
Presentació
El fet de patir psoriasi, tant la meva mare com jo, em va motivar a conèixer més aspec-
tes sobre la malaltia. A part, l’experiència viscuda a causa de la pandèmia per la covid i 
l’empitjorament de la nostra psoriasi degut a aquesta circumstància, em va impulsar a 
preguntar-me si el confinament preventiu i la pandèmia podrien tenir efectes negatius 
sobre la malaltia.

Metodologia
Enquesta
Es va elaborar una enquesta per obtenir informació dels voluntaris reclutats en l’estudi. 
L’enquesta constava de dos blocs. El primer consistia en preguntes generals sobre la 
malaltia (tipus de psoriasi diagnosticada, diagnòstic d’artritis psoriàsica, presència de 
trastorns associats amb la psoriasi i ús de medicació). El segon es va centrar en el perí-
ode del confinament preventiu i la pandèmia de la covid-19. Es van plantejar preguntes 
per tal de poder valorar el possible efecte negatiu del confinament i la pandèmia sobre 
el desenvolupament de la psoriasi diagnosticada.
Les dades de l’enquesta es van processar mitjançant el programa Excel.
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Reclutament de voluntaris
Es van reclutar voluntaris diagnosticats amb psoriasi com a factor d’inclusió a l’estudi. 
Es va contactar amb associacions de diferents països, mitjançant correu electrònic, on 
s’explicava el projecte d’estudi i se sol·licitava la seva col·laboració. L’associació espa-
nyola Acción Psoriasis va col·laborar a difondre l’enquesta a través de la xarxa social 
Twitter. Hi van participar cinquanta-vuit voluntaris.
També va col·laborar l’Hospital Pius de Valls en la difusió de l’estudi i el recluta-
ment de voluntaris. El comitè d’ètica de l’hospital va acceptar la petició de col·la-
boració en l’estudi.



La dermatòloga Dra. Cristina Grau també va participar en el reclutament de voluntaris. 
El reclutament a l’Hospital Pius de Valls junt amb el de la consulta privada de la Dra. 
Grau van sumar vint-i-cinc voluntaris més.
En l’estudi hi van participar vuitanta-tres voluntaris comptant totes les fonts.

Entrevista a professional
Es va entrevistar una especialista de la malaltia, la dermatòloga Dra. Elia Camacho, de 
l’Hospital Pius de Valls. L’entrevista constava de deu preguntes relacionades amb la 
psoriasi. També es va demanar la seva opinió professional en relació amb la pandèmia i 
la psoriasi.

Cos del treball
Un total de 83 persones van respondre l’enquesta dirigida a pacients amb psoriasi. 
D’aquestes, un 43 % eren homes i un 57 %, dones.
Es va preguntar pels diferents tipus de psoriasi dels enquestats. La gran majoria patien 
psoriasi en plaques, cas més predominant en els homes, i el següent cas més freqüent 
era la psoriasi en el cuir cabellut. Els altres tipus de psoriasi no van ser tan comuns. La 
forma eritrodèrmica, que és una de les més greus, va ser la menys freqüent, amb només 
un cas entre els enquestats. També es va preguntar als pacients si patien artritis psorià-
sica, i van contestar afirmativament un 28 %.
Dels diferents tipus de psoriasi segons l’edat, la majoria també patien psoriasi en pla-
ques i era més predominant en edats avançades, tot i que era comuna entre les dife-
rents edats dels enquestats. La psoriasi en cuir cabellut també era predominant, però 
més en gent jove. En edats mitjanes, els pacients presentaven un nombre més elevat 
dels diferents tipus de psoriasi.
Prendre el sol és un factor que afavoreix la millora de les lesions cutànies provocades 
per la psoriasi. Durant el confinament i la pandèmia, un 53 % no van prendre el sol, tal 
com recomanaven els especialistes. La resta, sí que ho van fer. 
En referència a la medicació, un 62 % en prenien, i els homes n’eren el gènere predomi-
nant. No se sap si aquesta diferència era causada perquè els homes tenien una malaltia 
més severa o perquè feien un millor compliment del tractament. 
Respecte a l’evolució de la psoriasi, el 48 % presentaven un empitjorament, enfront del 
46 % que afirmava que no havia variat. Només un 6 % referien una millora.
Entre els pacients la psoriasi dels quals va empitjorar, un 84 % presentaven nous símp-
tomes a la pell, i un 13 % un empitjorament de l’artritis psoriàsica que ja patien. En el 3 
% restant va debutar una nova artritis psoriàsica. No es van detectar diferències entre 
els gèneres masculí i femení.
Dels pacients que no prenien medicació i que van empitjorar, només un 15 % van co-
mençar un tractament per a la psoriasi, majoritàriament homes.



D’altra banda, als pacients que ja en prenien, només a un 25 % se’ls va canviar el trac-
tament, amb més casos entre el sexe femení en aquest cas. La resta van mantenir la 
medicació prèvia. 
Pel que fa als factors de risc relacionats amb la psoriasi, el 42 % dels enquestats presen-
taven un augment de l’estrès, amb predomini en el sexe femení. Un 34 % van patir un 
increment de pes, això fa afectar més els homes. El consum de tabac i alcohol va aug-
mentar un 10 % i 14 % respectivament, gairebé sense diferències entre sexes. 
Degut al confinament preventiu i a la pandèmia, l’accés als serveis de salut es va veure 
dràsticament afectat, sobretot en els primers mesos.
A l’hora d’accedir a les consultes mèdiques, el 46 % dels enquestats van tenir dificultats 
per fer-ho en els centres d’atenció primària; el 49 % en les consultes especialitzades, i el 
5 % per recollir la medicació de dispensació hospitalària. 
Dels enquestats que van passar la covid, un 36 % van experimentar un agreujament en 
la seva psoriasi.
Cal destacar l’anul·lació d’una pregunta a causa d’un error en la comprensió del seu 
enunciat. Aquesta feia referència a la suspensió o la continuïtat del tractament en els 
pacients que havien millorat, però es va respondre un nombre més elevat del que perto-
cava. En conseqüència, el resultat era incoherent.

Conclusions
La psoriasi és una malaltia amb una elevada incidència entre la població. No sabem si 
en condicions normals, sense la pandèmia, la seva evolució hauria estat la mateixa.
Segons la mostra obtinguda, l’evolució dels pacients amb psoriasi es va veure afec-
tada en un 48 % dels enquestats, que van presentar sobretot un empitjorament de 
la simptomatologia cutània. La resta no van patir canvis en la malaltia i només un 
tant per cent reduït van mostrar millora.
De l’entrevista realitzada a una especialista en dermatologia, també s’extreu que els 
resultats del treball són equiparables als observats en la seva pràctica diària, on va ob-
jectivar un empitjorament en la simptomatologia dels seus pacients, així com un incre-
ment dels que van debutar amb una psoriasi. Aquesta exacerbació es va veure reflecti-
da en un agreujament dels símptomes cutanis, sobretot de la psoriasi en plaques.
Dels pacients que van empitjorar i no estaven prenent mediació inicialment, només 
un 15 % van començar un tractament nou. I dels pacients que ja en prenien i van 
mostrar un empitjorament, curiosament, tan sols un 25 % van haver de canviar-la. 
Cal destacar aquests resultats, ja que tot i un agreujament de la simptomatologia, 
pocs pacients van fer canvis en la seva medicació.
Quasi la meitat dels pacients van tenir dificultats per accedir als professionals sani-
taris, fet que podria explicar per què molts dels que van empitjorar no van comen-
çar un tractament o van canviar el que ja estaven prenent.



En referència als factors de risc relacionats amb la psoriasi, els que més es van 
incrementar durant la pandèmia van ser l’estrès, amb el tant per cent més elevat 
i predominant en les dones, seguit de l’augment de pes. Això fa pensar que aquest 
augment podria estar relacionat amb l’empitjorament de la malaltia. Aquest fet es 
va constatar també a la consulta de dermatologia, on l’estrès va ser un factor que va 
influir de forma negativa en l’evolució de la malaltia.
Hem de tenir en compte que els factors de risc relacionats amb la psoriasi no només 
van afectar aquests pacients, sinó que també van tenir efectes negatius en la resta 
de la població.
Encara que un 36 % de les persones amb psoriasi que van patir la covid experimen-
tessin un empitjorament de la seva malaltia, no queda clar si el coronavirus pot 
influir de forma negativa en l’evolució de la psoriasi. Caldria veure en un futur si es 
confirma aquesta afirmació.
Per concloure, i tenint en compte les limitacions del treball donat el volum de la 
mostra, el confinament i la pandèmia han influit negativament en l’evolució de la 
psoriasi, segurament a causa d’un increment d’alguns factors de risc, sobretot l’es-
très, com també afirma la professional entrevistada.
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