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19 a 21 de setembro de 2019

Um simpósio para sobreviventes e cuidadores
“SIM” para o fortalecimento e a sobrevida
Sábado, 21 de setembro de 2019 |   Rio de Janeiro, Brasil   |   9h – 16h

Todas as apresentações e materiais estão 
disponíveis em inglês, português e espanhol.

O simpósio é gratuito*, porém é obrigatória a pré-inscrição. Para 
participar, envie seu nome completo, país e endereço de e-mail 
preferencial para reg_igcs19@kenes.com. 

Inicie o dia com a corrida/caminhada do nascer do sol pré-Simpósio 
às 6h30, seguida por uma contribuição artística ao "We Create:JointArt 
Project", uma oportunidade dirigida por sobreviventes da IGCS que 
tem o objetivo de criar e deixar arte na região como um presente da 
comunidade de câncer ginecológico.**

Destaques do Simpósio

Durante o dia inteiro estarão disponíveis um lounge 

confortável e uma Área da Memória.

Conscientização sobre o câncer 101: uma 
ferramenta poderosa

Vamos abranger todas as noções básicas! Saiba 
mais sobre os cânceres ginecológicos: sintomas 
e riscos, detecção precoce, câncer de mama e de 
ovário hereditário, teste genético e terminologia. Essa 
sessão não estaria complete sem a discussão sobre 
as opções e dos direitos das pacientes e os ensaios 
clínicos.

Sobrevida, bem-estar, mindfulness: 
vicejando 101

Agora é pessoal! Discussões francas sobre imagem 
corporal, fertilidade, intimidade, autocuidado, nutrição, 
preocupações financeiras, entre outros temas.

Advocacia da paciente 101

Vamos detalhar a advocacia da paciente: quem, o que, 
quando, onde, por que e como. Descubra e aproveite 
o poder local e global e as vantagens de construir
uma rede de advocacia global inclusiva e forte.

Município: desafios, preocupações, 
triunfos e soluções específicos da região

Queremos ouvir sua experiência com câncer e 
advocacia da paciente - em suas próprias palavras - e 
discutir maneiras de avançar com mais capacitação 
no combate aos cânceres ginecológicos. Juntos 
elaboraremos etapas de ação para apoiar o 
engajamento das pacientes e os benefícios.

Hora do networking

Após um dia repleto de informações e inspiração em 
relação à sobrevida, continuaremos a compartilhar 
e aprender, com novas forças para administrar os 
desafios e multiplicar os triunfos no futuro.

Venha preparada para registrar e compartilhar o 
dia com a câmera de seu celular.

Serão servidos um café da manhã leve, almoço 
e lanches saudáveis no intervalo.

Entre em contato conosco pelo e-mail igcs@kenes.com 
para obter mais informações ou visite igcs2019.com 
para consultar a programação do Simpósio e outros 
detalhes do Global Meeting.

A AstraZeneca contribuiu financeiramente para este 
Meeting. A AstraZeneca não teve participação no 
conteúdo do Meeting.

*Pacientes, famílias, cuidadores e outros apoiadores também estão convidados a comparecer, bem como outros participantes do Global Meeting da IGCS. 

**No site você encontrará mais informações sobre a corrida/caminhada do nascer do sol (com inscrição separada) e o projeto artístico conjunto.

Dispomos de uma quantidade limitada de auxílios de viagem com ins assistenciais para ajudar sobreviventes e cuidadores a participarem do Simpósio. 
A solicitação do auxílio está disponível no site igcs2019.com/advocacy-day.
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Visite o site para consultar todos os detalhes: igcs2019.com
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