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NOSSOS NÚMEROS

Pra você que já nos acompanha, 
gostaríamos de agradecer por 
permanecer ao nosso lado nessa 
caminhada, afinal, somos múltiplos! 
E pra você que está chegando agora, 
gostaríamos de nos apresentar: somos 
a Associação Amigos Múltiplos pela 
Esclerose, carinhosamente conhecida 
como AME. Neste relatório buscamos 
produzir não somente dados que 
compõem um relatório padrão, mas 
também compartilhar as ações que 
realizamos ao longo do Agosto Laranja 
2021. Se você não sabe o que é o Agosto 
Laranja, não se preocupe! A seguir 
vamos detalhar tudo sobre essa ação 
desenvolvida por nós desde 2014.
E você, que já conhece, pode aproveitar 
para rever um pouco do que já fizemos. 
Neste documento unimos os dados 
quantitativos de métricas de redes 
sociais, com postagens e depoimentos 
de pessoas que convivem com Esclerose 
Múltipla falando sobre a importância do 
Agosto Laranja. Esperamos que você 
goste tanto do que aconteceu neste ano, 
quanto nós! Boa leitura!
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Introdução
O dia 30 de agosto foi instituído como o Dia Nacional de 
Conscientização Sobre a Esclerose Múltipla através da Lei nº 
11.303/2006. Assim, desde 2006, no mês de agosto, falamos 
sobre Esclerose Múltipla (EM) com maior intensidade e reco-
nhecimento no Brasil. A partir de 2014, nós da Amigos Múlti-
plos pela Esclerose (AME) nos articulamentos para que essa 
mobilização acontecesse não apenas em um dia, mas durante 
todo o mês de agosto, com o Agosto Laranja. Nós colorimos o 
Brasil todo de Laranja, a cor que representa a EM, e promove-
mos eventos para fazer com que cada vez mais pessoas sai-
bam o que é a Esclerose Múltipla, como diagnosticar, tratar e 
viver bem com ela e não apesar dela. Foi assim que o Agosto 
Laranja nasceu: do sonho de visibilizar e informar sobre a Es-
clerose Múltipla, para que, dessa forma, as pessoas com EM 
vivam uma vida digna de ser vivida, com acesso, conscientiza-
ção, apoio e acolhimento.
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• Agosto Laranja 2021 
Em 2021, o Agosto Laranja buscou abordar o 
conceito do #DireitoADignidade na EM, para 
que possamos falar ainda mais sobre aquilo 
que realmente importa para nós e para mos-
trarmos para o mundo que a dignidade tam-
bém é um direito para quem convive com essa 
condição. É por isso que, em 2021, o Agosto 
Laranja trouxe o conceito do #RespeitoEDig-
nidade na EM, para que possamos falar sobre 
aquilo que realmente importa para nós. Para 
isso, abordamos diversos contextos, realida-
des e interpretações. O que pode afetar a nos-
sa qualidade de vida não é (apenas) a EM. Por 
isso, queremos mais informação, empatia e 
respeito! Seguimos juntas na busca pela cons-
cientização, pela busca por #RespeitoEDigni-
dade na EM.

Tendo como mote de campanha a felicidade 
como construção coletiva, que é proporciona-
da através de direitos, neste Agosto Laranja 
convidamos as pessoas com diagnóstico de 
EM a contar mais sobre o que entendem como 
#DireitoADignidade e para que usassem suas 
redes sociais para dar ainda mais voz para a Es-
clerose Múltipla. 

Aqui na AME acreditamos que quanto mais 
pessoas estiverem juntas, mais longe pode-
mos ir, por isso enfatizamos sempre que #Jun-
tasSomosMaisFortes. Juntas chegamos até 
aqui. É por isso que seguimos adiante, mesmo 
nas adversidades. Cada passo é um passo 
adiante nessa caminhada.

ASSISTA!

https://www.youtube.com/watch?v=e6svSzKpPyY
https://www.youtube.com/watch?v=e6svSzKpPyY


NOSSAS
AÇÕES



Lives
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Para iniciar nosso Agosto Laranja 2021 com 
o pé direito fizemos uma live com as mulheres 
do nosso time que convivem com EM: Giulia 
Gamba (convive com EM desde 2015), Márcia 
Denardin (convive com EM desde 2004) e Bru-
na Rocha (convive com EM desde 2000), todas 
com diagnóstico de Esclerose Múltipla Recor-

917 VISUALIZAÇÕES     |     Facebook e Youtube 

rente-Remitente (EMRR). Nesse encontro, a 
pergunta norteadora da conversa foi: O que é 
uma vida digna com EM pra você? Para  nós, 
é muito importante ouvir as histórias de vida e 
diferentes realidades em que as pessoas com 
EM vivem, seja no Brasil ou em qualquer outro 
lugar do mundo.

ASSISTA!

https://www.facebook.com/amigosmultiplos/videos/269440364529021
https://www.facebook.com/amigosmultiplos/videos/269440364529021


Outro bate papo ao vivo  muito importante que 
tivemos durante o Agosto Laranja 2021 foi 
para o  lançamento do livro “Direitos Múlti-
plos”, uma construção coletiva em parceria 
com a advogada Cynthia de Sá V. M. Macedo 
e com colaboração do médico neurologista e 
membro do nosso conselho científico Dr. De-
nis Bichuetti e dos advogados Marco Antônio 
Torronteguy e Bruno Fontes Muniz. Nesse livro, 
que está disponível para compras via Amazon 
(https://bit.ly/DireitosMultiplosAmazon), 
são abordados assuntos como: diagnóstico, 
tratamento, direitos que dependem apenas 
do diagnóstico, direitos que podem depen-

der de prova de incapacidade ou de condição 
e sobre o direito de ampliar direitos. Trazendo 
uma linguagem acessível, mas também com 
o “juridiquês”, esse livro surgiu como uma ten-
tativa de promover ainda mais conhecimento 
sobre as questões legais de se conviver com 
uma doença crônica, como a Esclerose Múlti-
pla. Quem conhece nosso trabalho sabe que 
defendemos a ideia de que #InformaçãoÉo-
MelhorRemédio e pra isso, assim como disse 
Mário Sérgio Cortella em uma entrevista para a 
Revista Galileu (2017), “não basta ter informa-
ção, é preciso saber o que fazer com ela”.

1.000 VISUALIZAÇÕES     |     Facebook e Youtube 
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ASSISTA!

https://bit.ly/DireitosMultiplosAmazon
https://www.facebook.com/amigosmultiplos/videos/3033589726916804
https://www.facebook.com/amigosmultiplos/videos/3033589726916804


Lançamento do livro

Desenvolver o  livro 
“Direitos Múltiplos” era 
um grande desejo nosso 
já de longas datas, tanto 
da AME como também 
dos nossos parceiros de 
jornada com Esclerose 
Múltipla. Tendo em vista 
que a nossa campanha do 
Agosto Laranja 2021 teve 
como assunto principal 
a dignidade e o respeito 
da pessoa com EM, lançar 
esse livro tão aguardado por 
nós fez ainda mais sentido 
no ano de 2021. Afinal de 
contas, vale ressaltar que 
a vida é digna de ser vivida 
e temos o nosso direito à 
dignidade. Conheça os seus 
direitos com EM!

ADQUIRA O SEU!

https://loja.umlivro.com.br/direitos-multiplos---os-direitos-da-pessoa-com-esclerose-multipla-5960404/p
https://loja.umlivro.com.br/direitos-multiplos---os-direitos-da-pessoa-com-esclerose-multipla-5960404/p


Depoimentos 
Para nos ajudar a construir o conceito  sobre o 
que é ter dignidade com Esclerose Múltipla, 
convidamos algumas pessoas que convivem 
com EM para compartilhar  suas perspectivas 
sobre esse importante tema, porque, afinal de 
contas, somos múltiplos. Assim, no depoimen-
to ouvimos sobre as dificuldades, conquistas 
desde o diagnóstico e sobre o fato de que é um 
direito de todas ter uma vida digna com EM, e 
não apesar da EM. Buscamos com esses de-
poimentos aproximar ainda mais as pessoas 

que, por vezes, podem compartilhar de realida-
des semelhantes e talvez nem se conheçam, 
pois mesmo sendo raros, somos muitos. Por 
fim, procuramos ressaltar com as falas de nos-
sos amigos e amigas que a Esclerose Múltipla 
não define ninguém e sim compõe mais uma 
identidade que carregamos.

Uma vida digna com EM é possível 
e é um direito. E é por isso que seguimos!

Assista em
@amigosmultiplos

https://www.instagram.com/amigosmultiplos/
https://www.instagram.com/amigosmultiplos/


Crônicômico
#InformaçãoÉOMelhorRemédio, e sabemos 
que uma ótima maneira de informar é através 
do humor, afinal, a vida já é bastante dura, e 
por que não dar umas boas risadas? Assim, 
nosso Agosto Laranja 2021 contou com a 
produção de um vídeo da série Crônicômico 
especialmente sobre “Coisas absurdas que 
pessoas com Esclerose Múltipla escutam”. 
Nesse vídeo, buscamos demonstrar através 
do humor falas equivocadas que pessoas 
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com diagnóstico de EM ouvem de quem, cer-
tamente, não sabe o que é a Esclerose Múlti-
pla. Desse modo, buscamos conscientizar as 
pessoas através do humor, mostrando que o 
capacitismo pode vir em pequenas falas ou 
expressões cotidianas e que quem convive 
com uma condição crônica de doença como a 
EM ouve diariamente, como “você tem o po-
der para melhorar”. 

ASSISTA!

https://www.instagram.com/p/CTNpS9ygj1U/
https://www.instagram.com/p/CTNpS9ygj1U/


Podcast
Pensando em acessibilidade de pessoas 
cegas e também naquelas que aproveitam 
os minutos de trânsito ou deslocamento 
para ir ao trabalho ou qualquer outro lugar 
e tentando abarcar todos os suportes, 
transformamos o conteúdo da live de 
lançamento do livro “Direitos Múltiplos” 
em podcast e ele está disponível via Spotify.
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ESCUTE!

https://open.spotify.com/episode/0wTx7P9vEMONrybNIbZKVc?si=op7TSg5YS6mudSGwbXh6XA&utm_source=whatsapp&nd=1
https://open.spotify.com/episode/0wTx7P9vEMONrybNIbZKVc?si=op7TSg5YS6mudSGwbXh6XA&utm_source=whatsapp&nd=1


Publicações
de redes sociais
A fim de promover a conscientização 
sobre a Esclerose Múltipla, nesse 
Agosto Laranja 2021 intensifica-
mos ainda mais as publicações nas 
nossas redes sociais, totalizando 
100 publicações no Facebook e 
Instagram da AME. Mesmo que os 
números nem sempre nos apresen-
tam o qualitativo de uma campanha, 
neste ano superamos as métricas 
de 2020 e com isso conseguimos 
alcançar mais de 2,2 milhões de pes-
soas nas nossas redes. Esse número 
é muito expressivo e representa to-
das as pessoas que, de alguma ma-
neira, se conectaram com os nossos 
conteúdos. Como uma associação 
de pacientes, ficamos imensamen-
te felizes com o crescimento e visi-
bilidade que tivemos durante o mês 
de agosto de 2021, pois ampliamos 
ainda mais nossa rede com cerca de 
1.5 mil novos amigos múltiplos no 
Instagram. Além disso, tivemos en-
tre Facebook e Instagram cerca de 
46.2 mil curtidas. Isso nos mostra 
não somente  uma boa métrica, mas 
que cerca de 46 mil pessoas foram 
tocadas de alguma forma pelos nos-
sos conteúdos ao ponto de clicarem 
duas vezes na postagem e darem 
seu “coraçãozinho” pra gente. 

E tem mais: o engajamento das 
pessoas foi tão grande, que mais de 
800 pessoas colocaram a moldura 
do Agosto Laranja 2021 na foto do 
perfil do Facebook.



Filtros para Instagram
Sabendo que as pessoas que nos 
acompanham  são atentas a novidades 
buscamos construir as ações do Agosto 
Laranja 2021, para envolver e engajar quem 
nos acompanha pelas redes sociais. Foi 
pensando em toda essa geração, seja ela 

"cringe" ou não, que criamos 4 filtros para 
Instagram. Ao todo, os filtros tiveram mais 
de 8.9 mil aberturas e 14 mil impressões – e 
fizeram muito sucesso. Se você não utilizou 
nossos filtros, não se preocupe: eles ainda 
estão disponíveis em nosso perfil no Instagram.

Experimente em
@amigosmultiplos

https://www.instagram.com/amigosmultiplos/
https://www.instagram.com/amigosmultiplos/


Glossário da EM 
O Glossário da EM foi uma ação desenvolvi-
da com muito cuidado por todo o nosso time 
AME, foram 15 pessoas pensando coletiva-
mente em termos , conceitos e termos impor-
tantes que precisam ser nomeados quando 
pensamos sobre Esclerose Múltipla. Assim, 
desenvolvemos um glossário de A à Z a par-
tir de palavras, conceitos e termos  sobre a 
EM. Essa ação surgiu durante a campanha e 
teve muita adesão dos nossos seguidores e 
pessoas com quem compartilhamos conteú-
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dos nas redes sociais. Muito mais do que isso, 
essa série de publicações serviu também 
para conscientizar de forma clara e elucida-
tiva para quem ouviu falar pela primeira vez 
o nome Esclerose Múltipla. E esse é um dos 
nossos principais objetivos com o Agosto La-
ranja: levar informação para as pessoas que 
desconhecem a doença e fortalecer laços 
e compartilhamentos com todos os nossos 
amigos múltiplos espalhados por todos os 
cantos do mundo.



Veja mais em
@amigosmultiplos

https://www.instagram.com/amigosmultiplos/
https://www.instagram.com/amigosmultiplos/


Iluminação
de monumentos
Durante todo o mês de agosto buscamos 
iluminar diferentes prédios e monumentos 
públicos, a fim de deixar o Brasil ainda mais 
laranja. Neste ano, foram 9 monumentos e 
prédios públicos iluminados em 4 estados 
diferentes. Essas ações são importantes não 
só para a visibilidade da Esclerose Múltipla, mas 
também para conscientizar as pessoas sobre a 
existência da EM e para que quem conviva com 
essa condição crônica de doença se sinta ainda 
mais acolhido(a) e visto. Iluminamos:
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Ação com
influenciadores 
Para alaranjar ainda mais o mês, procuramos 
parceria com influenciadores digitais com 
grande visibilidade para abranger públicos mais 
diversos na intenção de promover maior cons-
cientização sobre a Esclerose Múltipla. Neste 
Agosto Laranja 2021, tivemos uma parceria 
inédita  com o @mister.emerson. Para quem 
não conhece, ele  grava vídeos explicando de 
maneira simples e engraçada o funcionamento 
das coisas – e pedimos para ele ilustrar um pou-
co sobre como a EM age no corpo das pessoas.

• O vídeo publicado nas redes do
Mister Emerson (Instagram e TikTok) 
somaram mais de 1,3 milhões de 
visualizações e 122 mil curtidas.

Outro influenciador que aceitou nosso con-
vite foi o @cesarbombom89, goleiro da Se-
leção Brasileira de Handebol. O Cesar, que é 
goleiro e envolvido com esportes,  foi cha-
mado para participar como influenciador do 
Pedale 2021. 

• Ele postou essa foto que recebeu 
801 curtidas no seu perfil do Instagram.

@mister.emerson
Quase 3  milhões 
de seguidores no 
Instagram e TikTok

ASSISTA!

https://www.instagram.com/cesarbombom89/
https://www.instagram.com/p/CTNltfypwsh/
https://www.instagram.com/p/CTNltfypwsh/


Pedale Por
Uma Causa
Assim como o Agosto Laranja, o Pedale por 
uma Causa tem o intuito de promover não 
somente a conscientização sobre a Esclero-
se Múltipla, mas também fomentar a prática 
de esportes, sejam eles quais forem. Assim, 
em 2015 fizemos a primeira edição do Pedale. 
Com o passar dos anos, o projeto foi ganhan-
do mais destaque e já aconteceu em mais de 
20 cidades desde então. Em decorrência da 
pandemia da Covid-19, no ano passado adap-
tamos toda a programação que acontece nas 
ruas para dentro das casas das pessoas. Esse 
foi um grande desafio. Neste ano o Pedale 
Por Uma Causa 2021 ocorreu novamente de 
maneira remota, com cada pessoa pedalando 
ou se exercitando em sua casa. Em busca de 
promover o engajamento dos participantes, 
lançamos neste ano o Desafio Pedale 21, em 
que as pessoas foram convidadas a postar um 
vídeo ou foto enquanto se exercitavam, utili-
zando alguma peça de roupa laranja e marcar e 
desafiar mais 2 pessoas no feed do Instagram 
com a hashtag #DesafioPedale21. Foram 
mais de 300 compartilhamentos e 94 pes-
soas participaram do desafio. Para fortalecer 
ainda mais a prática de esportes, sorteamos 
1 bicicleta de passeio, 1 bicicleta ergomé-
trica e mais alguns brindes, como máscaras e 
camisetas do Pedale. Todo ano aproveitamos 
as ações do Pedale para arrecadar alimentos e 
materiais de higiene, e, desde o ano passado, 
desenvolvemos essa ação para doações junto 
ao Pop Rua de São Paulo e Porto Alegre. Neste 
ano de 2021, juntamos as doações ao #Desa-
fioPedale21 e foi proposto que, a cada 500 
compartilhamentos de participantes do de-
safio, doaríamos 50 kits com itens básicos 
de higiene para o Pop Rua de São Paulo. 



Neste ano o #PedalePorUmaCausa21 
também trouxe mais uma novidade: a 
camiseta dessa edição está disponível 
para venda em nossa lojinha, no site da 
AME, e 10% do valor de cada camise-
ta será revertido em ações sociais da 
AME. Até o momento, foram vendidas 
mais de 40 camisetas. O modelo des-
se ano, além de ter ficado incrível e com 
uma pegada bem esportiva, contou 
com uma “linha do tempo” das edições 
do Pedale na manga direita, mostrando, 
em forma de percurso, todas os anos 
em que aconteceu o evento. Também 
inserimos uma frase que representa a 
campanha Agosto Laranja: “Eu visto 
laranja pela Esclerose Múltipla”. Para a 
realização do Pedale Por Uma Causa 
2021 tivemos o apoio da Merck.

Sorteio
• Bicicleta ergométrica + Camiseta Pedale 2021: Eloyse Davet
• Bicicleta de passeio + Camiseta Pedale 2021: Natália Fernandez
• Camiseta Pedale 2021 + Máscara AME/CDD: Talita Cardoso
• Camiseta Pedale 2021 + Máscara AME/CDD: Ruth Menezes;
• Camiseta Pedale 2021 + Máscara AME/CDD: Kleverson Mendes; 
• Camiseta Pedale 2021 + Máscara AME/CDD: Marcia Ramos.

ADQUIRA A SUA!

https://loja.amigosmultiplos.org.br/
https://loja.amigosmultiplos.org.br/


Outra ação incrível nesse ano 
do Pedale Por Uma Causa 
2021 foi a série de 5 vídeos 
com profissionais da educa-
ção física e com a Dra. Chris-
tiane Prado, especialista em 
medicina do exercício e do 
esporte. Os vídeos tiveram 
ao todo cerca de 7 mil visu-
alizações e movimentaram 
pessoas de todo o Brasil. 
Mas as ações não pararam 
em agosto, não. No mês de 
outubro, realizamos uma live 
com o professor Felipe Barbo-
za, educador físico, para pro-
mover ainda mais ações de 
qualidade de vida através da 
prática de atividades físicas, 
com o sorteio de camisetas 
do Pedale Por Uma Causa.

ASSISTA!

https://www.facebook.com/amigosmultiplos/videos/239808411480473
https://www.facebook.com/amigosmultiplos/videos/239808411480473


Entrevistas
na imprensa
Como um dos grandes objetivos do Agosto Laranja é a pro-
moção de informação sobre o que é a Esclerose Múltipla, no 
mês de agosto a AME contou com uma grande visibilidade em 
matérias de jornais, rádio e TV. Em 2021 a Bruna Rocha, Vice-

-presidenta da AME, foi a porta voz da instituição e participou 
de duas entrevistas na TV e dois programas no rádio.
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Agosto Laranja 2021 
na imprensa 
Todos os anos tentamos impactar o maior número de pessoas 
possível, e, neste ano, o Agosto Laranja 2021 teve grande re-
percussão na imprensa. Ao todo, foram mais de 100 publica-
ções de releases em diversos sites, como Estadão, Terra, Uol, 
entre outros; e mais de 2.5 mil jornalistas receberam o release 
sobre o Agosto Laranja 2021. Para visualizar o clipping com-
pleto, acesse o QR Code abaixo.

CONFIRA!

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ec5cc10d-d6eb-40f4-a05b-e43199d01def
https://open.spotify.com/episode/0wTx7P9vEMONrybNIbZKVc?si=op7TSg5YS6mudSGwbXh6XA&utm_source=whatsapp&nd=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:ec5cc10d-d6eb-40f4-a05b-e43199d01def


Ações no
Cristo Redentor
Como em todos os anos, em 2021 buscamos 
fazer alguma ação inovadora e de grande im-
pacto. E foi assim que decidimos iluminar um 
dos maiores monumentos e símbolo nacional: 
o Cristo Redentor! Essa ação não foi  somen-
te sobre iluminar um monumento, mas sim 
um dos principais símbolos que identificam o 
nosso país, que está de braços abertos para 
todas as pessoas. O Cristo Redentor está para 
além de qualquer religião ou religiosidade. Aqui 
na AME, nós defendemos que todas as pesso-
as têm o direito de serem livres para expres-
sarem qualquer prática religiosa, ou nenhuma 
delas, e, com o Cristo Redentor laranja pela 
Esclerose Múltipla, buscamos fazer com que 
todo o mundo olhe para o Brasil e para a EM e 
se sensibilizem para fazer o mesmo com seus 
monumentos e símbolos nacionais. 

Inicialmente, quando pensamos nesta 
ação, decidimos por fazer a iluminação do 
Cristo e acompanharmos via transmissão nas 
redes sociais somente com a presença de fo-
tógrafos e cinegrafistas. Contudo, conforme 
foi chegando mais perto da data, nos toma-
mos pela emoção da dimensão dessa ação e 
organizamos a ida de alguns membros do time 
AME e pessoas importantes para tivéssemos 
chegado onde estamos hoje, como médicos 
parceiros do nosso conselho, amigos e inves-
tidores que compraram a ideia do Gustavo e da 
Bruna lá no início, onde o maior desejo deles 
era levar informação para as pessoas e eles 
tinham somente a força de vontade de três 
pessoas e um computador. Os momentos que 
vivemos lá em cima, no Cristo, foram emocio-
nantes e também de retrospectiva de tudo o 
que fizemos até hoje, por isso compartilha-
mos um depoimento do Gustavo que retrata 
tudo isso.

ASSISTA!

https://www.instagram.com/stories/highlights/17966439151445623/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17966439151445623/


Todas as nossas ações são pensando nas 
pessoas que convivem com Esclerose Múlti-
pla, para que se sintam mais acolhidas diante 
do diagnóstico, acolhidas pela sociedade e na 
busca por menos preconceito e discriminação 
para quem convive com a EM, por garantia e 

A Vida Com Esclerose Multipla 

“Cristo Redentor braços abertos sobre a 
Guanabara…” Abraçando a nossa causa 
e nos representando vestindo Laranja, 
realização da nossa maravilhosa AME – 
Amigos Múltiplos pela Esclerose.

Pra quem um dia chegou até você, 
passando por multidões, usando filas 
preferenciais, bondinhos, num calor de 
42 C° do verão carioca, para ser aben-
çoada aos seus pés, diante de um dos 
cenários mais belos do mundo, a cidade 
do Rio de Janeiro. Me sinto privilegiada 
em estar viva para ver esse momento 
único e tão enriquecedor para quem 
convive com a Esclerose Múltipla ou al-
guém que tenha.

É Gigante a Conscientização da nos-
sa companheira quando um monumento 
Mundial adere a nossa causa.

E é lindoooooo, um espetáculo, mui-
to emocionante!!!

Muito obrigada aos responsáveis por 
esse acontecimento histórico!

@amandacarolineaires 

Obrigada por tanta representatividade, 
foi lindo, o coraçãozinho chega fica 
quentinho de tanto amor 

@any.guimaraes  

Eu tenho 2 filhas com doenças 
autoimunes, uma com diabetes tipo 1 
e já tinha visto o Cristo de azul…
E uma com EM, foi emocionante ver
o Cristo de laranja!!!

@roramalhete

Sou muito feliz por existir a AME… 
vcs me ajudaram e ajudam muito, esta 
mãe que pede muito a Deus que ele os 
abençoe e como digo que pra ele nada 
é impossível… logo a cura vai chegar!!!

É por esses e outros tantos depoimentos que 
estamos aqui! Isso é o que nos move para se-
guir adiante, mesmo em meio a um momento 
tão difícil como estamos vivendo há mais de 
um ano, em que o descaso com a saúde e 
bem-estar das pessoas é uma prática diária. 
Nós resistimos e seguiremos valorizando to-
das as pessoas que acreditam e confiam em 
nosso trabalho! Juntas somos mais fortes!
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manutenção de direitos e assim promover 
melhor qualidade de vida. Por isso, não pode-
ríamos deixar de trazer alguns depoimentos 
emocionantes de nossos amigos múltiplos 
que recebemos nas nossas redes sociais.



Nossos números



  

Por que apoiar o   
Agosto Laranja?

1. Informar sobre uma condição
     rara e pouco conhecida

Apesar de afetar cerca de 35 a 40 mil pes-
soas no Brasil, a maioria delas mulheres e 
jovens entre 20 e 40 anos de idade, a EM 
ainda é uma condição rara e pouco conhe-
cida no país. De acordo com pesquisas, 
40% dos brasileiros nunca ouviram falar 
em Esclerose Múltipla.

2. Impactar e informar milhões  
     de pessoas

No Agosto Laranja acreditamos que a in-
formação é o melhor remédio. A cada ano 
impactamos milhões de pessoas em todo 
o país, além de conscientizar e levar infor-
mações sobre a Esclerose Múltipla.

3. Ajudar no diagnóstico precoce

Ao informar e conscientizar sobre a EM, 
podemos contribuir para diagnósticos 
mais precoce, que são fundamentais para 
um tratamento adequado, e podem ajudar 
a impedir a progressão da EM a longo pra-
zo, prevenir recaídas e manter os sinto-
mas sob controle.

4. Lutar pelo #RespeitoEDignidade

Ter uma vida com respeito e dignidade é 
algo que todas desejamos. Ao juntar-se 
ao Agosto Laranja você nos ajuda a espa-
lhar informações sobre a importância de 
respeitar e garantir os direitos, afetos e 
tempo de quem convive com EM!

www.agostolaranja.org.br

Trazendo uma retrospectiva do 
Agosto Laranja 2021 ao todo, 

alcançamos 
96,6 milhões de 
pessoas, enviamos 
36.7 mil e-mails, e 
tivemos 176.7 mil 
visualizações no site
do Agosto Laranja.

Temos que certeza que o 
próximo ano será ainda maior!

Faça parte desse movimento 
e nos ajude a impactar ainda 
mais pessoas!

Agradecimento aos 
nossos investidores 
sociais do Agosto Laranja

Parceiros:

http://www.agostolaranja.org.br
https://www.instagram.com/stories/highlights/17966439151445623/
http://www.agostolaranja.org.br


+55 (11) 3181.8266
relacionamento@amigosmultiplos.org.br

facebook.com/amigosmultiplos
twitter.com/amigosmultiplos
youtube.com/amigosmultiplospelaesclerose
@amigosmultiplos

www.amigosmultiplos.org.br
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