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Compartilhe um fato 
sobre o primeiro sinal 

da FOP. Você sabia que as 
doações feitas em Abri
l serão dobradas? Faça  
agora o seu donativo em 
ifopa.org/awareness_day_ 
match

Compartilhe um fato 
sobre o quão rara é a 

FOP. Em busca de uma 
forma fácil de aumentar a 
consciencialização sobre a 
FOP? Visite 
ifopa.org/awareness_ 
day_shirts para obter as 
suas NOVAS T-shirts de 
sensibilização sobre a FOP!

Compartilhe um fato 
sobre os sinais e 
sintomas da FOP. Inicie 

uma angariação de fundos 
no Facebook para nos 
ajudar a ganhar a partida 
completa do Dia da 
Consciencialização. 
Comece em 
facebook.com/fundraisers

É dia de bônus! 
Partilhe 2 fatos FOP:

1. A jornada para um 
diagnóstico correto
2. Os que têm FOP são 
realmente um em um 
milhão

Façam isso pessoal! 
Compartilhem um 

vídeo sobre Ramona da 
Alemanha cujo �lho 
jovem vive com a FOP.

É dia de bônus! 
Compartilhe um fato e 
um vídeo sobre como é 
viver com a FOP:

1. Sabia que a FOP é a única 
doença em que um sistema 
corporal se transforma em 
outro? Compartilhe um fato 
sobre a singularidade da FOP.
2. Façam isso pessoal! 
Compartilhem um vídeo sobre 
Rashmita e Avi do Reino Unido.

Você sabia que nem 
todos que tem FOP 

tem a mesma mutação 
genética? Compartilhe 
este fato importante 
sobre as mutações 
clássicas e variantes.

Façam isso pessoal! 
Compartilhem um vídeo 
sobre Luc da Holanda 
que vive com a FOP.

Compartilhe um fato 
sobre os surtos da FOP

Compartilhe sobre as 
condições comuns 

que podem ajudar a pesquisa 
sobre a FOP. Esteja pronto para 
amanhã! Não se esqueça de 
colocar uma fotogra�a para 
sensibilização sobre o Dia da 
Conscientização FOP ou 
#cureFOP.

A FOP não afeta 
a inteligência. 

Ajude os outros a 
compreenderem tudo o 
que as pessoas com FOP 
conseguem fazer ao 
compartilhar este fato.

Compartilhe um 
fato FOP sobre os 

surtos. Cada dólar doado 
apoia os programas e serviços 
de missão crítica da IFOPA. 
Doar agora em ifopa.org/ 
awareness_day_match

As vacinas ajudam 
a salvar vidas mas 

não são recomendadas 
para todos, incluindo 
pessoas com FOP. 
Compartilhe este fato 
sobre vacinas 
intramusculares e FOP.

Compartilhe um fato 
sobre como a FOP afeta 
mais do que a mobilidade. 

Compartilhe um fato 
sobre o gene que 
causa a FOP. 

Hoje é o Dia Nacional 
dos Animais de 
Estimação. Compar-

tilhe um fato sobre como os 
cães de assistência ajudam 
as pessoas com FOP. Cada 
dólar que você doa apoia os 
programas e serviços de 
missão crítica da IFOPA. Doe 
agora em ifopa.org/ 
awareness_day_match
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É um dia para 
celebrar! Junte-se a 

nós de 2 maneiras:
1. Compartilhe um fato FOP 
sobre a descoberta do gene. 
2. Junte-se a nós no Zoom para 
uma celebração global do Dia 
da Consciencialização. Visite 
ifopa.org/calendar_of_events 
para obter detalhes de registo.

É dia de bônus. 
Compartilhe um vídeo 
e um fato sobre viver 
com FOP: 1. Façam 

isso pessoal! Compartilhem um 
vídeo sobre Julie da Dinamarca 
que vive com FOP. 2. Você sabia 
que deveria haver mais de 
6.000 pessoas em todo o mundo 
diagnosticadas com FOP? 
Compartilhe um fato sobre 
quantas pessoas ainda não têm 
um diagnóstico adequado.

A FOP pode ser muito 
imprevisível. Ajude as 
pessoas a 
compreenderem 
compartilhando este fato.

Façam isso pessoal! 
Compartilhem um vídeo 
sobre Paul, do Reino 
Unido, que vive com a 
FOP.

Compartilhe um 
fato sobre as 

ferramentas que as 
pessoas com FOP utilizam 
para viverem de forma 
mais independente.

É dia de bônus! 
Compartilhe um 

fato e um vídeo sobre 
como é viver com a FOP: 1. 
FOP e perda de audição. 2. 
Façam isso pessoal! 
Compartilhem um vídeo 
sobre a família Wheelock 
dos Estados Unidos.

Faça as pessoas 
saberem que a 

comunidade FOP é forte e 
apoia-se mutuamente como 
uma família, compartilhando 
este fato. A sua doação à 
IFOPA em Abril pode ser 
dobrada. Doe agora em 
ifopa.org/awareness 
_day_match


