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Durante a campanha INFORMED de 2020, 
aprendemos que a doença psoriática 
afeta milhões de pessoas em todo o 
mundo, não apenas fisicamente, mas 
também socialmente, emocionalmente e 
financeiramente. 

Este ano foi ainda mais difícil. Todos 
nós fomos extremamente afetados pela 
pandemia da COVID-19. As pessoas com 
doença psoriática enfrentaram barreiras 
extras com as quais tiveram de se preocupar. 
Apesar disso, continuámos empenhados na 
continuidade dos nossos projetos. A nossa 
comunidade recusa-se a adiar quaisquer 
potenciais avanços que possam melhorar 
a qualidade de vida das pessoas que vivem 
com a doença psoriática. Embora o mundo 
esteja repleto de incertezas, também 
está repleto de capacidade de superação 

das mesmas. Esta pandemia realçou a 
importância de permanecermos UNIDOS e 
protegermos os mais vulneráveis na nossa 
comunidade.

Temos o orgulho de anunciar que o 
Dia Mundial da Psoríase está UNIDO. 
Este ano, a campanha reúne indivíduos, 
organizações e parceiros da IFPA de todos 
os países e origens para falarem a partir de 
uma plataforma comum. Juntos, geramos 
esforços internacionais para converter a 
vontade política em ação. As promessas 
feitas à nossa comunidade serão cumpridas.

Comunidades unidas dão 
origem a ações poderosas!

Uma comunidade PSO verdadeiramente poderosa 
permanecerá sempre ligada, informada e UNIDA



UNIDADE não significa 
uniformidade. Significa 
unicidade do objetivo.  
– Priscilla Shiren

Em cada DIA MUNDIAL DA 
PSORÍASE, pretendemos:

ifpa-pso.com

Aumentar a 
consciencialização

Impulsionar a 
ação política

Divulgar  
a informação

Ser a voz de 
uma forte co-
munidade PSO

Unidos, abordamos o perfil da 
doença psoriática e aumentamos 
a consciencialização sobre o efeito 
que a mesma tem na vida de um 
indivíduo.

Unidos , conferimos poderes aos 
governos para redobrarem os seus 
esforços no sentido de proporcio-
narem melhor acesso a um trata-
mento adequado e acessível.

Para muitos, a psoríase ainda é 
uma  
doença relativamente desconhe-
cida. Unidos, dissipamos mitos 
comuns e damos resposta a 
questões.

Unidos, coisas maravilhosas 
podem ser alcançadas.

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/


A UNIDADE é nossa força  
e a diversidade é o nosso poder
Criado em 2004, o Dia Mundial da 
Psoríase transformou-se numa plata-
forma líder para que todos unam as 
suas vozes e promovam campanhas 
de sensibilização para a doença pso-
riática. Atualmente, o Dia Mundial da 
Psoríase é comemorado em mais de 
50 países em todo o mundo. 

Queremos deixar um especial agra-
decimento aos membros do grupo 
de trabalho do WPD (World Psoriasis 
Day - Dia Mundial da Psoríase) pela 
sua dedicação e participação ativa 
no planeamento da campanha. Esfor-
çam-se sempre ao máximo para unir 
a nossa comunidade PSO em todo o 
mundo.



Transferir o logótipo

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/


Plaque
Inflamed and 

scaly skin

Nail
Nail pitting and
nail separation

Guttate
Teardrop-shaped

bumps

Inverse
Patches of skin
that are bright

red, smooth, and
shiny, but don’t

have scales

Pustular
Pus-filled bumps

(pustules)
surrounded
by red skin

Erythrodermic
Widespread,
fiery skin that
appears to be

burned

Family
historyInfectionsMedication

Skin trauma
including 
Koebner

phenomenon

Metabolic
factors

SmokingAlcohol

Chronic inflam-
matory skin 
disease shortens 
life cycle of skin 
to 3-4 days from 
30-50 days.

Palmoplantar 
pustular psoriasis 
(PPP) is a rare form 
of psoriasis – palmo 
means palms and 
plantar means soles 
of the feet.

Psoriatic arthritis 
can start at any age. 
For many people, it 
starts about 10 
years after psoriasis 
develops, but some 
develop PsA first.

In people with white 
skin, psoriasis appears as 
red or pink patches with 
silvery-white scales. In 
people with darker skin 
tones, psoriasis appears 
as purple or brown 
patches with gray scales.

There are many 
skin conditions 
that resemble 
psoriasis. For 
example, fungal 
skin infections or 
eczema.

Common psoriasis types

Less known facts about psoriatic disease

Rare psoriasis types

Psoriasis risk factors



É membro da 
família de alguém 
que sofre da 
doença psoriática? 
Um amigo?
Talvez seja um prestador de cuidados 
de saúde ou uma pessoa que 
trabalha na área da dermatologia. 
Lembre-se de que não precisa de 
ter uma doença psoriática para 
demonstrar o seu apoio. 

Não podemos ajudar a todos, mas todos podem ajudar al-
guém. Partilhar a sua experiência é uma forma poderosa 
de nos ajudar a todos a sentirmo-nos UNIDOS.

UNIDADE. A mesma começa CONSIGO. 
Se não é consigo, então com quem é?

Para começar a partilhar, 
escolha uma ou mais 
destas opções simples:

Envie-nos uma foto-
grafia sua, quer tenha 
psoríase ou não.

Envie-nos uma foto-
grafia criativa com a 
palavra PSORÍASE ou 
DIA MUNDIAL DA 
PSORÍASE. 

Partilhe este ma-
nual  
com a sua rede  
ou nas redes so-
ciais! 

Escreva um pequeno 
parágrafo a descrever a 
sua experiência, como 
se sente ou como  
apoia a comunidade  
PSO. Também pode ser 
uma citação de que gos-
te ou uma mensagem 
inspiradora. 

Quando estamos UNIDOS, 
tornamo-nos mais fortes.

WORLD
PSORIASIS

DAY1
2

3
4

Inclua #diamundialdapsoría-
se # wpd2021 #AçãoUnido-
sAgora



Apesar das grandes vitórias  
da nossa comunidade PSO, as pessoas 
com doença psoriática ainda enfrentam 
muitas necessidades não satisfeitas. 
Unidos, aproveitamos a oportunidade  
do Dia Mundial da Psoríase para agir.  
A 29 de outubro iremos expor as 
nossas exigências e desafiar  
os governos nacionais a transformar 
a vontade política em ação. Contamos 
com o seu apoio.



A luz da unidade PSO é tão po-
derosa que pode iluminar todo o 
mundo.

Mantenha viva a tradição,  
organizando a iluminação  
de um monumento na sua 
zona este outubro.

Inclua #diamundialdapsoría-
se # wpd2021 #AçãoUnido-
sAgora
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