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Missão
Promover entretenimento, cultura  
e informação educacional através do  
estímulo à leitura e do brincar, visando 
transformar a internação hospitalar de 
crianças e adolescentes em um  
momento mais alegre e agradável,  
contribuindo positivamente para o  
bem estar de seus familiares e equipe 
multidisciplinar.

Causa
Contribuir para a humanização dos  
hospitais e casas de apoio, fortalecendo  
valores e princípios essenciais do ser  
humano: amor, responsabilidade,  
organização, transparência, respeito,  
paz, cooperação e união.
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Caros voluntários e parceiros do Viva

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Como temos feito ao longo de 12 anos de existência, apresentamos o nosso balanço de atividades. O ano de 2008 
nos trouxe muitas alegrias, mostrou novos rumos e, principalmente, mostrou que o nosso diferencial é a qualidade 
de nossos voluntários, comprovada numa pesquisa recém-concluída. Ao analisarmos os resultados, identificamos 
que 47% possuem formação universitária, 30% concluíram uma especialização ou MBA e 5% têm mestrado ou doutorado. 
Esta pesquisa sobre o Perfil do Voluntário revelou que temos um time exemplar, formado por pessoas de reconhecido 
preparo intelectual, que abraçaram o voluntariado com o propósito de construir uma sociedade melhor. 

Mas o que a pesquisa evidencia, acima de tudo, é que temos sido bem-sucedidos no preparo de nossos vossos 
voluntários, que recebem formação baseada na fórmula dos três C’s: Consciência pela causa “Humanização da 
Saúde”, Comprometimento pelos públicos atendidos e Constância na gestão e resultados. Com isto, provocamos 
uma transformação saudável e positiva, tanto nas crianças e adolescentes que recebem a visita de nossos Contadores de 
História como no ambiente hospitalar. 

A gestão do Viva sempre valorizou a compaixão e não o assistencialismo. Desde 1997, contabilizamos 206.578 
atendimentos, abrangendo 368.270 crianças e adolescentes. Impactamos, com isto, 178.608 familiares e 41.830 
integrantes de equipes multidisciplinares, entre eles, médicos, enfermeiros e nutricionistas. Somos, atualmente, 1088 
voluntários, presentes em 74 hospitais e casas de apoio. Já produzimos 60 mil livros de história, que tanto geram 
recursos para entidade como são distribuídos gratuitamente para os pacientes atendidos. 

Temos investido em pesquisas que possam fornecer indicadores de resultados para medir os benefícios alcançados 
pela atuação dos Contadores de Histórias: de posse desses dados que conseguiremos novos parceiros e poderemos 
viabilizar, como este valioso apoio, a sustentabilidade de nossa Associação. 

No campo da Humanização, causa maior da entidade, estamos sempre atentos a novas oportunidades, além de 
manter e aperfeiçoar iniciativas já consagradas. O Projeto Viva Humanização ganhou um portal, o 
www.vivahumanizacao.org.br, que estreou na Internet com a missão de tornar-se referência na promoção da política 
pública HumanizaSUS e informar sobre nossas ações: os Fóruns de Humanização, o programa Humanização em 
Saúde e o Congresso de Humanização da Saúde. 

As pesquisas desenvolvidas pelo Viva são cada vez mais valorizadas. Prova disso é a conquista de parceria com enti-
dades conceituadas, como o Instituto de Psiquiatria do HC e a Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. Junto a 
nossas afiliadas, destaque para a parceria com a Unifacs, em Salvador, para a aplicação de cursos de extensão 
sobre Humanização na Saúde. No Rio de Janeiro, uma parceria com universidades abriu caminho para formarmos 
uma segunda turma do curso de Contação de Histórias, especial para profissionais da saúde. Nas cidades de Fortaleza, 
Curitiba, Porto Alegre, Marília e Ribeirão Preto, a entidade ganhou mais força com a realização dos Fóruns de 
Humanização.

Outra agradável constatação deste balanço é que já ficou impossível dissociar a atuação dos voluntários do Viva da 
área de Educação. Estimulando a leitura, os Contadores de História fazem mais do que levar alegria e conforto para 
as crianças e adolescentes hospitalizados. Eles estão contribuindo para a formação de cidadãos que passam a ver a 
vida com mais esperança, vislumbrando um final feliz.
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Ao realizar o balanço anual de suas atividades, a Associação Viva e 
Deixe Viver volta seu olhar ao passado, tirando dele importantes lições 
para projetar o futuro. Neste exercício, ganha relevância a constatação 
de que a atuação dos Contadores de História é uma presença cada 
vez mais bem-vinda e solicitada nos hospitais e casas de apoio, que 
atendem crianças e adolescentes. Mas a importância desta turma, que 
espalha carinho e alegria por onde passa, com seus aventais coloridos, 
não se restringe à área da Saúde. Os voluntários do Viva destacam-se 
também por contribuir no desenvolvimento da leitura,  invadindo, po-
sitivamente, a área da Cultura. E aí está um diferencial que o Viva se 
orgulha de ostentar e no qual dará ainda mais ênfase nos próximos 
anos. Nestes planos estão incluídos o treinamento e atualização dos 
voluntários através da capacitação constante com oficinas, cursos e pa-
lestras sobre Contação de Histórias e ainda a produção de livros com o 
selo Viva e Deixe Viver, para que possam ser distribuídos gratuitamente 
aos pacientes visitados. 
O Viva vem se tornando uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público - que além do atendimento que realiza dentro dos 
hospitais, produz conteúdo cultural (livros infanto-juvenis, jogos educa-
tivos, cursos, programas de TV, etc) sendo estas, ferramentas utilizadas 
pelos contadores de histórias para garantir que a missão da entidade 
possa ser alcançada plenamente. Além disso, toda a sociedade pode 
fazer uso desse conteúdo, pois são acessíveis a todos.

Contadores de Histórias...  
Que histórias contamos?

www.vivaedeixeviver.org.br
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LocalLocal

Brasília

Curitiba

Fortaleza

Marília

Porto Alegre

Recife*

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

Crianças
Atendidas

1.410

4.575

777

3.181

4.694

5.148

3.311

11.406

3.887

36.281

Visitas /
Presença

470

2.211

164

1.044

327

1.202

1.600

594

264

8.253

Horas Doadas

940

4.442

328

2.088

654

2.404

2.520

1.188

528

16.506

Familiares
Impactados

1.224

3.953

777

2.781

6.811

4.896

2.695

11.406

904

18.850

Profissionais
Impactados

309

589

492

0

1.408

96

0

22.812

231

3.538

Voluntários
Atuantes

44

75

6

39

80

52

51

66

32

433

Hospitais

1

2

1

3

1

4

5

14

7

36

TOTAL 76.670 15.789 31.789 51.602 29.475 878 74

2008
Voluntários
Fazedores**

 

 

 

 

 

 

 

 

1082

2

23

2

1

5

0

12

22

137

* Na praça Recife (PE), onde a Associação Viva e Deixe Viver também atua desde 2003, foi preciso interromper as atividades temporariamente durante 
o ano de 2008, para que houvesse uma nova reestruturação das atividades e da coordenadoria do projeto. Devido a isso, para o Balanço 2008, 
foram computados os dados até agosto de 2008. A partir de 2009, a Associação passa a ter parceria direta com a AACD (Associação de Assistência 
à Criança Deficiente) local para a continuidade das atividades.

** Voluntários fazedores - são também voluntários que, doando seus talentos profissionais, colaboram com a estrutura e organização da entidade.

Fortaleza, Recife e Marília são as praças onde não foi realizado o processo de seleção para novos voluntários durante o ano de 2008 para estrutu-
ração do grupo de voluntários em atuação.

Histórias  
em números

0

50.000

100.000

150.000

200.000

4.449
16.969 22.257 24.005 23.331

30.976
39.748

55.980

88.773

126.502

155.747

Evolução do número de pessoas impactadas (crianças, 
familiares e equipe médica) pelos voluntariados Contadores de História

Crescimento
Anual Médio

42%

1998 1999 2000

www.vivaedeixeviver.org.br
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Afiliadas
VIVA SALVADOR

Representante: Ana Cristina Matos.
A Associação Viva e Deixe Viver iniciou sua atividade na Bahia em agosto de 
2002. A partir de 2007, a Santa Casa de Misericórdia passou a ser responsá-
vel pela execução do projeto em Salvador, iniciando a formação de novas 
turmas. Para a Instituição, os Contadores de Histórias são agentes de promo-
ção da saúde, através do brincar e da leitura e contribuem para a humaniza-
ção hospitalar. 

VIVA PORTO ALEGRE

Representantes: Denis Escudero.
O Viva de Porto Alegre nasceu pela iniciativa de Denis Escudero, que teve a 
idéia de trazer a Associação para a terra gaúcha. Em 10 de julho de 2004, os 
primeiros voluntários iniciaram sua jornada nessa grande missão, que visa 
entreter crianças e pré-adolescentes hospitalizados, bem como seus familia-
res e acompanhantes.

VIVA FORTALEZA

Representante: Fabrício Bitu de Souza.
Em 19 de dezembro de 2004, a filial da Associação Viva e Deixe Viver - 
Fortaleza/Ce iniciou suas atividades. O Viva Fortaleza é coordenado pelo 
contador de histórias Fabrício Bitu, que anteriormente atuava no Instituto de 
Infectologia Emilio Ribas,  e se transferiu para Fortaleza, sua cidade de origem.

VIVA BRASÍLIA

Representante: Adriana de Rezende Dias.
A Associação Viva e Deixe Viver atua em Brasília desde junho de 2007. Atual-
mente, atende as crianças do Hospital Regional da Asa Sul que reconhece a 
importância do trabalho dos Voluntários Contadores de História na promoção 
de informação e alegria para as crianças hospitalizadas

VIVA CURITIBA

Representante: Roseli Bassi Pregolini.
A Associação Viva e Deixe Viver é representada no Paraná pelo Instituto Histó-
ria Viva. O projeto existe desde junho de 2005 e já formou mais de 170 volun-
tários contadores de histórias. Mais informações pelo site 
http://www.historiaviva.org.br

VIVA RIO DE JANEIRO

Representante: Regina Lucia dos Anjos Porto.
No ano de 2005, a Associação Viva e Deixe Viver iniciou suas atividades no Rio 
de Janeiro. Em 2008 foi criado o Instituto Rio de Histórias, que passou a repre-
sentar a Associação Viva e Deixe Viver no Rio de Janeiro. 

O Viva - Rio é apoiado pela Universidade Estácio de Sá - Centro I, através da 
utilização de seus auditórios e salas de aula para realização de treinamento 
dos novos voluntários e eventos ligados a capacitação dos contadores de 
histórias.    
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Para tornar-se voluntário da Associação Viva e Deixe Viver,  
os candidatos recebem um treinamento que enfatiza os três C’s  
– compromisso, consciência e constância. A razão disto é simples:  
o Viva acredita que a atividade voluntária deve ser encarada com  
profissionalismo, da mesma forma que uma atividade remunerada. 
Esta atitude é fundamental para trazer benefícios ao público atendido 
– que fica aguardando ansiosamente a visita dos Contadores de Histó-
ria – e também para conferir credibilidade ao trabalho voluntário, mui-
tas vezes visto como assistencialista e efêmero. Ao cobrar uma postura 
mais engajada, o Viva espera contribuir para o crescimento pessoal de 
seus voluntários, mostrando como construir uma sociedade mais res-
ponsável e humana.

A cultura do  
trabalho voluntário

www.vivaedeixeviver.org.br



16balanço social 2008 associação viva e deixe viver 13balanço social 2008 associação viva e deixe viver

O Processo de Seleção e Treinamento

Para tornar-se um voluntário Contador de Histórias da Associação Viva e Deixe Viver 
é necessário participar de um Processo de Seleção e Treinamento, oferecido anual 
e gratuitamente pela entidade.  O processo de seleção e treinamento de voluntários 
busca trabalhar a questão da responsabilidade e do comprometimento do voluntário 
por meio de palestras, vivências e outras atividades. É coordenado pela célula de 
Desenvolvimento Humano e por um grupo de Psicólogas voluntárias.

Não podem participar do processo menor de 18 anos de idade.

Coordenação: Yooko Suyama (Psicóloga - Diretora de Desenvolvimento Humano)

Duração: 9 meses

Inscrição para Seleção: Para participar, o candidato a voluntário deve aguardar a 
abertura de inscrições e, nesta ocasião, preencher o formulário que estará disponível 
no site, aguardando posterior convocação para o treinamento.

Módulos:
 Módulo 1: O que é a Associação Viva e Deixe Viver
 Módulo 2: Fundamentos Filosóficos do Voluntariado
 Módulo 3: Tempo Rei
 Módulo 4: Ambientação Hospitalar
 Módulo 5: O processo do morrer e da morte
 Módulo 6: A arte de Contar Histórias 
 Módulo 7: Vivência Terapêutica “Aprendendo a Perder”
 Módulo 8: Vivendo Positivamente
 Módulo 9: Treinamento no hospital



18balanço social 2008 associação viva e deixe viver 19balanço social 2008 associação viva e deixe viver

 

Perfil do Voluntário

Masculino

Feminino

Sexo

Grau de Escolaridade

83%

17%

Entre 30 e 39 anos 50 anos ou mais

Entre 40 e 49 anos Entre 18 e 29 anos

32% 26%

18%

24%

Faixa Etária

Ocupação

30%

18%

5%

47%
Pós-Graduação Lato Sensu (MBA/Especialização)

Pós-Graduação Stritu Sensu (Mestrado/Doutorado)

3º Grau - Faculdade completa

2º Grau - Colégio completo

Dona de casa/do lar

Trabalho autônomo ou informal / bico / free lance

Estudante 

Empregado do setor privado com carteira assinada

Funcionário Público Municipal 

Funcionário Público Estadual 

Pro�ssional Liberal (Dentista, Médico, Advogado, etc.)

Aposentado (a)/Pensionista

Estagiário/aprendiz remunerado 

Empresário - pequena empresa

Empresário - micro empresa 

Empregado do Setor Privado sem carte

Outro

Estagiário/aprendiz não remunerado

Desempregado 

Funcionário público Federal 

38%

15%

13%
13%

12%

9%

7%

7%

5%

5%
4%

4%
3%

2%
1%

5%

Em 2008, o Viva iniciou a segunda etapa da pesquisa que define o perfil de seus voluntários 
contadores de histórias e obteve a comprovação: seus voluntários são pessoas de formação 
educacional Superior, um alento para as crianças e adolescentes que recebem deles o valioso 
estímulo para a leitura, brincando e ouvindo histórias. A pesquisa será divulgada em 2009.
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O Centro de Contação de Histórias, além de ser um centro de difusão 
cultural, que serve para dar ao voluntário todo o aporte necessário para 
o bom desempenho de seu trabalho junto às crianças e adolescentes 
hospitalizados, contribui para a sustentabilidade da Associação Viva e 
Deixe Viver.

Desenvolve estudos englobando várias áreas, como, por exemplo: ma-
rketing, comunicação, administração para o terceiro setor, educação, 
além das áreas voltadas para atividades artísticas: arte, artesanato, te-
atro, literatura, música. As atividades incluem cursos, seminários, pales-
tras, workshops e oficinas.

Atualmente o Centro de Contação de Histórias já mantêm parceria com 
outras organizações não governamentais, além de universidades pú-
blicas e privadas, empresas e entidades governamentais. A partir de 
agora essas parcerias serão ampliadas, inclusive com a implementa-
ção de cursos a distância.

Centro de  
Contação de Histórias

www.vivaedeixeviver.org.br
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Também em 2008 foi realizado através do Centro de Contação de Histórias, um pro-
grama de aperfeiçoamento com os Cabeças-de-chave (Coordenador e intermediador 
de voluntários e hospitais), com o objetivo de padronizar a atuação quanto às regras 
de coordenação dos voluntários para melhoria do relacionamento e qualidade nas 
atividades desenvolvidas.
 
O Workshop foi conduzido por Mônica Ferrari (Consultora de Recursos Humanos – par-
ceira da Associação há 8 anos, especializada em comunicação e desenvolvimento 
humano nas organizações.
 

Dados Centro de Contação de Histórias
Oficinas Abertas à Sociedade

Oficinas

Muito além de cuidar de um bebê

O Brincar e o Desenvovimento - Intervenção com Hospitalizados

O brincar e o desenvolvimento - estimular bebês e crianças com brincadeiras

Contar histórias X Ler em voz alta: técnicas, usos e efeitos

Formação de Contadores de Histórias

O Livro na arte de contar histórias

Biblioterapia: um recurso para trabalhar com crianças

Contos divertidos e curiosos através do movimento

A História para o Contador 3Ds

Precisa-se de uma história desesperadamente

Baú 7 histórias

A Psicomotricidade em ação! Um pouco desta história de forma divertida!

Jogos de Tabuleiros e Brinquedos

Construção e Contação de Histórias de Cordel

Oficina Sonora - Recursos sonoros para quem conta histórias

Por quê contar histórias

Professor / Facilitador

Germana Savoy

Germana Savoy

Germana Savoy

Lucila Pastorello

Camila Cassis e Natália Grisi (A Hora da História)

Carlos Sereno

Lucélia Elizabeth Paiva

Ana Mello

Andréa Nogueira

Flávio Queiroz

Wilton Amorim e Cintia Campolina

Ana Mello

Jéssica Boieras

César Obeid

Thaís D'Andréa Romão

Camila Cassis e Natália Grisi (A Hora da História)

Total de Oficinas
Total de Participantes

16
278

Dados Centro de Contação de Histórias
Capacitação Constante de Voluntários

Oficinas
Histórias Mal Assombradas

Capacitação para multiplicadores na brincadeira

A História Aberta

Confecção de Fantoches

Como contar histórias para crianças com deficiência auditiva

Técnicas para contar '

Com quantas histórias posso contar uma história

Contos divertidos e curiosos através do movimento

Brinquedobrando

Bonequinhos de Nó

Tapete de Contação de Histórias

Era uma vez uma história

Qual é sua história 

Oficina de Origamis

Como escrever e contar os versos da literatura de cordel

Diário de impressões

O Livro na Arte de Contar Histórias

Professor / Facilitador

Emilio Fontana e Crys Fontana 

Nairzinha

Kiara Terra

Veridiana Denigris

Célia Ferrari

Tânia Freire

Germana Savoy

Ana Mello 

Marilia Tresca

Vovó Zabel

Ronaldo Moreira

Flávio Queiroz

Alexandre Kassis e Olaga Mello

Irene Tanabe e Márcia Keller Bandeira

César Obeid

Jéssica Boeiras 

Carlos Sereno 

Total de Oficinas
Total de Participantes

17
258
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Parceria com
Universidades
O Viva faz parcerias com Universidades que têm interesse de realizar trabalhos que mobilizem 
seus alunos para atuarem por causas que propiciem mudanças positivas para a sociedade, 
desenvolvendo também, suas aptidões profissionais.
Todos os anos recebemos estudantes nas instalações da sede do Viva, de diferentes áreas, e 
estes desenvolvem trabalhos sobre a atividade da Associação e utilizam algumas técnicas para 
conseguir dados, como por exemplo, entrevistas, análise de relatórios, consultas a bibliografias 
sobre o terceiro setor, entre outras ferramentas.
 
Durante o ano de 2008 foram realizados os seguintes trabalhos:

Estudantes: Natália Parolin Bonini e Tiago Elias Farah
Estágio em Psicologia Comunitária pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Realizaram a leitura do Diário do Contador, com a hipótese de que os relatos refletissem o 
estado de ânimo dos voluntários.
 
Estudantes: Isabella Pereira Teodoro, Livia Maria Fecchio Gueraldo e Carolina Beatriz Ferreira 
Niero. 
Estágio em Psicologia Comunitária pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Realizaram um encontro com voluntários do Viva que tinha como objetivo falar sobre experiên-
cias que ocorrem nos hospitais e sobre voluntariado para obter informações sobre os fatores 
que compõem a motivação do voluntário.
 
Estudantes: Amanda de Jesus Bezerra, Camila Lima, Ivica Isabel Hodgkiss e Priscilla Belloni.
Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Paulista - UNIP
Título: Os Contadores de Histórias.
 
Estudante: Maria Alice Arruda (voluntária)
Monografia do Curso de Psicologia Jungiana da Faculdade de Ciências da Saúde - FACIS
Título: Processo de Preparação e Amadurecimento Psicológico para atuar em Contação de 
Histórias em Hospital.

Mackenzie
Universidade Presbiteriana
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Humanizar não diz respeito apenas ao trato do paciente, refere-se tam-
bém a todas as pessoas que entram em contato com ele: médicos, en-
fermeiros, atendentes, nutricionistas, pessoal do corpo administrativo, 
enfim, todos que fazem parte desta grande comunidade que é o hospi-
tal. São pessoas que também são afetadas por um enrijecimento que, 
através dos anos, imobilizaram perspectivas, sentimentos e emoções. A 
humanização da Saúde é um trabalho fundamental e necessário. Todos 
são elementos-chave de uma rede que perde a sustentação se algum 
deles falhar.

A Causa

www.vivaedeixeviver.org.br
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Viva Humanização

A Associação Viva e Deixe Viver, além de incentivar à leitura e levar en-
tretenimento às crianças hospitalizadas, promove ações para a cons-
cientização da importância da Humanização não só relacionada à 
atenção ao paciente, mas também à gestão dos ambientes de saúde.  
A entidade, juntamente com seus parceiros e apoiadores, promove os 
Fóruns de Humanização, o Programa Humanização em Saúde e o Con-
gresso de Humanização da Saúde. 
Através do portal Viva Humanização (www.vivahumanizacao.org.br), 
que tem como missão tornar-se referência na promoção da política 
pública HumanizaSUS,  a entidade traz as informações e promove as 
iniciativas referentes a Humanização.
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Congresso de Humanização da Saúde em Ação
 
Em 2008, após a realização dos Fóruns de Humanização pelo país, ini-
ciou-se as reuniões da comissão técnico-científica para planejamento 
e realização da sexta edição do Congresso, que é uma iniciativa da 
Associação Viva e deixe Viver e do Hospital das Clínicas de São Paulo. O 
Congresso acontecerá nos dias 9,10 e 11 de julho de 2009 e terá como 
tema “Caminhos da Humanização para a Mudança dos Modelos de 
Atenção e Gestão na Saúde”. O evento espera reunir cerca de 1.200 
pessoas, um terço delas de outros estados e do interior de São Pau-
lo, e tem como objetivo possibilitar uma reflexão aprofundada sobre o 
conceito de Humanização e suas interfaces frente à transformação dos 
modelos assistenciais e de gestão. Durante o Congresso, acontecerão 
mesas redondas, apresentação de pôsteres, oficinas e conferências. Os 
eixos temáticos para a abordagem dos temas são: Gestão para a qua-
lidade e humanização; Cuidado ao paciente; Valorização do trabalho 
profissional; Humanização no ensino em saúde; Pesquisa em huma-
nização. 

Fóruns de Humanização na Saúde 2008 
 
Os encontros reúnem agentes de transformação para a discussão,  
aprimoramento e disseminação da Humanização da Saúde. Foram 
criados pelo Viva para promover a Política Pública de Humanização da 
Saúde, ganhando o apoio do Ministério da Saúde e PNUD - Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atualmente são realizados 
em várias cidades brasileiras, principalmente nas cidades de atuação 
da Associação. Esses encontros levantam temas relevantes para área 
de Saúde e formam o conteúdo para os Congressos de Humanização 
da Saúde em Ação. 

Em 2008, foram realizados:

Dados dos Fóruns
Locais

Salvador - BA

Curitiba - PR

Porto Alegre - RS   

Fortaleza - CE 

Salvador - BH

Marília - SP

Belo Horizonte - MG

Brasília - DF

Ribeirão Preto - SP

Rio de Janeiro - RJ 

Salvador - BH

São Paulo - SP

Número de 
Participantes

320

230

79

63

180

185

30

71

60

119

46

150

Data

11 de abril

3 e 4 de julho 

5 de julho

18 de julho

21 de julho

11 de agosto

14 de agosto

22 de agosto

8 de setembro

13 de setembro

27 de setembro

11 de novembro

TOTAL 15012 Fóruns 1.533 Participantes

da Saúde
em Ação

umanização
congresso
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Programa Humanização em Saúde 

O programa é uma iniciativa da Associação Viva e Deixe Viver e  
transmitido pelo Canal Conexão Médica em São Paulo, o único sistema 
multimídia digital de Educação Médica Continuada, focada na atualiza-
ção de profissionais de saúde de todo o Brasil. 
O conteúdo do Programa Humanização em Saúde é o resultado das 
dinâmicas realizadas pelos Fóruns de Humanização. 
No programa é realizado um debate entre um profissional convidado 
de acordo com o tema e Valdir Cimino, onde são discutidos os rumos 
da Humanização da Saúde no Brasil. 
O programa tem o objetivo de promover a melhoria da qualidade  
de vida e do tratamento dos pacientes, por meio de exemplos de enti-
dades com trabalhos relevantes na Saúde, sejam elas governamentais, 
privadas ou do terceiro setor. 

Em 2008 o programa realizou seu quarto ano de exibição, e por ser 
um conteúdo de interesse a todas as especialidades médicas, está ga-
nhando cada vez mais destaque na grade de programação. O Huma-
nização em Saúde vai ao ar toda primeira terça-feira do mês, das 17h00 
às 18h00.

O Canal Conexão Médica exibe seus programas via internet e através 
da TV por assinatura.

Em 2008, 4 hospitais disponibilizaram a lista de presença das pessoas 
que assistiram ao conteúdo dos programas através de Tv por assinatu-
ra e desses foram computados uma média de 40 telespectadores.

Programa Humanização em Saúde
4ª Edição

LocalTema Palestrante

O Endomarketing como ferramenta de transformação das 
equipes multiprofissionais na Saúde.

Rogério Miola

Direitos e Deveres do Paciente: quem está preparado? José Luiz Riani Costa

Ética e Responsabilidade na Saúde Pública: Hoje e Amanhã.  Luiz Felipe Ponde

O Futuro da Politica de Humanização da Saúde Brasileira. Adail de Almeida Rollo

Ambientação hospitalar, tecnologia a serviço da humanização. Flávia Moraes

Governança Corporativa na Saúde: a sustentabilidade entre o hospital, 
fornecedores e a comunidade.

Ana Maria Abrahão 
Thomaz Chaddad

Lixo: o Grande Problema d o Planeta para os Próximos Anos. Guilhermina Dutra

Formação do Profissional da Saúde: o conflito do que se ensina e do que se pratica. Marcos Boulos

Atlas da saúde do Brasil: a promoção da saúde é o melhor remédio? Márcia Faria Westphal

A Comunicação na Resolução dos Problemas da Saúde. Maria Luiza Crociquia

Audiência por 
programas - Internet %

57

13

33

14

15

9

7

8

7

8

33,00%

7,60%

19,30%

8,20%

8,80%

5,30%

4,10%

4,70%

4,10%

4,70%
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Workshop - A Descoberta do brincar e contar histórias
na saúde mental

 

Atividades Realizadas
Oficinas

Diálogos Apreciativos - Ministrante : Valdir Cimino1

2

3

4

5

A Descoberta do Brincar - Ministrante: Regina Arruda

Ouvir Histórias e cair na Brincadeira - Ministrante: Fabiana Correa Prando

Encontro de Brincadeiras - Ministrante: Carlos Sereno

Brinquedobrando - Ministrante: Marília Tresca

Total de Inscritos: 65

Além dessa pesquisa, em junho de 2008 foi realizado em parceria com 
o Hospital Dia do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do 
Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP o I Workshop “A Descoberta do 
Brincar e o Contar Histórias na Saúde Mental”, com o propósito de in
centivar a prática de atividades lúdicas no tratamento de pacientes com 
doenças mentais. O evento contou com o apoio do Instituto Unilever 
para sua realização. 

Em 2009 será realizado o II Workshop “A Descoberta do Brincar e o Con
tar Histórias na Saúde Mental”, utilizando os resultados da pesquisa fei
ta no Instituto de Psiquiatria do HC, para a realização das atividades.



Uma criança fica amedrontada quando necessita de 
cuidados médicos e quando precisa ficar internada 
em um hospital, pois além dos procedimentos muitas 
vezes invasivos e doloridos pelos quais precisam 
passar, o ambiente hospitalar é frio e hostil.

O Viva trabalha para que esse momento de internação 
seja o mais tranqüilo possível para estes pequenos 
pacientes e que mesmo em um hospital, eles possam 
ter seus direitos garantidos, como ser tratados como 
crianças.

A Associação já participou ativamente no projeto de 
transformação do setor de pediatria do Instituto de 
Infectologia Emilio Ribas em São Paulo, onde foi 
responsável pela reforma do 4º andar do hospital, 
que ficou destinada exclusivamente ao atendimento 
de crianças e adolescentes. 
Paredes coloridas, novos equipamentos, além da doação dos personagens que 
decoram as paredes do local (Emilinho e Vô Ribas), desenvolvidos em um projeto 
da Associação. Estes foram alguns dos itens que a Associação possibilitou para 
o setor infantil do Instituto e uma das iniciativas para alimentar o desenvolvimento de 
uma política pública.

A Associação Viva e Deixe Viver, em conjunto com espe-
cialistas e articuladores de todo o país, entre artistas, 
instituições governamentais e não-governamentais, 
pesquisadores e arte-educadores, participou nos dias 17, 
18 e 19 de outubro de 2008 da oficina Brincando na Diversidade - Cultura da 
Infância, promovida pelo Ministério da Cultura por intermédio da Fundação Orsa 
e da Rede Cultura Infância.

Os convidados participaram de mesas, painéis e trabalhos em grupo, divididos 
em três eixos: fomento, patrimônio e difusão cultural. Foram três dias de muita 
reflexão, troca de idéias e concepção de ações conjuntas, com o objetivo de 
contribuir para a construção de diretrizes e ações que permitam a formulação 
mais clara de políticas públicas para a cultura da infância no Brasil, fortalecendo 
sua identidade e valorizando ações voltadas a essa faixa etária.
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Transformando  
Políticas Públicas
Uma das grandes preocupações do Viva é fazer com que sua missão e 
causa tragam impactos não só para aqueles que fazem uso de seus benefícios 
diretamente, mas principalmente que os resultados obtidos através de suas 
atividades possam impactar outros setores da sociedade como o poder 
público, articulando assim, o desenvolvimento de políticas públicas que 
promovam a Humanização do Ambiente Hospitalar.

Desde 2001, quando o Viva foi convidado pelo Instituto Brasil Voluntário para 
representar a Saúde no calendário da ONU. Foi o início de um envolvimento, 
ainda mais profundo, da entidade na promoção da Humanização da Saúde 
pelo país. No mês de abril deste mesmo ano, foi realizado o primeiro Congresso 
de Humanização em Debate. Nos anos seguintes, já foram realizados os 
Congressos de Humanização da Saúde em Ação 
Ainda em 200l e baseado em todos esses debates, o governo, através de 
Medida Provisória, instituiu o Programa Nacional de Humanização da 
Assistência Hospitalar (PNHAH), projeto de humanização da atenção e da 
gestão em saúde, que passou a ser uma política nacional e recebeu a 
denominação de HumanizaSUS em 2003.

Em 18 de março de 2008, o Viva foi convidado a participar na TV Assembléia 
Paulista, de uma discussão sobre o PROJETO DE LEI Nº 10, DE 2008: (PAI) 
PROGRAMA DE ALAS INFANTIS, NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, junto ao autor do projeto Sr. Deputado Valdomiro Lopes, hoje 
prefeito de São José do Rio Preto.

O projeto prevê a criação de alas infantis nos hospitais públicos de São Paulo, 
onde os ambientes de atendimento às crianças possam ser adequados às 
necessidades desse público. Decoração infantil e paredes mais coloridas 
estão previstas no projeto.
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O voluntário contador de histórias é o principal personagem das ativida-
des da Associação Viva e Deixe Viver e por isso é preciso cada vez mais 
valorizar e motivar aquele que, além de doar seu tempo e dedicação a 
uma causa é um agente transformador da sociedade. Ele leva, através 
das histórias e dos livros, encantamento e conhecimento aqueles que 
são atendidos ou impactados por uma contação de histórias, indepen-
dente de estarem dentro de um hospital.

Para manter o bom empenho dos voluntários e a qualidade na atuação 
dentro dos hospitais, o Viva percebeu a necessidade de realizar uma 
ação de motivação para os voluntários e que reconhecesse a dedica-
ção de cada um.

Com a ajuda da agência Eii! Comunicação desenvolveu uma campa-
nha chamada Viva Voz que passou a ser implementada em setembro 
de 2008.

VIVA VOZ é a campanha que divulga, aconselha, e dá vez ao conta-
dor de histórias. Perseverança é a palavra que impera. VIVA VOZ é a  
campanha que amplifica, estimula a atuação do voluntário através de 
reconhecimento e participação. De peito aberto e a plenos pulmões.
VIVA VOZ é feita de muitas maneiras. Está presente em todos os luga-
res. Na internet, no site do Viva, no email dos contadores, no Historiar, 
nos hospitais. 

Campanha Viva Voz

www.vivaedeixeviver.org.br
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Viva Voz tem várias seções:

Minha História: onde o contador vira o protagonista e narra suas pró-
prias experiências, como estímulo aos demais contadores.
Mural de Fotos: as imagens dos contadores; experiências, curiosida-
des, hobbies, sua casa, pais, filhos, bichos de estimação etc...etc...
Aniversariantes do mês

Voz Ativa: o prêmio de reconhecimento das 
melhores atuações do mês.
Cabeça-de-chave em destaque: a voz e a 
vez de quem tem muita história pra contar.
Um novo diário do contador
O Controle do trabalho voluntário com espa-
ço para histórias emocionantes da atuação 
dos voluntários que serão parte do livro de 
contos e experiências do Viva e Deixe Viver.
Aqui tem Contadores de História
Um selo de indentidade para ser “a cara” do 
Viva nos hospitais; todos vão saber que ali é 
território do bem.
Casa Viva
Pode entrar que a Casa é sua! O que an-
tes era a sede do Viva, agora é a Casa Viva. 
Mais acolhedora, mais atuante, com exten-
sa programação de eventos e encontros.

E isso é só o começo de uma bela história. 
A história do VIVA VOZ. Nossa missão é fazer com que os contadores 
sintam-se mais próximos uns dos outros, como numa corrente de bra-
ços dados e onde todos sintam o mesmo apoio e atenção que dedicam 
à milhares de crianças e adolescentes. 

Comunicação
Viva na TV

Canal Data de 
ExibiçãoPrograma

Total Viva na TV 15

www.vivaedeixeviver.org.br

Canal Futura 11 de novembroJornal Futura

Canal Ideal 27 de junhoConfraria Ideal do Bem - Canal Ideal

Globo 28 de abrilDFTV 1ª Edição

Globo 20 de junhoGlobo Reporter

Globo 18 de junhoSPTV 2ª Edição

Record 11 de outubroRessoar - Jogo eu Conto

Record News 10 de novembroEstilo & Saúde

Record News 13 de junhoMulheres em Foco

SBT 16 de junhoCharme 

TV Assembléia 18 de marçoEm Discussão

TV Band 28 de janeiroJornal da Band

TV Band 5 de agosto Jornal da Noite

TV Câmara 20 de junhoAposentadoria Ativa

TV Tem 23 de fevereiroTem Notícia

18 de marçoSBT ReporterSBT
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Viva na Internet
Meses

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Nº de Visitas

Total de Visitas 610.185

Viva na Mídia Impressa

Revistas

10

41

8

59

Notas
Matérias
Anúncios

Total

Jornais

23

65

4

92

Total

33

106

12

151

Em 2008 foram computadas  
70 inserções espontâneas  
em sites da internet.36.578

105.155

71.258

68.058

52.108

36.868

31.767

50.223

46.923

46.300

43.585

21.362
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À Associação Viva e Deixe Viver organiza anualmente três eventos no 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas - as Festas Parque dos Valores de 
PÁSCOA, DIA DAS CRIANÇAS E NATAL, com a finalidade de proporcionar 
às crianças e adolescentes entretenimento e informação educacional, 
além de interagir, os voluntários, as crianças, os adolescentes, seus fa-
miliares e a equipe multidisciplinar nas atividades elaboradas.

Nos eventos, estruturados por tendas, voluntários do Viva trabalham 
valores como o respeito, o amor, a amizade, a cooperação, etc., com 
as crianças e adolescentes por meio de atividades lúdicas e culturais 
como reciclagem, desenhos, pintura, escultura em balões, biscuit, con-
tação de histórias entre outros. 

Nas três festas realizadas em 2008, em torno de 4.500 pessoas parti-
ciparam, entre elas, as crianças atendidas pelo Instituto e seus familia-
res.

Além disso, são mais de 100 voluntários envolvidos na organização 
desses eventos durante o ano.

São dias de muita alegria e brincadeira, em que as crianças aprendem, 
recebem presentes e interagem com outras crianças, com os voluntá-
rios e com seus familiares e a equipe multidisciplinar, o que torna o am-
biente do hospital melhor e mais propício para a busca da tão desejada 
humanização da Saúde.

Festa Parque dos Valores

www.vivaedeixeviver.org.br
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• Marketing Best de Responsabilidade Social  
   – Viva e Deixe Viver 10 anos

  
 

 

• Prêmio ABERJE 2008 - Regional
– Categoria Gestão de Comunicação 
e Relacionamento - Pequenas e Médias Empresas 
–  Viva e Deixe Viver 10 anos

  

Prêmios  
conquistados  
em 2008

•  Finalista do Prêmio Aberje Nacional – Categoria Comunicação e Relacionamento  
Pequenas e Médias Empresas Viva e Deixe Viver 10 anos 

• Finalista do Prêmio Empreededor Social 2008 - Folha de São Paulo e Fundação 
Schwab.

www.vivaedeixeviver.org.br
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Em outubro de 2008 o Viva lançou o “Jogo Eu Conto”. 

O jogo é formado por 104 cartas, cada uma com uma palavra em sua 
face e divididas em cinco categorias: Ações, Objetos, Qualidade, Luga-
res e Personagens. 
O objetivo é contar uma história a partir das palavras propostas nas 
cartas. De forma lúdica, as crianças e adolescentes entram no mundo 
da fantasia e concebem novas e inusitadas aventuras a partir de pala-
vras mostradas nas cartas do jogo. Cada jogador deve contribuir com 
o desenrolar da história, até o seu desfecho. É uma brincadeira que 
estimula a criatividade, a imaginação e o espírito de equipe - além de 
ampliar o vocabulário das crianças e adolescentes e contribuir para a 
construção de uma consciência social mais participativa.

Com este lançamento, a Associação Viva e Deixe Viver dá continuidade 
ao projeto de desenvolver produtos voltados à arte de contar histórias e 
que também servem de instrumento a nossos voluntários na missão de 
levar entretenimento a pequenos e jovens pacientes hospitalizados.

Foram produzidos 15 mil jogos com o apoio da Bovespa Social, dos 
quais 9.750 já foram distribuídos para voluntários, afiliadas, hospitais
parceiros, empresas parceiras e apoiadores.

Jogo Eu Conto

www.vivaedeixeviver.org.br
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Demonstrativos Financeiros

56%

1%

4%

5%

25%

4%
4%

1%

Receitas

Patrocínio

Outras Receitas 
(doações exporádicas) 

Doações 

Saldo 2007 

Sócios Mantenedores

Rendimentos e Aplicações Financeiras 

Produtos Viva

Total: R$ 972.340,99 

14%

27%

21%

10%

13%

15%

MAHLE

PHILIPS

COLGATE 

BOVESPA 

PFIZER

MATTOS FILHO 

Distribuição do Investimento Social

www.vivaedeixeviver.org.br
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50%

13%

10%

9%

7%

6%
4%

1% Salários 

Sede

Centro de Contação

Serviços Gerais 
(correios, motoboy, cópias e taxi)

Projetos 

Capacitação

Viagens 

Total: R$  R$ 940.436,98 

Financeiro 

Investimento
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Sócios Mantenedores
Pessoa Jurídica
Publistand Promoções e 
Empreendimentos Ltda

Singular Geraldo Leite Consultoria de 
Mídia

Propaganda e Comunicação S/C 
Ltda

Perfect

MPM

Pessoa Física
Adriana Sousa
Albertina Wellichan Ramos
Alessandra Koszura
Alexandra Aparicio
Alexandra Hissae Rocha 
Alexandre Neves Raciskas
Alexandre Ramos
Allan Cristian Mota Russo
Ana Maria B. Leopoldo e Silva
André R. Rostand Prates
Andréa Gimenes
Andrea Maria Nogueira
Angela Haidar Chede
Angela Maria Vilardi
Antonio Carlos Malheiros

Aparecida Santos
Bernardo Wolfson
Carlos Ivan Contrucci Jr.
Carlos João dos Santos
Cecília Pacheco Borges Ferreira da 
Rosa
Cezar Lorenzo D. Zarza
Cintia Fabiana Nobrega
Claudio de Jesus Romeu
Cristina Carvalho Pinto
Cristina Marchesi
Daniela Pioli
Daniela Santos Guidi 
Danuzia Tobias de Andrade
Denise Gromatzky
Diego de Moura Machado Freire
Ednalva Honda Xavier
Eliane Aparecida de Souza
Emerson Furtanetto da Silva
Fernando Pereira da Silva
Flávia Regina Munhoz
Francisco Martins Fadiga Jr.
Giovanna Rafaela P. de Oliveira
Gustavo de Freitas
Hamilton Silva
Hilda Cajade
Ione Pavelski

Isabel Rosana Figueiredo Ferrari
José Claudio Maluf
Ká e Cá Produções Artísticas e Even-
tos
Kátia Bortoluzzo Abdalla
Larissa Mendonça
Laura Paladino de Lima
Leonardo Gait
Lilia Romeiro de Almeida Prado
Lúcia Aydir Lopes de Abreu Soares
Luciana Mastandrea do Valle
Luciana Rossi
Luiz Massa Deolindo
Manoel C.G. de Almeida
Márcia Gonçalves Mazer
Márcia R. C. de Castilho
Marcos José dos Reis
Marcos José dos Reis
Maria Alice Mola Lordello
Maria Antonieta Gumieiro Parussolo
Maria de Fatima Nolasco Rodrigues
Maria do Carmo Vieira Baccarin
Maria Elena Pereira Johannpeter
Maria Fernanda Pinto Mamede
Maria Isabel Ataide
Maria Lúcia da Fonseca Caetano
Maria Lucia Guida

Maria Marleide Martins Figueira
Maria Rosa Garcia Barcellos
Marileide Luciano dos Santos
Marta Fernandes de Souza
Marta Katz Migliori
Mayra Sasso
Miriam Frias Damasceno
Mirian Passos Correia
Mônica Nocito Ferrari
Nelson Guarnieiro
Octávio Florisbal
Osmar Cavalcante Oliveira
Paloma Nubia de Oliveira G. Fran-
ceschi
Patricia Augusta de Toledo Marques
Patricia Gomes Augustinho
Paulo E. Leal
Paulo Roberto Fitas
Plínio Luiz Sottomaior Pereira
Priscila dos Santos
Renata Candido Clemente Silva
Renata Peralta Veronezi
Ricardo André Lise
Ricardo Manuel Castro
Roberto Pereira Coelho Jr.
Rosangela Aparecida Montagnana
Sandra Cochir Lukosaitis 

Sandra Gomes de G. R. Fornazieiro
Sandra Regina Pereira
Silvia Maria Menanteau
Sônia Regina de Freiria
Sueli Aoki
Sueli Rodrigues Monteiro Praça
Tania G. C. Maturano
Tania Marta Ribeiro da Silva
Terezinha Ayako Sugai
Thereza N. Brandão Teixeira
Valdete Brito Calazans Reis
Valdir Cimino
Vanderlene Cabral
Vanessa Rodrigues Turela
Vera Lúcia Joany Greghi Stocco
Wilma Bing Vecchi
Wladmir de Oliveira Durães
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Apoiadores

Associação
Brasileira
do Câncer
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“Uma história de carinho, dedicação e solidariedade começa a partir de uma nobre ação. 
Como um encanto, o imaginário infantil transforma o difícil caminho da superação em so-
nhos e esperanças. A Associação se tornou uma super-heroina, que traz ao mundo destas 
crianças o exemplo de que para viver é necessário apenas deixar viver. A Colgate Palmoli-
ve tem o compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas que, com respeito e 
esforço conjunto, forma o pilar desta parceria de sucesso.”

Márcia Camargo de Almeida - Gerente de RH - Colgate-Palmolive do Brasil.

“Na busca de parceiros para o nosso Programa de Responsabilidade Social, tivemos a grata surpre-
sa de conhecer  o “Viva e Deixe Viver”. Desde o início nos encantamos com a proposta do trabalho, 
a seriedade e a responsabilidade de levar às crianças entretenimento, alegria e principalmente 
sonhos. O trabalho voluntário nos emocionou e vem ao encontro de nosso projeto de difundí-lo para 
todos os nossos colaboradores. O Grupo Mahle leva extremamente a sério seu Programa e os resul-
tados já apresentados nos deixam felizes e certos de estarmos no caminho certo. A parceria  iniciou 
em dezembro de 2002 e acreditamos que essa relação será duradoura.” 

Adriano Fiqueira Bispo - Gerente de Recursos Humanos Corporativo – Mahle Metal Leve

“O programa de voluntariado é uma das formas que a empresa encontrou para proporcio-
nar aos funcionários a vivência do valor Pfizer de Apoio à Comunidade. Com isso, eles se 
tornam pessoas engajadas com a causa e também mais comprometidas com os valores 
da empresa. Eles se sentem também mais motivados e orgulhosos de trabalharem em uma 
empresa que além de dar valor ao trabalho voluntário, dá oportunidade e facilita a partici-
pação deles.”

Cristiane Santos, Gerente de Comunicação Corporativa da Pfizer

“Quando contribuímos para a conscientização, a melhoria da auto-estima e a educação das 
pessoas, exercitamos nossa qualidade de vida, dividindo experiências e conhecimentos e vi-
venciando situações enriquecedoras. Além disso, ajudamos a modificar a realidade ao nosso 
redor, criando um ambiente com condições dignas para todos, por meio da educação e da 
informação.
O Programa de Voluntariado Philips permite que funcionários da empresa tenham a oportuni-
dade de atuar como agentes transformadores. O Programa reflete a consciência de desenvol-
vimento sustentável e está alinhado à missão da empresa: Melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. Além disso, o programa tem como objetivo oferecer uma possibilidade estruturada 
de exercício da cidadania.”

Renata Macedo - Philips do Brasil Ltda. Responsabilidade Social - América Latina

Depoimentos sobre a 
parceria com a Associação
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Com o know-how adquirido desde agosto de 1997, o Viva tornou-se 
referência no Terceiro Setor, conciliando ações inovadoras à sua ativida-
de principal. 

A entidade destaca-se pelas iniciativas em prol da Humanização da 
Saúde, como os Fóruns e o Congresso de Humanização da Saúde, e 
o programa Humanização em Saúde, veiculado pelo canal Conexão 
Médica. 
Em sua sede, em São Paulo, o Centro de Contação de Histórias promo-
ve cursos e oficinas abertos a toda a sociedade, com temas associados 
às atividades de brincar e contar histórias, ministrados por profissionais 
de destaque neste cenário.

Mais recentemente, a entidade vem se dedicando à idealização e rea-
lização de pesquisas, que focam a área da Saúde e, especialmente, a 
humanização. Esta característica fez com que o Viva atraísse a atenção 
e consolidasse parceria com  importantes hospitais brasileiros, como 
o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, onde 
vem desenvolvendo uma pesquisa no Instituto de Psiquiatria que revela 

Que histórias 
contaremos  
daqui pra frente

www.vivaedeixeviver.org.br



62balanço social 2008 associação viva e deixe viver 53balanço social 2008 associação viva e deixe viver

que o brincar e a contação de histórias podem ajudar pequenos pa-
cientes no tratamento de transtornos mentais. 

Seguindo essa linha, a Associação Viva e Deixe Viver planeja suas 
ações e sua trajetória para o próximo ano, desenvolvendo projetos que 
articulem com a sociedade de uma forma geral, onde diversos elemen-
tos possam interagir: a comunidade, as empresas privadas, o poder 
público e o próprio terceiro setor trazendo resultados que irão impactar 
diretamente na vida de todos, seja na saúde, nas relações e até mesmo 
economicamente.
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Associação Viva e Deixe Viver
Av. Rebouças, 1206 - conj. 06 - Pinheiros
CEP 05402-000 - São Paulo - SP
Fone (0xx11) 3081-6343

www.vivaedeixeviver.org.br
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