60 Minutos apresenta sala temática sobre dermatite atópica grave
ESCAPE ROOM INÉDITO SENSIBILIZA PAULISTANOS SOBRE DERMATITE ATÓPICA
A partir da segunda-feira, dia 25 de setembro, uma sala temática (Escape Room), localizada no Campo
Belo, em São Paulo, permitirá que os visitantes experimentem as sensações pelas quais um portador de
dermatite atópica passa.
Como funciona?
? A Escape Room funciona como um jogo de detetive, com pistas que as pessoas precisam desvendar
para sair da sala.
?
Toda a experiência será voltada para que o público possa compreender melhor como a doença
interfere na qualidade de vida do portador da doença.
? Pacientes com dermatite atópica grave geralmente evitam o convívio social, por isso o conceito da
campanha foi criado a partir desta realidade.
?

O Escape Room sobre dermatite atópica ficará aberto aos paulistanos durante duas semanas.

Qual o objetivo deste Escape Room?
?
A iniciativa faz parte da campanha Desaparecido?, uma parceria entre a Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD), a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) e a farmacêutica Sanofi.
?
O intuito de chamar a atenção sobre os impactos sociais causados pela dermatite atópica na vida
dos pacientes

?
Dentre algumas consequências emocionais, estão o isolamento e o afastamento de atividades do
cotidiano.
O que é a dermatite atópica?
?
Uma das mais comuns doenças de pele do mundo, atinge de 10 a 20% da população brasileira,
segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia.
?
A patologia é genética, crônica, autoimune e não contagiosa e pode se manifestar de forma leve,
moderada ou grave.
?
Um paciente com dermatite atópica sofre com coceiras intensas que podem resultar em lesões de
pele.
?
Por conta do grande desconforto físico e emocional causado pela doença, estima-se que mais da
metade dos pacientes sofra com depressão e 2 dentre 3 pacientes adultos com a doença apresentam
coceira por mais de 12 horas por dia.
Serviço – Escape Room sobre Dermatite Atópica
Campanha: Desaparecido?
?

Quando: de 25 de setembro a 9 de outubro

?

Onde: 60 Minutos Escape Room – Rua Vieira de Morais, 1438, Campo Belo / São Paulo – SP

?

Horário de funcionamento: 11h às 19h, sempre a cada duas horas

?

Inscrições Gratuitas: agendamento deve ser feito pelo telefone (11) 94866-4049
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