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vitiligo
A vida com

Pessoas afetadas
pela doença, como
a caxiense Marilisa

Brando, falam
sobre preconceito

e aceitação

PORTHUS JUNIOR
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Karla, Marilisa e Favorino são três ca-
xienses que não se conhecem, mas que
compartilham algumas coisas em co-
mum. Uma delas é que todos, em algum
momento, passaram por um período de
sofrimento emocional. Outra é que esse
sentimento se manifestou em suas peles,
provocando neles a mesma doença: o vi-
tiligo.
Uma terceira coisa em comum é que

todos tiveram de aprender a lidar com os
olhares curiosos, comentáriosmaldosos e
situações constrangedoras, muitas vezes
provocadas pelo desconhecimento mais
básico que se tem em torno da doença,
cuja principal característica é a descolora-
ção da pele, que provoca manchas bran-

cas pelo corpo.
–As pessoas que não conhecem acham

que é contagiosa. Uma vez eu estava no
ônibus com amão exposta, e uma senho-
ra não quis colocar a mão onde a minha
estava antes. Aquilo me doeu muito. Vi
que ela estava com medo de ficar perto
demim– contaMarilisa Brando, 60 anos,
que convive com o vitiligo desde os 27.
Assim como aconteceu com Marilise,

é comum a outras pessoas que têm a do-
ença sofrer com o preconceito de quem
pensa que o vitiligo é contagioso. Não é,
como esclarece a médica dermatologista
caxiense Roberta Pansera.
– O vitiligo é uma doença que se ca-

racteriza por perda da pigmentação da

pele, devido à diminuição ou parada de
produção de melanina pelos melanóci-
tos, que são as células que dão pigmento à
pele, causando manchas brancas de dife-
rentes tamanhos em cada indivíduo. Não
é contagiosa e quem é portador pode ter
contato físico, como abraçar, beijar, usar
mesmos utensílios domésticos, ou seja,
ter uma vida social comoqualquer pessoa
– explica a médica.
A doença, que também afeta uma das

participantes da atual edição do Big Bro-
ther Brasil, a mineira Natália Deodato,
que teve o diagnóstico na infância, pode
aparecer em qualquer momento da vida.
Multifatorial e de predisposição genéti-
ca (30% dos pacientes têm parentes com

O vitiligo, que afeta 1% da população mundial,
não tem cura e nem causas conhecidas.
Mas é possível viver bem com a doença e
aprender a conviver com as manchaspele

Coisa de

vitiligo), tem como principal disparador
o fator emocional, manifestando-se na
maioria das vezes após algum episódio
de forte carga de estresse ou preocupação.
No caso de Marilisa Brando, as primeiras
manchas começaram a aparecer na ponta
dos dedos cerca de um mês após a perda
do irmão, morto assassinado.
– Foram duas semanas em que fiquei

em estado de choque, sem reação alguma.
Quando havia passado cerca de um mês,
comecei a notar que as pontas dos dedos
estavam ficando brancas. Fui ao médico,
e quando ele disse que era vitiligo, e que
não tinha cura, fiquei ainda mais nervo-
sa. Asmanchas começaram a aparecer no
rosto, nos cotovelos, nos pés, nas partes
íntimas... mas o tratamento fez melhorar
bastante. Também surgiram algumasme-
chas brancas no cabelo, antes dele bran-
quear todo com a idade – conta a dona
de casa.

INVESTIGARÉ
FUNDAMENTAL

No corpo de Favorino Cavalli, 63, o
vitiligo surgiu de forma um pouco mais
tardia, mas também após um momento
de intensa preocupação. Ele tinha 55 anos
e a empresa onde trabalhava passava por
uma fase de demissões em massa, que se
estendeu por mais de um ano de apreen-
são. Quando, enfim, Favorino foi demi-
tido, as manchas não demoraram para
aparecer.
–Eucheguei emcasadepoisdeumjogo

do Caxias, fazia muito calor e fui lavar o

rosto. Quando me olhei no espelho, per-
cebi as manchas. Sabia que era um sinal
do corpo para responder ao estresse que
eu vinha passando. Iniciei o tratamento e
as manchas no rosto regrediram, mas nas
mãos e nos pés ficaram. No começo foi
um baque, mas conforme a gente enten-
de que não tem cura, vai se acostumando.
Para mim é muito natural – conta o mo-
rador do bairro Pioneiro.
Marilisa e Favorino desenvolveram o

vitiligo em sua formamais leve e também
mais comum, quandonão se associa a ou-
tras doenças e não evolui para nada além
do crescimento das manchas, que não
provocam dor (exceto quando a pessoa
descuida na exposição ao sol). No entan-
to, é preciso estar atento e monitorando
sempre:
– É fundamental que se faça a investi-

gação, em pacientes com vitiligo, de do-
enças associadas a tireoide, a deficiência
de vitamina B12 e outras doenças autoi-
munes. É uma doença que até omomen-
to não tem cura definitiva, mas existem
opções de tratamentos para controle e
pigmentação da pele, como cremes, me-
dicamentos orais, fototerapia, lasertera-
pia, cirurgia com transplante de mela-
nócitos e micropigmentação. Controlar
o estresse é outra medida bem-vinda,
assim como evitar roupas muito aperta-
das, ou que podem causar atrito sobre a
pele, contribui para a redução do surgi-
mento de novas manchas ou o aumento
das existentes – explica a dermatologista
Roberta Pansera.

andrei.andrade@pioneiro.com

Marilisa Brando: vitiligo veio após a morte do irmão Karla Zanette convive com o vitiligo desde os 10 anosFavorino Cavalli desenvolveu a doença aos 55 anos
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Manchas podem surgir ou se espalhar em qualquer fase da vida
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Personalidades

❚ Além de
Natália
Deodato, do
BBB, outras
pessoas
populares
também
ajudaram a
tornar mais
conhecido o
vitiligo. É o
caso do rapper
Rappin’ Hood,
da modelo
canadense
Winnie Harlow
e da atriz Luiza
Brunet.

Gostou? Ligue para (54) 3218.1313 e saiba como se tornar sócio do Clube. SIGA-NOS NO INSTAGRAM: @ clubedoassinantezh.

A realização de ações ou eventos são condicionadas ao decreto em vigor no momento da realização dos mesmos, e a legislação vigente no enfrentamento à COVID-19 da cidade em questão. Em caso de impossibilidade de realização devido à
pandemia, a ação ou evento deverá ser remarcado ou discutidas outras opções de aproveitamento comercial em substituição, que não conflitam com a legislação vigente.

DESCONTOS
EXCLUSIVOS

Acesse o site do Clube
e aproveite! Aponte a câmera
do seu celular para o código:

20%OFF para o jantar aos sócios
de segunda a quinta-feira, seja
no rodízio de fondue ou pratos à
la carte, exceto bebidas. Serviço

disponível via delivery.

30%OFF em armações
e óculos solares para sócios

e dependentes.

10%OFF no almoço, de segunda a
sexta-feira. Desconto válido para

pedidos via telefone.

20%OFF nos Cursos Regulares:
Programação e Desenvolvimento de
Games, Games Jr. e Digital Influencer

com idade de 05 à 17 anos.

10%OFF em Flores, Arranjos,
Buquês, Plantas, Cestas

de Café e Coroas. Tele-entrega
de segunda a quinta-feira.

15%OFF em compras realizadas
na Cantina e 10% no Restaurante

para sócio e acompanhante.

Tanto ou mais do que a pele, contudo,
o vitiligo costuma afetar a autoestima de
quem convive com ele. Vivemos, afinal,
em uma sociedade que tem dificuldade
de lidar com o que sai de um padrão tido
como “normal”. É comum, principalmen-
te no início da doença, que a pessoa quei-
ra esconder comumaroupa comprida em
pleno verão, ou exagerar na maquiagem,
a fim de evitar os olhares e julgamentos.
A psicóloga caxiense Géssica Sgarioni,
que atende no Instituto Luspe, ressalta
que é uma questão de resiliência, onde se
faz necessária, se não a ajuda profissional,
uma rede de apoio.
– É importante que a pessoa tenha o

maior acesso possível a informação sobre
a doença, porque a previsibilidade vai aju-
dar a ir compreendendo e naturalizando,
até conseguir ressignificar a relação com
a sua pele. Também faz toda a diferença
essa pessoa contar com a rede de apoio,
que a escute e acolha, para ela não se sen-
tir excluída. E assim ela vai também en-
tender que os padrões são construídos, e
não algo natural – aponta.
A ressignificação foi a forma como a

caxiense Karla Zanette Neves, 35, apren-
deua conviver comovitiligo.Aos10anos,

após a separação dos pais e amudança de
cidade provocada pelo rompimento, Kar-
la passou a ter as primeiras manchas ao
redor dos olhos e da boca.
– Lembro que uma vizinha tinha vi-

tiligo e eu tinha muito medo de um dia
ter também. Quando a dermatologista
confirmou que era, foi muito difícil. Fiz
diversos tratamentos, passava pomadas
e ficava exposta ao sol, mas sentia a pele
queimar. Tornou-se algo tão frustrante e
desgastante que decidi me aceitar. Omais
complicado foi passar pela adolescência e
pelo início da fase adulta, quando estava
me descobrindo ainda quando mulher e
não entendia por que não podia ir para
a praia e voltar bronzeada, como minhas
amigas. Quando ia numa festa à noite, a
luz me evidenciava, parecia uma luminá-
ria. Ouvi piadinhas, recebi apelidos, mas
hoje tenho 100% de aceitação – relata
Karla, que viu as manchas se espalharem
aindamais há três anos, durante a primei-
ra gravidez.
De acordo com a Sociedade Brasileira

de Dermatologia (SBD), o vitiligo atinge
de 1% da população mundial. No Brasil,
1 milhão de pessoas (0,5% da população)
vivem com a doença. Não é algo que a

ciência comprove, mas a quarta coisa em
comum entre Karla,Marilisa e Favorino é
a sensação de que o vitiligo hoje em dia é
mais comum do que era duas ou três dé-
cadas atrás.
– O mundo está mais estressado e isso

faz crescer o número de pessoas com do-
enças ligadas a problemas emocionais que
se manifestam na pele, como o vitiligo ou
a psoríase. Outro fator que contribui para
a doença ser mais conhecida é as pesso-
as terem mais informação e não ficarem
mais escondidas em casa. Não há porque
evitar o convívio social commedo de dis-
criminação – avalia Roberta Pansera.
Para Karla, que há 15 anos parou de

fazer tratamento dermatológico, ter vitili-
go é como fazer parte de um clube muito
seleto:
– Fui trabalhando na minha cabeça

que a forma como eume via, sempre pre-
ocupada com as manchas e colocando
maquiagem logo depois de acordar, não
era como as pessoas do meu convívio me
viam. Elas mal lembram que eu tenho vi-
tiligo. Meu marido me acha bonita como
eu sou. Minha filha vai me perguntar um
dia e não vou ter problema nenhum em
explicar. Aprendi que sou especial.

Ressignificação e autoestima


