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Durante dois dias, renomados especialistas se reuniram para falar sobre dor oncológica e os seus desafios.

Jornal

Aconteceu em São Paulo, no Hotel WZ 
Jardins, nos dias 19 e 20 de setembro, o I 
Simpósio Paulista de Controvérsias no Tra-
tamento da Dor no Câncer.

O evento, sob a coordenação do Dr. Ricardo 
Caponero – Oncologista Clínico do HAOC 
e membro do comitê científico do Institu-
to Viver Hoje –, contou com um time de 

primeira linha voltado para o tratamento 
da dor. Estiveram presentes equipes de 
profissionais do HAOC, do Hospital da 
Clínicas (SP), do GRAACC, do Hospital São 
Paulo e do Hospital Santa Paula, entre ou-
tras instituições.

Temas fundamentais – como o aspecto 
emocional e religioso da dor, o impacto 

familiar e o alto custo dos medicamen-
tos e dos procedimentos (o que, muitas 
vezes, inviabiliza a continuidade do tra-
tamento do paciente) – foram trazidos à 
discussão pelos experts. Na ocasião, os 
profissionais e participantes puderam 
discutir os detalhes e as sutilezas da apli-
cação prática das teorias na sua atuação 
profissional diária.

O ano de 2017 foi especial e 
produtivo. Um ano de muito tra-
balho e de muitos frutos! Além 
de diversos outros projetos, 
desenvolvemos uma pesquisa 
sobre dor oncológica que nos 
auxiliou a saber mais sobre as 
aflições e as dificuldades que a 
pessoa com câncer enfrenta no 
dia a dia. Os dados foram divul-
gados no I Simpósio Paulista de 
Controvérsias no Tratamento da 
Dor no Câncer, idealizado pelo 
Instituto Viver Hoje. O evento, 
que aconteceu em setembro 
na cidade de São Paulo, reuniu 
um time de profissionais da 
saúde de primeira linha para 
discutir e buscar melhorias 
para o paciente.

Estivemos em vários programas 
de rádio e de TV, juntamente 
com o Dr. Ricardo Caponero, 
para abordar os “diversos aspec-
tos da dor”. Pudemos ver quan-
tas dúvidas a população tem e 
quanto trabalho ainda precisa 
ser feito. Agora, é momento de 
nos prepararmos para os desa-
fios que virão em 2018. Que no 
próximo ano tenhamos muitas 
histórias para compartilhar. Feliz 
Natal e que 2018 seja o seu ano 
NOVO. 

Um ótimo ano! São Paulo recebe o I Simpósio Paulista de Dor
Evento realizado pelo Instituto Viver Hoje para profissionais de saúde reuniu experts 
multidisciplinares e foi um marco na abordagem da dor oncológica no Brasil

Série Aspectos da Dor
Ainda falando sobre dor, o Instituto Viver 
Hoje convidou o Dr. Ricardo Caponero para 
participar dos episódios da série ‘Aspectos da 
Dor’. O especialista tratou sobre os diversos 
tipos de dor, abordagens terapêuticas e 
cuidados paliativos, assim como os aspectos 
psicológicos da dor e seus efeitos nos pacientes. 
Alguns episódios da série foram transmitidos 
pela webrádio Conectados, pela Super Rádio 
(1150 AM – SP) e pela TV+ ABC (SP).

Além disso, o Dr. Caponero gravou uma série 

de vídeos para a TV Viver Hoje, abordando:

 § Dor pós-quimioterapia

 § Dor por metástase óssea

 § Opiofobia

 § Meu medicamento não alivia minha dor

Todo o conteúdo pode ser conferido, na íntegra, 

no Portal Viver Hoje – viverhoje.org

Cristina Gomes

Presidente do Instituto 
Viver Hoje

Agora, precisamos nos 
preparar para os desafios 
que virão em 2018

“O não tratamento da dor é semelhante à tortura. 
Todo paciente tem o direito de ser assistido 
para que tenha uma melhor qualidade de vida.” 
Dra. Maria Tereza Jacob, anestesiologista

Alguns especialistas que estiveram por lá...

Prof. Dr. Riad N. Younes

Diretor-Geral do Centro de Oncologia 
do HAOC e Presidente do Comitê 
Científico do Instituto Viver Hoje

Dra. Maria Del Pilar Estevez Diz

Oncolgista do ICESP e do Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo

Dra. Mariana Palladini

Anestesista especialista em dor. 
Diretora do Centro Paulista de Dor

Dr. Daniel Ciampi

Coordenador do Centro de Dor e 
do Departamento de Neurologia e 
Coordenador da Liga de Dor FMUSP
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O controle da dor oncológica 
no Brasil: avaliação, controle 
e terapêutica

Pesquisa realizada pelo Instituto Viver Hoje serve de 
alerta para a melhora da terapia de suporte e o controle 
de sintomas em pacientes com câncer no país

Se perguntarmos para qualquer indivíduo, aleatoria-
mente, qual doença você mais teme, a resposta 
provavelmente seria “câncer”.

E se perguntarmos para os pacientes que acabaram 
de receber a notícia do diagnóstico de um câncer, o 
que vocês mais temem agora, a maioria responderia 
“sofrer” e “dor”.

Baseado em estudos e pesquisas já realizadas que 
abordaram e confirmaram, de forma organizada e 

científica, as perguntas citadas e os anseios de todos, 
o Instituto Viver Hoje direcionou seus esforços para 
ajudar a lidar com estes problemas durante o ano 
2017 e continuará neste caminho em 2018.

Os eventos, as reuniões e as discussões de alto nível 
científico envolveram especialistas renomados, 
médicos e não médicos, além de associações de apoio 
aos pacientes e autoridades públicas. Abordaram os 
temas de prevenção de câncer de pulmão (o mais 

letal de todos!) e a dor oncológica (responsável 
pelos maiores sofrimentos dos pacientes) de forma 
profunda e detalhada, apresentando as experiências 
e os rumos futuros.

Tive a honra de participar das várias fases destes 
eventos, e sugiro que acessem viverhoje.org para 
rever as discussões de 2017 e participar ativamente 
dos temas a serem debatidos em 2018. A qualidade 
científica é indiscutível!

Qualidade científica indiscutível

Mais informação, mais saúde!
As cartilhas das séries “Viver Hoje” e “Seja paciente” ajudam a população em geral e os pacientes a 
conhecerem melhor os cuidados necessários para a preservação da saúde e da qualidade de vida

Apesar de todos os esforços e 
iniciativas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), da International 
Association for the Study of Pain 
(IASP) e da Sociedade Brasileira para 
o Estudo da Dor (SBED), a dor ainda é 
um sintoma mal avaliado e subtratado.

A pesquisa promovida pelo Instituto 
Viver Hoje teve por objetivo de 
buscar informações da realidade, 
mostrando, de  forma qualitativa, os 
principais problemas encontrados em 
nosso meio, como o grande grau de 
desinformação e a alta incidência de 

sintomas e tratamento inadequado, 
na maioria das vezes, perpetuando o 
sofrimento e deteriorando a qualidade 
de vida dos pacientes.

O retrato traçado serve de alerta 
para que o assunto seja discutido de 
forma séria e apropriada, melhorando 
a terapia de suporte e o controle 
de sintomas em pacientes com 
neoplasias malignas.

Confira os principais resultados da 
pesquisa, que teve a consultoria 
técnica do Dr. Ricardo Caponero, 
Oncologista Clínico do HAOC.

Prof. Dr. Riad N. Younes

Cirurgião Torácico, Diretor Geral do 
Centro de Oncologia do Hospital 
Oswaldo Cruz, São Paulo; Presidente do 
Comitê Científico do Instituto Viver Hoje
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Tipos de câncer

Cerca de 64% dos pacientes que informaram ter 
câncer de mama. Individualmente, o câncer de colo 
de útero e de ovário correspondem por cerca de 4% 
cada. Outros tipos de câncer somam 27,6%.

Qualidade do sono

A dor tem grande impacto na qualidade do sono dos pacientes. 
71,2% das pessoas que responderam à pesquisa informaram 
que a dor interrompe o sono, enquanto 28,8% não sofrem com 
esse tipo de alteração.

Eficácia do medicamento

77,5% dos pacientes que responderam à pesquisa informaram
que continuam sentindo dor mesmo após fazer uso de 
medicação. Apenas 22,5% deles dizem ficar totalmente sem dor.

Cartilha Síndrome Mão-Pé

O manual traz informações sobre como detectar 
precocemente o problema, assim como dados 
atualizados a respeito de tratamentos e dicas 
sobre como aliviar os sintomas.

Cartilha Você, Mulher

Tudo sobre os cânceres femininos de mama, 
ovário e útero. Dos fatores de risco às formas de 
prevenção, do diagnóstico aos principais trata-
mentos. Nunca é tarde para tomar uma atitude 
que pode mudar o resto da sua vida.

Alerta ISTs – Infecções sexualmente 
transmissíveis

Voltado para adolescentes, o folheto mostra os 
sintomas, diagnóstico e tratamento das infecções 
sexualmente transmissíveis mais comuns: HPV, 
Aids, candidíase, gonorreia e herpes genital.

Tive a honra de participar deste projeto desde o início

*Pesquisa realizada de Nov/2016 a Ago2017 com 180 participantes
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No Instituto Viver Hoje, acreditamos 
que atitudes podem mudar vidas. E isto 
vai muito além de grandes atos: uma 
pequena adequação na alimentação 
do dia a dia, um comportamento mais 
positivo na forma de encarar a vida e 

a prática da empatia podem fazer com 
que um pequeno gesto transforme a 
saúde, o bem-estar e a qualidade de 
vida… Sua e do outro.

Aqui, a gente também pratica a so-
roridade. Esta palavra, tão em moda 

atualmente, está enraizada nos nossos 
preceitos e é expressa, principalmente, 
na campanha Mulheres no Espelho, 
quando damos voz a pacientes que 
enfrentam o câncer de mama com 
coragem, solidariedade e fé. Este ano, 

ampliamos a nossa atuação e, o mais 
importante: temos a certeza de que 
fizemos a diferença na vida de cada 
uma das mulheres que foram im-
pactadas na campanha. Que venham 
novos desafios.

Mulheres no Espelho 2017

Que venham novos desafios!

“O que o câncer de mama me ensinou” foi o tema da 2a edição da campanha do Instituto Viver Hoje 
em homenagem ao Outubro Rosa. Ações foram realizadas em diversas cidades em todo o Brasil

Liana Pires

Diretora Institucional 
do Instituto Viver Hoje

Em 3 de outubro, o Instituto Viver 
Hoje, com apoio da Associação Cris-
tão de Moços (ACM), abriu oficial-
mente as comemorações referentes 
ao Outubro Rosa na cidade de São 
Paulo. A instituição foi uma parceira 
importante para o Instituto em 2017, e 
disponibilizou no seu site a exposição 
Mulheres no Espelho. 

“Ações como esta se fazem necessário 
o ano todo; afinal, saúde e prevenção 

devem estar sempre em primeiro 
plano”, afirmou a secretária-geral da 
ACM, Marisia Donatelli . Em 172 anos 
de existência, o movimento Acemis-
ta está presente em 119 países, com 
11.200 sedes, alcançou mais de 58 
milhões de pessoas e conquistou 725 
mil voluntários. A ACM está presente 
no Brasil desde 1893 e a sede de São 
Paulo completou 115 anos em dezem-
bro de 2017.

No processo de superação do câncer 
de mama, muitos aprendizados são 
percebidos, e, com certeza, a paciente 
se torna mais resiliente e consciente 
de seus anseios, medos e desejos. 

Esta abordagem é a temática da 
edição de 2017 da campanha Mu-
lheres no Espelho, uma iniciativa do 
Instituto Viver Hoje que tem como 

objetivo promover a conscientização 
e a prevenção do câncer de mama na 
população brasileira. A exposição é 
composta de 20 imagens de pacientes 
que passaram ou passam pelo proces-
so de superação da doença. O ensaio 
fotográfico foi realizado na cidade de 
Santo André (SP) pela fotógrafa Ales-
sandra Anselmi.

Exposição em todo Brasil

A exposição esteve aberta ao públi-
co durante todo o mês de outubro 
na Casa do Olhar (ABC paulista) (1), 
no Shopping Metrô Boulevard Tatu-
apé, em São Paulo (SP) (2), no Sho-
pping Atrium, de Santo André (SP), 
no Anhanguera Parque Shopping 
em Cajamar (SP), em Mata de São 
João, na grande Salvador (BA) (3) e 
em Mirinzal (MA).

Madrinha da campanha

Em 2017, a campanha teve como 
madrinha a modelo e atriz Adriana 
Alves, que relembrou a importância 
dos exames preventivos para o diag-
nóstico precoce do câncer de mama.

Ação social no Grajaú 
encerra o Outubro Rosa
No dia 21 de outubro, o Instituto 
Viver Hoje – em parceira com a 
IBP – realizou no Grajaú (SP) (4) 
um evento que encerrou as ações 
do Outubro Rosa. O ciclo de pales-
tras contou com uma aula voltada 
para adolescentes que abordou vá-
rios temas – da primeira consulta 
ao ginecologista ao planejamento 
familiar. O evento também contou 
com uma palestra  ministrada pelas 
profissionais em obstetrícia Naya-
ra Borges, Larissa Carolina Aisha 
e pela enfermeira Jéssica Gomes, 
voltada para as mulheres adultas. 
Após o conteúdo educacional, as 
mulheres tiveram um momento 
de confraternização e participação 
em diversas oficinas.

Inauguração oficial

Este ano, ampliamos a nossa atuação e, o mais importante: temos 
a certeza de que fizemos a diferença na vida das pessoas

“Gostaria de parabenizar o trabalho da ONG Viva Melhor (parceiria do 
Instituto Viver Hoje em 2017), que já atendeu aproximadamente 7.000 
mulheres, doou cerca de 6.900 próteses e realizou mais de 700 palestras.”

Luiz Zacarias, vice-prefeito de Santo André
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“É a primeira vez que realizamos o Outubro Rosa no município. O tema 
ainda não é popular aqui, mas com a campanha Mulheres no Espelho 
estamos divulgando a importância da prevenção e do tratamento dos 
cânceres de mama, de útero e de ovário. A exposição estará disponível 
para visitação de alunos em atividades direcionadas pelos professores.”

Verena Carvalho, coordenadora pedagógica e responsável por 
levar o projeto para Mata de São João (BA).



O principal objetivo do Instituto Viver Hoje 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 problemas de saúde ao longo da vida. Para 
isso, nos baseamos em três pilares: Prevenção Primária (PP), Prevenção 
Secundária (PS) e Capacitação de Profissionais da Saúde (CPS). 

SOBRE O INSTITUTO VIVER HOJE
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Em 2017, os especialistas do co-
mitê científico do IVH estive-
ram ainda mais atuantes, e le-
varam informação a pacientes 
à população em geral por meio 
de vídeos sobre nódulos na ti-
reóide, opiofobia, reabilitação 
para pacientes oncológicos, 
doenças pulmonares e muito 
mais. Quer ficar por dentro de 
tudo isso? Basta acessar o canal 
de vídeos do portal Viver Hoje 
(viverhoje.org/videos)

Laura Wie e a superação do câncer de mama

A modelo e apresentadora Laura Wie falou para o Instituto Viver Hoje sobre 
como enfrentou o câncer de mama. Ela, que costumava fazer a mamografia 
uma vez por ano, acabou descobrindo a doença por acaso, durante o autoexa-
me. “Descobri algo estranho sem querer, quando tirei o top após fazer ginástica 
e senti o nódulo”. Confira o depoimento na íntegra no portal viverhoje.org.

Viver Hoje TV

Em 2017, nosso time de especialistas cresceu! Veja quem passou a compartilhar conteúdo no portal Viver Hoje!

Novos colunistas

Alessandro Almeida

Personal Travel Consultant

Ana Laura Soares

Cirurgiã-dentista do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz

Ariel Kann

Oncologista Clínico do Centro 
de Oncologia do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz

Cátia Motta

Executiva Médica na área de 
Gestão em Saúde. Membro 
do Comitê Técnico da ASAP 
e do Colégio Brasileiro de 
Executivos na Saúde

Fabíola La Torre

Diretora da UTI pediátrica do 
AC Camargo Cancer Center

Orlando Sanches

Especialista em drenagem 
linfática pós-cirúrgica, 
cosmetólogo, dermopig-
mentador e massoterapeuta. 
Fundador da Sociedade 
Brasileira de Laser

Pedro Graziosi

Coordenador do Centro 
Diagnóstico de Cardiologia 
Não Invasiva do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz – SP, 
fellow do American College 
of Cardiology e da European 
Society of Cardiology

Yara Boaventura

Enfermeira assistencial do 
serviço de radioterapia do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Parceiros Saiu na mídia
Os projetos do Instituto Viver Hoje ganharam destaque em 
diversos veículos de comunicação. Confira os destaques!

Diário do
Grande ABC

O Fuxico

TV+ ABC Super Rádio
1150 AM SP


