Takeda lança novas aventuras do esquadrão de super-heróis The Unbeatables em prol do Dia Mundial
da Doença Inflamatória Intestinal (DII)
Novos quadrinhos fazem parte da campanha DII Sem Máscaras e reforçam a resiliência da comunidade
internacional que possui DII
São Paulo, 19 de maio de 2018 – Neste Maio Roxo, a Takeda anuncia o lançamento de uma nova revista
em quadrinhos da campanha DII Sem Máscaras, com os personagens The Unbeatables, uma equipe de
super-heróis com doença inflamatória intestinal (DII). Trata-se de uma iniciativa global inédita criada
para valorizar os super-heróis da vida real da comunidade de DII e fornecer informações para as pessoas
que vivem com a doença para o diálogo aberto com médicos, familiares e cuidadores.
O Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, celebrado em 19 de maio, tem como objetivo
conscientizar a população sobre as doenças inflamatórias intestinais. Existem mais de cinco milhões de
pessoas em todo o mundo que convivem com esta condição, que pode impactar os pacientes física e
emocionalmente.1,2
O diagnóstico da DII pode ocorrer em qualquer idade.1 Alguns dos sintomas são diarreia, sangramento
retal e dores abdominais, sendo que a doença pode evoluir com complicações.3,4 “Os sintomas são
subjetivos e devem ser tratados conforme o local afetado, gravidade, extensão e forma de manifestação.
Para um tratamento adequado e assertivo é muito importante que o paciente compreenda a doença e se
sinta empoderado para esclarecer as dúvidas com seu especialista”, afirma a Dra. Marta Machado,
gastroenterologista e presidente da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn
(ABCD).
Nos novos quadrinhos, The Unbeatables treinam juntos enquanto conhecem mais sobre seus novos
superpoderes e aprendem a lidar com os desafios da DII. Mais uma vez, eles terão que se unir para usar
suas combinações únicas de superpoderes para lutar contra o inimigo Technonaut. The Unbeatables
foram criados com o suporte de um grupo internacional de pessoas com DII para difundir os desafios
físicos e emocionais de viver com a doença. A equipe de super-heróis inclui cinco personagens,
Samarium, Switchback, Luminaria, Datawave e Rubblerouser. Parte deles tem doença de Crohn (CD) ou
retocolite ulcerativa (RCU), os dois tipos mais comuns de DII,5 enquanto outros cuidam de membros da
família ou pessoas com a doença.
“Na Takeda temos como missão colocar o paciente no centro de tudo o que fazemos. Neste sentido, a
campanha DII Sem Máscaras foi pensada para auxiliar as pessoas que vivem com doenças inflamatórias
intestinais em todo o mundo de uma forma inovadora, incentivando-as a buscar informação sobre
saúde de uma forma lúdica”, explica Abner Lobão, diretor médico da Takeda Farmacêutica Brasil e
LATAM. “Trabalhar com pacientes, médicos e quadrinistas para criar a campanha DII Sem Máscaras
nessa nova história nos permitiu expandir ainda mais a conscientização sobre como é viver com doença
inflamatória intestinal, apoiando a comunidade de pacientes ao redor do mundo”.
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A nova revista em quadrinhos está disponível no site www.diisemmascaras.com.br. Visitantes também
podem criar e compartilhar seus avatares de super-heróis, responder questionários para descobrir seus
super poderes e fazer o download de dicas para ajudar a conversar com seus médicos, família ou amigos
sobre a DII.

O Compromisso da Takeda com a Gastroenterologia
A Takeda é líder mundial em gastroenterologia. Com experiência de mais de 25 anos, a dedicação da companhia à
inovação continua a evoluir e tem um impacto duradouro. A partir da década de 1990, a Takeda foi pioneira em
avanços na área de gastroenterologia, com lançamentos inovadores de inibidores da bomba de prótons. Desde
então, as capacidades globais da Takeda expandiram-se para o mercado de cuidados especializados em
gastroenterologia com o lançamento de um medicamento biológico com indicação para retocolite ulcerativa e
doença de Crohn. O portfólio da Takeda também engloba agentes terapêuticos indicados para reduzir a produção
de ácido no estômago e opções para o tratamento de constipação e síndrome do intestino irritável.
A Takeda está entre as 10 principais farmacêuticas do Brasil e tem duas fábricas instaladas em território nacional Jaguariúna (SP) e São Jerônimo (RS) –, contando com cerca de 2.000 colaboradores. Na área de prescrição médica,
os focos no Brasil são: gastroenterologia, cardiometabólica, imunologia e oncologia.
Sobre a Takeda
A Takeda é uma empresa farmacêutica global, comprometida em proporcionar ao paciente uma saúde melhor e
futuro mais brilhante, por meio de medicamentos que mudam vidas. A companhia concentra os seus esforços de
pesquisa nas áreas de oncologia, gastroenterologia e sistema nervoso central e tem programas específicos de
desenvolvimento nas áreas de doenças cardiovasculares, assim como produção de vacinas. A companhia investe
em Pesquisa e Desenvolvimento internamente e com parceiros, com o objetivo de permanecer na liderança das
inovações. Mais de 30 mil funcionários, em 70 países, estão empenhados em melhorar a qualidade de vida dos
pacientes. Novos produtos, bem como sua presença nos mercados emergentes, fomentam o seu crescimento de
forma sustentada.

Para mais informações sobre a Takeda, consulte o site: http://www.takedabrasil.com.
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