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Resumo: A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido no texto da 

constituição brasileira. Uma das formas de garantir tal direito é por meio da 

disponibilização de atendimento e tratamento adequado. Dentre as doenças que 

merecem atenção especial, está a psoríase, sendo esta altamente prevalente em 

várias populações mundiais, incluindo a brasileira. Manifesta-se com lesões 

eritematosas e descamativas, tendo curso imprevisível, com melhora ou 

exacerbação espontânea. O presente trabalho se propôs avaliar as condições de 

acesso de uma amostra da população brasileira portadora de psoríase ao 

atendimento médico, a partir de uma visão crítica dos direitos humanos, para avaliar 

se este direito fundamental está sendo respeitado, de acordo com o contexto em 

que vivem. A amostra foi composta por 19 pacientes portadores de psoríase (5 do 

gênero masculino e 14 do feminino), atendidos aleatoriamente, no AME – 

Dermatologia - ABHU. Os pacientes foram submetidos à anamnese e exame físico 

dermatológico e bucal completos. Em todos os pacientes foi aplicado o PASI (Índice 

de gravidade da área de psoríase e o DLQI (Índice de Qualidade de Vida para 

Dermatologia). Após estas avaliações, os pacientes foram submetidos a uma 

entrevista referente ao acesso e qualidade dos atendimentos recebidos. A idade 

variou de 6 a 67 anos, sendo a média de idade 32 anos. As formas clínicas 

observadas foram vulgar (73,7%), gutata (21%), palmo-plantar (5,3). O PASI variou 

de 0,4 a 4,5 (média – 2,0) e o DLQI de 0 a 16 (média – 7,7). 68,5% referiam fatores 

desencadeantes da doença, tais como estresse emocional, trauma, infecções 

recorrentes e pós cirurgia. 31% referiam história familiar. 73,7% dentre os 

entrevistados não sabia referir o tempo para conseguir a primeira consulta. Dos que 

sabiam, o tempo maior para consulta com o generalista foi de 1 (um) mês. No 

entanto, 26% não conseguirem consulta na rede pública, necessitando procurar 

atendimento médico no sistema privado. Mesmo no sistema privado, foram 

informados que o tratamento era “paliativo”, que não tinha “cura”, não sendo 

explicado que era uma doença que teria remissão. 31% tiveram o diagnóstico de 

psoríase na atenção básica, mas 37% não foi encaminhado para especialista. Estes 

encaminhamentos demoraram até 6 meses, sendo que alguns tiveram que procurar 

o sistema privado. 84% dos pacientes referiram que o atendimento dermatológico foi 

voltado apenas para a doença física, não sendo abordado aspectos emocionais e 

sociais. A amostragem avaliada não teve grandes dificuldades em conseguir o 

atendimento na atenção básica, no entanto, a qualidade deste deixou a desejar, 



como a abordagem quase que exclusivamente dos aspectos físicos e o não 

esclarecimento que a doença poder entrar em remissão. A análise qualitativa das 

entrevistas, possibilitou perceber falta de interesse dos profissionais envolvidos, 

além da falha de formação técnica dos mesmos. O estudo indica que o atendimento 

médico dificultado e inadequado, mostra violações ao direito humano à saúde, que 

pode ser resolvido com melhor formação de profissionais e com um sistema de 

regulação mais adequado.  

Introdução: A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido no texto da 

constituição brasileira. Uma das formas de garantir tal direito é por meio da 

disponibilização de atendimento e tratamento adequado. Dentre as doenças que 

merecem atenção especial, está a psoríase, sendo esta altamente prevalente em 

várias populações mundiais, incluindo a brasileira. Manifesta-se com lesões 

eritematosas e descamativas, tendo curso imprevisível, com melhora ou 

exacerbação espontânea.  

Objetivos: avaliar as condições de acesso de uma amostra da população brasileira 

portadora de psoríase ao atendimento médico, a partir de uma visão crítica dos 

direitos humanos, para avaliar se este direito fundamental está sendo respeitado, de 

acordo com o contexto em que vivem.  

Metodologia: A amostra foi composta por 19 pacientes portadores de psoríase (5 do 

gênero masculino e 14 do feminino), atendidos aleatoriamente,  no AME – 

Dermatologia - ABHU. Os pacientes foram submetidos à anamnese e exame físico 

dermatológico e bucal completos. Em todos os pacientes foi aplicado o PASI (Índice 

de gravidade da área de psoríase e o DLQI (Índice de Qualidade de Vida para 

Dermatologia). Após estas avaliações, os pacientes foram submetidos a uma 

entrevista referente ao acesso e qualidade dos atendimentos recebidos. 

Desenvolvimento: Considerando ser a psoríase uma doença extremamente 

frequente em várias populações, incluindo a população brasileira; a alta prevalência 

de comorbidades associadas a esta doença e que os indivíduos portadores da 

mesma necessitam de um atendimento e um acompanhamento médico competente 

e regular, o estudo de como se realiza o acesso e a forma como os pacientes 

portadores de psoríase são atendidos pelos serviços médicos se mostra 

fundamental para a avaliação deste direito humano fundamental, que é o direito à 

saúde.Além disso, o fato do tratamento ser bastante oneroso, especialmente em 

razão dos custos dos medicamentos, elevados em face do direito de propriedade 



das patentes dos laboratórios, exige uma análise da situação a partir de uma visão 

crítica, vinculada a um conceito material de dignidade humana baseado no acesso 

igualitário aos bens necessários para uma vida digna de ser vivida. 

Resultados: No capítulo de resultados apresentaremos os dados quantitativos e na 

sequência, trechos das narrações representativas para serem analisados e 

discutidos. Dentre os pacientes estudados, 5 eram do gênero masculino e 14 do 

gênero feminino; 12 eram da raça branca e 7 da raça negra. A idade variou de 6 a 

67 anos, sendo a média de idade 32 anos.  

Tabela 2 – Distribuição da amostragem segundo idade de início, sendo menos de 40 

anos representado como tipo I e mais de 40 anos tipo II, e forma clínica.  

NOME Idade 

de 

Início 

Forma Clínica 

Paciente 1       Tipo 

I 

Psoríase Gutada 

Paciente 2       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 3       Tipo 

II 

Psoríase Gutada 

Paciente 4       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 5       Tipo 

I 

Psoríase Palmo Plantar 

Paciente 6      Tipo I Psoríase Vulgar 

Paciente 7       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 8       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 9      Tipo I Psoríase Vulgar 

Paciente 10       Tipo 

I 

Psoríase Gutada 

Paciente 11       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 



Paciente 12       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 13       Tipo 

II 

Psoríase Vulgar 

Paciente 14       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 15       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 16       Tipo 

II 

Psoríase Vulgar 

Paciente 17       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar 

Paciente 18       Tipo 

I 

Psoríase Gutada 

Paciente 19       Tipo 

I 

Psoríase Vulgar e Palmar 

 

Tabela 3 – Distribuição da amostragem segundo PASI e DLQI.  

NOME PASI DLQI 

Paciente 1 4,1 8 

Paciente 2 2,5 14 

Paciente 3 4,5 22 

Paciente 4 1,2 14 

Paciente 5 1,8 8 

Paciente 6 3,8 6 

Paciente 7 2,2 16 

Paciente 8 2,8 14 

Paciente 9 2 0 

Paciente 10 1,8 12 

Paciente 11 2,2 3 

Paciente 12 1,2 - 

Paciente 13 0,4 1 



Paciente 14 0,9 13 

Paciente 15 1,8 6 

Paciente 16 1,4 0 

Paciente 17 2,7 8 

Paciente 18 0,9 1 

Paciente 19 3,2 2 

 

Tabela 4 – Distribuição da amostragem conforme fatores desencadeantes 

conhecidos e desconhecidos.  

NOME Fatores Desencadeantes 

Paciente 1 Sabia Referir 

Paciente 2 Sabia Referir 

Paciente 3 Sabia Referir 

Paciente 4  Não sabia referir 

Paciente 5 Sabia Referir 

Paciente 6 Sabia Referir 

Paciente 7 Não sabia referir 

Paciente 8 Sabia Referir 

Paciente 9 Não sabia referir 

Paciente 10 Sabia Referir 

Paciente 11  Não sabia referir 

Paciente 12 Sabia Referir 

Paciente 13 Sabia Referir 

Paciente 14 Sabia Referir 

Paciente 15 Sabia Referir 

Paciente 16 Não sabia referir 

Paciente 17 Sabia Referir 

Paciente 18 Sabia Referir 

Paciente 19 Não sabia referir 

*Os Fatores Desencadeantes relatados durante entrevista foram associados com 

estresse emocional, trauma, infecções recorrentes e realização de procedimento 

cirúrgico (tireoidectomia).  

Tabela 5 – Distribuição da amostragem conforme antecedentes familiares. 



NOME                                             Psoríase na Família 

Paciente 1 Sim, pai portador. 

Paciente 2 Não 

Paciente 3 Não 

Paciente 4 Sim, irmão portador. 

Paciente 5 Não 

Paciente 6 Sim, avô paterno e pai portador. 

Paciente 7 Não 

Paciente 8 Sim, irmão portador. 

Paciente 9 Não 

Paciente 10 Não 

Paciente 11 Não 

Paciente 12 Não 

Paciente 13 Não 

Paciente 14 Não 

Paciente 15  Pai e irmão portador.  

Paciente 16 Sim, os três filhos são portadores. 

Paciente 17 Não 

Paciente 18 Não 

Paciente 19 Não 

 

Tabela 6 – Distribuição da amostragem conforme manifestações bucais com 

presença de língua fissurada e/ou língua geográfica.  

 

NOME LG LF LG+LF 

Paciente 1 Não Não Não 

Paciente 2 Não Não Não 

Paciente 3 Não Não Não 

Paciente 4 Sim Não Não 

Paciente 5 Não Não Não 

Paciente 6 Não Não Não 

Paciente 7 Não Não Não 

Paciente 8 Não Sim Não 



Paciente 9 --- --- Sim 

Paciente 10 Não Não Não 

Paciente 11 Não Sim Não 

Paciente 12 Não Não Não 

Paciente 13 Não Não Não 

Paciente 14 Não Não Não 

Paciente 15 Não Não Não 

Paciente 16 Não Sim Não 

Paciente 17 Não Não Não 

Paciente 18 Não Sim Não 

Paciente 19 --- --- Sim 

TOTAL:  1 4 2 

 

Narrações observadas nas entrevistas: 

A análise das respostas foi demonstrado que entre os 19 pacientes entrevistados, 

apenas 5  encontraram atendimento no mesmo dia.  

“...Procurei atendimento no Posto de Saúde perto de casa e o atendimento foi rápido 

e fácil, mas não levaram a minha queixa e dor a sério...”  

Os demais tiveram espera por mais de 15 dias, sendo total de 7 pacientes e 5 não 

souberam relatar o período de espera.  

“...Quando começou a aparecer às lesões na cabeça procurei atendimento no Posto 

de Saúde do Município e encontrei muita dificuldade para ser atendido e para 

realizar exames, por volta de um mês mais ou menos obtive uma resposta...”  

A grande maioria dos pacientes procurou atendimento na Unidade Básica de Saúde, 

sendo que num total de 11 pessoas, apenas 5 se direcionaram para Clínica 

Particular. Os demais buscaram serviço em Pronto Atendimento e no Ambulatório 

Médico.  

“...Procurei um primeiro atendimento no Posto de Saúde perto de casa e como não 

recebi bom atendimento me dirigi para Clínica Particular onde o convênio do meu 

trabalho cobria...” 

No primeiro atendimento prestado pelos profissionais de saúde os pacientes 

descrevem serem bem acolhidos, por um total de 15 pacientes. Porém, uma grande 

parte referiu que o atendimento tenha sido em um tempo inferior a 20 minutos.  



“...O médico do Posto me tratou bem sim e examinou o que acontecia com a minha 

pele, mas a consulta foi muito rápida durando uns 15 minutos no máximo, não sendo 

suficiente para que eu ficasse esclarecido...”  

Já 6 entrevistados referiram uma consulta médica superior aos 20 minutos e dentre 

estes, 4 procuraram consultas particulares.  

“...Fui direto no particular então não encontrei dificuldades para o atendimento, me 

respeitaram e fui atendia por volta de 40 minutos...”   

Foi perguntado também se a hipótese de diagnóstico de Psoríase teria sido 

levantada durante a consulta, mas 12 pacientes relataram tiveram diagnóstico 

errado. 

 “...E o que aconteceu de ruim foi que ele me disse o problema que tinha na pele era 

um eczema. Então, me passou uma pomada e um remédio que não lembro o nome 

e fui embora achando que o problema tinha se resolvido. O médico até então nunca 

citou a possibilidade dessa doença ser a Psoríase.”  

A próxima etapa questionada foi quanto à dificuldade encontrada para ser 

encaminhado ao especialista. A maioria dos pacientes afirmou imensa dificuldade. 

Sete destes atendimentos não foram direcionados para o Dermatologista na primeira 

consulta e 10 pacientes tiveram que enfrentar no mínimo 2 consultas antes do 

atendimento especializado. Três pacientes tiveram que buscar outro atendimento, ou 

então, aguardar espera de até 3 meses. 

 “...Não fui encaminhado na primeira consulta. Tive que esperar um tempo para 

voltar porque tinha acabado de começar um tratamento para Eczema. Mas, como os 

machucados começaram a piorar e se espalhar, voltei logo para o Posto após uns 

10 dias. Ai então ele resolveu me passar para um especialista. Desse modo, foram 

duas consultas até o especialista, que supostamente iria me atender porque 

encontrei tanta dificuldade para conseguir consulta no dermatologista e fiquei mais 

de três meses de espera. Mesmo aguardando, não consegui vaga e o meu problema 

se agravava, e então, tive que pagar uma consulta particular mesmo com pouca 

condição para isso...”  

Durante a consulta 16 pacientes referiram sentir interesse dos profissionais de 

saúde sobre sua queixa, quando foram atendidos no serviço universitário, onde as 

entrevistas foram realizadas. 

 “...Percebi muito interesse do médico e estudantes que me receberam e deram 

muita importância pelo que acontecia comigo...”  



No Ambulatório da Universidade, 17 entrevistados afirmaram que ao longo da 

consulta foram questionados sobre aspectos emocionais, familiares e 

socioeconômicos.  

“...O meu médico sempre me questionou e me deu muita atenção sobre esses 

assuntos. Por isso, me aconselhou e me encaminhou para um psiquiatra e 

psicólogo. Aqui sou muito bem acolhida e percebo interesse dos profissionais com 

as minhas queixas e que não ficam apenas avaliando a minha pele simplesmente.”  

No entanto, afirmavam que os outros atendimentos que antecederam o na 

Universidade, não receberam nenhum enfoque emocional ou interesse do médico 

para estas questões.  

“...Nos atendimentos que tive anteriormente davam apenas importância para a 

doença e não foi questionado nenhum desses fatores como também não houve 

interesse algum do médico. Passei por muito descaso...” 

Sete participantes referiram carência de diálogo com os familiares e nos 

atendimentos anteriores. 

 “...Só senti falta de comunicação com o médico do posto, mas nos outros 

atendimentos não tive nenhum problema. Agora com a minha família tive alguns 

desconfortos, pois essa doença chama muita atenção e eu tinha por todo corpo 

principalmente cotovelos e pernas. Assim, eles não entendiam muito sobre o que 

acontecia comigo e sentiam medo de pegar também.”  

Os demais 12 pacientes não referiram este tipo relação, pois a grande a maioria já 

apresentava casos de psoríase na família. Desse modo, não encontraram tantos 

problemas com a doença diante os familiares.  

“...Não senti nenhuma falta de comunicação porque dentro da minha família meu 

irmão já apresentava a doença.”  

No decorrer das entrevistas, todos os pacientes afirmaram que sua integridade 

física, psicológica e moral foram respeitadas e a consulta que haviam acabado de 

receber teve duração de mais de 30 minutos, pois tinha sido realizado o teste de 

comprometimento da pele (PASI) e o de qualidade de vida (DLQI) nos pacientes que 

tinham condição de responder, exceto a paciente de 6 anos de idade.  

“..Sim, sempre me demonstraram grande respeito durante as consultas. E elas 

geralmente são longas em torno de 50 minutos à uma hora. Nos outros médicos que 

já tive contato nunca foi realizado esse teste do PASI que verifica o grau da lesão da 



pele. E aqui no Ambulatório identifiquei um atendimento diferenciado até porque 

trabalho como Enfermeira e desconhecia esse método...” 

Com relação aos retornos os 17 pacientes afirmaram, que o seguimento atual, 

acontece em um período inferior a 2 meses e apenas uma 2 pacientes não tiveram a 

oportunidade de retorno.  

“...Meus retornos acontecem a cada dois meses e quando estou em período de 

remissão eles ficam mais espaçados...”  

Mesmo explicando que a doença tem remissão, alguns pacientes assim se 

expressaram: 

“...devido a doença não ter cura não haveria motivos para consultas mensais...” “Em 

relação aos meus médicos anteriores eles descartavam essa opção de retorno e 

dificilmente marcavam, pois eles me diziam que nada podiam fazer porque eu já 

estava medicada e que essas lesões eram por toda vida.” 

As informações recebidas sobre o tratamento e diagnóstico foram compreendidos 

pela grande maioria dos portadores de psoríase entrevistados, sendo 18 pacientes, 

exceto a paciente de 6 anos de idade, mas compreendidos pelos seus pais.  

“...O momento que senti pouco esclarecimento e não vi resultados foi no médico do 

Posto de Saúde, mas hoje não tenho dúvida alguma porque o dermatologista 

sempre me explica tudo detalhadamente sobre o que acontece comigo.” 

Porém, sobre a utilização dos medicamentos básicos de alto-custo, apenas 10 

entrevistados foram devidamente instruídos, considerando que como esta foi 

classificada como leve na sua maioria, a prescrição era de medicamentos tópicos, 

não contemplados pela rede pública e pela solicitação de alto-custo. Mas a adesão e 

acesso a estes foi atingida pela maioria, sendo confirmados por 14 pacientes. Esta 

utilização de modo rápido e sem auxilio da justiça foi alcançada por 17 pacientes.  

“...Como comecei a utilizar medicamentos mais caros precisei receber 

medicamentos de alto custo, e então, a equipe soube me instruir e como utilizar os 

meus direitos.”  

Duas das pacientes entrevistadas apresentaram psoríase considerada grave, 

necessitando da utilização de medicamentos sistêmicos de alto custo. As mesmas 

tiveram que recorrer à justiça para a utilização dos medicamentos, encontrando 

grande espera e dificuldades.  



“..Tive problemas para conseguir os medicamentos de alto-custo e por isso precisei 

entrar com um processo judicial para ter meus direitos. Após, 60 dias eu consegui a 

entrada e a total liberação para a utilização dos medicamentos...”  

 Uma delas iniciou o tratamento com biológicos em outro serviço especializado em 

Dermatologia.  

“..No antigo serviço que me acompanhavam,  os retornos, às vezes, podiam 

demorar até seis meses e aconteciam atrasos nos medicamentos também. Então, 

por um longo período fui muito prejudicada, porque tenho que receber a medicação 

no máximo em 8 semanas...”  

Foi pesquisada também a verificação de tratamento diferenciado no atendimento 

médico e ambulatorial àqueles que possuíam condições socioeconômicas 

superiores e também se foram prestados serviços de modo igualitário no 

Ambulatório da Instituição Universitária onde as entrevistas estavam sendo 

realizadas. Observou-se ausência dessas atitudes nas respostas apresentadas.  

“Todos sempre somos tratados de forma igual e não notei diferença em nenhum 

atendimento. Estou satisfeita com o serviço”.  

 “Já presenciei tratamento diferenciado com outras pessoas, mas nunca percebi 

comigo. Como sou da área de saúde e faço estágio em atendimento do SUS 

percebo essa diferença nas redes pública e privada. Não são em todos os locais, 

mas o atendimento igualitário, infelizmente, não prevalece.”  

Dentre os atendimentos prestados os 19 pacientes se sentem satisfeitos. Porém, 

quando comparados com os serviços anteriores apresentam queixas de descaso.  

“Hoje, recebo um bom atendimento onde o doutor me examina e compara as minhas 

lesões, mas no Posto mal me olhavam.” 

Considerações finais: Na amostragem avaliada não observamos que os pacientes 

tiveram grandes dificuldades em conseguir atendimento na atenção básica de 

saúde. No entanto, a qualidade deste deixou a desejar, como a abordagem quase 

que exclusivamente dos aspectos físicos e o não esclarecimento do curso da 

doença que pode entrar em remissão. A análise qualitativa das entrevistas 

possibilitou perceber também a falta de interesse dos profissionais envolvidos, além 

da falha de formação técnica dos mesmos. Conclusões: O estudo indica que o 

atendimento médico dificultado e inadequado, mostra violações ao direito humano à 

saúde, que pode ser resolvido com melhor formação de profissionais e com um 

sistema de regulação mais adequado. 
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