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P A L A V R A  D O  P R E S I D E N T E

Um olhar 
para o futuro
Em 2018, entramos no quarto ano consecutivo 
de publicação de relatórios institucionais audita-
dos, atingindo mais um marco importante para a 
nossa história e a criação do nosso futuro. Esse é 
um avanço que reflete o esforço que temos feito 
até aqui para nos tornarmos uma instituição com 
gestão cada vez mais profissionalizada e transpa-
rente, pronta para angariar mais apoio financeiro, 
a fim de ampliar nossa capacidade de atuação. 

Outra consequência deste esforço foi a mudança 
de nome, de Viver e Sorrir, para Instituto do Pre-
maturo Viver e Sorrir. Entendemos que, para que 
pudéssemos ser cada vez mais reconhecidos pelo 
nosso propósito, o nosso nome deveria espelhar o 
foco da nossa atuação. E assim o fizemos.

Agora queremos olhar para o futuro, e ele passa, 
obrigatoriamente, pelo aumento de doações – 
seja via novos contribuintes ou pela obtenção de 
um valor médio maior de quem já recebemos. Para 
tanto, estamos trabalhando bastante para ampliar 
a divulgação do Instituto e elevar em 20% nossas 
receitas totais anuais.

Somente com estes e outros recursos específicos 
é que vamos ser capazes de conquistar os obje-
tivos que temos pela frente: 1) aumentar nosso 
apoio social às famílias, principalmente no que diz 
respeito à fórmula láctea – um item de necessida-
de básica aos prematuros, e que muitas famílias 
não têm possibilidade de sustentar; 2) fortalecer o 
atendimento do nosso Ambulatório de Prematu-
ros, único do país; e 3) instalar postos de coleta de 
leite humano em todos os hospitais que recebem 
nosso auxílio. 

É por essas metas que trabalhamos. É para man-
ter foco em nosso propósito de melhorar a saúde e 
qualidade de vida de prematuros por meio de uma 
assistência médica de qualidade – representada 
pelos atendimentos do Ambulatório de Prematu-
ros e unidades neonatais – e do auxílio social às 
suas famílias com doações diversas.

Ao longo dos anos, temos desenvolvido um trabalho 
consistente que nos tornou únicos no país. Apenas 
o Instituto do Prematuro Viver e Sorrir oferece: 

 Acompanhamento clínico com avaliações pla-
nejadas e periódicas até o início da idade adulta;

 Acompanhamento holístico de nossas crianças 
em 12 frentes de atuação especializadas;

 Equipe multidisciplinar trabalhando no mesmo 
local, propiciando um cuidado integrado;

 Forte apoio social às famílias atendidas;

 Serviço acadêmico modelo para a implantação 
de ambulatórios semelhantes em todo país, ser-
vindo como centro de capacitação para profis-
sionais de diversas áreas.

E somente chegamos até aqui com o apoio de 
nossos contribuintes, doadores e patrocinadores, 
entre eles Marcelo Takaoka, Ezra Azuri Safra, Fa-
mília Amaro, Kimberly-Clark, TVML Foundation 
e Amor Maior - Dona Filhinha, que acreditam na 
nossa causa e fazem acontecer. Obrigado a todos.

Nas páginas a seguir, apresentamos como foi o ano 
de 2018 para o Instituto do Prematuro e seus assis-
tidos, com o valioso apoio de voluntários, médicos 
e instituições.

E vamos em frente!

Roberto Miranda de 
Lima  é engenheiro e apoia-

dor do Instituto do Prematuro 
Viver e Sorrir desde 2007. 

Antes tesoureiro, tornou-se 

presidente da instituição em 

2016.
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A taxa de prematuri-
dade no Brasil é qua-
se o dobro do que em 
países europeus:

Nascer prematuro acarreta maior risco de 
desnutrição, anemia, complicações respira-
tórias, ao lado de alterações no neurodesen-
volvimento – incluindo atraso motor e de lin-
guagem – e deficiências auditivas e visuais. A 
prematuridade potencialmente traz também 
um maior risco de transtornos do espectro 
do autismo, déficit de atenção e hiperativida-
de, além de distúrbios psiquiátricos. 

Há muito a ser feito para se garantir a sobre-
vivência de vidas tão frágeis, principalmente 
quando elas nascem em famílias menos fa-
vorecidas, e que não possuem condições de 
suprir suas necessidades básicas. E somen-
te uma assistência adequada com equipes 
especializadas e um acompanhamento do 
nascimento à idade adulta são capazes de mi-
nimizar e até eliminar sequelas que compro-
metam o desenvolvimento da criança.

A prematuridade é uma causa que precisa ser 
abraçada por todos. Apenas a conscientiza-
ção da importância do cuidado preventivo 
e de um tratamento de qualidade consegui-
rá reverter o cenário brasileiro atual.

Trata-se de uma 
condição que ainda é 
a principal causa de 
morte neonatal (de 0 a 
28 dias) e também na 
infância (menores de 5 
anos). 

Quanto menor é o tempo de gestação, peso 
do bebê ao nascer e situação biopsicossocial 
das famílias, maiores são os riscos de sequelas 
em crianças prematuras. O custo financeiro e 
psicológico para essas famílias também tem 
efeitos importantes sobre seu desenvolvi-
mento cognitivo e emocional.

11,5%

P O R  Q U E  A P O I A R  E S T A  C A U S A
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Melhorar a saúde e a qualidade de 
vida de crianças e adolescentes pre-
maturos no Brasil, por meio do apoio 
ao tratamento médico e auxílio social 
às famílias. 

O Instituto do Prematuro Viver e Sorrir é uma organização social, criada 
por profissionais de saúde sensibilizados com o dilema de famílias 
que não estão preparadas para receber e cuidar de vidas tão 
frágeis.

A instituição ampara prematuros de 0 a 20 anos nasci-
dos com menos de 34 semanas, principalmente os 
considerados de muito baixo e extremo baixo 
pesos (menos de 1.500 e 1.000 gramas, 
respectivamente), com o intuito de 
aumentar as chances de sobrevida 
e reduzir a ocorrência de se-
quelas provenientes dessa 
condição.

N O S S O  P R O P Ó S I T O
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L I N H A  D O  T E M P O

2004

2005

2007

2008

2010

2011

Nasce a Viver e Sorrir,
criada pelos pediatras Benjamin Israel Kopelman e 
Ana Lucia Goulart para oferecer maior assistência 
aos prematuros de baixa renda nascidos no Hospi-
tal São Paulo (Hospital Universitário da UNIFESP) 
e Hospitais Afiliados da Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina (SPDM), no estado 
de São Paulo. O foco era a ampliação do trabalho 
do Ambulatório de Prematuros da UNIFESP, que 
já contava com uma equipe multidisciplinar de 
atendimento em Pediatria, Neurologia, Fonoau-
diologia e Fisioterapia. 

Com o apoio financeiro do Hospital Santa Joana 
no mesmo período, as famílias dos prematuros 
passaram a receber doações de medicamentos, 
alimentos e próteses, além de terem acesso a exa-
mes, transporte e outros auxílios aos quais não 
tinham anteriormente.

Primeiro aniversário,
comemorado com um jantar beneficente no 
Espaço Rosa Rosarum. O evento fez tanto su-
cesso que passa a ter novas edições anuais até o 
fechamento da casa, em 2014. Com arrecadação 
anual garantida, a organização consegue ampliar 
as suas atividades.

14 de março, Dia 
Municipal em Atenção 
ao Prematuro,
 (Lei nr. 14568/23/10/2007), criado com o apoio 
do Vereador Gilberto Natalini.

Primeira festa do 
Prematuro,
 uma celebração para as crianças atendidas 
no Ambulatório de Prematuros com direito 
a guloseimas, brinquedos e muitas ativida-
des de recreação.

Reforma do Ambulató-
rio de Prematuros
com apoio financeiro do Hospital e Ma-
ternidade Santa Joana. O espaço passa a 
contar com maior número de salas, novos 
equipamentos para atendimento pediátrico 
e odontológico, espaço para fisioterapia e 
criação de copa e cozinha para preparo de 
pequenas refeições aos pacientes e suas 
famílias, além de um bazar permanente com 
produtos recebidos por meio de doações.

Oficialização estadual do Dia de Atenção ao 
Prematuro, Lei 13.971 de 10 de março de 
2010 com o apoio do deputado Celso Giglio.

Inauguração das salas 
para atendimento 
oftalmológico,
com todos os equipamentos necessários 
para consultas. A especialidade é incorpora-
da ao quadro de atendimento.
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2013

2014

2015-16

2017

2018

2012

Início da parceria com 
laboratório TEA-MACK
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, re-
ferência na detecção precoce do Transtorno do 
Espectro do Autismo - TEA.

Nova ampliação do Am-
bulatório de Prematuros, 
novamente com o patrocínio do Hospital Santa 
Joana. O Viver e Sorrir cria salas específicas para 
Assistência Social, Esterilização Odontológica, 
Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia, além da 
ala administrativa. 

Chegada de novos 
membros à gestão,
trazendo uma visão mais corporativa ao 
Viver e Sorrir. Com isso, processos ficam 
mais eficientes, controles mais precisos e a 
equipe administrativa mais robusta.

A ONG Viver e Sorrir 
torna-se OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público), reflexo da sua evolução na 
gestão administrativa. A conquista do novo 
título, fornecido pelo poder público federal, 
tem o intuito de facilitar parcerias e convê-
nios com o governo e órgãos públicos, além 
de permitir que doações realizadas por em-
presas possam ser descontadas no imposto 
de renda.

Viver e Sorrir agora é 
Instituto do Prematu-
ro Viver e Sorrir.
A mudança de nome vem para marcar e 
consolidar o trabalho de modernização da 
gestão administrativa e tornar a instituição 
reconhecida pelo seu propósito, qualidade e 
transparência.

Reforma da Unidade 
Neonatal do Hospital 
São Paulo
com apoio financeiro de Chella e Moise Safra. 
Com isso, a área física dobra de tamanho, amplia 
o número de leitos de 25 para 31, e conta com 
novos equipamentos e nova divisão do atendi-
mento em cuidados intensivos, intermediários, 
isolamento, método canguru e implantação de 
posto de coleta de leite humano.

Neste mesmo ano, o Ambulatório de Prematuros 
incorpora o serviço de Nutrição e a especialidade 
de Fisiatria, que faz uma avaliação mais precisa na 
indicação de órteses, próteses e outros recursos 
para melhorar as capacidades motora, cognitiva e 
neurológica dos pacientes.

Assim, até 2012 já são 10 especialidades ofe-
recidas: Fisiatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Neurologia, Nutrição, Odontologia, Oftalmologia, 
Pediatria, Psicologia e Serviço Social. 
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N O S S A S  F R E N T E S  D E  A T U A Ç Ã O

O passo a passo da assistência ao prematuro
O Ambulatório de Prematuros oferece um atendimento multidisciplinar, a partir dos primeiros dias de vida. 
Os pacientes são encaminhados a uma rotina de consultas com diversos profissionais e recebem acompanha-
mento até o início da idade adulta – uma rota de esperança rumo à melhor qualidade de vida dos assistidos.

PEDIATRIA: É o primeiro pro-
fissional que recebe a criança no 
ambulatório, o que ocorre em, no 
máximo, sete dias após a alta hos-
pitalar. O pediatra acompanha o 
paciente até os 20 anos de idade, 
sendo responsável pela avaliação 
clínica e encaminhamento aos 
demais profissionais de saúde.

PRIMEIROS

A PARTIR DE

FISIOTERAPIA: Atende prematuros logo nos primeiros 
dias de vida e, se necessário, até mesmo durante a in-
ternação na UTI, para ajudar a evitar sequelas motoras 
graves, independente da disfunção. As sessões ocorrem 
até quatro vezes por semana.

NUTRIÇÃO: Analisa o estado nutri-
cional da criança e tem como objetivo 
avaliar a dieta e orientar sobre as 
ofertas nutricionais mais adequadas à 
promoção de seu crescimento.

PSICOLOGIA: Um grupo especializado que auxilia o 
prematuro no tratamento de qualquer intercorrência 
ou transtorno relacional que possa interferir no seu 
desenvolvimento até  o início da fase adulta. De zero 
a três anos, a atuação é voltada ao fortalecimento do 
vínculo entre mãe e bebê. A partir dos quatro anos e até 
o final da adolescência, o atendimento é feito em grupos 
ou individualmente, com foco na adaptação social ou 
outras dificuldades que os pacientes venham a enfren-
tar. Além disso, trabalha com as famílias questões como 
a “perda do bebê esperado” ou possíveis desajustes no 
núcleo familiar.

Trabalho do Ambulatório 
de Prematuros é levado 
em congresso na Rússia
O trabalho desenvolvido no Instituto do Prematuro 
Viver e Sorrir foi destaque durante a 2ª edição do 
Congresso de Saúde Mental realizado em Moscou 

30 dias
dias

Apoio ao Ambulatório 
de Prematuros 
Criado em 1981, o Ambulatório de Prematuros, 
chamado carinhosamente de Casinha, oferece 
assistência médica multidisciplinar para bebês 
prematuros carentes nascidos com menos de 
34 semanas, em instituições de saúde ligadas 
à Escola Paulista de Medicina da Unifesp: Hos-
pital São Paulo; Hospital Municipal Vereador 
José Storopolli e Hospital Estadual de Diadema. 

Com o apoio do Instituto do Prematuro, desde 2004, 
o Ambulatório já passou por reformas e amplia-
ções e hoje conta com 12 grandes especialidades 
essenciais à prematuridade, como: Pediatria, Fisio-
terapia, Neurologia, Neuropsicologia, Oftalmolo-
gia, Nutrição, Psicologia, Odontologia, Fonoaudio-
logia, Dermatologia, Fisiatria e Assistência Social. 
Anualmente realiza mais de 7,7 mil atendimentos.
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A PARTIR DOS

A PARTIR DOS

A PARTIR DOS

A PARTIR DOS

NEUROLOGIA: Identifica possíveis atrasos 
no desenvolvimento neurológico, que afetam 
a parte motora e a capacidade de aprendiza-
gem. O acompanhamento é feito até a fase de 
alfabetização.

ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA: Trabalha 
principalmente a prevenção de doenças e 
a profilaxia dentária, desde a infância até 
o início da fase adulta do prematuro. Além 
disso, o profissional é responsável pelo enca-

minhamento de casos de má formação ou correção da 
arcada para os demais profissionais da área.

OFTALMOLOGIA: Assiste a toda a evolução ocular 
dos pacientes e é responsável pela prescrição de 
tratamentos e correções para possíveis distúrbios de 
visão dos prematuros. 

FONOAUDIOLOGIA: Acompanha o desenvolvimento 
e atua no tratamento de distúrbios da audição, da 
linguagem e da motricidade oral em prematuros. Em 
casos de Paralisia Cerebral, o atendimento ocorre as-
sim que o bebê chega ao ambulatório, por necessitar 
de cuidados imediatos.

ODONTOLOGIA - REABILITAÇÃO NEURO OCLUSAL: Trabalha a re-
abilitação da forma e função da cavidade bucal, que envolve a estrutura 
da cabeça, face e pescoço. Atua em pacientes com anomalias graves, 
como assimetria facial e problemas na mandíbula, direcionando o cres-
cimento maxilar e facial para o correto desenvolvimento da mastigação, 
sucção, respiração e postura da cabeça.

FISIATRIA: É uma especialidade médica que acompanha crianças com 
determinado atraso em sua evolução neurológica, motora ou cognitiva. 
Atua na prescrição de órteses, cadeira de rodas, medicamentos e na 
avaliação de desenvolvimento, trabalhando lado a lado com as demais 
especialidades.

NEUROPSICOLOGIA: 
Avalia o desenvolvimento 
cognitivo e o processo de 
aprendizagem da criança, 
geralmente a partir dos seis 
anos de idade. O objetivo 
é ajudá-la a iniciar um dos 
períodos mais importantes 
para sua vida, que é a esco-
larização.

DERMATOLOGIA: Realiza 
diagnóstico e tratamento 
de doenças de pele, cabelos, 
unhas e mucosas. Esse atendi-
mento inicia-se principalmen-
te na fase da pré-adolescên-
cia, período em que ocorrem 
problemas com acnes e 
espinhas, mas também pode 
ocorrer em qualquer momen-
to que a criança necessite.

ORTODONTIA: Atua na 
prevenção de más oclusões 
durante a formação da denti-
ção permanente e na correção 
dos dentes com aparelhos.

6 meses

3 anos

6 anos

10 anos

(Rússia), nos dias 5 a 7 de outubro de 2018. A psicóloga 
e psicoterapeuta Emilia Afrange, voluntária da ONG e 
membro do comitê organizador do evento, apresentou 
os dados do Viver e Sorrir, além de um vídeo institucio-
nal, para os mais de 2.000 participantes, vindos de diver-
sos países. Durante o congresso, a prematuridade foi um 
tema abordado como uma área que necessita de extrema 
atenção dos profissionais que tratam da saúde mental. 
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os casos de dificuldade de adaptação social, prin-
cipalmente entre os que apresentam sequelas. 
Também é muito comum encontrarmos situações 
em que o núcleo familiar é desorganizado e com 
sérias questões financeiras, que tornam os trata-
mentos ainda mais complicados”, completa.

Os grupos de apoio criam sensibilização emocio-
nal e propõem tarefas para explorar as dificulda-
des dos participantes. “Crianças com pouco de-
senvolvimento por pouco estímulo, por exemplo, 
já conseguiram grandes resultados participando 
desses grupos”, destaca.

Trabalho conjunto 
para uma vida mais plena 
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO É 
FUNDAMENTAL PARA QUE MÃES E 
CRIANÇAS POSSAM SUPERAR OS 
DESAFIOS DA PREMATURIDADE
Baixo peso, problemas neurológicos, cardíacos... 
As emergências podem ser muitas no dia a dia de 
um bebê que nasce prematuro. Mas, ao longo dos 
meses, podem surgir outras necessidades que, 
apesar de não parecerem urgentes, demandam 
atenção essencial para o bom desenvolvimento 
tanto da própria criança como de toda a família. 

O Serviço de Atendimento Emocional de Psico-
logia oferecido pelo Ambulatório de Prematuros 
do Instituto do Prematuro Viver e Sorrir atua nes-
se sentido. “Todo ser humano precisa de um tem-
po mínimo necessário para seu desenvolvimento 
físico, e o mesmo acontece com o psicológico. O 
terceiro trimestre de gestação é muito importan-
te tanto para a mãe quanto para o bebê. É o mo-
mento de maior preparação para a maternidade. 
Com a prematuridade, ambos são impedidos des-
se desenvolvimento”, explica o Dr. Alceu Casseb, 
Supervisor de saúde mental no Ambulatório de 
Prematuros.

De acordo com Casseb, o tempo abreviado de ma-
turação, as preocupações de um nascimento fora 
do previsto e o dia a dia desgastante na UTI podem 
afetar todos os envolvidos, com possíveis reper-
cussões na relação entre mãe e filho.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL E EM GRUPOS – 
Trabalhando apenas com psicólogos voluntários, 
o Instituto oferece grupos de apoio psicológico 
específicos para as mães e para as crianças, divi-
didos por faixa etária, além de atendimento indi-
vidual para os casos mais graves.  “Entre as mães, 
são comuns casos em que é preciso convencê-las 
sobre a importância do tratamento mesmo com 
grandes sacrifícios e poucas chances de melhora, 
por exemplo. Já entre os prematuros, são muitos 

ATUAÇÃO COLETIVA – Com um número ainda 
pequeno de voluntários nessa especialidade no 
Ambulatório, os profissionais de outras áreas tam-
bém se tornam essenciais no apoio psicológico. 
Para isso, o Dr. Alceu Casseb conduz, quinzenal-
mente, reuniões com profissionais de diferentes 
especialidades, utilizando o método Balint – que 
discute as experiências com pacientes – com o 
objetivo de desenvolver uma psicoterapia médi-
ca e a compreensão da relação médico-paciente. 
“Buscamos atuar de forma transdisciplinar, ou 
seja, mais do que colaborar entre si, queremos en-
tender as necessidades de cada paciente de forma 
integral. Dessa forma, outros especialistas podem 
não apenas encaminhar os casos mais severos 
para o atendimento, como apoiar psicologicamen-
te os pacientes durante o tratamento.”
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Além de toda a estrutura voltada às ques-
tões médicas, cujo atendimento os prematu-
ros tanto necessitam, o Viver e Sorrir mantém 
um programa de auxílio social às famílias 
que apresentam maior vulnerabilidade.

A principal ajuda é a doação de fórmula lác-
tea – composição de alto custo que garante 
a nutrição adequada aos bebês. São dez latas 
mensais por criança, administradas normal-
mente no primeiro ano de vida e, em alguns 
casos, até os dois anos. O Instituto também 
oferece apoio para os que precisam se ali-
mentar via sonda, já que a dieta industria-

Festas juninas aumentam 
arrecadações no ano e 
fazem diferença
Festas juninas promovidas por escolas particulares 
da capital e grande São Paulo têm sido um importante 
meio de arrecadação de doações para as famílias apoia-
das pelo Viver e Sorrir. 

Em 2018, os voluntários da instituição estiveram em 
festas de três escolas para receber as doações dos 
participantes: Escola Morumbi, Colégio Pueri Domus – 
Unidade Aldeia da Serra e Colégio Pueri Domus – Uni-
dade Aclimação. No total, foram 4.161 fraldas e 122 
latas de leite recebidas por meio da parceria com as es-
colas. Além disso, outra festa importante para o Viver 
e Sorrir foi a do colégio Visconde de Porto Seguro, que 
arrecadou R$ 7.500,00 para a causa.

Amor Maior – 
Dona Filhinha
No dia 24 de outubro foi realizado o 
51º evento Amor Maior – Dona Fi-
lhinha, encontro beneficente que já é 
uma tradição na sociedade paulistana, 
e tem como intuito arrecadar recursos 
para obras assistenciais. 

Pelo 4º ano consecutivo, o Viver e Sor-
rir esteve entre as entidades assisti-
das. Além de um bingo e da venda de 
bem-casados, o evento contou com 
um leilão de peças especiais que movi-
mentou os convidados. Com as ações, 
o valor arrecadado para a instituição 
chegou a R$ 35.000,00.

Conheça as  ações de destaque  promovidas pela frente de auxílio social do Instituto do Prematuro:

N O S S A S  F R E N T E S  D E  A T U A Ç Ã O

lizada nem sempre é totalmente disponibilizada pelo 
sistema público.

Entre outras doações, da mesma forma significativas às 
famílias, estão fraldas de vários tamanhos, cestas bási-
cas e até verba emergencial para transporte. 

Voluntários organizam enxovais para doar às mães com 
extrema carência.

Os assistidos também contam com apoio do Serviço 
Social, que atua em casos de desestruturação familiar, 
como violência, uso de drogas e álcool, com o intuito de 
impedir que a situação de vulnerabilidade coloque em 
risco a evolução e o tratamento dos pacientes.

Assistência 
social às 
famílias
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N O S S A S  F R E N T E S  D E  A T U A Ç Ã O

Apoio às UTIs neonatais
Buscando as melhores condições de 
atendimento a mães e bebês e, ao mes-
mo tempo, aprimorar o ensino no com-
plexo hospitalar da Escola Paulista de 
Medicina, o Viver e Sorrir tem como 
frente de atuação o apoio à Neonatolo-
gia, que ajuda a tratar um número cada 
vez maior de prematuros e a melhorar a 
qualidade da formação dos profissionais 
que atuam nas unidades hospitalares.

Esse apoio se dá por meio da captação de recursos e 
equipamentos para suprir as necessidades estruturais 
das quatro instituições especializadas em gestação de 
alto risco, que abrangem a capital e a região metropoli-
tana paulistas: Hospital São Paulo; Hospital Municipal 
Vereador José Storopolli; Hospital Estadual de Diade-
ma e Hospital Geral de Pirajussara. 

Uma ajuda fundamental que garante um atendimento 
diferenciado, que hoje é referência em todo o País.
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Mais qualidade de vida 
no dia a dia da UTI
HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSA-
RA RECEBE DOAÇÃO DE 38.000 
FRALDAS ESPECIAIS PARA PRE-
MATUROS
O Viver e Sorrir iniciou, em 2017, uma parceria 
com a Kimberly-Clark, multinacional fabrican-
te da linha de fraldas Huggies. Em reconheci-
mento ao seu trabalho, o Instituto foi incluído 
em um projeto de doação de fraldas desenvol-
vidas especificamente para prematuros, que já 
foi aplicado em outros países da América Lati-
na e ainda não foram lançadas no mercado bra-
sileiro.

Dando continuidade à iniciativa, em 2018, a 
UTI Neonatal do Hospital Geral de Pirajussara 
recebeu um lote de 38.000 unidades de fraldas, 
que foram utilizadas por cerca de 300 bebês ao 
longo de todo o ano. “Em nossa UTI, é muito 
comum que, para bebês muito pequenos, seja 
necessário adaptar fraldas de modelos maio-
res. Por isso essa ação foi ainda mais especial”, 
afirma Fabiana de Araújo da Silva, enfermeira 
do hospital.

De acordo com Fabiana, esses novos modelos 
superaram as expectativas e encantaram tanto 
as mães quanto os profissionais que trabalham 
na unidade. “Sabemos da qualidade dos pro-
dutos da Kimberly-Clark, mas nos surpreen-
demos com as novas fraldas pelo conforto que 
elas proporcionam, já que elas se adaptam ao 
tamanho dos nossos bebês, além de terem alto 
grau de absorção, prevenindo assaduras, aler-
gias e irritações. É gratificante ver empresas se 
dedicando a melhorar a qualidade de vida dos 
prematuros”, completa Fabiana. 

MAIS 88 MIL FRALDAS – Durante 2018, mais do-
ações de fraldas recebidas pelo Instituto, vindas 
de eventos, contribuintes e patrocinadores, pos-
sibilitaram que outras crianças pudessem contar 
com essa ajuda tão importante nos primeiros anos 
de vida de muitos prematuros e que, em alguns ca-
sos, acaba se tornando necessidade permanente. 
Além da doação ao Hospital Geral de Pirajussara, 
o Viver e Sorrir entregou outras 88.731 unidades 
de fraldas, distribuídas aos pacientes do Ambu-
latório de Prematuros e dos hospitais São Paulo, 
Vereador José Storopolli e Estadual de Diadema. 

Monitoramento 
ainda mais eficiente
NOVO EQUIPAMENTO PERMITE 
ACOMPANHAMENTO PROLONGADO 
E DETECÇÃO PRECOCE DE 
ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS
Sequelas neurológicas são comuns em prematuros 
de muito baixo peso ao nascer, por isso o acompa-
nhamento dos bebês é essencial para a detecção 
precoce de qualquer problema.  Em 2018, a chega-
da de um novo equipamento tornou o dia a dia na 
UTI Neonatal do Hospital São Paulo ainda mais se-
guro. A novidade foi o aparelho para a realização 
de eletroencefalograma de amplitude integrada, 
que monitora a função neurológica dos pacientes, 
exclusivo para os recém-nascidos. 

O equipamento é utilizado para avaliar a ativida-
de elétrica cerebral, identificando pacientes com 
convulsão ou alterações que possam diminuir essa 
atividade – o que possibilita uma rápida interven-
ção, quando necessário. 

“O novo equipamento permite que o monitora-
mento dos bebês seja feito por um período mais 
prolongado. Dessa forma, podemos avaliar as 
funções neurológicas de maneira contínua e atu-
armos mais prontamente quando detectamos al-
guma anormalidade. Com ele, ganhamos agilidade 
e eficiência, já que antes tínhamos que realizar o 
eletroencefalograma usando o aparelho conven-
cional do hospital”, explica Junia Sampel de Cas-
tro, médica neonatalogista da UTI Neonatal do 
Hospital São Paulo.
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98

7.735

2.042 2.003

1.220
872

348

Novos 
prematuros 
no ano:

Vidas assistidas:

Crianças

Adolescentes

22
7

2

2

5

3

1
1
1

Dentistas

Profissionais 
de saúde 
voluntários

Dermatologistas

Psicólogos

Fisiatra

Fonoaudiólogos

Neuropsicólogos

Fisioterapeuta

Psicoterapeuta

Atendimentos no 
Ambulatório de 
prematuros

POR ESPECIALIDADE:

Fisioterapia Pediatria

4
Hospital São Paulo

Hospital Municipal 
Vereador José Storopolli

Hospital Estadual 
de Diadema

Hospital Geral 
de Pirajussara

Hospitais e atendimentos 
médicos apoiados pelo 
Instituto do Prematuro
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R$ 264.529,00 +4,2%

1.275
749 476 471

276 260
108

87
18

Doações realizadas para 
crianças, familiares e 
hospitais assistidos:

a mais do que 
em 2017

Odontologia

Nutrição

Psicologia

Neurologia

Fonoaudiologia

Oftalmologia

Dermatologia

Assistência Social

Neuropsicologia

219.000
266.813 253.845 264.529

2015

Quadro evolutivo das doações do Viver e Sorrir (em R$)

2016 2017 2018

R$ 173.350,00

R$ 18.667,00 R$ 35.993,00 R$ 15.851,00126.73144
2

5.719 78

12 42 12 1 7

R$ 4.867,00 R$ 20.668,00

Doações diretas

em patrocínio de 
UTIs neonatais

em Fisioterapia, 
Oftalmologia e 
cuidados especiais

em exames e mate-
riais odontológicos

fraldas 
(unidades)

máquinas

banquetas

latas de 
fórmulas 
lácteas

Cestas 
básicas

órteses e 
parapódiuns

pares de 
palmilhas

óculos cadeira 
de banho

cadeiras 
de rodas

em vale 
transporte e 
lanches

em medicamentos 
(Hospital São Paulo 
e Ambulatório de 
Prematuros
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ROSINERY

Chegada inesperada 
e transformadora
Quem acompanhou os primeiros meses de Rosinery Vitória Souza Santos na UTI 
Neonatal do Hospital São Paulo se admira – e muito – com sua evolução. Afinal, não 
foram poucos os desafios que ela enfrentou nesses quase dois aninhos de vida.  Sua 
mãe, Pâmela, tinha leucemia, e com apenas dois meses de gestação, precisou ser in-
ternada. O quadro se agravou bastante, o que aumentou os riscos tanto para a mãe 
quanto para a bebê e exigiu que o parto fosse adiantado. Com 25 semanas, Rosi nas-
ceu pesando apenas 740 gramas, no dia 31 de maio de 2017.
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Logo nas primeiras horas, ambas tiveram paradas 
cardiorrespiratórias e, 24 horas após o nascimen-
to, Pâmela não resistiu. O quadro de Rosi também 
era bastante preocupante: além da parada car-
diorrespiratória, ela apresentava sífilis e toxoplas-
mose congênitas, infecções por fungos em toda 
a região do corpo e nos rins, teve hemorragia ce-
rebral e com poucos dias de vida passou por uma 
cirurgia no coração. 

Para agravar a situação, a bebê estava na UTI so-
zinha, sem acompanhamento familiar. Nesse mo-
mento, entrou em cena a pessoa que mudaria sua 
história: Adriana de Fátima Oliveira, tia-avó de 
Rosi, decidiu que ficaria com a menina quando fi-
cou sabendo da  situação. “Fui atrás do que podia 
ser feito e resolvi pedir a guarda provisória”, conta 
Adriana, que não imaginava que, após já ter criado 
duas filhas, na época com 22 e 18 anos, voltaria a 
cuidar de um bebê. 

Com apoio e orientação dos profissionais do hos-
pital, Adriana deu entrada nas documentações ne-
cessárias e conquistou o direito de entrar na UTI. 
A partir daquele momento, as duas nunca mais se 
separaram. “Daquele dia em diante foram quase 
6 meses indo à UTI diariamente e, de acordo com 
os médicos, minha presença ajudou muito. Apesar 
dos riscos e das dificuldades, aos poucos ela foi 
melhorando”, conta Adriana. 

Durante esse período, as novas irmãs, Ingrid e Ti-
phany, também foram autorizadas a entrar na UTI. 
“No início elas estavam inseguras, achavam que eu 
não tinha idade nem recursos para criar uma crian-
ça, ainda mais nessas condições. Mas tudo isso foi 
só até elas conhecerem a Rosi”, lembra Adriana, 
que diz não se lembrar mais de como era a vida an-
tes da chegada da bebê.  “Ela mudou a dinâmica da 
casa, transformou nossas vidas e só trouxe coisas 
boas”, afirma. 

Após a alta da UTI, começaram as consultas e tra-
tamentos no Ambulatório de Prematuros manti-
do pelo Viver e Sorrir. Durante mais de um ano, os 
compromissos eram diários, com visitas a diversas 
especialidades: neurologia, cardiologia, pediatria, 
nutricionista, fisioterapia, odontologia e muitas 
outras. Hoje, as idas à ONG variam de uma a três 
vezes por semana. 

Superando as mais otimistas das previsões, hoje 
Rosi já anda, se alimenta normalmente, vem ga-
nhando peso e evolui sem parar.

“Chegaram a me dizer 
que ela nunca andaria e 
que mal se movimenta-
ria, no entanto ela sur-
preende até os médicos 
e terapeutas. Ela é muito 
ativa, não para um minu-
to”, conta Adriana. 

Ainda é cedo para saber quais serão as possíveis 
sequelas e os próximos desafios de Rosinery. Mas 
uma coisa todos têm certeza: a família que a esco-
lheu estará sempre a seu lado, pronta para apoi-
á-la, assim como os profissionais do Instituto do 
Prematuro.
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GRAZIELE, GUSTAVO, 
LAÍS E MICHEL

Surpresa 
em dose 
quádrupla
Sônia e Neivaldo da Silva resolveram aumentar 
a família após 9 anos, mas eles nem imaginavam 
a surpresa que teriam: já no primeiro ultrassom, 
descobriram que ela estava grávida de quadrigê-
meos – uma raridade, já que casos assim só acon-
tecem com uma mulher a cada 600 mil!

“Já tínhamos um filho e pensamos que seria um 
bom momento para termos mais um. Mas jamais 
pensei que pudesse ter gêmeos. Quatro então, me 
pareceu uma loucura. Foi um susto enorme”, conta 
Sônia. 

Por ser considerada uma gravidez de risco, ela fi-
cou praticamente a gravidez toda em repouso e, 
entrando no sétimo mês, foi internada no Hospital 
São Paulo para um acompanhamento mais próxi-
mo. Como já era previsto, os bebês nasceram pre-
maturos, de 33 semanas. Graziele, Gustavo, Laís e 
Michel tinham baixo peso, mas boa saúde, e foram 
para a UTI Neonatal para monitoramento e ganho 
de peso. Graziele foi a primeira a ir para casa, com 
apenas 15 dias e, um a um, os bebês foram rece-
bendo alta. 

“Essa foi a época mais complicada. Ter que conci-
liar o cuidado com os que estavam em casa com as 
idas à UTI para estar perto dos que ainda estavam 
internados. Minha mãe e minha sogra me ajuda-
ram muito e, em 26 dias, todos estavam com a gen-
te. A casa virou uma bagunça, mas a alegria de ter 
todos comigo compensou tudo”, lembra.

A partir daí, o Viver e Sorrir passou a fazer parte 
da nova rotina de Sônia e Neivaldo, que frequen-
temente acompanhava a esposa. “Felizmente ne-
nhum dos meus filhos teve qualquer complicação, 
então nossas idas ao Ambulatório de Prematuros 
eram para o acompanhamento do desenvolvimen-
to delas em consultas e fisioterapia”, destaca. 

De acordo com Arthur Santos, fisioterapeuta do 
Ambulatório de Prematuros, o acompanhamento 
de um fisioterapeuta, mesmo em casos sem alte-
rações significativas ou transtornos, é fundamen-
tal para um trabalho de prevenção e promoção da 
saúde. “Nosso intuito é orientar pais e cuidadores 
para garantir que todos saibam as melhores for-
mas de posicionar a criança, carregá-la e até de 
brincar e, assim, contribuir para o seu melhor de-
senvolvimento”, explica.

Sônia conta que outro apoio importante que ela 
encontrou no Instituto foi o atendimento odon-
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tológico, feito periodicamente desde quando eles 
eram bebês –  e que segue até hoje. Graziele, Mi-
chel e Laís inclusive usam aparelho ortodôntico 
patrocinado pelo Viver e Sorrir, que também cus-
teia todos os exames e procedimentos de manu-
tenção necessários.

E se os custos com fraldas e leite já são altos para 
quem tem apenas um bebê, para quem ganha qua-
tro de uma vez, a preocupação aumenta na mesma 
proporção. Nesse ponto, mais uma vez, o Instituto 
fez a diferença na vida da família.

“Sem esse apoio, não te-
ríamos condições de pro-
porcionar a qualidade de 
vida e os meios para eles 
se desenvolverem da me-
lhor forma possível”, destaca. 

Hoje, o quarteto já está com 18 anos, todos forma-
dos no Ensino Médio! As visitas ao Ambulatório 
são mais raras, mas fica a lembrança daquela que 
foi praticamente a segunda casa da família duran-
te os primeiros anos dos quadrigêmeos. “Foi um 
grande alívio e uma satisfação saber que meus fi-
lhos receberiam um tratamento diferenciado, uma 
atenção especial que a grande maioria dos prema-
turos não tem acesso. Tenho uma gratidão enorme 
pelo Viver e Sorrir e pelos profissionais que traba-
lham com tanto amor e dedicação”, diz Sônia.
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D E M O N S T R A T I V O S  F I N A N C E I R O S Instituto do Prematuro - Viver e Sorrir 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

ATIVO 31/12/18 31/12/17

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  156.772  125.600 

Adiantamentos diversos  8.647  6.582 

Despesas antecipadas  121  132 

 165.540  132.314 

Não circulante

Imobilizado  145.747  168.069 

Intangível  166  - 

 145.913  168.069 

Total do ativo  311.453  300.383

31/12/18 31/12/17

Superávit / (déficit) do exercício  17.910  29.833 

Resultado abrangente total  17.910  29.833 

PASSIVO 31/12/18 31/12/17

Circulante

Obrigações trabalhistas  42.518  41.487 

Contas a pagar  10.688  17.102 

Obrigações tributárias  31  - 

 53.238  58.589 

Não circulante

Bens a realizar  12.316  13.805 

Patrimônio Social

Patrimonio social  227.988  198.156 

Superávit/(déficit) do exercício  17.910  29.833 

 245.899  227.988 

Total do passivo  311.453  300.383 

Balanços patrimoniais (em reais)

Demonstrações de resultados abrangentes (em reais)

Demonstrativos financeiros auditados pela BDO RCS Auditores Independentes com parecer emitido sem ressalvas.
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Instituto do Prematuro - Viver e Sorrir 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

31/12/18 31/12/17

Receitas com doações  715.931  719.422 

Receitas com trabalhos voluntários  158.170  183.762 

Receitas com gratuidades  264.530  253.845 

Receitas operacionais  1.138.630  1.157.029 

Despesas operacionais

Despesa com pessoal e encargos  (295.965)  (286.641)

Despesas administrativas e gerais  (365.880)  (354.827)

Despesas tributárias  (2.357)  (14.845)

Despesa de depreciação  (27.240)  (26.489)

Despesas com trabalhos voluntários  (158.170)  (183.762)

Despesas com gratuidades  (264.530)  (253.845)

 (1.114.140)  (1.120.409)

Superávit / (déficit) operacional antes do resultado financeiro  24.490  36.620 

Receitas financeiras, líquidas  (6.580)  (6.787)

Superávit / (déficit) do exercício  17.910  29.833 

Patrimônio 
social

Superávits 
acumulados

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2016  230.683  (32.527)  198.156 

Aumento do patrimônio social por incorporação de superávit acumulado  (32.527)  32.527  -   

Déficit do exercício  -    29.833  29.833 

Saldo em 31 de dezembro de 2017  198.156  29.833  227.988 

Aumento do patrimônio social por incorporação de superávit acumulado  29.833  (29.833)  -   

Déficit do exercício  -    17.910  17.910 

Saldo em 31 de dezembro de 2018  227.988  17.910  245.899 

Demonstrações de resultados
(em reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio social 
(em reais)

D E M O N S T R A T I V O S  F I N A N C E I R O S

Demonstrativos financeiros auditados pela BDO RCS Auditores Independentes com parecer emitido sem ressalvas.
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Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/18 31/12/17

Resultado do exercício  17.910  29.833 

Ajustes por:

Depreciação  27.240  26.489 

Variação nos ativos e passivos

(Aumento)/redução nos ativos em

Impostos a recuperar  -    2.856 

Adiantamentos diversos  (2.065)  (6.582)

Despesas antecipadas  11  12 

Aumento/(redução) nos passivos em

Obrigações trabalhistas  31  (1.793)

Obrigações fiscais  1.031  10.203 

Contas a pagar e outras despesas  (6.414)  (31.006)

Bens a Realizar  (1.489)  13.805 

Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais  36.255  43.817 

Fluxo de caixa de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado  (4.918)  (18.295)

Aquisição de intangível  (166)  -   

Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento  31.172  25.522 

Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa 

Caixa equivalente de caixa em 1º de janeiro  125.600  100.078 

Caixa equivalente de caixa em 31 de dezembro  156.772  125.600 

 31.172  25.522 

Demonstrações dos fluxos de caixa (em reais)

Instituto do Prematuro - Viver e Sorrir 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017

D E M O N S T R A T I V O S  F I N A N C E I R O S

Demonstrativos financeiros auditados pela BDO RCS Auditores Independentes com parecer emitido sem ressalvas.
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N O S S O S  A P O I A D O R E S

Nossa história com a prematuridade começou há 
mais de 15 anos, quando minha esposa, Liliana, 
estava fazendo um mestrado na disciplina de Pe-
diatria Neonatal. Ela foi a primeira a se apaixonar 
pela causa e seu entusiasmo me contagiou.

Nessa mesma época, conhecemos o lindo trabalho 
realizado pelo Viver e Sorrir, e promovemos o pri-
meiro de dez jantares beneficentes no Rosa Rosa-
rum, casa de eventos que pertencia à família.

Ao longo desses anos, sempre estivemos próxi-
mos, acompanhando a evolução da instituição, e 
a atuação dos profissionais continua me surpre-
endendo. O engajamento, a excelência e o amor 
que dedicam a cada uma das crianças faz com que 
tenhamos certeza de que elas estão recebendo o 
melhor atendimento possível.

Um exemplo disso é a busca constante pelo apri-
moramento não apenas dos tratamentos, mas 
também do modelo de abordagem de cada caso. 
Nesse sentido, o atendimento transdisciplinar 

merece um destaque especial. Cada bebê que che-
ga é tratado de forma integrada por todas as es-
pecialidades envolvidas no caso, e essa dedicação 
é um imenso diferencial para o desenvolvimento 
das crianças no nosso ambulatório.

Esse trabalho tão sério e relevante para a popula-
ção só é possível graças a doações. Desde o início, 
é dessa forma que o Viver e Sorrir viabiliza cada 
atendimento, por isso convido empresas e pessoas 
físicas a conhecerem esse projeto. Tenho certeza 
de que, assim como eu, todos vão se encantar e en-
tender que cada contribuição faz toda a diferença!

“O engajamento, a ex-
celência e o amor que 
dedicam a cada uma 
das crianças faz com 
que tenhamos certeza 
de que elas estão rece-
bendo o melhor aten-
dimento possível.”

Marcelo Takaoka é 
diretor-presidente da 
Takaoka Desenvolvi-
mento Imobiliário e 
apoiador do Viver e 
Sorrir.
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Doações 
em dinheiro
 Contribuições via 

boletos mensais, 
semestrais ou anuais

 Doações por débito 
ou crédito via Pag 
Seguro

 Depósitos ou transfe-
rências bancárias de 
qualquer valor

Bazar
 Itens de apoio aos 

pacientes e familia-
res: fórmula láctea, 
fraldas, enxovais, 
berços, carrinhos de 
bebê, cestas básicas, 
roupas e calçados 
(adultos e infantis), 
brinquedos, livros 
etc. 

 Produtos para o pre-
paro de lanches aos 
pacientes em aten-
dimento: biscoitos, 
sucos, café, açúcar, 
pães, frutas etc.

FAÇA SUA DOAÇÃO. NOSSOS PROJETOS SÓ ACONTECEM GRAÇAS A VOCÊ. 

Eventos 
com renda 
revertida

 Aniversários, casa-
mentos, batizados e 
outros com presentes 
revertidos em doa-
ções de fundos ou 
itens específicos para 
o Instituto do 
Prematuro 

 Empresas também 
podem apoiar com 
eventos corporativos, 
festas ou campanhas 
institucionais reverti-
das para a causa

Doação de 
produtos e 

serviços
 Produtos ou serviços 

para manter o traba-
lho desenvolvido pelo 
Instituto

 Equipamentos para 
as unidades neona-
tais dos hospitais 
apoiados e Ambula-
tório de Prematuros



(11)5571-9277 Rua Dr. Diogo de Faria, 764 | 
Vila Clementino | São Paulo/SP
atendimento@institutodoprematuro.org.br


