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Atuante desde 2002 e oficializada em 2010 como entidade civil sem fins lucrativos, 

a União das Associações de Portadores de Psoríase do Brasil – Psoríase Brasil - 

tem como missão operar em prol dos pacientes com psoríase e atrite psoriásica. A 

entidade busca alcançar seu propósito, sobretudo, através do trabalho de advocacy 

realizado junto aos decisores públicos e pela disseminação de informações sobre a 

doença e em defesa da qualidade de vida e do respeito aos pacientes. Em 2017 a 

Psoríase Brasil conquistou um feito histórico, a criação da Frente Parlamentar Mista 

pela Causa da Psoríase e Artrite Psoriásica. 

O instrumento parlamentar foi implantado no Congresso Nacional durante a 

campanha anual pelo Dia Mundial da Psoríase, promovida pela entidade em outubro. 

Assim, em seu terceiro ano consecutivo de campanha em Brasília, a Psoríase 

Brasil conseguiu avançar e conquistou o envolvimento institucional de deputados e 

senadores. O fato foi possível graças ao incansável trabalho da instituição, realizado 

há anos, e a fortuna de conhecer parlamentares sensíveis às causas da saúde. 

Após reuniões em gabinetes de inúmeros parlamentares, a instituição conquistou 

aliados e buscou os instrumentos necessários para a criação da Frente.  Em 19 de 

outubro houve a cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar Mista composta 

pelos deputados Dr. Sinval Malheiros (Presidência) Dr. Jorge Silva (Secretário-Geral), 

deputada Carmen Zanotto e o senador Álvaro Dias (Vice-Presidência). 

O trabalho de advocacy avançou-se também em Porto Alegre (RS) com a aprovação 

da Lei de criação de Rede de Atenção à Psoríase, que sofreu adversidades do 

próprio poder público, mas venceu e está promulgada. A Associação igualmente 

esteve lado a lado trabalhando com o vereador José Freitas, que aderiu a causa da 

psoríase e tornou-se seu porta-voz na Câmara de Vereadores da cidade. 
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A busca pela evolução do acesso ao tratamento conduziu a Associação a uma 

forte campanha contra a negativa da Agência Nacional de Saúde à incorporação 

de medicamentos imunobiológicos ao tratamento de psoríase para casos 

determinados. Desde então, a Psoríase Brasil busca respostas e um canal de 

comunicação com a Agência e com o Ministério da Saúde. Ao final do ano, a 

presidente Gládis Lima teve a oportunidade, em seminário realizado pelo jornal 

Folha de São Paulo, de expor aos representantes das entidades a necessidade de 

eles reverem sua posição perante o tema. O debate gerou forte repercussão na 

imprensa nacional e aparente abertura ao diálogo.

Desde 2014, a Associação busca fazer avançar a implementação da Resolução 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), que em sua 67  Assembleia, em 2014, 

colocou a psoríase na agenda mundial como um caso de saúde pública. Esse ano 

Psoríase Brasil solicitou à OMS a tradução e a impressão do Relatório Global sobre 

Psoríase, trazendo ao público de língua portuguesa o acesso a um importante 

documento, valiosa fonte de informação e balizador de ações que visem avanços 

aos pacientes. A entidade também promoveu a Segunda Onda da Pesquisa 

Nacional sobre Psoríase, trazendo novos indicadores. Os dados apresentados 

foram trabalhados ao longo do ano nas campanhas informativas e em materiais de 

comunicação.

Após um ano de forte atuação, em dezembro a Psoríase Brasil deu início a um novo 

projeto piloto: a capacitação a agentes de saúde do município de Esteio (RS), na 

Região Metropolitana de Porto Alegre. Esse e outros desafios serão trabalhados 

durante os próximos anos, buscando sempre avançar na causa da psoríase e da 

artrite psoriásica no Brasil. Desde o início do ano, a liderança da criação da Frente 

Parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foi um 

dos objetivos traçados e, ao entregar o Relatório de Atividades e Ações de 2017, a 

Psoríase Brasil orgulha-se de poder apresentar à sociedade como logrou tal feito, 

entre outras ações.



Mês a Mês
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Janeiro
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O ano iniciou com a produção do Relatório de Atividades e Ações da Psoríase 

Brasil em 2016 e o planejamento das atividades para 2017. Foram elaborados os 

projetos a serem apresentados aos sponsors da entidade, dentre os quais destaca-

se o Projeto Nacional de Advocacy 2017. Baseado na Resolução da Organização 

Mundial da Saúde (2014) sobre a doença, a proposta central de trabalho sob a 

qual a Associação se propunha atuar entre janeiro e dezembro teve como focos 

centrais:

Realização 
da Campanha 
do Dia Mundial 2017 no 
Congresso Nacional;

Criação de 
uma Frente Parlamentar 

na Câmara de Deputados 
e Senado Federal;
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Também foi criada a Comunidade Oficial 

da Psoríase Brasil em sua página no 

Facebook, em 25 de janeiro. O objetivo da 

Comunidade é aproximar os pacientes de 

discussões importantes sobre a doença. 

Nesse mês, a Psoríase Brasil entrou em 

contato com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), via e-mail, solicitando a 

liberação da instituição para a tradução 

ao português, diagramação e impressão 

do Relatório Global sobre Psoríase, o que 

foi concedido e realizado ao longo do ano.

Temas gerais que aparecessem 
ao longo do ano conforme demandas 
apresentadas no período.

3/
Advocacy 
no Congresso Nacional 
com objetivo de sensibilizar 
deputados e senadores para, 
assim, ter melhores políticas 
públicas voltadas aos 
pacientes com psoríase 
e artrite psoriásica;

Campanhas informativas e busca de 
sensibilização dos agentes públicos para 
a incorporação de novos medicamentos 
por parte da CONITEC e ANS;

4/

5/
Participação da entidade 
no Congresso Brasileiro de Dermatologia 
- o que não ocorreu por falta 
de recursos financeiros;6/

Aprovação 
de Lei Municipal, 
em Porto Alegre, 
para a criação de uma 
Rede de Atenção aos 
Pacientes com 
Psoríase;

7/

Janeiro



Fevereiro

Houve a finalização e o lançamento da Segunda Onda da Pesquisa Nacional 

sobre Psoríase (a primeira foi realizada em 2015). A Segunda Onda denominada: 

“Cenário da Psoríase no Brasil: uma revisão necessária” apresentou dados 

comparativos à  pesquisa de 2015 e trouxe novos indicadores. A metodologia 

utilizou a base de cadastros da Psoríase Brasil, que contém 5.777 questionários, 

e foi trabalhada a amostra probabilística e exploratória. A pesquisa, apoiada pelo 

laboratório Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., foi um documento muito utilizado 

ao longo do ano para a Campanha do Dia Mundial e à produção de materiais 

informativos, como vídeos e infográfico.

Atenta às iniciativas que possam auxiliar em prol dos pacientes com psoríase, 

a Psoríase Brasil tomou conhecimento do início da utilização do aplicativo 

DermatoNET pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O app é uma nova 

ferramenta desenvolvida pelo TelessaúdeRS, projeto da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul e Governo do Estado do RS que oferece apoio aos profissionais 

da atenção primária à saúde e dos demais níveis assistenciais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) através de teleconsultoria, teleducação e telediagnóstico. A direção 

da Psoríase Brasil entrou em contato com os coordenadores do projeto para 

aproximação e mais conhecimento sobre a ferramenta. 

Em 16 de fevereiro, o Projeto de Lei 219/16 de autoria do vereador José 

Freitas sobre a criação de uma Rede de Atenção à Psoríase na cidade de 

Porto Alegre foi aprovado por unanimidade entre os vereadores  do município. 

O documento foi encaminhado ao Executivo Municipal para sua apreciação. Em 

dezembro de 2016, a presidente da Psoríase Brasil havia estado na Câmara
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Fevereiro

Vereador José Freitas 
com Gládis Lima, presidente 
da Psoríase Brasil. 
Foto - Wagner Prestes

com psoríase em todos os pontos da Rede, com a efetivação de modelo

de atenção de caráter multiprofissional, centrado no usuário e baseado em 

suas necessidades de saúde; promover, por meio de atividades, a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de competências e habilidades das equipes 

da área da saúde, ampliando a rede de profissionais capacitados para o cuidado 

integral das pessoas com psoríase; e divulgar à população informações sobre 

a psoríase, como sintomas, tratamento e locais de atendimento, entre outras.

Neste mês foi finalizado o Relatório Anual de Atividades da Psoríase Brasil 2016 

e traduzido ao inglês. Assim, a Associação disponibilizou sua prestação de 

contas.

Municipal de Porto Alegre com o 

vereador, onde ambos falaram em 

plenário sobre a doença e sobre 

a proposta de Lei elaborada por 

José Freitas.

A Lei tem como objetivo: fortalecer 

o cuidado integral às pessoas 



Março
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Em audiência na Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre, juntamente com 

o vereador José Freitas, autor da Lei de Criação da Rede de Atenção à Psoríase, a 

direção da Psoríase Brasil foi recebida pelo coordenador geral de Atenção Básica, 

médico Thiago Frank. A pauta da agenda era a solicitação de apoio da Secretaria 

junto ao Executivo Municipal à aprovação de Lei elaborada pelo vereador, a oferta 

de parceria da Associação para a implementação da Rede de Apoio à Psoríase 

em Porto Alegre e a aproximação da Psoríase Brasil ao trabalho realizado pelo 

TeleSaúdeRS e DermatoNET para que a entidade pudesse contribuir com a 

iniciativa. 

Com foco nas atividades estabelecidas para 2017, a Associação esteve em Brasília 

em 21 de março para agenda com o deputado federal Dr. Sinval Malheiros para 

dar andamento à proposta de criação da Frente Parlamentar da Psoríase e Artrite 

Psoriásica. A Psoríase Brasil iniciou a conversa com o parlamentar sobre a criação 

da Frente no final de 2016. A iniciativa visa, entre outros temas, buscar apoio ao 

tema no Congresso Nacional e fazer avançar a implementação da Resolução da 

OMS. Na reunião em Brasília foi estabelecida a data da Campanha do Dia Mundial 

da Psoríase 2017, que ocorreu nos dias 18 e 19 de outubro.  

Gládis Lima, o coordenador executivo da Psoríase Brasil e a assessora de 

comunicação da entidade, Jonas Flores e Ana Paula Dixon, também tiveram reunião 

na Fundação Nacional de Saúde (Funasa) por intermédio e com a participação 

do deputado Sinval Malheiros. O encontro com o diretor do Departamento de 

Saúde Ambiental da Funasa, Rodrigo Sérgio Dias, e com a coordenadora da 

Cooperação Técnica Internacional, Michelle Rodrigues, objetivou a aproximação 
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Março

com a representação no Brasil da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

e com o próprio Ministério da Saúde como forma de buscar apoio à causa. Além 

dessa agenda, houve reunião com uma empresa de consultoria de relações 

governamentais para possível contratação para o assessoramento da criação da 

Frente Parlamentar pela Psoríase e Artrite Psoriásica.

Após o contato realizado em janeiro, com o apoio de sua assessoria de imprensa a 

Psoríase Brasil assinou Acordo de Concessão de Direitos de Tradução, Impressão 

e Publicação do  “Global Report of Psoriasis”, da OMS, em português.

Jonas Flores e Gládis Lima, coordenador executivo e presidente da Psoríase Brasil,
deputado Dr. Sinval Malheiros, coordenadora da Cooperação Técnica Internacional da FUNASA, 
Michelle Rodrigues, diretor do Departamento de Saúde Ambiental da Funasa, Rodrigo Sérgio Dias, 
e a assessora de comunicação da Psoríase Brasil, Ana Paula Dixon.



Abril
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A IFPA (International Federation Psoríasis Association) promoveu o XII Encontro 

das associações regionais da América Latina, membros Latinapso - Associação 

de Pacientes de Psoríase da América-Latina -, nos dias 18 e 19 de abril, em 

Buenos Aires. No primeiro dia foi apresentada proposta de adesão aos países da 

América Latina, na formação da “Global Psoriasis Coalition” para implementação 

da Resolução da OMS. O Brasil foi incluído no Comitê Gestor para auxiliar e propor 

a organização de um projeto mundial para a implantação da Resolução. O projeto 

da IFPA ficou a ser apresentado no Encontro anual da entidade, realizado em junho 

em Bruxelas.

No segundo dia, a agenda esteve dedicada à reunião das associações latino-

americanas de psoríase. Durante o evento também foi realizada a Reunião Anual 

da Latinapso e foi renovada a gestão de sua diretoria, tendo como novidade a 

participação da presidente da Psoríase Brasil,  Gládis Lima, na Gestão 2017-2020.

O Coordenador Executivo da Psoríase Brasil, Jonas Flores, representou a Associação 

Nacional apresentando o panorama da doença no Brasil, o trabalho desenvolvido 

pela Psoríase Brasil no País e seu Projeto de Advocacy para 2017. 

Jonas Flores, 
coordenador executivo 
da Psoríase Brasil
na reunião anual 
da Latinapso.
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Abril

Visita ao TeleSaúdeRS - Gladis Lima 
com a equipe técnica do serviço.

Em 19 de abril, o tema TeleSaúdeRS e DermatoNET obteve desdobramento a 

partir da visita da presidente da Psoríase Brasil à sede do serviço. Em reunião com 

o coordenador do projeto, médico Marcelo Gonçalves, com coordenadores do 

serviço e com a assessoria de imprensa da Psoríase Brasil, Gládis Lima apresentou 

o trabalho realizado pela entidade e colocou o know-how e o Conselho Científico 

da Associação à disposição para auxiliar na formação dos profissionais da Atenção 

Primária à Saúde/Atenção Básica em relação à psoríase. A direção do TeleSaúdeRS 

destacou que o trabalho de advocacy realizado pela Psoríase Brasil poderia ser de 

grande valia ao projeto para a manutenção do serviço no estado e uma possível 

ampliação em nível nacional. 



Maio
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Com grande adesão dos vereadores da cidade de Porto Alegre, o Projeto de Lei 

219/16 apresentado por José Freitas no final de 2016 para a criação da Rede de 

Atenção à Psoríase foi promulgado pela Lei 12.247, de 17 de maio de 2017. O 

veto total do prefeito Nelson Marchezan Jr. ao Projeto foi derrubado pela Câmara 

Municipal. Perante tal descaso do governo municipal da cidade frente ao tema por 

Vereador José Freitas, Gládis Lima e Jonas Flores, 
respectivamente presidente e o coordenador executivo da Psoríase Brasil 
e Ana Paula Dixon, assessora de comunicação da Psoríase Brasil.
Foto - Wagner Prestes
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sua atitude de veto ao Projeto, a presidente da Psoríase Brasil teve audiência com 

o vereador José Freitas para propor a criação de uma Frente Parlamentar Municipal 

visando a agilizar e a contribuir para a efetiva atividade da Rede. 

O projeto de criação da Rede de Atenção à Psoríase no município de Porto Alegre 

serviu de inspiração para que a vereadora Suzana Alves tomasse a iniciativa de 

propor a criação da Rede na cidade de Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul. 

A parlamentar se baseou na proposta do colega de partido, vereador José Freitas, 

que teve a iniciativa em Porto Alegre, e replicou na sua cidade a mesma atenção à 

doença. 

Nesse mês, a Psoríase Brasil participou como ouvinte do workshop “Medicamentos 

Biológicos”, em  São Paulo.



Junho
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Jonas Flores, coordenador executivo da Psoríase Brasil, em Bruxelas.

A Psoríase Brasil participou da reunião anual dos países membros da IFPA, em 

Bruxelas, na Bélgica. O evento teve a participação de mais de 50 associações 

nacionais e regionais, o conselho e secretariado da IFPA e parceiros. Durante o 

encontro foram realizados workshops sobre advocacy, apresentações das atividades 

e ações de 2016 de várias associações mundiais. Jonas Flores, coordenador-

executivo da Psoríase Brasil, representou a Associação e apresentou a campanha 

que o Brasil estava organizado para o Dia Mundial 2017, que teve como mote: “As 

coisas mais simples da vida que não consigo fazer por causa da psoríase”. Em 

reunião, os membros da IFPA apresentaram a temática e as atividades planejadas 

pela Federação para o Dia Mundial da Psoríase 2017. 
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Junho

Em junho, a ANS negou a incorporação de medicamentos imunobiológicos ao 

tratamento de psoríase grave ou àqueles cujas terapias tradicionais já não respondem 

mais ao tratamento da doença. Inconformada com a atitude da Agência, a Psoríase 

Brasil liderou campanha digital na busca respostas ao que considera um descaso e 

decisão infundada. Como justificativa, a ANS argumentou não existirem evidências 

suficientes à eficácia para incorporação de medicamentos de alto custo, como são 

os imunobiológicos.

Entretanto, a própria Agência, bem como os demais órgãos reguladores dos 

tratamentos, disponibilizam os imunobiológicos aos pacientes com artrite psoriásica, 

que é uma comorbidade da própria psoríase. Ou seja, para ter o direito ao acesso 

a essas terapias o paciente brasileiro precisa que a doença desenvolva um grau 

avançado com mais comprometimento de sua saúde, como ocorre com o avanço 

Durante a 6a Reunião do Cosaúde, realizada 

em janeiro para apreciação das propostas 

encaminhadas via Formulário Eletrônico para 

a atualização do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde 2018, o representante da 

Sociedade Brasileira de Dermatologia  (SBD) 

e membro do Comitê Científico da Psoríase 

Brasil, Dr. Paulo Oldani Felix, apresentou 

argumentos baseados em inúmeros estudos 

nacionais e internacionais e na experiência 

de décadas de tratamento a pacientes com 

psoríase, comprovando que, sim, existem 

evidências científicas e a aprovação por 

renomadas agências internacionais de saúde.

Dr. Paulo Oldani Felix apresentou 
à ANS estudos e argumentos para 
inserção de novos medicamentos 
ao tratamento à psoríase e artrite 
psoriásica na Consulta Pública de 
atuação do Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde 2018.



Perante tal situação, a Psoríase Brasil mobilizou pacientes e a comunidade com 

forte campanha digital  para que houvesse participação popular e pressão à ANS 

para a inclusão da psoríase em Consulta Pública sobre atualização no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde 2018. A Associação também buscou apoio 

da senadora Ana Amélia Lemos e dos deputados Dr. Sinval Malheiros e Carmen 

Zanotto, visando que a ANS revisse sua decisão, uma vez que os argumentos 

apresentados pelo membro da SBD têm evidências científicas validadas pela 

comunidade médica internacional.
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Para a campanha digital foram 

produzidos dezenas de cards, 

dois vídeos e um abaixo-assinado 

pela internet. Entre as páginas 

da Psoríase Brasil e da Psorisul 

no Facebook foram realizados

92 posts,  alcançando 320.453 

pessoas com engajamento de 

29.790 (curtidas, compartilhamen-

tos, visualizações).  A assessoria 

de imprensa também divulgou 

o tema via mídia espontânea e 

produziu uma newsletter digital 

focada, sobretudo, nesse tema. 

Ainda em junho, a Psoríase Brasil 

foi convidada a participar do FLAB 

2017 e, assim, esteve presente no 

Workshop de Lideranças e Fórum 

de Biossimilares, em Brasília.

Junho



Julho
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Campanha do Dia Mundial 2017. A Psoríase Brasil se reuniu com empresas de 

eventos para a realização das ações em Brasília, mas por questão econômica optou 

por sua presidente realizar o evento juntamente com a assessoria de comunicação 

da entidade. Com o apoio do gabinete dos deputados Sinval Malheiros e Carmen 

Zanotto foram reservadas as datas para a Campanha do Dia Mundial no Espaço 

Mário Covas e no Restaurante Senac no Anexo IV da Câmara de Deputados para 

a cerimônia de implantação de Frente Parlamentar Mista pela Psoríase e Artrite 

Psoriásica, durante a Campanha do Dia Mundial.

Juntamente com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul 

(FAMURS), a Psoríase Brasil organizou o seminário “A Psoríase no Rio Grande do 

Sul”. O contato se deu pelo Coordenador da Área de Saúde da Federação, Paulo 

Azeredo. O evento se propunha a apresentar aos coordenadores de secretarias 

municipais de saúde das cidades gaúchas dados sobre a doença, a visão dos 

especialistas e membros do Comitê Científico da Psoríase Brasil, Dr. Paulo Oldani 

Felix e Dr. André E. de Carvalho, o trabalho e possível apoio da Psoríase Brasil às 

secretarias e as possibilidades de uso do TelessaúdeRS  e DermatoNet para os 

diagnósticos e tratamentos à psoríase. 

Em reunião realizada em junho na FAMURS foi acertado que a Psoríase Brasil se 

ocuparia de trazer os especialistas e o TelessaúdeRS  e DermatoNet, contratar coffee 

break, produzir as artes e todo o material de comunicação enquanto a Federação, 

em contrapartida, cederia o espaço e convidaria os coordenadores municipais de 

saúde. Entretanto, houve algum problema por parte dos convites da FAMURS e o 

evento esteve esvaziado, o que gerou frustração e prejuízo à Psoríase Brasil.
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Julho

Para não desperdiçar o deslo-

camento do Dr. Paulo Oldani Felix 

do Rio de Janeiro a Porto Alegre, 

a presidente da Psoriase Brasil, 

juntamente com a assessora de 

comunicação, Ana Paula Dixon, 

levaram o dermatologista para 

conhecer a sede do TelessaúdeRS. 

No local, foram recebidos pela 

equipe que apresentou o serviço. 

Isso ocorreu em 25 de julho. 

Sede do TelessaúdeRS.

Paulo Azeredo, Coordenador da Área 
de Saúde da FAMURS, e Gládis Lima, 
presidente da Psoríase Brasil.



Agosto

22

Deputado Dr. Sinval Malheiros.

A Psoríase Brasil focou o trabalho no desenvolvimento da Campanha do Dia 

Mundial da Psoríase 2017 e na criação da Frente Parlamentar pela Psoríase e Artrite 

Psoriásica. A presidente da Associação trabalhou intensamente com a equipe de 

comunicação para a elaboração da Campanha, reunindo-se diversas vezes com a 

produtora de vídeos, o designer e publicitário, que elaborou as peças e a campanha, 

e com a assessora de comunicação da entidade.

Os esforços também estiveram 

voltados à criação da Frente Par-

lamentar no Congresso Nacional. 

Para isso, organizou-se agenda em 

Brasília para o mês de setembro. 

A Psoríase Brasil optou por não 

contratar a empresa de consultoria 

de relação governamentais para a 

criação da Frente Parlamentar pela 

Psoríase e Artrite Psoriásica devi-

do o alto valor cobrado, tomando 

a frente das ações necessárias à 

sua criação. Para tanto, necessita-

va mobilizar o presidente da Frente 

Parlamentar, Dr. Sinval Malheiros, 
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Agosto

demais membros e também executar os trâmites burocráticos estabelecidos por 

Lei, como colher a assinatura dos parlamentares para a adesão à Frente, entre 

outras exigências. A presidente da Psoríase Brasil contou com o apoio de sua 

equipe e do Gabinete do deputado Sinval Malheiros para a elaboração do Estatuto 

da Frente Parlamentar, que teve a primeira redação neste mês e passou por 

aperfeiçoamentos posteriores. 

Em agosto, a presidente Gládis Lima participou da Reunión Regional de la Alianza 

Global de Pacientes GAFPA, no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26.



Setembro
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Gládis Lima entrega 
demandas da Psoríase Brasil 
na Câmara dos Deputados.

Dando seguimento à criação da Frente Parlamentar pela Psoríase e Artrite 

Psoriásica, a presidente da Psoríase Brasil viajou a Brasília entre os dias 13 e 

15. Gládis Lima foi acompanha da assessora de comunicação, Ana Paula Dixon. 

Juntas, realizaram reuniões com os deputados Dr. Sinval Malheiros, Dr. Jorge Silva, 

deputada Carmen Zanotto e com o senador Álvaro Dias. Juntamente com a equipe 

de Sinval Malheiros foi estabelecido que estes seriam os membros a compor a 

Frente Parlamentar pelo interesse de todos à área da saúde. Também houve visita e 

busca de apoio à causa nos gabinetes dos deputados Ságuas Moraes, Evair Vieira 

de Melo, Espiridião Amin, Gorete Pereira, Jean Wyllys, Augusto Carvalho, Tiririca, 

Mara Gabrilli, e da senadora Ana Amélia Lemos. 

Deputado Dr. Jorge Silva
e Gládis Lima.
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A partir das reuniões com os deputados que iriam compor a Frente Parlamentar, 

a Psoríase Brasil adquiriu o conhecimento necessário sobre como coletar as 

assinaturas mínimas dos 205 Deputados e 15 Senadores e realizar a burocracia para 

formalizar a Frente. Assim, contratou profissionais locais especializados para essa 

ação. Na Câmara dos Deputados também foram tratados os temas pertinentes à 

Campanha do Dia Mundial, como a contratação de fornecedores e verificação das 

datas agendadas para o café da manhã da cerimônia de implantação da Frente 

Parlamentar. 

Em Brasília, Gládis Lima e Ana Paula Dixon também se reuniram com os consultores 

e cientistas políticos Bruno Sadeck e Leandro Gabiati para possível contratação 

dos profissionais ao trabalho de advocacy a ser desenvolvido após a implantação 

da Frente Parlamentar. Ao retornarem a Porto Alegre, ambas dedicaram-se ao 

desenvolvimento dos materiais e trâmites para a Campanha do Dia Mundial e 

instalação da Frente Parlamentar.

Gládis Lima com os consultores e cientistas 
políticos Bruno Sadeck e Leandro Gabiati.

Gládis Lima entrega demandas 
da Psoríase Brasil na Câmara dos Deputados.
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As atividades foram focadas no Dia Mundial da Psoríase ao qual foram realizadas 

diversas ações e viagens em outubro. A Campanha do Dia Mundial da Psoríase em 

2017 teve foco no trabalho de advocacy desenvolvido, sobretudo, em 2016, quando 

a entidade definiu criar uma Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional. 

Assim, além da campanha de conscientização da população e a busca de adesão 

dos parlamentares à causa, realizada nos dias 18 e 19 de outubro, a Psoríase Brasil 

liderou a implantação da Frente Parlamentar Mista pela Causa da Psoríase e da 

Artrite Psoriásica com o apoio da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Os médicos da SBD Caio Castro, Cláudia Maia, 
Paulo Oldani Felix, Sineida Berbert Ferreira 
com Gladis Lima e deputado Dr. Sinval Malheiros.
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A cerimônia de instalação da Frente Parlamentar ocorreu em 19 de outubro, das 

8h às 10h, no Restaurante Escola Senac Gastronomia, Anexo IV da Câmara 

dos Deputados, em Brasília. A Frente Parlamentar instalada tem como objetivos 

gerais o aperfeiçoamento da legislação e a implementação de políticas públicas 

nacionais que visem a melhoria do atendimento e do acesso ao diagnóstico e ao 

tratamento à doença por parte do SUS e de convênios particulares, entre outras 

ações. A Frente Parlamentar tem na Presidência o deputado Dr. Sinval Malheiros, 

na Vice-Presidência a deputada Carmen Zanotto e o senador Álvaro Dias, e como 

Secretário-Geral o deputado Dr. Jorge Silva.

Participaram da mesa oficial de posse dos integrantes da Frente Parlamentar, os 

parlamentares que a compõem, com exceção do senador Álvaro Dias, a presidente 

da Psoríase Brasil, Gládis Lima, o vice-presidente da entidade, José Célio Silveira, 

o Coordenador da Psoríase na Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutor 

Caio Castro, e o dermatologista membro do Conselho Científico da Psoríase 

Brasil, Dr. Paulo Oldani. Membros da SBD e da Psoríase Brasil apresentaram 

dados sobre a psoríase no País, as políticas públicas existentes e inexistentes, o 

trabalho da Associação e a condição dos pacientes. Os parlamentares, por sua 

vez, comentaram sobre a importância de instalação da Frente Parlamentar e se 

colocaram à disposição para atuar em favor da causa. 

Mesa oficial 
de posse dos integrantes 

da Frente Parlamentar.
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O evento contou com a presença de cerca de 60 pessoas: sociedade civil, 

parlamentares, apoiadores da causa da psoríase, imprensa, o vereador de Porto 

Alegre, José Freitas, representantes de laboratórios, entre outros, assistiram à 

cerimônia de instalação. A cerimônia foi realizada pela entidade, que coordenou 

a realização de um café da manhã no local, com a infraestrutura necessária à 

envergadura do evento. Houve a presença de cerimonialista, fotógrafo, gravação 

em vídeo, cobertura jornalística, transmissão ao vivo pela internet pela fanpage da 

Psoríase Brasil, recepcionistas e distribuição de materiais. 

Para a Campanha do Dia Mundial da Psoríase realizada nos dias 18 e 19 de outubro, 

no Espaço Mário Covas da Câmara dos Deputados, em Brasília, foram contratadas 

dez promotoras para falar com o público, recolher assinaturas e distribuir materiais 

sob a supervisão da equipe da Psoríase Brasil. Também houve registro fotográfico 

da ação dos dois dias em que se distribuiu cinco mil folders, 500 cópias do Relatório 

Global da Organização Mundial da Saúde (versão português) e três mil infográficos. 

O impacto de alcance entre parlamentares na ação da Campanha foi de 183 

deputados/senadores que assinaram documento de adesão à causa. Estima-se que 

o público em geral 

atingido tenha fi-

cado em torno 

da quantidade de 

folders entregues, 

cinco mil. 

Campanha no 
Espaço Mário Covas da 
Câmara dos Deputados 

com distribuição de 
materiais informativos, 

conversa com o público 
e recolhimento de 

assinaturas.
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Fora o impacto entre as pessoas que 

circularam pelo local, houve uma forte 

inserção na imprensa, com ao menos 24 

mídias gratuitas conquistadas de forma 

espontânea pela divulgação via assessoria 

de imprensa. A campanha nas redes 

sociais, sobretudo Facebook, teve alcance 

de 265.650 pessoas, registrando curtidas/

compartilhamento/visualizações de 11.134 

pessoas. Para a Campanha do Dia Mundial 

da Psoríase 2017, o mote trabalhado 

pela equipe de Comunicação foi “O que 

as pessoas deixaram de fazer devido à 

psoríase”. A proposta visou sensibilizar a 

sociedade mostrando o quanto a psoríase 

impacta o dia a dia dos pacientes, gerando, 

no mínimo, baixa qualidade de vida. 

Para isso, a campanha publicitária desen-

volveu 10 cards e capas de Facebook e 

Instagram, vídeos para ambas as redes 

sociais, camisetas, folder, banners e um 

infográfico. Também foi produzido um vídeo 

de mais duração, apresentado dados sobre 

o impacto na vida dos pacientes para ser 

exibido em telão de LED de 5 metros alugado 

pela Psoríase Brasil e instalado no Espaço 

Mário Covas.
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Ainda durante a Campanha do Dia Mundial, a Psoríase Brasil participou de evento 

contratado pela SBD a ser realizado pela Folha de São Paulo. O “1o Fórum Saúde 

da Pele,” da Folha de São Paulo, ocorreu em São Paulo, em 26 de outubro. A 

presidente da entidade esteve no debate e foi ao evento acompanhada de sua 

assessoria de comunicação. Gládis Lima esteve debatendo a questão dos 

medicamentos e das políticas públicas existentes no Brasil com a gerente-geral de 

Regulação Assistencial da ANS, Raquel Medeiros Lisbôa, com o coordenador de 

Atenção às Pessoas  com Doenças Crônicas Ministério da Saúde, Sandro Martins, 

e com Claudia Maia, dermatologista da Comissão de Ética e Defesa Profissional da 

SBD.  Novamente houve transmissão ao vivo do Seminário pela página da Psoríase 

Brasil no Facebook, além da transmissão simultânea da própria Folha de São Paulo.

A produção do Caderno Especial 

“A Pele Sai da Sombra”, veiculado 

em 28 de outubro na Folha de São 

Paulo, jornal de grande circulação 

e relevância nacional, contou com 

forte apoio da Psoríase Brasil e sua 

equipe de comunicação. Houve 

compartilhamento de informações, 

intermediação de entrevistas, envio 

de materiais e sugestão de fontes 

a serem entrevistadas. O encarte 

expôs publicamente o debate sobre 

a incorporação de medicamentos 

biológicos por parte do Ministério da 

Saúde dando força à luta da Psoríase 

Brasil. O caderno especial teve oito 
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páginas e, embora tenha tratado também da situação de outras doenças, deu 

grande destaque à psoríase. 

Em 31 de outubro o debate sobre Psoríase e a Campanha do Dia Mundial foi 

estendido a Porto Alegre, na Câmara Municipal. A Comissão de Saúde e Meio 

Ambiente (Cosmam) realizou reunião para discutir e avaliar a Rede Municipal de 

Atendimento à Psoríase. O encontro foi capitaneado pelo vereador José Freitas em 

parceria com a Psoríase Brasil e reuniu diretores de hospitais, vereadores e agentes 

de saúde. Houve repercussão na mídia local e nos canais de imprensa da Câmara 

de Vereadores de Porto Alegre. 

À convite da BioRed Brasil, a Associação participou do Fórum Multidisciplinar de 

Biotecnologia, dia 20, em Brasília.

A presidente da Psoríase Brasil, Gládis Lima, 
entrevistada pelo canal de imprensa 
da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.



Novembro

32

A presidente Gládis Lima esteve em São Paulo a convite do laboratório Eli Lilly 

do Brasil  para participar do painel “Tratamento para Psoríase: acesso aos 

medicamentos”. O objetivo do debate foi analisar os critérios de acesso e as 

necessidades não atendidas no tratamento da psoríase na visão do paciente, do 

médico e do pagador. Gládis Lima foi convidada a palestrar ao lado de Marcelo 

Arnone, dermatologista da SBD, professor do Departamento de Dermatologia da 

Universidade de São Paulo e conselheiro científico da Psoríase Brasil; e Goldete 

Priszkulnik, Executiva e Médica em Gestão em Saúde Suplementar. No encontro, 

a Psoríase Brasil fez apresentação de ações e atividades que visam uma melhor 

qualidade de vida aos pacientes com psoríase, além da busca de acesso universal 

aos tratamentos.

A repercussão na imprensa da Campanha do Dia Mundial da Psoríase seguiu forte 

em novembro e a Associação participou de programa de televisão e deu entrevista 

para a revista Primeira Região em Revista, do Tribunal Regional Federal 1a Região. 

A presidente da Psoríase Brasil promoveu uma reunião em Porto Alegre para reunir 

os principais sponsors da entidade a fim de apresentar os resultados obtidos na 

Campanha, os projetos estabelecidos para 2018 e também para ver a questão de 

patrocínios e do timing de ingresso dos mesmos.  

Sob recomendação, a presidente da Psoríase Brasil reuniu-se com a consultora 

Roberta Reis, que atua no Grupo de Pacientes Artríticos em Porto Alegre, para 

possível assessoria da profissional. A proposta é que Roberta cuide do Projeto de 

Capacitação desenhado a ser realizado na cidade de Esteio (RS), além de liderar a 

elaboração de projetos para a captação de recursos. Gládis Lima e Roberta Reis 
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iniciaram os contatos com vereadora Fernanda Fernandes, de Esteio, e, através 

dela, com a Secretaria Municipal de Saúde daquele Município. 

A presidente da Psoríase Brasil, Gládis Lima, 
entrevistada no programa Fortunati.com.
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Gládis Lima manteve contato com o vereador José Freitas para a criação da Frente 

Parlamentar pela Psoríase e Artrite Psoriásica no âmbito da Câmara Municipal 

de Porto Alegre. José Freitas também apresentou duas Emendas - uma pelo 

seu gabinete e outra pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente - ao Projeto da 

Lei Orçamentária de 2018 com o pedido de orçamento destinado à compra de 

medicamentos aos pacientes de psoríase, visando a implementação da Lei que 

criou a Rede de Atenção à Psoríase.

Vereador José Freitas 
apresentou Emendas ao 

Projeto da Lei Orçamentária 
para a Rede de Atenção 

à Psoríase. 
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Em 20 de dezembro, houve reunião de planejamento da primeira capacitação a 

profissionais da Saúde na cidade de Esteio (RS) sobre psoríase e artrite psoriásica. 

Gládis Lima, e as assessoras Roberta Reis e Ana Paula Dixon, reuniram-se com o 

coordenador das Unidades Básicas de Saúde o enfermeiro Gilson Abreu de Menezes, 

e a enfermeira Flávia Vecelli, da Secretaria da Saúde de Esteio, responsáveis pela 

área de Gestão Primária e Estratégia Saúde da Família. A vereadora Fernanda 

Fernandes foi responsável pela facilitação do encontro e comentou que planeja 

liderar a criação da Frente Parlamentar pela Psoríase e Artrite Psoriásica no 

município.

À convite do laboratório Pfizer, a entidade participou do encontro “Diálogos Pfizer 

com Associações de Pacientes Doenças Inflamatórias”, em São Paulo.



Assessoria 
de Comunicação
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Uma das áreas de investimento da Psoríase Brasil é a Comunicação. Desde 

2016 a entidade mantém a continuidade das contratações terceirizadas 

da Dixon Comunicação, do designer e publicitário Lourival Machado e da 

empresa de produção de vídeos Motion Animações, além de demandas 

pontuais à Emotive, especializada em comunicação digital. Em 2017 não houve 

contratação da Emotive para o gerenciamento das redes sociais por falta de 

recursos financeiros, a empresa apenas realizou o relatório final de análise do 

alcance das redes sociais, ficando seu gerenciamento à cargo da presidente 

Gládis Lima com o apoio da Dixon Comunicação e do coordenador executivo 

da Associação, Jonas Flores. 

A Dixon Comunicação trabalha continuamente com a Psoríase Brasil e 

assessora a presidente Gládis Lima em todos os assuntos relacionados à área, 

auxiliando e coordenando as demandas apresentadas aos demais fornecedores. 

A equipe acompanha em viagens, encontros, produz materiais necessários 

como relatórios, ofícios, newsletters, discursos, cerimoniais, redações diversas, 

assessoria de imprensa, produção de eventos e temas relacionados às ações 

de advocacy e relações institucionais.

Ciente da importância da Comunicação, em 2017 a Psoríase Brasil iniciou o 

trabalho de atividades e ações para o Dia Mundial da Psoríase em janeiro, quando 

a presidente definiu o mote da Campanha visando mostrar à sociedade e aos 

decisores públicos as dificuldades enfrentadas pelos pacientes. A assessoria 

também acompanhou e auxiliou a Associação na criação da Frente Parlamentar 

Mista pela Psoríase e Artrite Psoriásica, no acompanhamento à tramitação do 

Projeto de Lei aprovado na Câmara Municipal de Porto Alegre, nos contatos com 

decisores públicos regionais e nacionais, estando mais presente e envolvida no 

dia a dia da Psoríase Brasil do que em 2016. 
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Eventos 

A Associação acredita na importância de participar e promover eventos. Em 2017, 

além de estar presente como convidada ouvinte ou apresentando seu trabalho 

em encontros e seminários de outras instituições, a Psoríase Brasil promoveu dois 

eventos. Em Porto Alegre, em julho, foi elaborado o “Seminário sobre a Psoríase 

no Rio Grande do Sul” e, em Brasília, a Campanha do Dia Mundial teve a cerimônia 

de instalação da Frente Parlamentar Mista pela Psoríase e Artrite Psoriásica. 

Os eventos demandaram trabalho de comunicação: criação de artes (convites, 

banners, save the date, programação, etc.), contratação de serviços (fotógrafo, 

recepcionistas, cerimonialista, etc.), elaboração de apresentações, elaboração de 

roteiro e cerimonial, divulgação via redes sociais e assessoria de imprensa, entre 

outros. 

Assessoria de Imprensa 

A assessoria de imprensa teve três momentos de forte atuação em 2017: na 

tramitação e aprovação da Lei Municipal de Porto Alegre para a criação da Rede 

de Atenção à Psoríase, durante a campanha de conscientização de não aprovação 

da ANS para a inclusão de medicamentos imunobiológicos ao tratamento de 

psoríase grave ou àqueles cujas terapias tradicionais são ineficazes e durante a 

Campanha do Dia Mundial. O total alcance na imprensa por mídia espontânea 

foi de 35 inserções, entre imprensa regional e nacional (jornais, revistas, rádios e 

televisões). A repercussão do ganho em mídia espontânea, que custaria mais de R$ 

180.000,00 caso o espaço fosse comprado como anúncio, tem valor imensurável 

por ter mais credibilidade ao figurar como notícia no espaço editorial. O período e 

o tema que mais ganhou repercussão foi a Campanha do Dia Mundial, incluindo a 

implantação da Frente Parlamentar. 
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Comunicação Digital 

As redes sociais são fortemente trabalhadas pela Psoríase Brasil, sobretudo sua 

página no Facebook que registrou crescimento de 4.184 seguidores entre os dias 

01 de janeiro e 15 de dezembro de 2017, ou seja 19,5%. No período houve 447 

postagens e 109.005 interações (curtidas, comentários ou compartilhamento de 

postagens), um crescimento de 8,1% em relação à performance de 2016. 

Sua página nessa rede social vai muito além de bons números alcançados, 

pelos comentários e interação percebe-se que ela opera como um espaço 

de relacionamento aos pacientes, tanto no que diz respeito à abertura para o 

desabafo de seu sofrimento quanto ao fato de ela servir como meio de informação 

dos pacientes sobre a doença, tratamentos existentes, políticas públicas, ações 

realizadas, entre outras informações compartilhadas. A fanpage facebook.com/

psoriasebrasil também foi a base para a criação da Comunidade da Psoríase, 

contabilizando 1.278 membros em 15 de dezembro de 2017. 

A Associação teve de criar uma nova conta de Instagram esse ano por ter 

enfrentado problema de acesso ao perfil antigo. Durante a Campanha do Dia 

Mundial da Psoríase foi criado o perfil instagram.com/psoriasebrasil_oficial, mas 

ainda está pouco utilizado. O canal de YouTube teve atualizações com alguns 

vídeos produzidos para a Campanha. O site da Psoríase Brasil - http://www.

psoriase.org.br/ - registrou 61.681 visitas em 2017 e 1.579 cadastros realizados 

no banco de dados e cadastros online via site. 



40

Considerações Finais

A Psoríase Brasil finalizou 2017 ainda mais confiante do trabalho que tem realizado 

em advocacy após liderar a implantação da Frente Parlamentar pela Psoríase 

e Artrite Psoriásica no Congresso Nacional. Os desafios do próximo ano são 

fazer avançar seus projetos e buscar amparo legal, no âmbito do Legislativo, à 

incorporação de novas e eficazes políticas públicas. Entre as metas, a ampliação 

da oferta de fototerapia ao tratamento de psoríase, pelo SUS, e a incorporação de 

medicamentos imunobiológicos ao tratamento de psoríase grave e aos casos os 

quais as terapias tradicionais não apresentam resultados. 

Está sendo programada nova audiência pública em Brasília sobre “A necessidade 

de atualização do PCDT da Psoríase e a inclusão dos tratamentos imunobiológicos 

à psoríase moderada a grave”, além de um trabalho contínuo de reuniões com 

parlamentares para sensibilizá-los à causa. Outro projeto-chave que será 

apresentado para ser desenvolvido no próximo ano é a capacitação de agentes 

públicos de saúde. A cidade de Esteio (RS) deverá sediar o projeto piloto e vislumbra 

a criação de uma Frente Parlamentar pela causa da psoríase e artrite psoriásica na 

Câmara Municipal.  

O Legislativo Municipal de Porto Alegre também prevê a implantação de uma Frente 

Parlamentar pela causa para ampliar e acelerar a execução da Rede de Atenção 

à Psoríase, cuja Lei foi aprovada em fevereiro de 2017. Além dessa atividades, a 

Psoríase Brasil finaliza o ano já planejando a próxima Campanha do Dia Mundial. 

A agenda da instituição para 2018 está repleta de atividades e projetos e serem 

executados. 
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