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A JORNADA CONTRA
O CÂNCER COMEÇA
COM A INFORMAÇÃO

LADOALADOPELAVIDA.ORG.BR

Uma iniciativa do Instituto Lado
a Lado pela Vida para apoiar
os pacientes em tratamento do
câncer em toda a sua jornada.
Em um único espaço, reunimos
informações relevantes que fazem a diferença no dia a dia e em
todas as fases do tratamento.
Por isso, todo o conteúdo
da plataforma foi pensado
e construído com o apoio de
uma equipe multidisciplinar que
faz parte do Comitê Científico do
Instituto Lado a Lado pela Vida.
Entender as necessidades e
levar informação para quem está
enfrentando um câncer faz parte
da nossa missão.

É proibido jogar este folheto em via pública.

/CLICKCANCER

Conheça nossa plataforma online
para apoiar, informar e empoderar
pacientes do diagnóstico,
tratamento e sobreviventes.

LADO A LADO

PELA SAÚDE
E PELA VIDA

CONFIRA O CONTEÚDO
GLOSSÁRIO

ALIMENTAÇÃO

Termos técnicos traduzidos em uma linguagem
simples e acessível, além de informações que
fazem parte do dia a dia do tratamento.

Dicas sobre nutrição oncológica
feitas por nutrólogos e nutricionistas

INFORMAÇÕES SOBRE TODAS AS FASES
DO TRATAMENTO EM UM SÓ LUGAR
CONTEÚDO VALIDADO POR
UMA EQUIPE DE ESPECIALISTAS
ESPAÇO PARA COMPARTILHAR
VIVÊNCIAS E HISTÓRIAS

SEUS DIREITOS
As garantias legais e direitos que todo paciente
tem durante e após o tratamento do câncer
reunidas em um único lugar

RECEBI UM
DIAGNÓSTICO

ESTOU EM
TRATAMENTO

SOU UM
SOBREVIVENTE

As melhores opções para manter-se
ativo e não prejudicar o tratamento

EFEITOS COLATERAIS
O CAMINHO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

ACESSO E INFORMAÇÃO
EM TODA A JORNADA

EXERCÍCIOS FÍSICOS

O atendimento oncológico no sistema de saúde
público de forma ilustrativa e clara

O QUE FAZ PARTE DO ROL DA ANS PARA
QUEM TEM PLANO DE SAÚDE
Entenda o que o Rol da ANS e o que está
disponível para o tratamento do câncer

O QUE PERGUNTAR PARA O SEU MÉDICO
As principais dúvidas sobre o tratamento listadas
por quem enfrentou a doença

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E BIOSSIMILARES
Entenda porque estes medicamentos estão
revolucionando o tratamento do câncer

Dicas para entender, se preparar
e lidar com os possíveis efeitos
colaterais do tratamento

PESQUISA CLÍNICA
Entenda as vantagens de participar
de uma pesquisa clínica, os mitos
e verdades

COMO ENFRENTAR O NOVO
Entender o processo da doença e como
se fortalecer para esta fase da vida

REABILITAÇÃO NO PÓS-CÂNCER
A vida pós-tratamento, os casos onde a
reabilitação é necessária e os desafios a
serem enfrentados

