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“Doenças que marcam” debate o impacto 
das doenças crónicas na saúde mental 

 
Esta é uma iniciativa do Expresso e da Sanofi com o apoio da 

ADERMAP e acontece dia 17 de maio a partir das 17h00  
 
Lisboa, 12 de maio de 2022 – A Saúde Mental ganhou recentemente 
destaque, fruto dos constrangimentos causados pela pandemia, mas há 
muito que deixa marcas nas pessoas que vivem com doenças crónicas e suas 
famílias, como é o caso da Dermatite Atópica. ‘Doenças que Marcam – Saúde 
Mental e Doenças Crónicas’ é o título da iniciativa promovida pelo Expresso 
em parceria com a Sanofi e com o apoio da Associação Dermatite Atópica 
Portugal (ADERMAP) e que junta, no próximo dia 17 de maio, a partir das 
17h00, diversos stakeholders para um debate que se pretende rico e com 
ideias claras para prevenir estas marcas nas gerações futuras. A sessão de 
encerramento estará a cargo de António Sales, Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde.* 

A Dermatite Atópica (D.A.) é uma doença inflamatória crónica da pele, que 
se estima afetar 4,4% dos adultos na União Europeia1 e cerca de 10% a 20% 
da população pediátrica a nível mundial2. Esta é uma patologia que além do 
impacto físico tem um grande impacto psicológico e social nas pessoas com 
doença e suas famílias. Nesse sentido, será apresentado um estudo sobre o 
impacto psicossocial da Dermatite Atópica, levado a cabo pela GFK Metris sob 
coordenação da Psicóloga Clínica Isabel Lourinho, em colaboração com a 
ADERMAP, e cujas conclusões serão debatidas na conferência. 

A iniciativa será composta por dois painéis de debate. O primeiro painel ‘Uma 
Adolescência Marcada e Consequências na Vida Adulta’ conta com a 
participação de Maria do Céu Machado, Pediatra, Cristina Lopes de Abreu, 
Alergologista, Maria João Paiva Lopes, Dermatologista e Joana Camilo, 
ADERMAP. O segundo painel ‘Que Marcas deixar para o Futuro?’ tem como 
protagonistas Alexandre Lourenço, APAH, Luís Gois Pinheiro, SPMS, Isabel 
Trindade, Ordem dos Psicólogos, António Leuschner, Conselho Nacional 
Saúde Mental, representante da Ordem dos Médicos, da DGS e do Infarmed.* 

 
1 Barbarot S, Auziere S, Gadkari A,et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: Results from an 
international survey. Allergy. 2018;73:1284‐1293 https://doi.org/10.1111/all.13401 
2 Silverberg JI, Barbarot S, Gadkari A, et al. Atopic dermatitis in the pediatric population: A cross‐
sectional, international epidemiologic study. Published online January 6, 2021. Ann Allergy Asthma 
Immunol. doi:10.1016/j.anai.2020.12.020 
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Para assistir ao evento deverá aceder ao link: https://pt-

pt.facebook.com/jornalexpresso/  

*Agenda final e oradores a confirmar. 

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 
 
Sobre a ADERMAP 

Desde a sua criação em julho de 2018 que a ADERMAP - Associação Dermatite 
Atópica Portugal prossegue a missão de ajudar a aproximar, informar e capacitar 
a comunidade de pessoas que (con)vivem com Dermatite Atópica (DA) em 
Portugal, identificando e promovendo respostas às necessidades das pessoas que 
vivem com DA, e salvaguardando a defesa dos seus direitos. Através desta 
missão, a ADERMAP espera conseguir ajudar a aumentar os resultados de saúde, 
nomeadamente no que toca à saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas 
afetadas por esta doença, e também pelas suas comorbilidades. 

 
 
 

 


