra, também foi 
um reconhecimento importante 
à Psoríase Brasil e um estímulo 
à Associação na continuidade de 
seu trabalho e da direção dada à 
execução de sua missão. 
A Psoríase Brasil tem procurado 
profissionalizar suas atividades 
por acreditar na necessidade de 
ter consigo profissionais capaci-
tados a executarem as distintas 
tarefas a que se propõe a Associa-
ção. No ano de 2016, a Psoríase 
Brasil observou uma evolução 
neste sentido, tendo projetado e 
realizado atividades com o pro-
fissionalismo necessário para al-
cançar os resultados almejados. 
Essa tarefa tem possibilitado a 
aproximação com importantes 
entidades nacionais e interna-
cionais, como SBD, IFPA, OPAS, 

entre outras, e o reconhecimento 
destas sobre a seriedade do tra-
balho da Associação.
Embora não tenha logrado obje-
tivos como a criação do GT Mul-
tidisciplinar, para o qual segue 
à espera de respostas do Minis-
tério da Saúde desde 2015, ou o 
célere avanço do Projeto de Lei 
3639/2015 do deputado Rogério 
Rosso para instituir o Programa 
Nacional de Referência em Tra-
tamento da Psoríase, a  entida-
de adquiriu novos aliados à sua 
causa. Acredita-se que o próprio 
trabalho realizado na Campanha 
do Dia Mundial de 2015, tenha 
despertado essa e outra ações 
em prol da causa. As agendas no 
Congresso Nacional e nos gover-
nos locais para seu trabalho de 
advocacy foram de extrema im-
portância e renderam resultados 
positivos. A síntese do trabalho 
executado em 2016 seguirá como 
base para a Psoríase Brasil seguir 
sua luta pelos direitos dos pacien-
tes com psoríase em 2017. 
A Associação finaliza o ano com 
quatro novas propostas de ação que 
se unirão às demandas que a enti-
dade vem trabalhando. São elas: a 

Considerações finais 
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realização de um projeto piloto de 
capacitação a agentes de saúde para 
diagnóstico e encaminhamento aos 
pacientes de psoríase; a realização 
de pesquisa etnográfica sobre o pa-
ciente com psoríase; a criação de 
uma Frente Parlamentar de Apoio 

à Psoríase e a ampliação da Cam-
panha do Dia Mundial da Psoría-
se. Certamente, novas atividades e 
pleitos serão incorporados ao seu 
trabalho, pois ainda há muito por 
ser feito no Brasil para a implemen-
tação da Resolução da OMS. 
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União das Associações de Portadores de Psoríase do Brasil
Presidente: Gládis Lima 

Vice-presidente: José Célio Silveira
Coordenador Nacional: Jonas Leandro Flores - Impacto Social

Assessoria Comunicação: Dixon Comunicação 
Endereço Administrativo: 

Cristóvão Pereira, 50 sala 301, Porto Alegre - RS - CEP 91.030-420 
Telefone: +55 51 9 8501.8401 

E-mail: psoriase@psoriase.org.br
Site: www.psoriase.org.br 

Facebook: facebook.com/psoriasebrasil
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