A missão da Associação Espinha Bíﬁda
da Grande Nova Inglaterra é construir
um futuro melhor e mais brilhante
para todos aqueles afetados pela
Espinha Bíﬁda.

A SBAGNE é assistida por generosos
doadores individuais, doações
complementares, subsídios,
patrocinadores corporativos e pelos
eventos de captação de recursos.
Você pode ajudar a fazer a diferença na comunidade da
Espinha Bíﬁda hoje, fazendo uma doação pessoal, uma
contribuição corporativa ou se envolvendo em um de
nossos vários programas de captação de recursos.
Para saber mais sobre as formas pelas quais você pode
doar, visite nosso site.
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APOIO E EDUCAÇÃO PARA OS
AFETADOS PELA ESPINHA BÍFIDA

O QUE FAZEMOS
• Recursos, informações e referências
• Programas educacionais
• Programas de transição para adolescentes
• Programa Entre Pais e Mães
• Assistência financeira
• Boletim e atualizações de mídia social
• Ativismo relacionado à Espinha Bífida
• Eventos sociais e para o desenvolvimento da comunidade
• Reuniões mensais dos grupos de adultos
• Programas para Jovens e Familiares

APOIO
CONEXÃO
EMPODERAMENTO

SOBRE A ESPINHA BÍFIDA
A Espinha Bíﬁda é um defeito do tubo neural que ocorre
no primeiro mês de gravidez, quando a coluna vertebral
não se fecha completamente.
As pessoas que nascem com Espinha Bíﬁda experimentam
problemas como paralisia, problemas na bexiga e no
intestino, diﬁculdades de aprendizado, depressão e o
risco de alergia ao látex.
A Espinha Bíﬁda não tem causa conhecida e cada uma das
65 milhões de mulheres em idade fértil neste país corre o
risco de ter uma gravidez afetada pela Espinha Bíﬁda.

Desde 1971, a Associação Espinha Bíﬁda
da região da Grande Nova Inglaterra
(SBAGNE) atende as pessoas que vivem
com a Espinha Bíﬁda, suas famílias e os
que apoiam a causa.
A SBAGNE conseguiu muito, mas ainda há muito a ser
feito. Trabalhamos continuamente para identiﬁcar
maneiras novas e criativas para dar apoio e enriquecer
a vida das pessoas que vivem com Espinha Bíﬁda.

