
O PRIMEIRO “DIA MUNDIAL DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A DOENÇA 
DE SANFILIPPO” É O 16 DE NOVEMBRO DE 2019

COMO PARTICIPAR

O Dia Mundial da Sensibilização para Sanfilippo 
trata de criar consciência e divulgar globalmente a 
síndrome de Sanfilippo, uma doença de que poucos 
ouviram falar.

Este dia especial de conscientização é uma 
homenagem às crianças de todo o mundo que vivem 
com a síndrome de Sanfilippo, bem como àquelas que 
faleceram.

É também uma homenagem às famílias dessas queridas 
crianças.

O logotipo, mostrando pais e filhos de mãos dadas, é um 
tributo ao enorme amor e ligação especial de pais e filhos. 
Qualquer pai ou mãe se identifica com os preciosos anos 
em que conseguem  segurar a mão dos seus pequenos 
filhos e isso ganha um significado especial para os pais de 
uma criança com Síndrome de Sanfilippo.

FAÇA O  
DESAFIO VIRAL 

“MÃOS DE 
ESPERANÇA”

A mão do seu filho é de longe a coisa mais preciosa que você já 
segurou. Publique uma foto da mão do seu filho (ou de quem você 
ama) segurando a sua nas redes sociais e desafie outras pessoas a 
fazerem o mesmo. O objetivo é incentivar globalmente as pessoas 
a publicar fotos suas, de mãos dadas com outras. E não apenas 
aquelas diretamente afetadas por Sanfilippo, mas qualquer pessoa 
segurando as mãos de quem ama.

Aqui está uma mensagem, como exemplo, para incluir na 
publicação da sua foto (ou escolha o seu próprio texto):
Eu amo essas mãos que seguro. Hoje partilho esta fotografia 
para apoiar o Dia Mundial da Sensibilização para Sanfilippo. 
Nem todos os pais têm a oportunidade de verem os seus 
filhos crescerem saudáveis e se tornarem adultos. A 
Síndrome de Sanfilippo é uma doença fatal, devastadora 
na infância que causa demência grave e retira as 
capacidades a uma criança no início da sua vida. 
Muito poucas pessoas já ouviram falar dela e espero 
que se juntem a nós, partilhando uma fotografia sua 
segurando a mão de quem você ama, ajudando a 
espalhar a palavra sobre a Síndrome de Sanfilippo. 
Criando consciência, surge mais investigação para 
encontrar uma cura e ESPERANÇA para as crianças 
e suas famílias. #WorldSanfilippoDay #HandsOfHope



USE O 
LOGOTIPO 

OFICIAL

Use e partilhe o logotipo 
oficial do Dia Mundial 
da Sensibilização para 
Sanfilippo. Uma variedade 
de tipos de ficheiros 
e várias versões estão 
disponíveis para download 
(veja abaixo).

UTILIZAR A 
MOLDURA DO 

FACEBOOK

O Facebook permite fazer o upload 
de “Molduras” que amigos e 
seguidores podem selecionar e 
adicionar à sua foto de perfil 
do Facebook. Ajudando a 
espalhar a palavra.

Uma moldura do Facebook 
para o “Dia Mundial 
da Sensibilização para 
Sanfilippo” foi criada.

Este é um EXEMPLO de como 
ela aparece quando as pessoas  
adicionam-na à sua foto de perfil.

PARTILHE UMA 
IMAGEM NAS 

REDES SOCIAIS

Continue a divulgar a síndrome 
de Sanfilippo, usando a 
imagem de sobreposição, 
concebida para criar uma foto 
personalizada com seu filho 
para publicar nas redes sociais.

Este é um EXEMPLO de como a 
sobreposição aparece, quando 
adicionada a uma foto pessoal.

Em todas as PUBLICAÇÕES, 
lembre-se de incluir a hashtag 
#WorldSanfilippoDay.

PARA OBTER OS FICHEIROS
Todos os ficheiros de logotipo e gráficos estão disponíveis para download em
https://drive.google.com/open?id=1D-ZfivUWhTMRtsqTyGZXCJQkwUHyQn3S


