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Sabe o que é a Dermatite Atópica?  

Novo website sobre Dermatite Atópica (D.A.) disponibiliza 

informação acessível e credível sobre sintomas, causas... 

Lisboa, 22 de fevereiro de 2022 – Acaba de ser lançado o novo website 

“Tudo Sobre Dermatite Atópica”, com o objetivo de disponibilizar informação 

acessível e credível a todas as pessoas com Dermatite Atópica (D.A.), às suas 

famílias, amigos e à população em geral. No site podem encontrar informação 

útil que informa, desmistifica e apoia a gestão da doença no dia a dia. O novo 

website pode ser visitado aqui.  

Devido à existência de alguns mitos e estigmas associados a esta patologia, 

este website assume-se assim como uma ferramenta no combate à escassez 

de informação credível junto de toda a população, com a desmitificação de 

perceções erradas sobre a Dermatite Atópica – por exemplo, muitas pessoas 

ainda pensam que a D.A. é uma doença contagiosa.  

“Este novo website vem complementar o investimento que temos vindo a 

fazer para disponibilizar informação de uma forma simples e acessível num 

mundo cada dia mais digital. A companhia tem lançado diversas plataformas 

digitais nas redes sociais como o Facebook e o Instagram que nos aproximam 

das comunidades, informando sobre a doença de uma forma aberta e 

transparente. O foco é sensibilizar e ajudar a atenuar o impacto provocado 

pela D.A., em todas as dimensões da doença, seja física, emocional e de um 

ponto de vista sócioeconómico”, afirma Francisco del Val, General Manager 

da Sanofi.  

A Dermatite Atópica é uma doença inflamatória crónica da pele que, na sua 

forma moderada a grave provoca lesões físicas graves. No entanto, os seus 

impactos estendem-se para além do físico: é uma doença caracterizada por 

causar problemas emocionais e socioeconómicos, muitas vezes associados ao 

estigma que ainda se faz sentir relativamente à D.A. Segundo as estimativas 
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afeta entre 10 e 20% da população pediátrica a nível mundial1 e quase 4,5% 

da população adulta a nível europeu2. 

Saiba mais em: https://www.tudosobreadermatiteatopica.pt/  

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. 
 
A Sanofi está cotada no EURONEXT: SAN e NASDAQ: SNY 
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