MARIA CASADEVALL, MALVINO SALVADOR, ANDERSON DI RIZZI, VANESSA
GIÁCOMO E VIRGÍNIA NOVICK SÃO EMBAIXADORES DE CAMPANHA SOBRE DOR
CRÔNICA
Atores prestigiaram o evento de lançamento da campanha, feita pela Mundipharma, que tem o
objetivo de alertar para o cenário da dor no País.
27 de Março 2014 – Famosos prestigiam estreia da iniciativa Com Informação Vou Mais Longe que a Dor
feita pela farmacêutica Mundipharma, empresa líder no tratamento da dor, em parceria com a Sociedade
Brasileira de Estudo da Dor (SBED). A ação, que tem os famosos como embaixadores, tem como objetivos
principais alertar a população sobre os principais problemas para quem sofrem com dor crônica e também
reforçar os tipos de tratamento eficazes.

“Achei a ideia muito bacana e acredito que é nosso dever contribuir para que as pessoas fiquem alerta e
tenham informações adequadas para uma série de coisas que podem melhorar a qualidade de vida”,
afirma Maria Casadevall. “É sempre gratificante participar de ações assim, que têm a saúde como foco
principal”, concorda Anderson Rizzi.

Vanessa Giácomo afirma “Não conhecia todas as informações sobre dor crônica, e poder alertar as
pessoas sobre formas de tratamento é uma oportunidade muito boa e uma experiência bem diferente”.
Já Malvino Salvador finaliza “Prezo por qualidade de vida e, por isso, me identifiquei com o tema da
campanha, as pessoas que sofrem de dor podem também ter uma vida com mais qualidade e conforto”.

A Campanha terá longa duração, será dividida em etapas e vai contar com diversas ações interativas que
promoverão a disseminação de dados sobre o tratamento da dor. Entre elas um “Toten Itinerante” que
vai levantar e mensurar as dores das pessoas em alguns lugares públicos como shoppings centers e
congressos médicos. Além disso, também acontecerão outros eventos como caminhadas, cafés da manhã
com pacientes e celebridades embaixadoras, presença da farmacêutica em congressos voltados para
médicos e um concurso voltado para profissionais da saúde.

Saiba mais em: http://www.voumaislongequeador.com.br/

SOBRE A MUNDIPHARMA
A Mundipharma é uma farmacêutica que entrega produtos de alta qualidade, alinhados com os valores
de inovação e compromisso com os pacientes, que representam a empresa. Tem como missão aliviar o
sofrimento das dores causadas pelo câncer e outras enfermidades, melhorar substancialmente a
qualidade de vida das pessoas tratadas. A Mundipharma está dedicada a trazer novos tratamentos e
oferecer opções preventivas em áreas como a dor, oncologia, doenças respiratórias, artrite reumatoide e
antisséptico de cuidados pessoais.

