‘Diana e a Dermatite Atópica’ é o primeiro livro que explica às
crianças como é viver com esta doença
. Livro fará parte de uma coleção de seis livros infantis
. Na continuação do projeto foi criada uma série de desenhos animados que contam as
histórias dos livros
Lisboa, 16 de maio de 2022 – Com o intuito de ajudar as crianças e préadolescentes a lidarem com a dermatite atópica moderada a grave, bem
como sensibilizar colegas de escola e educadores, a Sanofi com o apoio da
ADERMAP – Associação Dermatite Atópica Portugal lança uma coleção de
histórias infantis dedicadas a esta patologia, tendo como personagens
principais a Diana & A6-11 (o melhor amigo da Diana).
O primeiro livro ‘Diana e a Dermatite Atópica’ já está disponível online, assim
como o vídeo em desenho animado que acompanha a história da Diana, uma
menina com 8 anos que convive, desde os seis meses, com a Dermatite
Atópica sem deixar de ser feliz e que quer aproveitar a vida ao máximo.
Desta forma, este projeto que irá integrar seis livros que abordam diferentes
vertentes da dermatite atópica (praia, escola, idas ao médico, rotinas e festas
como o natal) tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre esta
doença, mostrando que estas crianças não estão sozinhas na sua luta. Além
disso, os livros querem ser uma ferramenta facilitadora para explicar a
dermatite atópica aos amigos, colegas e educadores, promovendo uma maior
compreensão da doença e do que é viver com a mesma.
A

Dermatite

Atópica

(D.A.)

é

uma

doença

crónica,

imunomediada,

atualmente incurável, determinada pela interação de fatores genéticos e
ambientais, com um impacto elevado nas várias dimensões da vida dos
doentes e das suas famílias.
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Estima-se que a dermatite atópica afete cerca de 10% a 20% da população
pediátrica a nível mundial.2
Saiba mais em: https://www.tudosobreadermatiteatopica.pt/Criancas.html
1 - Estudo do impacto social e económico da Dermatite Atópica em Portugal realizado pela NOVA IMS, em
parceria com a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) e a Associação Dermatite
Atópica Portugal (ADERMAP), com apoio da Sanofi. O Universo (ou população alvo) deste estudo é
constituído pelos doentes diagnosticados com Dermatite Atópica, residentes em Portugal, entre junho
2019 e janeiro 2020, e contou com 204 respostas.
2- Silverberg JI, Barbarot S, Gadkari A, et al. Atopic dermatitis in the pediatric population: A crosssectional, international epidemiologic study. Published online January 6, 2021. Ann Allergy Asthma
Immunol. doi:10.1016/j.anai.2020.12.020

Sobre a Sanofi
Somos uma companhia inovadora global de cuidados de saúde, movida por um
propósito único: perseguimos o poder da ciência para melhorar a vida das
pessoas. A nossa equipa, em cerca de 100 países, dedica-se a transformar a
prática da medicina e a trabalhar para tornar o impossível em possível.
Disponibilizamos opções de tratamento que potencialmente podem transformar
vidas e vacinas que protegem para salvar vidas a milhões de pessoas em todo
o mundo, ao mesmo tempo que colocamos a sustentabilidade e a
responsabilidade social no centro das nossas ambições.
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