“The World vs.MS” – Campanha regressa com novo desafio após Portugal ter
vencido a 1ª edição

Desafio global convida doentes com esclerose
múltipla a “Exigir Mais” da sua vida
Lisboa, 26 de setembro de 2017 - A Sanofi Genzyme lança nesta data uma nova fase do “The World
vs MS”, uma iniciativa que pretende desafiar as pessoas com esclerose múltipla (EM) a terem um
papel mais ativo e a “Exigir Mais” da sua vida, sensibilizando simultaneamente para esta patologia.
Esta iniciativa conta com o apoio das 3 associações portuguesas de doentes de Esclerose Múltipla: a
ANEM (Associação Nacional de Esclerose Múltipla), SPEM (Sociedade Portuguesa de Esclerose
Múltipla) e TEM (Associação Todos com Esclerose Múltipla) que desafiam todos os portadores de
EM a partilharem um momento “limite” em que se aperceberam que precisavam de lidar com a
doença de outra forma e “Exigir Mais” da sua vida.
O desafio decorre de 20 de setembro a 31 de outubro de 2017 e toda a informação sobre as
condições de participação está disponível em www.theworldvsms.com. Após esta data um júri irá
seleccionar alguns testemunhos para protagonizar um vídeo de sensibilização que será submetido a
um concurso internacional e será divulgado no Dia Nacional do Doente com EM (4 de dezembro). Os
testemunhos serão também publicados nas páginas de Facebook das associações de doentes.
Ana García Cebrián, diretora geral da Sanofi Portugal, afirma que “a qualidade de vida dos doentes é
uma prioridade e sabemos que apesar de os tratamentos terem um papel fundamental, a forma como
cada um olha para a patologia também é determinante, especialmente no caso de uma doença
crónica. Esta iniciativa pretende levar as pessoas com EM a enfrentar de forma positiva a doença e
“Exigir Mais” da sua vida com esta patologia”.
Esta nova fase do projeto “The WorldVs.Ms” pretende inspirar e incentivar as pessoas com EM a
partilharem casos reais da sua vida. Todos os momentos contam desde que representem um ponto
de viragem que os levou a terem um papel mais ativo e a melhorarem a sua qualidade de vida.
Estima-se que em todo o mundo existam cerca de 2,5 milhões de pessoas com EM (dados da
Organização Mundial da Saúde) e em Portugal entre as 5.600 e as 8.000 pessoas (João de Sá,
2012; Gisela Kobelt, 2009).
Para mais informação visite www.theworldvsms.com.

Sobre a Sanofi
A Sanofi, líder global de cuidados de saúde, investiga, desenvolve e distribui soluções terapêuticas
focadas nas necessidades dos doentes. A Sanofi está organizada em cinco unidades de negócio
globais: Diabetes e Cardiovascular, Medicina Geral, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur e Consumer
Healthcare. A Sanofi está cotada na bolsa de Paris (EURONEXT: SAN) e de Nova Iorque (NYSE:
SNY).
A Sanofi Genzyme foca-se no desenvolvimento de tratamentos especializados para doenças
debilitantes que são frequentemente difíceis de diagnosticar e tratar, fornecendo esperança aos
pacientes e as suas famílias.
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Declarações Prospetivas Sanofi
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, tal como definido na Private Securities
Litigation Reform Act de 1995, conforme última redação. As declarações prospectivas não constituem factos
históricos. Estas declarações incluem projeções financeiras e estimativas bem como as hipóteses sobre as quais
assentam, declarações sobre planos, objetivos, intenções e expetativas referentes a futuros resultados
financeiros, acontecimentos, operações, serviços, desenvolvimento de produtos e potencial e declarações
relacionadas com o desempenho futuro. As declarações prospectivas são geralmente identificadas por palavras
como "esperar", "antecipar", "acreditar", "pretender", "estimar", "planear" e expressões semelhantes. Apesar de
a direção da Sanofi acreditar que as expetativas refletidas nas declarações prospectivas são razoáveis, os
investidores são alertados para o facto de que as informações e declarações prospectivas estão sujeitas a
numerosos riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de prever e geralmente fora do controlo da Sanofi, o
que pode implicar que os resultados e desenvolvimentos realizados variem materialmente dos expressos,
implícitos ou projetados nas informações e declarações prospectivas. Estes riscos e incertezas incluem, entre
outros, as incertezas inerentes à investigação e desenvolvimento, dados clínicos e análises futuros, incluindo
pós-comercialização, decisões tomadas pelas autoridades reguladoras, tais como a FDA ou a EMA,
relativamente a se e quando aprovam um determinado medicamento, dispositivo ou aplicação biológica que
possa ser submetida para um desses produtos candidatos, assim como as suas decisões relativamente à
rotulagem e quaisquer outros assuntos que possam afetar a disponibilidade ou potencial comercial desses
candidatos, a ausência de garantia de que os produtos candidatos, se aprovados, serão comercialmente bemsucedidos, a aprovação futura e sucesso comercial de alternativas terapêuticas, a capacidade do Grupo em
beneficiar de oportunidades de crescimento externas, tendências nas taxas de câmbio e taxas de juros
prevalecentes, o impacto das políticas de contenção de custos e alterações subsequentes, o número médio de
ações em circulação bem como os discutidos ou identificadas em documentos públicos depositados pela Sanofi
junto das AMF e da SEC, incluindo os descritos nas secções "Fatores de Risco" e "Nota de advertência
relativamente a declarações prospectivas" do relatório anual no Formulário 20-F da Sanofi para o ano findo a 31
de dezembro de 2016. Para além do obrigatório pela legislação aplicável, a Sanofi não possui qualquer
obrigação de atualizar ou rever as informações ou declarações prospectivas.
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