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PALAVRA DA PRESIDENTE
O impacto que nossas atividades podem causar na vida das pessoas com Esclerose Múltipla,
assim como com o futuro de seus familiares, é o compromisso e responsabilidade de nossa Associação.
Mediante essa afirmativa, ampliar nossas ações com a preocupação de proporcionar acesso
aos direitos e qualidade de vida às pessoas com Esclerose Múltipla, bem como aos seus familiares, pautados na dignidade, é mais que obrigação, é o compromisso que a AME tem com os
pacientes e com o futuro dessas famílias. Para isso pautamos nossas ações articulando rotas de
acesso em busca de soluções sustentáveis para toda a vida do paciente.
O presente Relatório Anual de Atividades é um importante documento de apresentação da
nossa Associação para a sociedade, fornecedores e parceiros, que junto conosco acreditam que
o diagnóstico precoce e o tratamento adequado sejam parte importante na melhora na qualidade
da vida dos pacientes, de seus amigos e de familiares. Nesses anos de existência, a AME teve a
chance de consolidar e estruturar a sua equipe, diante de diferentes e importantes ações, sempre
pautadas em buscar, diariamente, a adesão da sociedade, fortalecendo cada vez mais os valores
com os quais estamos comprometidos.
É com alegria que compartilho nosso 1º Relatório Anual de Atividades - AME, referente aos
anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, que será a ferramenta para transmitir a vocês, o salto que nos
comprometemos para o acesso aos direitos das pessoas com Esclerose Múltipla, bem como de
seus familiares.

Boa leitura!

Pamella San Martin Elexpe Cardoso
Presidente
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1. NOSSA HISTÓRIA
A AME - Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose é uma Associação não governamental, assistencial

diagnóstico do oftalmologista, buscou outro profissional,
que lhe apresentou cinco possibilidades de diagnósticos

e filantrópica, sem fins econômicos, que desde 2012 reú-

(HIV, Tuberculose, Câncer, Sífilis ou Esclerose Múltipla) e

ne amigos múltiplos com a missão de informar, agrupar,
conscientizar e representar pacientes, seus amigos, fa-

foi a partir de então que iniciou a realização de diferen-

miliares e a sociedade em geral quanto aos principais
assuntos relacionados à Esclerose Múltipla, de forma
gratuita e acessível.

tes e diversos exames. Após os mesmos recebeu como
diagnóstico inicial CIS. Síndrome Clínica Isolada.
A partir do diagnóstico de CIS, Gustavo e seus familiares mobilizaram-se em busca de informações, pos-

A AME nasceu do sonho de um paciente, que aos 24
anos de idade foi diagnosticado com Esclerose Múltipla. E

síveis tratamentos, diferentes recursos para tratamento,
além do apoio de diferentes profissionais.

a partir de algumas inquietações, idealizou divulgar a Es-

Na mesma época, Gustavo tinha uma viagem agen-

clerose Múltipla com outro olhar, diferente do que até então era divulgado, sem limitar as informações aos pontos

dada para África do Sul, que seria realizada em um período de três meses, com objetivo de aperfeiçoar seu

negativos, compartilhando assim a possibilidade de uma

inglês.

vida com qualidade e cheia de expectativas para o paciente que momentaneamente vivencia o luto do diagnóstico.
A busca pela evolução do diagnóstico precoce, tratamen-

Foi um momento de impacto na vida de Gustavo e de
um grande conflito emocional para todos. Ainda assim,

tos adequados, multiplicação de informações e principalmente da qualidade de vida do paciente e de seus familia-

a orientação médica foi que Gustavo seguisse com sua
viagem e permanecesse com foco na realização de seus

res foi o objetivo para concretização do seu sonho.

sonhos. Ele viajou e relata que o momento lhe proporcionou enxergar os pequenos detalhes e valores da vida.

Gustavo San Martin nasceu na cidade de São Paulo,
e sua infância foi dividida entre a tranquilidade de um

Após sua viagem, 7 meses depois dos primeiros sintomas, Gustavo retornou ao médico, e foi apenas neste

sítio no interior de SP e a vida corrida da cidade.
Aos 21 anos montou seu próprio negócio, um centro
automotivo. Aos 23 anos, após uma proposta de compra,
optou por vendê-lo e seguiu conhecendo outras áreas
profissionais. Ainda aos 23 anos começou a trabalhar na
Associação Paulista de Supermercados (APAS), como supervisor comercial, sendo o contato entre a APAS e os
100 maiores mercados do país, no tocante à feira APAS
(uma das maiores feiras varejistas do mundo).
Para atender o desejo de administrar a fábrica metalúrgica da família, cursou administração na FAAP. Durante
sua formação, especializou-se em Criatividade e Empreendedorismo, e estagiou na empresa júnior da faculdade.

momento que, de fato, seu diagnóstico foi fechado.
A partir daí iniciaram-se os tratamentos necessários,
exercícios de reflexão, resiliência e busca de superação
para Gustavo e sua família.
Ao mesmo tempo, Gustavo buscou apoio/orientações em uma associação de pacientes de Esclerose Múltipla, mas infelizmente não teve o apoio que esperava, e
sentiu que foi tratado como uma vítima de uma doença
fadada à falência imediata. Na mesma época, faltava medicamento para o tratamento e ele então sentiu necessidade de iniciar um processo de mobilização de acesso
a direitos.

Logo em seguida, iniciou suas atividades profissionais na Faculdade Torricelli, como Gerente de Expansão
de Novos Negócios, sendo este um momento de provação para sua vida profissional.

Após incansáveis leituras sobre a Esclerose Múltipla,
a mãe de Gustavo adentra ao seu quarto e o indaga se
aos 24 anos ele morreria! Esse foi o momento que ele decidiu criar a associação, fazer algo para mudar aquele cenário e impactar as vidas dos pacientes de modo positivo.

Durante sua formação, Gustavo mobilizou a universidade para uma ação de campanha de vacinação contra
a gripe H1N1. Assim como as demais pessoas, tomou a
vacina e logo após sentiu dores nos olhos. Imediatamente procurou um oftalmologista, que realizou uma consulta muito rápida indicando óculos. Não satisfeito com o

E para isso seria necessário proporcionar suporte aos pacientes e aos seus familiares, compartilhando
informações, articulando uma rota de acesso aos seus
direitos, com base nas evidências de dados científicos,
com transparência, cooperando com as demais asso-
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ciações e, principalmente germinando a certeza que o

um ano na realização de diferentes atividades e jogos

paciente com Esclerose Múltipla (EM) pode VIVER com

de acampamento.

qualidade de vida.
Enquanto paciente de EM, Gustavo relata que a primeira vivência de limitação/obstáculo foi quando embarcou para uma viagem, o voo atrasou e se viu com suas
medicações termolábeis sem possibilidade de acondicionamento adequado. Ao buscar apoio na companhia

Em 2012, por um período de 15 dias viajou para
visitar sua irmã que morava na Espanha. Durante a
viagem encontrou o seu grande amor, uma jornalista,
que de imediato abraçou seu sonho e também passou a ajudar na elaboração de materiais de informações sobre EM para as atividades da AME.

aérea percebeu que não existia uma política de acon-

Ao retornar para o Brasil, compartilhou com seus

dicionamento adequado. Mais um momento que sentiu
necessidade de iniciar o exercício de direitos dentro da-

amigos o seu quadro clínico, momento em que rece-

quela realidade.
Após alguns questionamentos com os órgãos responsáveis, conseguiu resolver a sua situação, isolada-

beu apoio de todos e de cada amigo, dentro de sua
área, decidiu apostar e apoiar o projeto de Gustavo.
Em 2012, Gustavo montou a sede da AME, total-

mente. Ainda assim, mais uma vez sentiu necessidade

mente custeada e apoiada por sua família. Formatada com uma estrutura básica de associação dese-

de fazer algo pelos demais pacientes.

nharam o estatuto alinhado com a assistência social

Após seu retorno, voltou ao aeroporto na tentativa de
homologar o gelox, que seria uma forma de acondicionamento para aquele tipo de situação. Buscou apoio em

e, em 2013, a AME nasceu de fato.

diversos órgãos (Vigilância, ANAC, Polícia Federal e foi
na companhia área que orientou procedimentos básicos,
alertando no entanto para a possibilidade de ter o embarque negado), ali ficou claro que sozinho não conseguiria
fazer muito, que precisava representar uma coletividade.
As vivências e provações de sua vida fizeram com
que em 2011 a AME começasse a nascer.
E a primeira iniciativa foi a criação da página do
Facebook, em que Gustavo começou a compartilhar informações sobre a EM, escrever e traduzir textos sobre
o tema para amigos e pacientes, tentando atingir o maior
número de pessoas possível, ao mesmo tempo em que
buscava reunir parceiros-amigos.
Ainda em 2011, Gustavo teve uma experiência que
foi fundamental para sua vida. Gustavo foi monitor do
Acampamento dos Pumas – desenvolveu diferentes atividades de acampamento com crianças, e era carinhosamente chamado pelas crianças de ‘Tio Boto’. Foi uma
experiência de responsabilidade pela vida de mais de
1.000 crianças (entre 10 e 13 anos) ao longo de mais de

10

Com sua característica altruísta e ao mesmo tempo
pragmático, Gustavo sempre quis que a AME transcendesse para um objetivo muito além dele mesmo. Como
parte disso, presenteou a blogueira Bruna Rocha, também paciente, com o projeto que era o sonho dela,
escrever sobre EM para um blog. E desde então ela
iniciou suas atividades como diretora do blog da AME
(http://bit.ly/ame-blogs).
Após tantos sonhos concretizados, e já com o seu
time formado, as ações da AME foram estruturadas
em quatro pilares: Conscientização, Política Pública,
Qualidade de Vida e Responsabilidade Social. Todas
pautadas por um trabalho com soluções sustentáveis,
baseado e alinhado na medicina e em dados científicos, prezando pela transparência em suas ações e
cooperando com as instituições que lutam em nome
do paciente.
Além de definirem que o objetivo institucional seria o foco do time, vestiram a camisa, arregaçaram as
mangas e JUNTOS foram trabalhar, pois já sabiam que
os desafios e os obstáculos fariam parte da trajetória
da associação.
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2. EQUIPE AME
CONSELHO DIRETOR

CONSELHO FISCAL

ÁREA ADMINISTRATIVA

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

VOLUNTÁRIOS
Contador, Advogado, Médico, Enfermeiro, Consultor Estratégico.
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3. INFRAESTRUTURA
A estrutura física da Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose é composta por quatro salas para desenvolvimento das atividades administrativas, elaboração de planejamento estratégico e execução de ações e intervenções
da AME, bem como atendimento via internet aos pacientes residentes nas diversas regiões do país.
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4. PILARES DE ATUAÇÃO
AME
Com base no modelo do estatuto da associação, a
AME acredita que a informação é o melhor remédio, e
que somente ela fornece ferramentas para adaptar a rea-

Também está previsto, de acordo com este pilar, um
relatório de atividades constantes e de resultados, bem
como a avaliação de ações institucionais e elaboração
de plano de ação.

QUALIDADE DE VIDA

lidade e os desafios das pessoas com Esclerose Múltipla,

O pilar QUALIDADE DE VIDA tem como objetivo realizar eventos voltados para qualidade de vida dos pa-

na expectativa de encontrar qualidade de vida. Sendo
assim, as atividades e intervenções da AME são desen-

cientes, com o objetivo de discutir temas atualizados e

volvidas em quatro pilares: Conscientização, Política Pú-

acesso e direito da pessoa com Esclerose Múltipla, proporcionando qualidade de vida para os mesmos. Tam-

blica, Qualidade de Vida e Responsabilidade Social.

CONSCIENTIZAÇÃO
O pilar CONSCIENTIZAÇÃO inclui atividades e eventos de conscientização ao paciente, bem como as associações de pacientes.
Atividades via web (Facebook, Site, Blog, TV AME),
que abrangem intervenções realizadas virtualmente por
profissionais especializados; fornecendo um espaço
para pacientes, familiares e amigos dos mesmos buscarem apoio, esclarecerem dúvidas e buscarem encami-

inovadores para multiplicar, compartilhar e favorecer o

bém são feitos eventos de mobilização da sociedade em
geral.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
O pilar RESPONSABILIDADE SOCIAL contribui com a
sociedade no que tange o segmento de pacientes com
Esclerose Múltipla nos aspectos sociais, bem como ao
acesso às necessidades do paciente com EM.
Sistematicamente a AME participa de diferentes
eventos com temas emergentes em busca de cenários e

nhamentos nas diferentes fases do diagnóstico, além de

discussões inovadoras no segmento da EM, com intuito

parcerias com outras associações de EM.

de buscar e proporcionar ao paciente acesso e qualida-

POLÍTICA PÚBLICA
O pilar POLÍTICA PÚBLICA tem como objetivo a articulação pública em busca do acesso ao direito dos pacientes. Com este fim, abrange a participação em eventos na busca de conhecimentos e inovações com foco na
Esclerose Múltipla, bem como recrutamento de parceiros
para o desenvolvimento de atividades, na busca de propor ações que colaborem para a melhora do acesso e da
qualidade de vida do paciente.
Engloba o envolvimento da sociedade para entender
a necessidade do paciente com EM e “militar” pelos mesmos, a proposição de projetos de Lei, uma intensa agenda
de reuniões para diferentes frentes (atualização de protocolo clínico, inclusão de drogas sintomáticas, proposição
de audiências públicas, participação de consultas públicas,
confecção do código de conduta, position paper/relatórios,
solicitando rol de doenças ANS, documento de posicionamento municipal, estadual e federal) com os principais stakeholders (CONITEC, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, ANS, Câmara dos Deputados).

de de vida, contribuindo com o paciente e seus direitos.
É importante ressaltar que os pilares de atuação da
AME são pautados na finalidade estatutária:

“... informar, agrupar, conscientizar, e representar pacientes, seus amigos, parentes e a sociedade
em geral quanto aos principais assuntos relacionados à Esclerose Múltipla”;
“...tem como objeto social apoiar e fomentar atividades sociais, culturais, assistenciais e comunitárias, articular as associações da sociedade civil, quer
sejam nacionais ou internacionais, bem como obter
e gerir os recursos para a formação de um fundo
para promoção do investimento social, visando à divulgação e o esclarecimento da Esclerose Múltipla,
bem como a prestação de assistência e orientação
às pessoas com Esclerose Múltipla e seus familiares,
objetivando a inclusão social destas pessoas”.

5. O QUE É ESCLEROSE
MÚLTIPLA?
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença que compromete pessoas entre 20 e 50 anos de idade, no auge de
sua idade produtiva, provocando lesões no sistema nervoso central (cérebro, nervos ópticos e medula espinhal),
com sintomas que podem ser transitórios ou definitivos.
A doença é provocada por uma reação autoimune direcionada à mielina, uma capa de gordura que cobre todas
as nossas células nervosas. Uma doença autoimune é
aquela em que o sistema de defesa de uma pessoa resolve atacar a ela mesma, ao invés de um agente externo, como um vírus ou bactéria. No lúpus, essa agressão
pode ocorrer contra a pele, o pulmão, articulações e rins;
na artrite reumatóide, contra as articulações; na psoríase,
contra a pele, para citar alguns exemplos.
Com a perda da mielina, os impulsos nervosos ficam
mais lentos e a pessoa pode sentir dificuldade em realizar ações ou em seus sentidos, como perda de força em
um ou mais membros, formigamentos, falta de coorde-

pessoa com EM e muitos medicamentos foram desenvolvidos para frear o avanço. Mas exatamente por que seu
sistema imunológico resolve reconhecer a mielina como
inimiga e atacá-la é ainda desconhecido.
E por que o termo esclerose? Os primeiros médicos
a contarem a história da doença, no século 19, identificaram cicatrizes no sistema nervoso central de seus
pacientes quando eram examinados após sua morte.
Esclerose vem do grego “sklérosis”, que significa “endurecimento provocado por inflamação”, ou seja, “cicatriz”.
Essas múltiplas cicatrizes na medula espinal e no cérebro originaram o nome Esclerose em Placas, mais usado
na França, e Esclerose Múltipla, mais usada hoje em dia.
O diagnóstico hoje é realizado com exames de sangue, liquor e ressonância magnética, e as manchas identificadas na ressonância magnética são exatamente as
cicatrizes que os médicos do século 19 viam no sistema
nervoso de seus pacientes.
Fatos rápidos sobre a Esclerose Múltipla (EM):
» é uma doença progressiva do sistema nervoso central;
» mais comum nas mulheres, com uma proporção de
três mulheres para dois homens;

nação, dificuldade para caminhar, perda ou dificuldade
visual e até dificuldade em controlar a urina. Os sintomas não são súbitos e costumam se intensificar de dias

» é a doença mais comum do sistema nervoso central

a semanas. Nas primeiras vezes que eles acontecem, o
organismo consegue interromper o dano, reduzindo a in-

tibilidade genética desempenhe um papel no seu
desenvolvimento;

flamação e produzindo uma nova capa de mielina, e o indivíduo pode ter resolução completa desses sintomas de
semanas a meses, muitas vezes atrasando o diagnóstico.
Com o passar dos anos, se não tratada, aí sim a doença
pode deixar seqüelas e cicatrizes permanentes. Esta é
chamada de EM Remitente Recorrente (EMRR), mas alguns pacientes não apresentam estas crises e podem
ter sintomas que não se resolvem espontaneamente,
chamadas de EM Primária Progressiva (EMPP).
A EM compromete cerca de 3 milhões de pessoas no
mundo, e sua prevalência pode mudar de acordo com a
região. Por exemplo, é muito mais frequente no norte dos
Estados Unidos ou Europa, chegando a estar presente
em 80 para 100.000 pessoas, mas no Brasil este número
cai para 20 a 30 para 100.000. Fatores genéticos e do
meio ambiente podem causar essa diferença, mas também existe muitos que ainda não se sabe. Pesquisadores
e cientistas conseguiram identificar várias alterações que
acontecem no processo autoimune dentro do corpo da
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em adultos jovens;
» não é diretamente hereditária, embora a suscep-

» não é uma doença contagiosa;
» o diagnóstico acontece, geralmente, entre 20 e 40
anos de idade;
» há uma vasta gama de sintomas, e a fadiga é um dos
mais comuns;
» a incidência de EM é maior em países mais afastados
da linha do equador;
» ainda não existem medicamentos que possam curar a
doença, mas há tratamentos já disponíveis que modificam o seu curso e até mesmo interrompem o aparecimento de novos sintomas, mantendo a pessoa com
EM com excelente qualidade de vida;
» muitos dos sintomas da Esclerose Múltipla podem ser
controlados e gerenciados com sucesso;
» um bom estilo de vida, com boa alimentação, controle de
sono e estresse e com atividade física regular são os primeiros passos para reduzir a inflamação no seu organismo.
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FONTE: PROF. DR. DENIS BERNARDI BICHUETTI, NEUROLOGISTA/CONSULTOR CIENTÍFICO AME

6. INICIANDO ATIVIDADES
O ano de 2013 foi momento de idealizar, planejar, construir e estruturar o sonho de um paciente. Protagonizando
o alicerce da causa e apoiado por um grupo de amigos profissionais, iniciaram-se as atividades da associação, a AME,
por meio da elaboração, criação e utilização da página do Facebook (www.facebook.com/amigosmultiplos).

6.1. ENTREVISTA - FALANDO SOBRE

6.2. ESTANDE ONG BRASIL

AME
Ainda em 2013, com o objetivo de externar e

Com objetivo de iniciar as atividades externas e compartilhar com a sociedade as propostas de intervenções

divulgar as propostas de atividades da associação,
bem como compartilhar nossa intenção de unir forças

da associação, em novembro de 2013 a AME participou
com um estande do Evento ONG Brasil.

e lutar pela qualidade do tratamento do paciente para
melhorar a sua qualidade de vida, a AME concedeu a

Essa foi a primeira ação externa, um marco para o
instituição, momento de iniciar contatos e aproximação

seguinte entrevista: http://bit.ly/entrevista-ame.

com seus Stakeholders.
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6.3. MOBILIZAÇÃO MEDICAMENTOS
AME realizou mobilização por meio de campanhas no jornal e internet em busca de medicação gratuita.

6.5. ENCONTRO DE ASSOCIAÇÃO DE
PACIENTES - PIRASSUNUNGA
No evento Encontro de Pacientes em Pirassununga,
promovido pela ARPEM, na Câmara Municipal, a AME
apoiou o evento levando uma enfermeira para palestrar
sobre o tema Esclerose Múltipla.

Fonte: Diário Oficial de São Paulo - 01/12/2013

6.4. EVENTO: INNOVATING FOR
PATIENTS GLOBAL PATIENT FORUM
A AME participou do evento Innovating for Patients Global Patient Forum, na Suíça, que proporcionou espaço para que as associações de pacientes
pudessem “conversar” com a indústria, orientando
como aprimorar as estratégias de interação com o
paciente, bem como compliance.
Foi um momento em que diferentes associações
do mundo inteiro, por dois dias, puderam participar
de discussões sobre a importância da participação
do paciente no momento da elaboração dos medicamentos, bem como sobre o aprimoramento do desenvolvimento de pesquisas para EM e outras doenças.
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6.6. CONGRESSO BRASILEIRO DE

6.8. XIV CONGRESSO INTERNACIONAL

ESCLEROSE MÚLTIPLA E NEUROMIELITE

IBERCOM 2015

ÓTPTICA
AME participou da entrevista realizada pela EPTV,
durante o referido congresso.

Diretora do blog AME participou do XIV Congresso
Ibero-Americano de Comunicação, que proporcionou
uma gama de discussões com perspectivas que exploram produções culturais, práticas comunicativas e
mobilizações sociais nos novos cenários comunicativos
protagonizados pelas mídias sociais.

Fonte: http://bit.ly/ame-eptv

6.7. RECEPÇÃO ESTAGIÁRIOS DO PERU
VIA AIESEC
A AME recebeu dois estagiários do Peru, estudantes
do curso de marketing, via AIESEC pelo programa SMARKETING, por um período de 3 meses.

6.9. REUNIÃO CONITEC
A reunião teve como objetivo a apresentação dos
resultados da campanha da medicação AVONEX, realizada pela AME.

6.10. ECTRIMS - CONGRESSO CIENTÍFICO
O ECTRIMS é o congresso científico mais importante
para os médicos do segmento da Esclerose Múltipla, realizado em Barcelona. A AME participou como ouvinte, com o
objetivo de buscar informações inovadoras.

6.11. MERCK SERONO
AME ministrou palestra de apresentação da associação.

6.12. CONVENÇÃO NOVARTIS
AME participou de parte da convenção da indústria
Novartis, ministrando palestra de apresentação da AME e
cenário da EM no Brasil.
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6.13. RODA DE CONVERSA ESCLEROSE

6.15. REUNIÕES PARLAMENTARES E

MÚLTIPLA

SETOR PÚBLICO / PRIVADO

A diretora do blog AME realizou um bate-papo

Com o objetivo de estreitar laços, buscar parceiros,

com os colaboradores da Mercur sobre Esclerose
Múltipla, em Santa Cruz do Sul.

elaborar e desenvolver projetos para proporcionar acesso aos direitos e qualidade de vida às pessoas com Esclerose Múltipla, a AME também esteve em uma intensa
agenda de contatos e reuniões com Parlamentares e
membros do setor público e privado.

Fonte: http://bit.ly/ame-rodaconversa

6.14. COLABORA! MOBILIZAÇÃO PELA
TECNOLOGIA ASSISTIVA
Fonte: http://bit.ly/ame-colabora
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6.16. CAMPANHA DIGITAL - CONSULTA

6.17. 1º ENCONTRO DE BLOGUEIROS

PÚBLICA MEDICAMENTO AVONEX

ESCLEROSE MÚLTIPLA

Com releases publicados em canais online como

O encontro foi programado com intuito de pos-

O Globo, R7, Correio do Povo e TV Sudoeste (dentre
outros), a campanha atingiu mais de 37 milhões de im-

sibilitar discussões em torno de temas polêmicos
alusivos à doença, justamente no mês em que se co-

pactos, obteve um rendimento e 100% de menções po-

memora o Dia Nacional de Conscientização sobre a

sitivas, 65 matérias, mais de 6.000 curtidas e 5.000 com-

Esclerose Múltipla (30 de agosto).

partilhamentos.
Foi nesta campanha que criou-se a hashtag #JuntosSomosMaisFortes, que foi aderida pelo público imediatamente e com mais de 1.600 visualizações do vídeo da
campanha no Youtube.

Fonte: http://bit.ly/ame-avonex
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6.18. 2º ENCONTRO DE BLOGUEIROS
ESCLEROSE MÚLTIPLA
O encontro também foi programado com o intuito de discutir temas polêmicos sobre a EM e também
foi realizado no mês em que se comemora o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla
(30 de agosto).

6.19. 4ª MARATONA EM MOVIMENTO
O evento teve como objetivo estimular a prática esportiva e o bem-estar, conscientizando a população em
geral sobre a Esclerose Múltipla.
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6.20. 2º WORKSHOP GENZYME -

6.21. 3º WORKSHOP GENZYME -

CAPACITAÇÃO PARA O 3º SETOR

CAPACITAÇÃO PARA O 3º SETOR

A AME palestrou no evento realizado no Rio de

A AME palestrou novamente na capacitação para

Janeiro, que teve como objetivo capacitar o 3º setor,

o 3º Setor, orientando como estruturar e manter uma

orientando como estruturar e manter uma ONG.

ONG.
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6.22. III FÓRUM BRASILEIRO SOBRE

6.23. CONGRESSO TODOS JUNTOS

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CONTRA O CÂNCER

FARMACOECONÔMICA

A proposta do congresso foi discutir a implementação
da Política Nacional do Câncer, mapear as melhores práti-

A AME palestrou sobre o tema “a visão do paciente sob a judicialização na saúde”.

cas no controle da doença e ampliar a exposição do segmento em todo o país. Foram abordados aspectos ligados
à promoção, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos.

6.24. AUDIÊNCIA PÚBLICA - CP 19/2015
A AME participou do evento na composição da mesa
para Audiência Pública sobre o medicamento AVONEX.

6.25. INTERFARMA
A AME realizou reunião com a INTERFARMA com o
objetivo de apresentar para os diretores o trabalho realizado por meio das redes sociais e também buscar aproximação das Associações com a Indústria Farmacêutica.
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6.26. FÓRUM INOVAÇÃO NOVARTIS 2015
O evento aconteceu no Hotel Transamérica de São
Paulo e a AME participou do evento realizando uma
mesa de simulação de sintomas da Esclerose Múltipla.

6.29. AULA INCLUSÃO - CURSO DE
PEDAGOGIA
A AME desenvolveu uma aula com alunos do
curso de pedagogia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul sobre inclusão e acessibilidade.

6.30. ESTAÇÃO ACESSIBILIDADE NA
FEIRA DO LIVRO 2015 “DO CORPO À
TELA: VIVER E NARRAR A ESCLEROSE
MÚLTIPLA”
O evento foi realizado em Porto Alegre e a AME
ministrou uma palestra sobre Esclerose Múltipla.
Fonte: http://bit.ly/ame-estacao

6.31. DEFICIÊNCIA E BELEZA
6.27. ESTUDOS DA DEFICIÊNCIA - SEDPCD
- SP E MEMORIAL INCLUSÃO/SP

AME participou do Workshop de colaboradores
da Mercur.

A AME participou do evento enquanto ouvinte em
busca de informações e participou das discussões.

Fonte: http://bit.ly/ame-deficienciabeleza

6.32. 1º ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA DA REGIÃO SUL DO
Fonte: http://bit.ly/ame-forumnovartis

6.28. RECEPÇÃO VELEIROS SOLIDARES
EM PELOTON
A AME fez recepção e na oportunidade apresentou o
trabalho realizado para os tripulantes do veleiro.

PAÍS
Primeira apresentação da AME para as demais
associações de Esclerose Múltipla. O evento ocorreu
no Dia Nacional da Esclerose Múltipla (30 de agosto),
com o tema “Estou te confundindo para te esclarecer”.
Participantes: ACAXPEM, AHPEM, APEMSMAR,
AME e dois representantes de grupos não constituídos como associação. Evento realizado em Porto
Alegre.

6.33. PARCERIA CLÍNICA ”SUA IMAGEM”
Pacientes de Esclerose Múltipla, vindos de famílias economicamente carentes, tiveram acesso à exames, apresentando a carteirinha AME.
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6.34. ESTOU TE CONFUNDINDO PARA
TE ESCLARECER
Evento que proporciona simulação de sensações
de sintomas, realizado no parque da cidades em comemoração ao Dia Internacional da Esclerose Múltipla.
Cada associação reproduziu o evento em sua cidade.

6.35. PIZZADA DO BEM
Evento de captação de recursos da AME.
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6.36. PEDALE POR UMA CAUSA 2015
O objetivo da pedalada foi unir pacientes – com ou
sem mobilidade reduzida – e a população para alertar

6.37. ENTREVISTA PROGRAMA BEM ESTAR
Entrevista AME sobre Esclerose Múltipla para o
programa Bem Estar.

sobre a necessidade de repensar a inclusão e a acessibilidade como algo fundamental nas cidades, além de
diminuir preconceitos sobre a doença e aumentar o conhecimento sobre seus sinais e sintomas.

6.38. ASSEMBLÉIA
AME participou da audiência sobre o Veto PL,
esclarecendo como esta decisão afetaria a política
pública do estado de São Paulo.

6.39. SIMPÓSIO FACULDADE DAS
AMÉRICAS
AME ministrou palestra e depoimento pessoal sobre EM para estudantes de medicina da Faculdade das
Américas.

6.40. SIMPÓSIO ABCEM
AME ministrou palestra sobre protocolo clínico para EM.

6.41. PALESTRA GERDAU
AME ministrou palestra de apresentação da associação e sobre a gestão do 3º Setor.

6.42. IV FÓRUM BRASIL
AME ministrou palestra sobre tomada de decisão
na incorporação e no desinvestimento de tecnologia
na EM, sob a perspectivas dos usuários.

6.43. SANOFI / GENSYME
AME ministrou palestra sobre atividades da associação nas redes.

6.44. ENCONTRO MINEIRO DE
ASSOCIAÇÕES DE ESCLEROSE MÚLTIPLA
AME ministrou palestras com orientações sobre
gestão e capacitação do 3º Setor.
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6.45. ENTREVISTA AME PARA TV BRASIL
Divulgação do Projeto Pedale por uma Causa.

6.46. AGOSTO LARANJA
Diversas e diferentes ações com foco na campanha de conscientização online e offline. Teve balão
laranja no Parque Villa-Lobos e ações do Projeto Pedale por uma Causa.

Ciclistas de longa data, colegas de trabalho, voluntários, profissionais da saúde, pacientes, familiares… Cerca
de 500 pessoas, por todo o Brasil, escalavam um heterogêneo time de amigos dispostos a fazer o bem, a serem
atletas da informação! Sem dúvidas, a segunda edição do
Pedale por uma Causa deixou muito amor nas fotografias,
na memória e nas ruas em que passou.
Fotos por: Ivson Miranda.

6.47. PEDALE POR UMA CAUSA 2016
AME realizou evento para divulgação do blog
Vencer Limites do Estadão.
Era manhã de domingo. Capacetes, calças e camisetas esportivas compunham o figurino dos presentes
e contracenavam graciosos com as cadeiras de rodas,
rampas acessíveis e, é claro, lindas paisagens. Tudo
impecável, caprichado, preparado com o carinho de
quem planeja minuciosamente algo importante.
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6.48. REUNIÃO ABEM - DIVERSAS
ASSOCIAÇÕES DE EM
O evento teve o objetivo de discutir consenso sobre
EM e as políticas públicas.

6.52. JORNADA DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL INTERFARMA
AME participou da composição de mesa de discussão sobre a Judicialização.

6.53. REUNIÃO COM SEGURADORAS DE
SAÚDE
AME ministrou palestra sobre o tratamento da EM

6.49. ABCEM
AME palestrou sobre “A participação social dos pacientes com EM”.

6.50. EVENTO GENZYME
O evento teve como objetivo orientar associações
de EM e a AME ministrou palestra sobre mobilização social e conselhos de saúde.

6.51. AUDIÊNCIA PÚBLICA
AME participou de audiência para discutir sobre
diagnóstico e tratamento da EM.
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pelos planos de saúde na visão do paciente para diretores de planos, com objetivo de sensibilizar auditores de plano de saúde (ANS) sobre a EM.

6.54. 3º ENCONTRO DE BLOGUEIROS
O evento foi promovido pelos blogueiros da saúde e a AME ministrou palestra “Como fazer advocacy
através das redes sociais”.

6.55. ENTREVISTA TV BRASIL
Divulgação Fórum Atores da Saúde 2.0.
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6.56. FÓRUM ATORES DA SAÚDE 2.0
Workshop para associações de atrofia muscular
espinhal, sobre “Gestão do 3º Setor, políticas públicas
e atualização da patologia”. Com agenda diversificada,
o evento reuniu agentes da sociedade civil da área
da saúde para sua capacitação em atuação na internet
e nas redes sociais, visando a melhora da qualidade
de vida dos pacientes e profissionalização dessas entidades. O “paciente 2.0” participa ativamente nas decisões e na boa gestão de saúde e doenças e busca
na internet apoio, informação de qualidade e direitos.
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6.57. PROGRAMA GENTE QUE FALA RÁDIO TRIANON
AME participou do debate sobre EM e o trabalho
da associação.

6.58. 8TH IEEPO, INTERNATIONAL
EXPERIENCE EXCHANCE FOR PATIENT
ORGANIZATIONS
250 representantes, de 45 diferentes países,
discutiram assuntos importantíssimos para a melhor gestão de organizações com impacto positivo
naqualidade de vida de pacientes, na Dinamarca.
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6.60. PALESTRA FACULDADE MARIO
SCHENBERG - COTIA / SP
AME realiza palestra para alunos do curso de fisioterapia, compartilhando com o grupo o tema Esclerose Múltipla.

6.59. BLOG - GUIA DO VIAJANTE
ESCLEROSADO
O Guia do Viajante Esclerosado foi pensado para
os pacientes com Esclerose Múltipla que por falta
de informações não viajavam. Trata-se se um guia
de orientações para que os pacientes possam viajar
orientados.
Acesse: http://bit.ly/guia-viajante-esclerosado

6.61. ENTREVISTA RÁDIO GUARATHAN
Em maio, o Mês Internacional de Conscientização
sobre a Esclerose Múltipla, o idealizador da AME, Gustavo San Martin, concedeu entrevista ao vivo para a rádio
Guarathan sobre as atividades da organização, com foco
em garantir acesso e informação de qualidade a todos.
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7. LINHA DO TEMPO

AME foi idealizada
Montagem da primeira página do Facebook
AME, momento que inicia-se a multiplicação
de informações sobre EM alinhadas com o
olhar do idealizador e fundador da AME
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1° Pizzada do Bem

Registro em Cartório Estatuto e Nova
Diretoria AME
2° Pedale por uma causa
Lançamento do Agosto Laranja
1° Fórum Atores da Saúde 2.0
Inauguração da nova sede da AME
mudou-se para Av. Emilio Ribas,
n° 1056, Sl 508
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8. AÇÕES E RESULTADOS - ANO BASE 2016
Foi um ano de muitos desafios para a AME. Foi um ano de crescimento no número de funcionários, de
expansão do Pedale por uma Causa para o Brasil todo, do Agosto Laranja, do FAS 2.0.
2016 trouxe muitos trabalhos e muitos desafios, mas muitos resultados positivos também!

8.1. FACEBOOK
Essa rede social é, atualmente, o maior e principal canal de interação da AME com seus associados.
Em 2016, contava com 19.325 pessoas seguindo nosso trabalho diariamente. Tivemos um crescimento de
aproximadamente 35% em relação a 2015, contabilizando, ao todo, 4.995 novos associados.
Alguns números importantes do ano foram:

»

11 milhões

de pessoas alcançadas, sendo 10 milhões

de alcance orgânico (sem investimento) e 1 milhão de alcance pago

600
19.000
110.000

»

Mais de

»

Mais de

»

posts

mensagens respondidas

likes em publicações
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8.2. CAMPANHAS E AÇÕES DE 2016
8.2.1. LANÇAMENTO DO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA
O #AgostoLaranja foi uma campanha criada com o intuito de conscientizar a população brasileira sobre
a Esclerose Múltipla, integrando ações no ambiente digital com presenciais.
Nesta primeira edição foram realizados 6 eventos:
»

Campanha “Troque seu Avatar”

»

Ação Balão Laranja

»

Pedale por uma Causa

»

Iluminação de prédios públicos

»

Jogadores do Corinthians com a faixa sobre EM

»

Campanha “Multiplique essa Ideia”

No ambiente digital, foram alcançados os seguintes resultados:
»

Mais de 400.000 pessoas alcançadas em Agosto

»

13.500 likes e 3.200 compartilhamentos

»

Publicação de 22 posts relacionados à campanha

»

Criação e divulgação de 2 vídeos

»

Divulgação de 2 live streams

Campanha “Troque seu Avatar”
Campanha de incentivo ao seguidor da página do Facebook da AME a trocar a foto do perfil pelo Avatar
da Campanha #AgostoLaranja.
Conseguimos um engajamento de quase 2.000 pessoas, que trocaram a foto e compartilharam com
seu amigos a causa.
Ação Balão Laranja
Campanha de conscientização sobre a Esclerose Múltipla no Parque Villa-Lobos por meio da oferta de
atividades com terapias alternativas (yoga, reiki e massagem), além de postos de informações com distribuição de balões laranjas com o logo da campanha e panfletos explicativos.
Iluminação de prédios públicos
Iluminação de 7 prédios públicos em São Paulo e Rio Grande do Sul de laranja, mostrando a importância da conscientização sobre a Esclerose Múltipla.
Foram eles:
»

Assembleia Legislativa de São Paulo

»

Palácio dos Bandeirantes - Casa do Governador do Estado

»

Biblioteca Mário de Andrade

»

Viaduto do Chá

»

Ponte das Bandeiras

»

Prefeitura de Pelotas

»

Palácio Piratini Pelotas
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Ponte vs Corinthians
Nesta campanha de conscientização da Esclerose Múltipla, os jogadores de ambos os times entraram
em campo segurando uma faixa que alerta para a doença.
Multiplique essa Ideia
Campanha de engajamento nas redes sociais para difundir o conceito do #AgostoLaranja.
Foram mais de 2.300 curtidas nos 3 posts da ação, mais de 180 compartilhamentos e 130 comentários. Muitas das reações foram de pessoas compartilhando fotos de adesão à campanha,
que obteve mais de quase 16% de engajamento (quando o padrão é de aproximadamente 5%).

8.2.2. PEDALE POR UMA CAUSA
Campanha para conscientização sobre a importância da atividade física para a EM. Aconteceu simultaneamente em 4 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. O evento, de inscrição
gratuita e solidária, arrecadou mais de 400kg de alimentos para doação a ONGs das capitais e obteve
mais de 500 participantes.

VEÍCULOS ONLINE
VEÍCULO

PAGEVIEWS/MÊS

Catraca Livre

21.00 milhões visitantes único

Bike é legal

80 mil de pageviews/mês

Revista Bicicleta

2.066 mil visualizações na matéria

Portal Hospitais Brasil

60 mil pageviews/mês

SEG

9 milhões de pageviews/mês

Jornal Dia Dia

250 mil de pageviews/mês

Jornal da Capital

Não informado

Conexão Planeta

Não informado

Pedal

Não informado

MÍDIAS SOCIAIS
VEÍCULO

CURTIDAS NA PÁGINA

ALCANCE

Catraca Livre

7.822.591

116 interações

Bike é legal

38.752

25 interações

Rede Atleta

18.315

27 interações

Revista Bicicleta

245.846

127 interações

Conexão Planeta

18.657

5 interações

Pedal

125.324

23 interações
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8.2.3. FAS 2.0 - FÓRUM DE ATORES DA SAÚDE 2.0
Evento inédito no Brasil, que reuniu as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da área da saúde para
capacitação em atuação na internet e nas redes sociais, visando melhora da qualidade de vida dos pacientes e profissionalização dessas entidades. O “paciente 2.0” participa ativamente nas decisões e na boa
gestão de sua saúde e doença e busca na rede apoio, informação de qualidade e direitos. Os “Atores da
saúde 2.0” são as entidades sem fins lucrativos que representam esses pacientes.
Estruturado sob 04 pilares (Advocacy, Awareness, Captação de Recursos e Pesquisa Clínica), o
evento contou com a participação de 120 Atores da Saúde de 11 estados brasileiros.
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9. PARECER SOCIAL
Após elaboração do presente relatório e análise das atividades
realizadas pela AME - Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, considera-se que se trata de uma instituição que desenvolve suas
atividades e intervenções de acordo com sua missão - informar, agrupar, conscientizar e representar pacientes, seus amigos, familiares e
a sociedade em geral, quanto aos principais assuntos relacionados
com a Esclerose Múltipla, de forma gratuita e acessível, totalmente
alinhadas com seu Estatuto. Porém, sendo esta uma instituição sem
fins lucrativos, necessita de constantes parceiros e apoio via recursos
financeiros e humanos para dar continuidade em suas atividades.
Sendo a Esclerose Múltipla uma doença com necessidades específicas e que falta ao paciente acesso ao tratamento básico, bem
como o que lhe proporcione qualidade de vida gratuitamente, o
objeto da instituição é uma das múltiplas expressões das questões
sociais. Nisto incide o trabalho profissional de uma equipe multiprofissional especializada no segmento, com objetivo de atender a referida demanda, mesmo sendo uma pequena parte da sociedade, que
sejam representados de modo coletivo e atendidos de forma justa e
igualitária.
O modo excludente e desigual que a sociedade trata as questões
sociais, que necessitam de cuidados e apoio especiais e principalmente de alto custo, foge totalmente do que está previsto constitucionalmente, motivo este que instituições como a AME se fortalecem
e mantêm suas intervenções com base na busca do exercício de direitos, por meio da resiliência e com foco no paciente, uma vez que o
resultado das suas ações é a resposta que o paciente necessita.
É importante destacar que um dos elementos norteadores básico,
que subjaz o acesso às necessidades básicas e qualidade de vida do
paciente, é a ausência de uma política pública coesa e efetiva, que
ampare todas as especificidades do paciente.
Destaco ainda que, o modelo de atendimento, intervenção e atuação da AME, está totalmente em sintonia com a evolução tecnológica
e precisa ser observada como outros modelos de atividades de assistência social, porém em um formato inovador e com uma dimensão
sem limites e barreiras, que também impacta vidas dos pacientes com
EM, familiares e amigos.
Mediante o exposto reforço a necessidade do apoio dos parceiros do setor público e privado para que as atividades AME se fortaleçam e se estruturem cada vez melhor e ainda com mais inovação,
para que os pacientes de EM possam ter acesso aos seus direitos
com qualidade de vida.
Marcela Fagundes Souza
Assistente Social
CRESS /SP 54.129
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AME - Amigos Múltiplos Pela Esclerose
Avenida Emílio Ribas, 1056 - Sala 508
Jardim Tijuco, Guarulhos - SP
CEP: 07020-010
(011) 3181.8266 / (011) 2087.1417
www.amigosmultiplos.org.br
/ AMIGOSMULTIPLOS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013-2016
AME - AMIGOS MÚLTIPLOS PELA ESCLEROSE

