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As missões

Os membros fundadores

Pierre Fabre Dermocosmétique
Laboratoires A-Derma
Laboratoires Dermatologiques Avène
Pierre Fabre Dermatologie
Laboratoires Dermatologiques Ducray
Laboratoires Klorane
Pierre Fabre Médicament

O Conselho de Administração

Colégio de Professores 

Professor Yves De Prost
(Paris)

Professor François Bernard Michel
(Montpellier)
Professor Jean Revuz
(Paris)

O Conselho Científi co

Professor Carle Paul
(Hôpital Larrey – Toulouse)

Professor Jean-François Nicolas
(Centre Hospitalier – Lyon Sud)

Professor Jean-François Stalder
(Hôtel Dieu – Nantes)

A Fundação para a Dermatite Atópica é uma 

fundação da empresa Pierre Fabre que se dedica 

exclusivamente ao eczema atópico

Os projectos de investigação fundamental ou clínica 
podem, após validação por parte do Conselho Científi co 
da Fundação, ser objecto de apoio fi nanceiro.

Tal como todas as doenças crónicas, é difícil lidar com a 
dermatite atópica. Frequentemente, o desânimo abate-
se sobre pais e fi lhos que ainda não compreendem como 
podem tirar o máximo partido dos tratamentos disponíveis. 
A educação terapêutica implementa meios que são 
adaptados para fornecer os conhecimentos necessários a 
uma actuação de forma adequada.

A Fundação para a Dermatite Atópica ajuda o 
desenvolvimento dos centros de educação terapêutica.

Uma fundação para a investigação

Uma fundação para a educação terapêutica

As missões



Ajudar a investigação
no domínio da dermatite atópica

Ajudar a investigação

PO SCORAD Estudo sobre os receptores 
de histamina

Estudo sobre
a corticofobia

Estudo sobre
a fi lagrina

Directrizes 
Internacionais



Desenvolver a educação terapêutica
na dermatite atópica

a educação terapêutica

Colaboração com
mais de 35 centros em todo o mundo



Desenvolver a educação terapêutica Os instrumentos de educação terapêutica de educação terapêutica

Dossiers
de formação

As cartas
PO SCORAD

Inúmeros livros
educativos

Para os pais e o corpo docente

O PO-SCORAD

O Jogo do Ganso

Cartaz e BD: 
«Como aplicar
o creme em imagens»

Cartaz e BD: 

Aplicação médica gratuita
para descarregar em 18 línguas

O PO-SCORAD

Aplicação médica gratuita
para descarregar em 18 línguas

As cartas
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WebsiteWebsite

As jornadas de formação ETP DAY
organizadas em Itália, França e Bélgica

Versão em papel

O PO SCORAD

Os especialistas informam

A educação terapêutica

Para os profi ssionais de saúde

Versões disponíveis:



WebsiteWebsite

Informar-se

Para os pacientes

Aprender de forma lúdica

Avaliar o seu eczema
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Hôtel-Dieu Saint Jacques – 2, rue Viguerie – 31025 TOULOUSE – Tel.: 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org

Contacte-nos:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com


