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Instituto Viver Hoje é lançado no Brasil

Em julho de 2016, o terceiro setor 
passou a contar com uma importante 
ferramenta na luta por melhoras no 
cenário da saúde no Brasil: foi lançado 
o Instituto Viver Hoje, uma Organi-
zação da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP)  que oferece, com o 
trabalho de profissionais, médicos e 
pesquisadores renomados, informa-
ção de alta qualidade para a população, 
buscando a conscientização sobre a 
importância de assumir uma atitude 
mais ativa com relação à saúde. 

O principal objetivo do Instituto é 
conscientizar para que as pessoas 
se transformem em protagonistas 
na promoção de ações preventivas 
no processo de envelhecimento, 
auxiliando no esclarecimento, na 

assistência e na superação de proble-
mas de saúde ao longo da vida.

Para isso, nos baseamos em três pila-
res: Prevenção Primária (PP), Preven-
ção Secundária (PS) e Capacitação de 
Profissionais da Saúde (CPS). Todos 
eles contam com materiais exclusivos 
online e offline, encontros de pacien-
tes, ações mobilizadoras e publicações 
científicas para médicos nas áreas de 
Oncologia, Micologia, Urologia, Pul-
mão e Imunologia.

“Aqui, o ser humano está no centro 
dos cuidados com a saúde. Nossos 
projetos dialogam com a diversidade”, 
afirma Cristina Gomes, presidente 
do Instituto.

Comitê científico

Todos os projetos e materiais são 
validados por um comitê científico 
de renome, presidido pelo Prof. Dr. 
Riad Younes, diretor-geral do Centro 
de Oncologia do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, professor honorário 
do Departamento de Cirurgia da Uni-
versity College of London e professor 
livre docente da FMUSP e da UNIP. 
Outros integrantes do comitê cien-
tífico, referências em suas áreas, são: 
Dr. Arnando Colombo (UNIFESP), Dr. 
Marco Aurélio Safadi (Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo), Dr. Stenio 
Zequi (AC Camargo) Dr. Rodrigo Sar-
demberg (Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz) e Dr. Ricardo Caponero (Hospi-
tal Alemão Oswaldo Cruz).

Portal Viver Hoje: 
conteúdo sobre 
saúde acessível 
para todos

Nos projetos desenvolvidos pelo Instituto Viver Hoje, o ser humano, com toda a sua diversidade, está no centro dos cuidados com a saúde

Como deve ser a postura de um cuidador? 

Nós queremos colaborar de maneira humanizada para que os brasileiros tenham um 
novo olhar para a sua saúde e adquiram bons hábitos desde cedo.

Como deve ser a postura de um cuidador?
No dia 9 de maio, a presidente do 
Instituto Viver Hoje, Cristina Gomes, 
esteve na Assembleia  Legislativa de 
São Paulo apresentando a palestra 
“Humanização em Saúde”, em um 
curso promovido pela Unaccam, que 
tem o objetivo de formar voluntários 
capacitados para oferecer apoio às 
pacientes de câncer de mama. Cerca 
de 40 pessoas participaram desta im-
portante  iniciativa.

“Falar sobre humanização é sempre 
um prazer. Agradeço a oportunida-
de e espero ter contribuído para que 
os futuros cuidadores considerem o 
trato com o paciente de forma inte-
gral, tanto físico quanto espiritual e 
emocional. Foram momentos de in-
tegração muito produtivos”, comen-
tou Cristina.

Jornal

Esta é uma importante 
ferramenta de informa-
ção e acolhimento para 
pacientes e para a popu-
lação em geral

Muito mais do que somente um site 
sobre saúde, o portal Viver Hoje foi um 
dos grandes lançamentos do Instituto 
Viver Hoje para o seu primeiro ano 
de funcionamento. Com conteúdo 
exclusivo, conta com a divulgação de 
pesquisas, estudos, entrevistas, co-
bertura de eventos, depoimentos de 
pacientes sobre a trajetória de supera-
ção da doença e a Viver Hoje TV, com 
videos sobre diversos temas relacio-
nados ao cuidado com a saúde.

“Nossa informação é para todos. O 
portal é totalmente acessível para 
pessoas com baixa visão, cegos, sur-
dos e indivíduos com dificuldades de 
locomoção. Procuramos parceiros 
especialistas em acessibilidade para 
garantir que o acolhimento e a me-
lhora nos cuidados com a saúde se 
estendesse para qualquer brasileiro, 
inclusive, aqueles que têm necessida-
des especiais”, diz Liana Pires, diretora 
institucional do Instituto.

Alguns parceiros importantes neste 
projeto foram a ProDeaf, um software 
de renome na tradução de texto e voz 
na língua portuguesa para LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais); a Espiral 
Interativa (agência especialista em sites 
preocupados com acessibilidade); e 
a ReadSpeaker, (empresa sueca que 
disponibiliza uma ferramenta que lê 
as matérias para internautas com di-
ficuldades visuais). Todo este trabalho 
foi reconhecido pela Revista Incluir, 
referência na divulgação de projetos 
que podem influenciar positivamen-
te e de forma concreta o dia a dia de 
pessoas com deficiência, mobilidade 
reduzida e idosos.

O portal Viver Hoje também disponi-
biliza materiais gratuitos para down-
load, como cartilhas e folhetos sobre 
prevenção de doenças, cuidados pa-
liativos e informações para pacientes. 
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Com menos de um ano de funcionamento, 
comemoramos diversas conquistas em 2016

A madrinha da campanha Mulheres no Espelho 
gravou dois depoimentos especiais (e exclusivos) 
para o Instituto Viver Hoje, dando seu depoimen-
to sobre como foi superar o câncer de mama e 
sobre uma nova técnica para que os cabelos não 
caiam durante o tratamento da quimioterapia. 
Disponível em www.viverhoje.org. 

Em 19 de agosto de 2016, em Alpha-

ville (Barueri, SP), o Instituto Viver 
Hoje realizou um ensaio fotográfico 

para marcar o lançamento da campa-

nha “MULHERES NO ESPELHO”, que 

tem como objetivo promover a cons-

cientização e a prevenção do câncer 

de mama na população brasileira. 

Campanha Mulheres no Espelho

O projeto que tem o objetivo de acolher pacientes 
com câncer de mama e promover informações para a 
detecção precoce deste tumor promoveu uma exposição 
intinerante pelo estado de São Paulo

Outubro Rosa: um mês especialmente dedicado à saúde mulher

O Instituto Viver Hoje promoveu uma série de ações diferenciadas durante o mês de conscientização 
sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. Confira quais foram as principais

Depoimento em vídeo de Sabrina Parlatore
Palestra para 100 funcionários da Rocha, Calderon 
e Advogados Associados

O nosso conselheiro científico, Dr.  Ricardo 
Caponero, esteve no escritório da Rocha, Cal-
deron e Advogados Associados para falar sobre 
as formas de prevenção e detecção dos princi-
pais cânceres femininos. No evento, estiveram 
presentes cerca de 100 colaboradores, entre 
homens e mulheres.

O Shopping Pátio Barueri recebeu a exposição de 
10 a 30 de outubro, no espaço de eventos. A ação 
fez parte de uma programação especial, com 
palestras, oficinas e apresentações

Paço Municipal de Barueri, em frente à prefeitura 
do município, de 20 a 31 de outubro

A ação consistiu em uma tarde de 

beleza e troca de experiências com 20 

mulheres do projeto Núcleo da Mama 

da cidade de Barueri, e contou com 

uma sessão de relaxamento seguida 

de um ensaio fotográfico realizado por 

profissionais de renome no segmento 

da moda. 

As fotos fizeram parte da exposição 
“Existe vida e beleza após o câncer de 
mama”, que ficou disponível para o 
público durante o mês de outubro em 
diversos locais do estado de São Paulo. 
Os apoiadores deste projeto foram 
a psicoterapeuta Myriam Durante, 
fundadora do Instituto de Pesquisa e 

Orientação da Mente, a fotógrafa Carla 
Durante, e a Vult Cosmética.

Outras ações que fazem parte do 
projeto Mulheres no Espelho são pa-
lestras sobre alimentação saudável 
como forma de promover uma vida 
com mais qualidade e shows de mú-
sica clássica.

Divulgação e exposição na estação 
Clínicas do Metrô de São Paulo (linha 
verde): de 1 a 30 de outubro

Ação especial no Facebook, com 
posts informativos sobre prevenção 
e informações para pacientes

Gratuita, a palestra foi realizada no dia 6 de outubro, 
na página no Facebook do Instituto Viver Hoje, 
por Patrícia Figueiredo. Ela é escritora, palestrante, 
coach de estilo de vida e superação.  . Apenas dois 
anos depois do diagnóstico, ela afirma que o cân-
cer mudou sua perspectiva da vida e a elevou para 
um novo nível.

Debate: O que a minha careca me ensinou sobre o amor 
próprio e o câncer de mama?
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VITORIOSAS DE BARUERI SERÃO 
TEMA DE MOSTRA FOTOGRÁFICA

Mulheres que passam ou passaram pelo câncer de 
mama são conhecidas como vitoriosas. Em outubro, a 
superação de vinte vitoriosas assistidas pelo Núcleo de 
Combate ao Câncer de Mama de Barueri será o tema 
de uma exposição que percorrerá estações do Metrô 
de São Paulo. O mês não é coincidência, afinal outubro 
é sempre rosa, época dedicada à conscientização 
mundial sobre o câncer de mama.

A iniciativa da exposição foi do Instituto Viver Hoje, 
que procurou o Núcleo da Mama de Barueri. Após 
conhecer o trabalho feito junto às vitoriosas, convidou 
vários parceiros que compraram a ideia. 

A exposição, intitulada “Mulheres no Espelho”, 
mostra superação e beleza: a foto de uma vitoriosa, 
acompanhada de uma frase revelando o que significou 
a superação da doença. A exposição começa na estação 
Clínicas do Metrô e será itinerante. Passará pelo Shop-
ping Paulista e há também a proposta de trazê-la para 
Barueri durante o Outubro Rosa. Os locais sugeridos 
são o Ganha Tempo, o Parque Shopping Barueri e a 
Secretaria de Promoção Social, onde está localizado o 
Núcleo de Combate ao Câncer de Mama. PARCEIROS

No dia marcado para o ensaio fotográfico, 19 de 
agosto, um verdadeiro exército de voluntários estava 
mobilizado para atender as vitoriosas. As coordenadoras 
do Núcleo da Mama, Aidê Cardoso e Zulmira Braga, 
acompanharam cada passo das mulheres. 

Myriam Durante,  psicoterapeuta holística e hipnó-
loga, recebeu todos em sua casa que foi o cenário do 
ensaio. Cristina Gomes, presidente do Instituto Viver 
Hoje, aproveitou para conhecer mais detalhadamente 
a história de cada mulher. A fotógrafa Carla Durante, 
que assina a exposição, não economizou energia para 
retratar a beleza de cada uma. 

A Vult Cosmética não só maquiou as mulheres, como 
presenteou-as com um kit. As mulheres assistidas pelo 
Núcleo da Mama também receberam da editora DVS o 
livro “Aprenda a controlar sua ansiedade e viva melhor”, 
de Myrian Durante. Adriana Ambrosi e Amélia Ciocia 
(conselheira do Fundo Social de Solidariedade) doaram 
roupas que serão sorteadas e usadas no próximo des-
file rosa. Outra conselheira, Isabel Mota, foi uma das 
responsáveis pelo look das vitoriosas.

NúClEO DA MAMA

O Núcleo de Combate ao Câncer de Mama 
pertence ao Fundo Social de Solidariedade de 
Barueri e à Secretaria de Promoção Social. 
É um dos responsáveis pela organização do 
Outubro Rosa de Barueri e ainda ministra 
palestras, faz o acompanhamento efetivo de 
pacientes, divulga informações, realiza doa-
ções e promove campanhas permanentes e 
temporárias.

Seu objetivo é informar a população 
sobre o autoconhecimento das mamas e a 
importância da detecção precoce do câncer 
de mama. Através do Grupo de Apoio, faz o 
acompanhamento das mulheres já acometidas 
pela doença.

A Secretaria de Promoção Social fica na 
avenida Vinte e Seis de Março, 1.159, no 
Jardim São Pedro. 

O telefone para mais informações é o 
4199-2800, ramal 174 (Núcleo de Combate 
ao Câncer de Mama). (Paula Neto)

 Fotos: Erikson Barreiros/PMB
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Publicações em grandes veículos de imprensa
Os projetos e ações do Instituto Viver Hoje foram destaque em diversos veículos de imprensa

O Instituto Viver Hoje lançou uma 
série de cartilhas que servem como 
base para a população e para os pa-
cientes oncológicos terem um novo 
olhar para sua saúde. Em 2016, foram 
três lançamentos, que estão dispo-
níveis para download gratuitamente 
no portal Viver Hoje. Os materiais são 
validados por um comitê científico de 
especialistas reconhecidos internacio-
nalmente. São eles:

• Cartilha Cânceres Masculinos: 
Próstata, Testículo e Pênis

• Cartilha Maquiar Para se Amar – 
O Manual Prático da Sua Beleza 
(em parceria com a coach Patrícia 
Figueiredo)

• Cartilha Você Pode Ter Câncer de 
Pulmão?

Lançamento da História em Quadrinhos “Correria” 

Pioneira, iniciativa tem o objetivo de conscientizar, desde 
cedo, sobre a importância da realização de check-ups para o 
diagnóstico precoce do câncer de mama

Guias de conscientização sobre saúde

TUDO SOBRE OS CÂNCERES

MASCULINOS
PRÓSTATA • PÊNIS • TESTÍCULO

1

VOCÊ PODE TER CÂNCER DEE?

PARA SE

AMAR
por Patrícia Figueiredo

O MANUAL PRÁTICO DA SUA BELEZA

Como o olhar para a prevenção e para os cuidados com a saúde deve começar 

na infância, em parceria com o Impulso HQ, site referência quando o assunto 

são os universos pop e de quadrinhos, o Instituto Viver Hoje disponibiliza, 

gratuitamente, a história em quadrinhos “Correria” – Um novo olhar para a pre-

venção do câncer de mama”, para que adolescentes conheçam melhor sobre a 

doença e tenham um novo olhar para sua saúde.
WWW.IMPULSOHQ.COM

3 4

As cartilhas da série “Viver Hoje” e “Seja paciente” ajudam a população em geral e os pacientes oncológicos 
a conhecerem melhor os cuidados necessários para a preservação da saúde e da qualidade de vida

Veja alguns exemplos!

Programa Todo Seu
Programa Olhar ESPNW
Jornal Dia a Dia
Revista Incluir
Revista Viva SA
Portal Social Alphaville
Barueri na Rede
Jornal AlphaTimes
Diário de Barueri



Campanha Homem que é Homem pela saúde masculina
O objetivo é promover a conscientização do público masculino para a visita regular ao médico

Segundo The Worldwide Hospice Palliative Care 
Alliance, 75% das pessoas no mundo não têm acesso a 
medicamentos para dores moderadas ou graves.

Ou seja, milhares de pessoas vivem ou morrem com dor tra-
tável. É preciso que essa questão seja discutida com urgência, 
e esta causa é mais um projeto do Instituto Viver Hoje.

Uma pesquisa realizada em 2015 pelo 

Ministério da Saúde sobre a saúde do 

homem mostrou que quase um terço 

dos brasileiros não tem o hábito de fre-

quentar o médico para buscar auxílio 

na prevenção de doenças. De acordo 

com o estudo, 55% dos homens dizem 

que não procuram ajuda para cuidar 

da saúde porque nunca precisaram.

Este mau hábito esconde consequên-
cias graves: o resultado da procura tar-
dia pelos serviços de saúde é uma das 
causas que faz com que eles vivam, em 
média, sete anos a menos do que as 
mulheres (de 78 para 71 anos de idade, 
de acordo com a mesma pesquisa).

Um dos meios de mudar esse pano-
rama é a informação. Por isso, o Ins-
tituto Viver Hoje lançou mais uma 

edição da série Viver Hoje, agora sobre 

os cânceres masculinos mais comuns: 

próstata, pênis e testículo.

Com linguagem simples, o material 

serve como um guia de conscientiza-

ção para que a população compreen-

da a importância da prevenção e dos 

cuidados diários com a saúde para 

uma vida mais longa e com qualidade.

Lançamento da Pesquisa
O Controle da Dor Oncológica no Brasil: avaliação, controle e terapêutica

Mas não é só isso... Temos muitos planos para 2017!

Participação em grandes eventos

O Instituto Viver Hoje é parceiro de grandes eventos 
no segmento da saúde, que contribuem para disseminar 
nossa missão

Em 2016, além de ser parceiro do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, 
cujo objetivo é influenciar as políticas de saúde na área de oncologia e ace-
lerar a promoção da saúde, a prevenção, o acesso ao tratamento e cuidados 
paliativos às pessoas com câncer no Brasil, o Instituto Viver Hoje participou do 
CONBRASS – Congresso Brasileiro de Auditoria em Sistemas de Saúde,o maior 
evento do Brasil para auditoria em sistemas de saúde. Além do nosso estande, 
tivemos espaço na plenária para falar sobre os projetos para 2016 e 2017.

Reconhecimento
Dia 20 de outubro foi uma data 
muito especial para o  Instituto 
Viver Hoje. Com apenas quatro 
meses de funcionamento, a ins-
tituição recebeu do  CONBRASS 
– Congresso Brasileiro de Au-
ditoria em Sistemas de Saúde,  o 
Prêmio Excelência em Iniciati-
va, por seu trabalho realizado nos 
segmentos de prevenção primá-
ria e secundária nas áreas de on-
cologia, micologia, imunologia, 
urologia e doenças pulmonares.

I SIMPÓSIO DE CONTROVÉRSIAS NO 
TRATAMENTO DA DOR NO CÂNCER

PROJETO “CONCERTO SINFÔNICO – OS 
GRANDES CLÁSSICOS” 

Com apresentações do célebre 
pianista Alvaro Siviero

CAMPANHA “RESPIRE FUNDO – NOVAS 
ATITUDES PARA UMA VIDA MAIS SAU-

DÁVEL”

E mais!
• Palestras realizadas em centros comunitários e empresas

• Saúde e prevenção na construção civil 

• Endomarketing: Os perigos do tabaco

• Ativações especiais em pedágios, estádios de futebol, clínicas, praças, parques e hospitais

• Projeto: Saúde Feminina na Adolescência

viverhoje.org
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Vamos, juntos, fazer a diferença no Brasil?

I  S I M PÓS IO  PAUL I STA  D E
CONTROVÉRS I AS  NO  TRATAMENTO
DA  DOR  NO  CÂNCER
S Ã O  P A U L O  1 4  E  1 5  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 1 7

PROGRAMAÇÃO


