MISSÃO

VISÃO

VALORES

Levar ao cidadão
conhecimento sobre
a sua saúde, para que
se conscientize sobre
a importância da prevenção,
acolhimento, inclusão social,
quebra de paradigmas
e preconceitos.

POR QUE A VÍRGULA?
Acreditamos
que a doença PONTO
FINAL
não é um

NOSSOS NÚMEROS
+ DE 100 MIL
ACESSOS

por mês no portal
Lado a Lado

+ DE 400 MIL
SEGUIDORES

Ter foco com o que há de mais
avançado que objetive o bemestar do cidadão em toda a sua
jornada, tais como as questões
relacionadas à medicina
personalizada, sendo uma
instituição de referência por meio
da humanização da saúde.

Autonomia, transparência,
vínculos solidários, construção
coletiva do conhecimento, ética,
empatia e respeito ao próximo em
toda a sua singularidade
e diversidade.

mas UMA PAUSA
na vida das pessoas

POR QUE A VÍRGULA? / NOSSOS NÚMEROS

Percorremos o país propagando
a importância da prevenção, do autocuidado
e da autoestima, levando para homens,
mulheres e crianças essa conscientização
de que a saúde é o nosso bem mais valioso
e merece atenção especial.

INSTITUTO LADO A LADO PELA VIDA

O Instituto Lado a Lado pela Vida tem
a missão de ampliar o acesso às novas
tecnologias e humanizar a saúde de norte a sul
do Brasil através do diálogo, do acolhimento
e da promoção do bem-estar físico e emocional.

WWW.LADOALADOPELAVIDA.ORG.BR

no Facebook

+ 1 MILHÃO
DE ALCANCE

f NOSSAS REDES SOCIAIS

nas mídias sociais

!

+ DE 1.000
AÇÕES
realizadas

/institutoladoaladopelavida

27 ESTADOS
BRASILEIROS
PARTICIPANTES

/NovembroAzulBrasil
/sigaocoracao
/xiescapou
/vencercomautoestima

PELA ATENÇÃO À SAÚDE
INTEGRAL DA MULHER
A saúde da mulher não se resume
às mamas. O Instituto Lado a Lado
quer aumentar o alerta sobre
inimigos silenciosos e muitas vezes
negligenciados que têm aumentando
a mortalidade feminina,
como os tumores de ovário e útero.
PELA SAÚDE EMOCIONAL
Entendemos que o diagnóstico
e enfrentamento de uma doença
é sempre um momento difícil
para o paciente. Mas acreditamos que
a doença não deve ser encarada como
um ponto final na vida das pessoas.

PELO ENVELHECIMENTO
ATIVO DA POPULAÇÃO
Com o aumento da expectativa
de vida e a mudança do perfil
demográfico da população – no Brasil
são mais de 23,5 milhões de idosos –
surge o desafio de proporcionar
a essas pessoas não só longevidade,
mas qualidade de vida.
POR UMA MEDICINA
PERSONALIZADA
O Instituto Lado a Lado acredita
que um dos caminhos para a redução
de custos e maior efetividade
dos tratamentos está na atenção
e cuidados individualizados, através
da medicina personalizada.
DAR VOZ AO PACIENTE
O Instituto Lado a Lada Pela Vida,
através do Núcleo de Apoio
ao Paciente, quer acolher e ouvir
as dificuldades encontradas
em toda a jornada dentro do sistema
público de saúde.

NOVEMBRO AZUL

XI, ESCAPOU

INSTITUTO LADO A LADO PELA VIDA
DA

PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO
SOBRE INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Com uma abordagem pioneira sobre a saúde
do homem no Brasil, o Novembro Azul,
que surgiu em 2008 com a campanha
Um Toque, Um Drible, tem a missão de alertar
os homens sobre a prevenção do câncer
de próstata. São realizadas ações como
palestras, rodas de conversa e distribuição
de material informativo em empresas e locais
com grande circulação de pessoas,
além da atuação nas mídias digitais.

O Instituto Lado a Lado pela Vida,
com o apoio da Bigfral, lançou em 2015
o programa Xi Escapou. O objetivo é acabar
com medos e preconceitos e também capacitar
profissionais para que saibam lidar com a
incontinência urinária (IU) distúrbio que
atinge 10 milhões de brasileiros. Vídeos,
materiais informativos e as redes sociais
são algumas das ferramentas utilizadas
para conscientizar sobre este cenário.

SIGA SEU CORAÇÃO

VENCER COM AUTOESTIMA

Criada em 2014, a campanha Siga Seu
Coração é voltada à prevenção de doenças
cardiovasculares, que são a primeira causa
de mortes no mundo. Durante o mês de
setembro a campanha ganha destaque
nacional, com ações de conscientização,
incentivando hábitos saudáveis, eventos
em locais com grande circulação de pessoas,
palestras, apoio de celebridades e distribuição
de materiais informativos.

A campanha, que chega à sua 8ª edição,
tem o desafio de promover o autocuidado,
autoestima e mais qualidade de vida entre
as mulheres. Para alertar sobre a importância
da prevenção, diagnóstico precoce
e tratamento, desenvolvemos e divulgamos
material informativo completo e atualizado
sobre os principais tumores femininos, além
de ações e mobilizações nas redes sociais.

NOSSAS CAMPANHAS

POR UMA LINHA DE CUIDADOS
COM A SAÚDE DO HOMEM
Atuando pela saúde do homem,
o Instituto Lado a Lado iniciou
o movimento Ser Homem
no Brasil – que deu origem
à campanha Novembro Azul –,
que busca junto ao poder público
criar uma linha de cuidados integrais
com a saúde masculina.

PELA SEGURANÇA
MEDICAMENTOSA DO PACIENTE
A recuperação de um paciente
depende muito da dedicação
ao tratamento. O Instituto Lado
a Lado tem desenvolvido pesquisas
e promovido fóruns entre
especialistas para debater a segurança
medicamentosa do paciente
no gerenciamento da sua saúde.

NOSSAS CAUSAS

DIMINUIR A MORTALIDADE POR
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Primeira causa de mortes no
Brasil e no mundo, as doenças
cardiovasculares estão relacionadas,
em grande parte dos casos, a fatores
de risco evitáveis. A campanha
Siga Seu Coração tem como missão
melhorar este cenário no País.

Estamos juntos lutando
por uma causa:
MELHORAR A VIDA
DAS PESSOAS
Contribuímos com
INFORMAÇÃO
ADVOCACY
PREVENÇÃO
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