NOVIDADE
Vamos falar de saúde sem pensar em doença?
App Lado a Lado –
Um parceiro para
mudanças de hábitos

A prevenção ao alcance de todos
e na palma da sua mão!

CHECK-IN
DIÁRIO

www.ladoaladopelavida.org.br

ACOMPANHE
SUA EVOLUÇÃO

NOSSA CAUSA
É DE TODOS:
MELHORAR
A SAÚDE DOS
BRASILEIROS.

institutoladoalado
DESAFIOS
MOTIVACIONAIS
DICAS E CONTEÚDOS
DE PREVENÇÃO

Basta baixar o aplicativo e cadastrar seus dados:

Curta nossas páginas
/institutoladoaladopelavida
/NovembroAzulBrasil
/sigaocoracao
/100colesterol

www.ladoaladopelavida.org.br
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NOVIDADE

Conheça nossa plataforma para apoiar,
informar e empoderar pacientes.
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Sobre o Instituto Lado a Lado
Trabalhamos a multiplicação de informações sobre saúde
cardiovascular, câncer e saúde do homem. Promovemos
campanhas de conscientização sobre a importância
da prevenção, do diagnóstico precoce e as atuais
possibilidades de tratamento.
Criado em 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem
liderado o debate entre o poder público, a iniciativa privada, a
classe médica, profissionais da saúde e a sociedade civil sobre
as questões relevantes que impactam a saúde dos brasileiros.

Elaborada com a expertise de profissionais
e necessidades dos pacientes.

Nossas Campanhas

Novembro Azul

Iniciativas de Prevenção

Tumores
Pele e
Câncer
de Pulmão Melanoma Femininos

Nossas Causas

Siga Seu Coração

Xi
Escapou

100
Colesterol

Conteúdo validado por especialistas.

Saúde do Homem
Informações para cada etapa da
jornada no tratamento da doença.

Espaço para compartilhar
vivências e tirar dúvidas.

Comunidade feita por pacientes.

Por uma linha de cuidados
à saúde integral do homem.

Saúde do Coração

Conheça e recomende

Nossa atuação em Advocacy tem como objetivo unir
a população, a classe médica, os agentes da saúde, a iniciativa
privada e o Poder Público para, juntos, buscar soluções
para as inúmeras questões que necessitam de atenção
na área de saúde.

De que forma?

Pela redução no número
de mortes e atenção
ao paciente de alto risco.

Glossário completo, direitos
do paciente e como obter apoio
em qualquer fase da doença.

Tudo o que o paciente precisa saber sobre
o câncer em um mesmo lugar de forma
simples e rápida.

A Voz do Paciente

Fóruns Instituto
Lado a Lado

Audiências
Públicas

Contribuições
Científicas
(Pesquisas)

Campanhas de
Mobilização Social

A Nova Cara do Câncer
Um novo olhar sobre os cânceres
femininos, os tumores de pele
e o câncer de pulmão.

