
PSORÍASE
A psoríase afeta 125 milhões de pessoas em 

todo o mundo.1 Essa doença não costuma 

afetar apenas a pele dos pacientes, mas 

também sua qualidade de vida, com impac-

tos funcionais e psicossociais. Até mesmo 

àqueles que apresentam sinais e sintomas 

moderados da doença relatam que a psoríase 

impacta em suas atividades diárias.2

Uma doença inflamatória crônica que causa placas avermelhadas 

espessas na pele, cobertas por escamas esbranquiçadas ou 

prateadas. Essas lesões podem apresentar coceira, dor e des-

camação5.

Atualmente, nenhum imunobiológico para o trata-

mento da psoríase faz parte do rol da ANS. Um paci-

ente com psoríase gasta, em média, mais de mil reais 

por mês se somadas as despesas com medicamen-

tos, consultas médicas, tratamentos alternativos, ma-

quiagem, roupas especiais, nutricionista, entre out-

ros³.

Independente da gravidade da psoríase, já é possível 

viver com uma pele sem lesão ou quase sem lesão 

com o tratamento adequado. Dessa forma, os paci-       

                                entes passam a viver com muito   

                                mais qualidade de vida, recuperan   

                                do sua auto-estima!

TRATAMENTO

A ANS está avaliando incluir 

mais 6 medicamentos para 

psoríase no rol – 

Adalimumabe, Guselcumabe,

Infliximabe, Secuquinumabe, 

Ustequinumabe e 

Ixequizumabe.

MEDICAMENTOS

Adalimumabe

Guselcumabe

Infliximabe

Secuquinumabe 

Ustequinumabe  

Ixequizumabe

Apesar de acometer milhões de pessoas em todo o mundo, os 

sinais e sintomas da psoríase permancem desconhecidos por uma 

grande parte da população. Essa falta de conhecimento pode levar 

ao falso conceito de que a psoríase seja uma doença contagiosa, 

                           levando ao constrangimento e isolamento social dos

                           indivíduos acometidos³. 

                 

                           Além do preconceito, os pacientes de psoríase tem        

                            sintomas que afetam a sua qualidade de vida, como     

                            coceira, dor e descamação4. Os pacientes também 

                           apresentam maior risco de desenvolver diabetes  

                           tipo 2  ou apresentar algum evento cardíaco impor- 

                           tante³. 

EFEITOS DA PSORÍASE

O QUE É PSORÍASE?

QUE ESTÃO SENDO AVALIADOS
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Vamos juntos garantir que os pacientes de psoríase com plano de saúde 
tenham acesso à esses medicamentos! Você pode se manifestar na consulta 

pública sobre a importância do fornecimento do Adalimumabe, 
Guselcumabe, Infliximabe, Secuquinumabe, Ustequinumabe e Ixequizumabe. 
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UMA PELE SEM LESÃO É POSSÍVEL!


