
Um projeto



O CONEXÕES DO CUIDAR VEIO PARA FICAR. 
E ESTÁ DE CARA NOVA! 
Há 14 anos começava a jornada da IMM no universo da saúde. André François e sua equipe entravam nos hospitais de todo 
o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, levando uma reflexão sobre o cuidar e um atendimento mais humano para 
profissionais de saúde, pacientes e familiares. Mal sabíamos que o sucesso do projeto Saúde e Cultura seria tão grande: 
atingimos mais de 70 instituições e tocamos mais de 25.000 mil corações. 

Com a chegada da pandemia, usamos todo o nosso conhecimento para encarar desafios ainda maiores, surgindo assim o 
Conexões do Cuidar. Em tempos tão difíceis, todos nós resgatamos a importância da conexão humana – e compreendemos 
que ela é fundamental para a saúde e para a vida. 

Por isso, temos o orgulho de anunciar que o Conexões do Cuidar ganha uma nova identidade e propósito, incorporando 
todo o leque de atividades do Saúde e Cultura a partir de 2021: além de levar carinho em forma de visitas virtuais e crachás 
humanizados, traremos oficinas de fotografia, exposições e palestras para o ambiente hospitalar, se tornando, assim, o nosso 
grande projeto de humanização. 

Conectar corações, histórias e pessoas com a fotografia é a grande missão da ImageMagica.

ÕESCONE



Há 25 anos realizamos projetos de desenvolvimento humano 
por meio da fotografia em hospitais e instituições 
educacionais. Nossa capacitação e metodologia permitem 
criar conexões com empatia e solidariedade,  promovendo 
momentos e reflexões únicas.

POR QUE IMM.ONG?

CONHEÇA 
NOSSOS TROFÉUS



DRA. ANA CLÁUDIA
NOSSA EMBAIXADORA
Médica geriatra formada pela USP e especialista em Cuidados 
Paliativos, é sócia-fundadora e vice-presidente da Associação Casa do 
Cuidar, Prática e Ensino em Cuidados Paliativos e ministra aulas nos 
cursos de formação multiprofissional e em Congressos Brasileiros. 

Como embaixadora do projeto de saúde da IMM, Ana Claudia passa a 
auxiliar na divulgação e promoção de nossas atividades, fortalecendo o 
nosso propósito de humanização nos ambientes hospitalares e 
desenvolvendo melhorias e oportunidades em nossa atuação.



CRACHÁ 
HUMANIZADO

MENSAGENS 
DO CUIDAR

OFICINA 
FOTOGRÁFICA 

VIDEOCHAMADA EXPOSIÇÃO PALESTRA
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Os profissionais de saúde e colaboradores ainda enfrentarão 
um longo período no combate à Covid-19 nos hospitais, 
utilizando máscaras e EPIs diariamente. Por isso, os crachás 
humanizados auxiliam na identificação destes profissionais: 
eles trazem uma foto grande e bonita do profissional sem a 
paramentação, além de incluir informações como o nome e 
uma mensagem positiva. A ação resgata, assim, a autoestima 
destas pessoas e ainda possibilita uma conexão mais afetiva 
com o outro. 

CRACHÁ 
HUMANIZADO

PACIENTES EQUIPE 
DE SAÚDE

CRACHÁ 
HUMANIZADO

TODOS OS CRACHÁS SÃO CRIADOS 
COM O NOSSO APLICATIVO



Mensagens de carinho e acolhimento podem dar força aos 
pacientes que lutam pela vida e para profissionais de saúde 
que se desafiam diariamente nos ambientes hospitalares. 

As mensagens podem ser realizadas por:

MENSAGEM 
DO CUIDAR

DESENHOS

FOTOS

VÍDEOS

CARTAS

Entre pessoas da própria instituição, que queiram trocar 
mensagens de agradecimento e motivação; 

Pacientes e acompanhantes que queiram agradecer os 
profissionais de saúde pelo cuidado durante o tratamento; 

Crianças e jovens de escolas parceiras que podem enviar 
mensagens de motivação para os pacientes; 

Participantes em geral de nossos projetos que queiram dar 
força e esperança para quem está no ambiente hospitalar.



Os educadores  da IMM convidam profissionais de saúde,  
pacientes e acompanhantes a fotografarem utilizando o nosso 
aplicativo Camino. 

Percorremos os setores do hospital convidando os participantes 
a refletirem sobre temas como Cuidar, Conexões em tempos 
de pandemia, Inclusão, Desperdício, Propósito, Missão e 
muitos outros. Nesse momento, eles recebem algumas técnicas 
de fotografia para que possam vivenciar uma experiência mais 
especial. 

As fotos, que geralmente são acompanhadas com legendas 
sobre a reflexão do tema proposto, são impressas e entregues 
aos participantes para que eles recebam sua produção 
fotográfica e compartilhem seu novo olhar.

OFICINA 
FOTOGRÁFICA 

FOTOGRAFIA GENTE FELIZCAMINO
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PACIENTES FAMILIARESEQUIPE 
DE SAÚDE

Você sabia que muitas pessoas no Brasil precisam se  
deslocar das cidades onde vivem para conseguir um  
tratamento? 

Pensando nessa realidade, mapeamos com a equipe de 
saúde quais pacientes estão em isolamento e sem a 
presença da família – sejam eles pacientes com a 
covid-19 ou não.

VIDEOCHAMADA



Esse momento é muito especial. É quando acontece o 
intercâmbio de olhares e o material produzido pelos 
participantes é exposto nas paredes do hospital, ampliando 
ainda mais o impacto do projeto e espalhando a 
humanização para além das portas do hospital. 

Todos que passam podem conhecer os diferentes olhares e 
reflexões, sendo também estimulados à realizarem suas 
próprias produções.

EXPOSIÇÃO

PARTICIPANTES MULTIPLICAR 
OLHARES

NOSSA 
EXPOSIÇÃO



Durante o desenvolvimento do projeto ou na sua 
finalização, a IMM realiza uma palestra para reflexão do 
tema proposto, apresentação do material produzido, 
histórias que presenciamos e resultados. 

Essa palestra tem o objetivo de engajar os participantes a 
continuarem desenvolvendo um novo olhar, refletindo 
sobre seu entorno e seu papel no dia a dia da instituição, 
compartilhando olhares e aprendizados.

PALESTRA



DEPOIMENTOS

Nossos rostos estão escondidos 
atrás de máscaras e EPIs. Mas 
esse projeto incrível trouxe de 
volta nossa identidade!

DRA. LUCIANA HADDAD 
Hospital das Clínicas de São Paulo

Uma das ferramentas que o profissional de 
saúde usa para acolher o paciente é o sorriso. 
O crachá veio para trazê-lo de volta em um 
momento em que precisamos ficar 
totalmente paramentados.

ENFERMEIRA LAURA FEIJÓ 
UPA Campo Grande / Campinas-SP
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ALCANCE NACIONAL

JÁ ATUAMOS EM + DE 
90 HOSPITAIS NOSSA BASE FICA EM SP CAPITAL

JÁ VISITAMOS + DE 
30 CIDADES

45.000
ATUAMOS HÁ 

14 ANOS
MAIS DE

PESSOAS IMPACTADAS



AFILIADA 
À ONU

PARCERIA 
COM OMS

PARCERIA 
COM OPAS

PRÊMIO 
CULTURA E SAÚDE 

2008
CERTIFICADA 
MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA

METODOLOGIA 
RECONHECIDA 
PELA UNESCO

RECONHECIMENTOS



Projetos de grandes documentários fotográficos.

Trabalhamos com fotografia em duas frentes:

Projetos culturais nas áreas de saúde e educação.

A IMAGEMAGICA É UMA ONG QUE 
PROMOVE O DESENVOLVIMENTO 
HUMANO POR MEIO DA FOTOGRAFIA.



E-MAIL 
SANDRA@IMM.ONG

CELULAR 
11 96571-2601

LINKEDIN 
@SANDRAARAUJO

SANDRA ARAÚJO
FALE COMIGO!
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