
A dermatite atópica (D.A.) é 
uma doença crônica mediada 
pelo sistema imune e que se 
manifesta com lesões de pele 
e coceira, gerando grande 
impacto na qualidade de 
vida dos pacientes e dos seus 
familiares.1,2

REVELANDO A

DERMATITE 
ATÓPICA.
Aumentando a conscientização 
sobre o impacto da dermatite 
atópica nos pacientes e nos 
seus familiares.



A CARGA MULTIDIMENSIONAL DA 
DERMATITE ATÓPICA INCLUI:1

Distúrbios do sonoLesões, coceira
e dor na pele

Sintomas de ansiedade
 e depressão

Isolamento

Redução da produtividade
no trabalho

Comorbidades
(p. ex. asma, rinossinusite 

crônica com pólipo nasal)



COMO A DERMATITE ATÓPICA AFETA 
OS PACIENTES?

Os pacientes com dermatite atópica moderada a grave apresentam 
diferentes tipos de manifestações na pele e frequentemente as lesões 
cutâneas se tornam persistentes.

As erupções que caracterizam a D.A. moderada a grave 
frequentemente cobrem boa parte do corpo. Além disso, os pacientes 
podem apresentar coceira intensa e persistente e alterações como 
ressecamento da pele, rachaduras, vermelhidão, formação de 
crostas e exsudação (líquido expelido pela pele no processo de 
inflamação das lesões).3



DERMATITE ATÓPICA: CICLO DA COCEIRA4

 

O CICLO
Como funciona

Conheça o mecanismo 
que causa a coceira 
e o rompimento da 

barreira cutânea
 ao arranhar 

a pele.4

1. COCEIRA
Na dermatite atópica, as 
células imunes das camadas 
mais profundas da pele 
emitem sinais inflamatórios até 
a superfície, causando a tão 
conhecida coceira.4

2. ARRANHÕES
Ao coçar com força, quase 

se arranhando, danifica-se a 
parte mais externa da pele, 

o que acaba permitindo que 
vírus e alérgenos a penetrem.4

4. SINAIS INFLAMATÓRIOS
Quanto mais a pessoa com 
dermatite atópica se coça e se 
arranha, mais danifica a barreira 
cutânea, ocasionando assim a 
continuidade do ciclo da coceira 
e dos arranhões.4

3. PELE DANIFICADA
Em resposta a esses "invasores", 

o sistema imune continua a enviar 
sinais à superfície, provocando 

ainda mais vermelhidão e coceira.4



A DERMATITE ATÓPICA ESTÁ ASSOCIADA A 
OUTRAS DOENÇAS ATÓPICAS E ALÉRGICAS

Os pacientes com dermatite atópica moderada a grave também podem 
apresentar outras condições atópicas e alérgicas.5

22%

46%
sofrem de rinite alérgica.5

sofrem de asma.5



MITOS

A D.A. é apenas uma 
doença superficial   
da pele

A D.A. é uma doença 
crônica complexa, 

mediada pelo sistema 
imune, que pode 
ter um impacto 

físico e psicológico 
significativo.1,2,6

A D.A. pode ser 
tratada apenas com 
cremes

Muitos pacientes com 
D.A .moderada a grave 
reportam coceira intensa 

e exacerbações dos sinais 
e sintomas, mesmo com 
o uso de tratamentos 
tópicos ou sistêmicos, 

demonstrando que existe 
uma necessidade por 
opções de tratamento 

adicionais.13-17

A D.A. é uma   
doença da infância

A D.A. é uma doença 
comumente observada 

pela primeira vez nas 
crianças. Porém, ela pode 

persistir na vida adulta ou, 
em alguns casos, ter um 
início ou recorrência em 

adultos.7-12

A D.A. pode ser 
sempre facilmente 
controlada

No panorama de 
tratamento atual, as taxas 

de falha de tratamento 
são altas. A maioria 
das pessoas com D.A. 

moderada a grave não 
apresenta melhoras 

significativas apesar do 
tratamento.13,14,17-19



FATOS

Para pessoas com dermatite atópica moderada a grave
inadequadamente controlada, existe uma necessidade significativa 
por opções de tratamento que efetivamente controlem os sinais e 
sintomas da doença, incluindo lesões na pele e coceira, e melhorem a 
qualidade de vida geral.1

FATOS RÁPIDOS
A vida com dermatite atópica moderada a grave

A D.A. é uma doença crônica.1,21,22

As lesões podem cobrir mais de 50% da superfície do corpo.22

As pessoas apresentam risco elevado de infecções na pele.9,23

As pessoas apresentam surtos ou exacerbações da doença de 31% a 
53% do tempo em um ano; com 8-11 exacerbações por ano.24

60% dos adultos reportam coceira intensa (46%) ou insuportável (14%).1

Mais de 50% das pessoas reportam dor associada à coceira.25

Mais de 50% das pessoas reportam que a coceira atrapalha o sono em 
5 a 7 noites por semana.1

As taxas de absenteísmo e presenteísmo (se ausentar ou não conseguir 
prestar atenção quando presente, respectivamente) são 3 e 1,7 vezes 
maiores, respectivamente, quando se compara os trabalhadores com 
e sem D.A..5



OS PACIENTES COM DERMATITE ATÓPICA
MODERADA A GRAVE REPORTAM20

frustração em relação à sua 
doença, frequentemente 
ou sempre.

47%

raiva em relação à sua 
aparência, frequentemente 
ou sempre.

35%

dificuldade para dormir.

84%

ficar acordado devido 
ao prurido.

79%

vergonha em relação à sua 
aparência, frequentemente 
ou sempre.

39%
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