


SINOPSE

Em 2007 a Viva e Deixe Viver passou a conviver com pacientes infantis que ganharam 
a adolescência, entre uma história e outra, demonstraram coragem, persistência e muita 
inteligência para reivindicar que a ambiência da saúde pudesse também ser um espaço 
de cultura, informação, arte e lazer. 

Por isso, com o apoio da Ideafix Estudos Institucionais e parceria com Santa Casa de 
Misericórdia de SP e Instituto de Infectologia Emilio Ribas, realizaram neste mesmo ano a 
pesquisa com profissionais de saúde e pacientes adolescentes portadores de doenças 
crônicas, com o objetivo de identificar as lacunas que existem na humanização do 
tratamento destes pacientes e as principais demandas dos adolescentes.
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OBJETIVOS
Promover a medicina da adolescência integrando os sujeitos que produzem saúde. 

Reflexão sobre a própria saúde por parte dos jovens e a valorização da vida e da 
liberdade.

CARGA HORÁRIA
10 módulos (EAD ou presencial) + 1 Fórum presencial. Total 33 horas.

PÚBLICO ALVO 
Profissionais da Saúde, Contadores de histórias, psicólogos, educadores, pedagogos 

e profissionais que trabalham no desenvolvimento socioeducativo e cultural de 
adolescentes, além de pessoas com interesse no tema.

LOCAIS
São Paulo - Capital , Marília - SP , Baixada Santista - SP, Litoral Norte – SP, Brasília – DF, 

Porto Alegre – RS, Recife – PE, Rio de Janeiro – RJ e Salvador – BA. Arujá, Indaiatuba, 
Jaguariuna, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, São Bernardo do Campo (SP) e Itajubá (MG).
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MuNDO DE SORRISOS, IMAGINAÇÃO E APRENDIZADO CRIATIVO

A Associação Viva e Deixe Viver é uma  organização  da  sociedade civil, definida 
pela Lei nº 13.204, de 2015 como uma entidade privada sem fins lucrativos, que aplica 
seus resultados integralmente na consecução do respectivo objetivo social. 

Em 23 anos de existência, impactamos quase 2,7 milhões de pessoas entre crianças, 
adolescentes, familiares e profissionais de saúde. 

Apoiar esse projeto é associar sua marca aos valores defendidos pela Associação e 
seus 1.077 voluntários contadores de histórias que atuam em 86 hospitais  de 23 cidades 
brasileiras, na promoção da Educação e Cultura na Saúde através da leitura e do brincar, 
contribuindo positivamente para o bem-estar de seus familiares e equipe multidisciplinar. 
Fonte: http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/download/balanco_social/2019.pdf

Conheça o projeto Viva Eduque e saiba como levar os cursos e palestras da Viva 
para sua empresa.

Desde 1997, os contadores de história vêm transformando a atmosfera hostil da 
internação em um lugar de sorrisos, imaginação e aprendizado criativo.

Só no ano passado, cerca de 110 mil horas foram doadas pelos voluntários da Viva, 
totalizando mais de 16 mil visitas realizadas. Impactamos diretamente 97.869 crianças e 
adolescentes, 94.854 familiares acompanhantes e 25.707 profissionais da saúde.

Fonte: http://www.vivaedeixeviver.org.br/images/stories/download/balanco_social/2019.pdf



contato

Sede Associação Viva e Deixe Viver - Viva Eduque
E-mail: marketing@vivaedeixeviver.org.br

Luciana Bernardo – Diretora de Desenvolvimento Humano
E-mail: lucianabernardo@vivaedeixeviver.org.br
Rogério Sautner – Diretor de Marketing e Comunicação
E-mail: rogerio@vivaedeixeviver.org.br

Telefone: (11) 3081 6343 
Endereço: Rua Fortunato, 140 - Santa Cecília 
CEP 01224-030 - São Paulo/SP 

A melhor história é aquela que se aprende contando
www.vivaedeixeviver.org.br

A Viva e Eduque é um espaço criado para a difusão cultural, educacional e gestão do 
bem-estar para toda a sociedade. 
Promovemos a arte do brincar, contar histórias, literatura e a comunicação humanizada 
por meio de eventos, cursos e consultoria.
Objetivos da Viva e Eduque:
- Transformar a sede da Viva em um espaço de cultura, lazer e conhecimento para as 
áreas da saúde e educação
- Tornar-se um centro de treinamento ativo potencializando o local em um espaço mais 
lúdico
- Oferecer cursos presenciais e a distância para promover conteúdos de humanização e 
voluntariado
Conheça nossas pesquisas e estudos : http://www.vivaedeixeviver.org.br/pages/pesquisas


