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“Nascemos para atender 

casos em que os bebês 

prematuros de risco e 

suas famílias precisam de 

assistência especializada e 

apoio social para garantir 

saúde e qualidade de vida”.
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Viver e Sorrir



Palavra do Conselho
1.1 Carta Dr. Benjamin Israel Kopelman

“O cuidado com o bebê deve ter início na 

sala de parto. Particularmente, considero 

o primeiro minuto o mais importante 

em sua vida: se não for atendido 

de forma correta, poderá acarretar 

sequelas e danos irreversíveis.”

Quando fundamos o Viver e Sorrir, em 2004, sabíamos o 
quanto poderíamos auxiliar a vida dos prematuros nascidos 
nos quatro hospitais ligados à Escola Paulista de Medicina. 
Ingressam no ambulatório 100 pacientes novos por ano, 
cuidados por nossa equipe multiprofissional. Atualmente, 
cerca de 1.000 crianças, a maioria nascidas com menos de 
1.500 gramas, são acompanhadas até os 20 anos de idade. 

O cuidado com o bebê deve ter início na sala de parto. 
Particularmente, considero o primeiro minuto o mais 
importante em sua vida: se não for atendido de forma correta, 
poderá acarretar sequelas e danos irreversíveis. Pensando 
nisso, após uma recente reforma doada pelo Viver e Sorrir, 
proporcionamos ao Hospital São Paulo, uma UTI neonatal 
que é utilizada por profissionais altamente qualificados e 
experientes. 

Além disso, nos primeiros dias de vida, cuidamos do 
prematuro como um todo: são mais de onze especialidades 
dentro do Ambulatório de Prematuros para cuidar do 
desenvolvimento em diversas frentes, o que faz toda a 
diferença. Sabemos também que o apoio aos familiares 
contribui para a continuidade ao tratamento dessas crianças 
e, por isso, oferecemos vale transporte, fórmulas lácteas, 
cadeiras de rodas, óculos, órteses, medicamentos, fraldas, 
aparelhos ortodônticos, entre outros. 

Para realizarmos esse trabalho com maestria, contamos com 
profissionais qualificados e que trabalham com todo amor 
e dedicação. Também recebemos residentes, formados em 
fase de especialização, mestrandos e doutorandos, que nos 
ajudam a fazer um trabalho de qualidade e a desenvolver 
pesquisas para melhorar cada vez mais a qualidade de vida 
dos prematuros. 
Compartilho um caso para dar dimensão da importância deste 

trabalho: existe uma enfermidade grave e muito comum 
entre prematuros chamada Retinopatia da Prematuridade. 
Se não tratada de forma correta, pode levar à cegueira. 
Graças ao apoio dos profissionais da oftalmologia da UNIFESP 
que atendem as crianças acolhidas no Ambulatório, zeramos 
os casos da doença em nossos pacientes.

Prestamos um atendimento humanizado com uma equipe 
altamente qualificada, desenvolvendo um projeto único em 
nosso meio.  Avaliamos o paciente por meio de reuniões 
contínuas, onde são discutidos quadros clínicos das crianças, 
bem como as condutas a serem modificadas ou seguidas 
para uma melhor evolução. 

O trabalho realizado também melhorou nitidamente o 
desenvolvimento psicomotor e a qualidade nutricional dos 
prematuros, diminuindo o índice de morbi-mortalidade. 

Tenho convicção que este é um trabalho que continuará 
com indicadores cada vez melhores. No entanto, sustentar 
financeiramente nossas atividades é sempre uma batalha, 
o que nos faz continuamente organizar campanhas para 
captação de recursos. Contamos com vosso apoio.

Prof. Dr. Benjamin Israel Kopelman é um dos fundadores do 
Viver e Sorrir – Grupo de Apoio ao Prematuro.

Médico Pediatra e Professor Emérito da Escola Paulista de 
Medicina (Unifesp), especializou-se, em Neonatologia, criando 
o Ambulatório de Prematuros do Hospital São Paulo, em 1981. 
Foi Fundador da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Desde 
1963 dedica sua carreira à Disciplina de Pediatria Neonatal da 
Universidade e ao desenvolvimento do atendimento de vidas 
prematuras. 
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Palavra do Conselho
1.2 Carta Roberto Miranda de Lima

“A ONG Viver e Sorrir deseja crescer 

e ampliar seu alcance e atuação. E 

temos, cada vez mais, credibilidade 

perante nossos doadores para isso. 

Nosso desejo é que todos possam 

acompanhar de perto o andamento 

dos nossos projetos e a maneira como 

são utilizados os recursos recebidos.”

Dar assistência para os bebês prematuros e suas famílias 
é a nossa principal missão. Pensando no futuro do Viver e 
Sorrir e em nosso grande desejo de continuar e expandir 
nossa atuação tivemos, em 2016, um ano em que 
direcionamos esforços para melhorar nossa estrutura, 
nossos controles e processos.

E conquistamos, com isso, marcos importantes: 
conseguimos afirmar com tranquilidade que o Viver e 
Sorrir cumpre com rigor a legislação contábil e fiscal do 
terceiro setor. Nossas contas são anualmente auditadas 
por empresas independentes e reconhecidas no mercado. 

Além disso, conquistamos certificações importantes e 
que garantem a legitimidade do nosso trabalho, além de 
nos permitir participar de editais públicos e privados. A 
certificação de OSCIP – Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, por exemplo, traz a chancela de 
uma organização reconhecida pelo poder público. Já, o 
certificado CMDCA -SP nos garante uma possibilidade de 
atuar, propor e acompanhar políticas públicas em prol 
das crianças e dos adolescentes. 

Esta conquista de maior transparência e controles 
internos, além de nosso time de backoffice cada vez mais 

estruturado e robusto, nos permitirão seguir e avançar 
nessa trajetória de sucesso que tivemos até aqui.

A ONG Viver e Sorrir deseja crescer e ampliar seu alcance 
e atuação. E temos, cada vez mais, credibilidade perante 
nossos doadores para isso. Nosso desejo é que todos 
possam acompanhar de perto o andamento dos nossos 
projetos e a maneira como são utilizados os recursos 
recebidos.

Nas páginas a seguir, apresentamos em detalhes o que 
o Viver e Sorrir, com o valioso apoio de voluntários, 
médicos, instituições e poder público têm feito para 
tornar a vida dos prematuros e suas famílias melhor. 
Seguimos em frente!

--

Roberto Miranda de Lima é engenheiro e apoiador do Viver e 

Sorrir desde 2007. Antes tesoureiro, tornou-se presidente da 

ONG em 2016.

Relatório Anual 2016 Viver e Sorrir
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02.SOBRE  A

PREMATURIDADE
Os dados são alarmantes: segundo a Organização 

Mundial da Saúde - OMS, em todo o mundo, por 

ano, nascem 15 milhões de prematuros - bebês 

nascidos com menos de 37 semanas de gestação -, 

porém cerca de 1 milhão não consegue sobreviver.

E esse número tem aumentado.

O Brasil ocupa o ranking dos 10 países com maior número de bebês prematuros, cerca de 330 mil 

casos/ano. Isto é o retrato de um importante problema de saúde pública, tanto que cerca de 40% dos 

óbitos infantis, no primeiro ano de vida, estão relacionados à prematuridade.

Prematuros são bebês muito frágeis, justamente porque ainda não estavam preparados para vir ao 

mundo. Possuem dificuldade para mamar, maior propensão para doenças respiratórias, cardíacas, 

oftalmológicas, meningite, hemorragia intracraniana, anemia, entre outros. E estas questões podem 

acompanhar o bebê até a vida adulta. O Viver e Sorrir – Grupo de Apoio ao Prematuro é uma 

organização sem fins lucrativos, 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, principalmente os considerados de muito baixo e 

extremo baixo peso (menos de 1.500 e 1.000 gramas, respectivamente), com o intuito de aumentar as 

chances de sobrevida e reduzir a ocorrência de sequelas provenientes dessa condição.
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Melhorar a saúde e a qualidade 

de vida de crianças e adolescentes 

prematuros no Brasil, por meio do 

apoio ao tratamento médico

e auxílio social às famílias.

PROPÓSITO
NOSSO
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TEMPO
03.LINHA DO

2004 | Nasce o Viver e Sorrir

A ONG foi criada pelos pediatras Benjamin Kopelman e Ana 

Lucia Goulart para oferecer maior assistência aos prematuros 

de baixa renda nascidos no Hospital São Paulo, localizado na 

capital do estado. Nessa época, o foco foi a ampliação do 

trabalho já oferecido pelo ambulatório de prematuros do 

hospital, que já contava com uma equipe multidisciplinar 

com atendimento de Pediatra, Neurologista, Fonoaudiólogo 

e Fisioterapeuta. 

Contando com o apoio financeiro do Hospital Santa Joana, 

as famílias dos prematuros passaram a receber doações de 

medicamentos, alimentos, exames, transporte, próteses e 

outros materiais aos quais não tinham acesso anteriormente. 

2005 | O Viver e Sorrir continua com seu trabalho 
e comemora o primeiro aniversário com um jantar 
beneficente no Espaço Rosa Rosarum. O evento teve tanto 
sucesso que aconteceu anualmente até o fechamento 
da casa, em 2014. Com arrecadação anual garantida a 
organização consegue ampliar as suas atividades.

2006 | Com a chegada da Dra. Liliana Takaoka, a 
Odontopediatria passa a fazer parte das especialidades 
oferecida aos pacientes. 

2007 | Com o apoio do Vereador Gilberto Natalini, 
foi instituído o dia 14 de março como Dia Municipal 
em Atenção ao Prematuro (Lei nr. 14568/23/10/2007). 
No mesmo ano, a Psicologia é integrada à equipe de 
atendimento multidisciplinar do Ambulatório.

2008 |  Realização da 1ª Festa do Dia do Prematuro, uma 
celebração para as crianças atendidas no Ambulatório de 
Prematuros com direito a guloseimas, brinquedos e muitas 
atividades de recreação. 

2009 |  A odontologia recebe um reforço com a chegada 
do tratamento com Reabilitação Neuro Oclusal (RNO). Com 
isso, o tratamento passa a ser referência na organização. 

2010 | Reforma do Ambulatório de Prematuros a partir 
do apoio financeiro do Hospital e Maternidade Santa 
Joana. O espaço passou a contar com maior número de 
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salas, novos equipamentos para atendimento pediátrico 
e odontológico, espaço dedicado para fisioterapia e 
criação de uma copa e cozinha para preparo de pequenas 
refeições, para os pacientes e suas famílias, além de um 
bazar permanente com produtos recebidos por meio de 
doações, como enxovais, roupas, livros e brinquedos.

2011 | Inauguração das salas para atendimento   
oftalmológico, com todos os equipamentos necessários 
para a consulta das crianças e adolescentes atendidos pelo 
Viver e Sorrir. A especialidade é incorporada ao quadro de 
atendimento, e já no primeiro ano atende 6 mil pacientes.

2012 |  A partir do apoio financeiro de Chella e Moise Safra, 
a Unidade Neonatal do Hospital São Paulo, um dos mais 
importantes polos formadores de profissionais de saúde do 
país, é reformada pelo Viver e Sorrir. A área física dobrou de 
tamanho, permitindo a ampliação de 25 para 31 leitos, novos 
equipamentos e nova divisão do atendimento 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, possibilitando que os pacientes 
tenham uma dieta personalizada, e a especialidade de 
Fisiatria, onde os pacientes recebem uma avaliação mais 
precisa, em casos de indicação de órteses, próteses e 

outros recursos, para que melhore sua capacidade motora, 
cognitiva e neurológica.

Ao todo já são 10 especialidades oferecidas aos prematuros: 
Fisiatria, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Neurologia, 
Nutrição, Odontologia, Oftalmologia, Pediatria, Psicologia 
e Serviço Social.

2013 | Início de uma parceria com laboratório TEA-MACK da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, referência na detecção 
precoce do Transtorno do Espectro do Autismo - TEA. 

2014 | A crescente demanda motivou a instituição 
a aumentar a sua estrutura física. Novamente com 
o patrocínio do Hospital Santa Joana, a ONG ganha 
salas específicas para Assistência Social, Esterilização 
Odontológica, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia, além 
das áreas administrativas do ambulatório e da própria 
Organização. 

2015 e 16 | – A chegada de novos membros à gestão da 
organização traz uma visão mais corporativa. Com isso, 
processos ficam mais eficientes, controles mais precisos 
e a equipe administrativa mais robusta. O objetivo é 
preparar a ONG para captar cada vez mais recursos e 
seguir sua trajetória de crescimento.
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109 1317
novos 

prematuros 

no ano de 

2016

vidas 

assistidas 

em

 2016

S E N D O :

966 CRIANÇAS

351 
ADOLESCENTES
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NÚMEROS
04.2016 EM

2 4  P R O F I S S I O N A I S  D E 

S A Ú D E  V O L U N TÁ R I O S :

Q U A N T I D A D E 

D E  C O N S U L TA S 

E F E T U A D A S  E M 

2 0 1 6  D E N T R O  D O 

A M B U L ATÓ R I O

Q U A N T I D A D E

D E  C O N S U L TA S

C O M  P E D I AT R A S
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Fonoaudiólogos

Dermatologistas
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Dentistas
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Dermatologistas

Horas Semanais
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HOSPITAIS

HOSPITAL SÃO PAULO 

HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR 
JOSÉ STOROPOLLI 

HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA 

HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA

TEMOS 4 HOSPITAIS 
AFILIADOS À UNIFESP

Relatório Anual 2016 Viver e Sorrir



TOTAL DE DOAÇÕES REALIZADAS

R$ 230.528,17

Órteses – 4 un.

Parapódiuns – 2 un.

Palmilhas – 44 un.

Óculos – 8 un.

Andadores – 3 un.

Cadeira de banho ou de 
Posicionamento – 2 un.

Cadeiras de rodas – 4 un.

 

R$ 3.725,00 
149 Pacotes

 R$ 3.034,30 | 35 Cestas

 R$ 560,73

 R$ 15.735,09

R$ 174.285,98
12.910 Latas

 R$33.187,07

Cestas Básicas

Lanches p/ Pacientes

Fraldas

Fórmulas
Lácteas

Medicamentos / Sup.Diário

Aparelhos
Ortopédicos/Oftalmológicos
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ATUAÇÃO
05.NOSSAS FRENTES DE

E S P E C I A L I DA D E S 

P R E S E N T E S N O 

A M B U L ATÓ R I O D E 

P R E M AT U R O S:

PEDIATRIA

NEUROLOGIA

OFTALMOLOGIA

FISIATRIA

FONOAUDIOLOGIA

FISIOTERAPIA

ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

NEUROPSICOLOGIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

NUTRIÇÃO 

DERMATOLOGIA 

5.1 - APOIO AO AMBULATÓRIO DE PREMATUROS

Uma das frentes de trabalho do Viver e Sorrir é apoiar o 

Ambulatório de Prematuros da UNIFESP. Desde a nossa 

chegada, em 2004, o ambulatório teve sua estrutura 

física ampliada, aumentou a quantidade de especialistas e 

adquiriu novos equipamentos.

Nossos prematuros podem contar com uma equipe 

multidisciplinar especializada e que cuida do paciente desde 

a alta hospitalar até o final da adolescência. A excelência 

do atendimento faz com que a ONG Viver e Sorrir, seja 

reconhecida como referência nacional em qualidade. Para 

nós, o mais importante é manter o tratamento dos pacientes 

da melhor forma possível e para isso acompanhamos caso a 

caso de forma próxima e cuidadosa.

Esse modelo de tratamento e acompanhamento dos 

prematuros até a adolescência é único no país e atrai 

diversos profissionais para troca de experiências, formação 

e pesquisa. Queremos incentivar a multiplicação dessa 

estrutura para outras instituições.

Relatório Anual 2016 Viver e Sorrir
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UM DIFERENCIAL: 
O ATENDIMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO

Uma importante especialidade que faz o diferencial na 

vida dos pacientes é o atendimento Fisioterapêutico, 

iniciado logo após a alta hospitalar.

Dentro do Ambulatório de Prematuros, a primeira 

consulta ocorre com o Pediatra que, ao avaliar o paciente, 

consegue fazer os devidos encaminhamentos, incluindo a 

fisioterapia.  Nesta especialidade, utiliza-se o método de 

intervenção precoce para bebês de alto risco, baseado 

no conceito neuroevolutivo Bobath. Nele, os bebês são 

tratados antes mesmo de receberem um diagnóstico, o 

que minimiza ou até evita possíveis sequelas decorrentes 

da prematuridade. 

O tratamento precoce promove aos bebês maior interação 

com o meio em que vivem, estimula o encéfalo dos bebês, 

em um período considerado altamente benéfico, no 

qual o órgão possui maior plasticidade e consegue se 

reorganizar e se desenvolver, a fim de minimizar ou até 

evitar sequelas maiores como, por exemplo, a Paralisia 

Cerebral.   

No Viver e Sorrir, a equipe de fisioterapia é composta 

por um profissional cedido pelo Hospital São Paulo e 

uma voluntária. O atendimento é sempre feito com o 

acompanhamento dos pais ou responsáveis, que possuem 

a tarefa de observar atentamente os estímulos e repeti-

los com frequência em suas casas. O sucesso terapêutico 

do tratamento depende muito dessa parceria entre os 

pais e os profissionais do Ambulatório.

Viver e Sorrir Relatório Anual 2016



FAMÍLIAS
5.2ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS

Ter um bebê prematuro pode desestabilizar a vida da família, o que põe em risco o tratamento dos pequenos. 

Por isso, a assistência social às famílias é uma frente de atuação essencial.  

Nela, realizamos doações de fórmulas lácteas, cestas básicas, fraldas, cadeiras de rodas, óculos, órteses, 

medicamentos, aparelhos ortodônticos e o que mais for necessário para dar o apoio que a família precisa 

para conseguirem manter o tratamento dos prematuros.

O objetivo desta atuação é maior do que doações materiais. Buscamos acolher e apoiar as famílias, para que 

consigam estruturar suas vidas.

Viver e Sorrir
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O BAZAR INTERNO 
PERMANENTE

O bazar só existe graças ao envolvimento e engajamento 

das nossas voluntárias, como Elza Iório Alonso, Ex-

Bancária Aposentada que, há 14 anos dedica dois dias da 

semana ao trabalho voluntário no Viver e Sorrir. 

Ela e mais cinco voluntárias organizam todas as doações 

recebidas na Instituição. Separam, categorizam, 

higienizam e embalam. Nada é desperdiçado, o que não 

serve para o Viver e Sorrir é encaminhado para outras 

instituições.

Após esse processo, os produtos são vendidos em um 

bazar interno, para as famílias assistidas pela instituição, 

a preços muito abaixo dos praticados pelo mercado. 

O produto da venda é utilizado para a aquisição de 

benefícios como órteses, próteses, óculos, cadeiras de 

rodas e outros itens de insumos como medicamentos etc. 

Além do apoio com o bazar, o grupo de voluntários ajuda com: 

- Banco de dados;  

- Atividades externas (Ex.: correios, farmácias, retirada 

de doações, entre outros); 

- Feiras e Eventos. 

 

Como representante do grupo de voluntárias, Elza conhece 

as necessidades da ONG e deixa o convite para todos que 

quiserem apoiar o Viver e Sorrir com sua força de trabalho 

voluntário. Ela garante que será uma experiência incrível. 

Viver e Sorrir Viver e SorrirRelatório Anual 2016
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Um dos grandes desafios da ONG é ajudar a aprimorar o 

atendimento médico oferecido aos pacientes prematuros 

dentro das UTIs Neonatais dos hospitais afiliados à UNIFESP. 

O apoio do Viver e Sorrir acontece por meio de doações 

de equipamentos e materiais, reformas nos espaços e 

capacitações dos profissionais. 

Um exemplo disso é a capacitação oferecida aos 

neonatologistas, da UNIFESP, para a utilização do ultrassom 

cardíaco, conhecido como ecocardiograma. Ao todo, foram 

mais de 100 especialistas capacitados. 

Nas últimas três décadas, em diversos países do mundo, 

aumentou o uso do aparelho à beira do leito, já que não 

é um método invasivo, seu uso é feito à beira do leito e 

sem necessidade de transporte, executado em tempo 

real - no momento em que o recém-nascido necessita do 

acompanhamento. Além disso, pode auxiliar o diagnóstico 

e o acompanhamento terapêutico de cenários clínicos 

frequentes na UTI neonatal e que apresentam elevada taxa 

de morbimortalidade.

Outro grande desafio no atendimento hospitalar dos 

prematuros é avaliar sua função cerebral, principalmente 

dos pacientes que desenvolvem encefalopatia hipóxico-

isquêmica no nascimento – falta de oxigênio no cérebro – 

já que esse grupo apresenta maior risco de convulsões não 

detectadas pelo exame clínico. 

Em 2016, a ONG Viver e Sorrir possibilitou a chegada de 

um novo aparelho de Eletroencefalograma de Amplitude 

Integrada – o EEG, que permite um diagnóstico mais rápido, 

já que também pode ser usado na beira do leito, pelo 

próprio médico que cuida o bebê e em tempo real. O médico 

consegue, portanto, acompanhar a evolução do caso e 

tomar as melhores decisões. 

Além da doação do equipamento, o Viver e Sorrir patrocinou 

durante o ano de 2016 um curso de capacitação para o seu 

uso. Como resultado, a prática passou a ser incorporada ao 

dia a dia dos médicos do hospital.

5.3APOIO ÀS UTIS NEONATAIS

Relatório Anual 2016 Viver e Sorrir
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É por meio do colostro, que as mães passam os anticorpos 

necessários para auxiliar o sistema imunológico do bebê”,

afirma a Dra. Cecilia Maria Draque, responsável pelo 

programa. 

Muitos prematuros, principalmente os nascidos antes de 34 

semanas, não conseguem mamar no seio da mãe e, para 

que possam ser alimentados com esses ricos nutrientes, 

contam com o apoio do serviço de banco de leite humano. 

O Viver e Sorrir – Grupo de Apoio ao Prematuro possui um 

projeto para estruturar os postos de coleta dos hospitais: São 

Paulo, Hospital Municipal Vereador José Storopolli, Hospital 

Estadual de Diadema e Hospital Geral de Pirajussara, e 

busca patrocínio para concretização deste.

POSTOS DE COLETA 
DE LEITE HUMANO
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- FAVORECE O VÍNCULO MÃE-FILHO ;

- ESTIMULA O ALEITAMENTO MATERNO;

- FAVORECE A ALTA HOSPITALAR MAIS 

RAPIDAMENTE;

- REDUZ O ESTRESSE E A DOR DO

RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO;

- ACOLHE AS FAMÍLIAS;

- FAVORECE O CONTROLE DOS ESTÍMULOS 

AMBIENTAIS E SENSORIAIS ADEQUADOS AOS 

RECÉM-NASCIDOS;

MÉTODO

CANGURU
É um modelo de assistência ao recém-nascido prematuro internado na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. O método 

surgiu no final dos anos 1970, em Bogotá, na Colômbia.

No Brasil, nos anos 2000, foi reconhecido como uma assistência extremamente benéfica ao desenvolvimento do bebê e 

incorporado como política de saúde pelo Ministério da Saúde. 

A Dra. Marina Moraes Barros, docente do Ambulatório de Prematuros e responsável pelo método Canguru no Hospital 

São Paulo, afirma que o contato pele com pele da mãe e o bebê prematuro trás uma série de benefícios, como: 

“Esse procedimento faz 

parte da política de cuidado 

humanizado, que cuida do paciente de 

forma multidisciplinar e tem atenção 

voltada também para a sua família” 
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3

2

1
Estabilização do bebê internado na UTI 
neonatal: é a fase de estabilização, onde 
ocorre o controle de sua temperatura 
corporal e da alimentação (mesmo que 
por sonda); 

Chegada no Método Canguru: é fase em que 
pedimos para que a mãe fique o maior tempo 
possível com o bebê para que o conheça, entenda 
suas necessidades, e ocorra a troca de contato

Ganho de peso: nessa fase, com a mãe 
passando mais tempo com seu bebê, a 
equipe médica acompanha o prematuro 
até que alcance 2.500g.

Dentro das UTIs Neonatais dos hospitais afiliados existem salas 

específicas para que o método canguru seja aplicado. 

Como próximo passo, buscamos um patrocinador que forneça o 

uniforme para aplicação do método contendo: aventais (modelo 

verão e inverno), faixas para sustentação do bebê e mantas para 

diminuição de estímulos visuais que são utilizadas em cima das 

incubadoras. 

“O método Canguru tem o objetivo de promover o desenvolvimento da 

criança. Queremos que os prematuros nascidos com baixo e baixíssimo 

peso tenham uma vida com qualidade e feliz”, completa.

O MÉTODO CONSISTE EM 3 ETAPAS:
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A VISÃO DE FORMADORES DE OPINIÃO DA ÁREA MÉDICA 

SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO VIVER E SORRIR

“Considero que a ONG “abraça” o 

prematuro e sua família na sua 

totalidade. Profissionais envolvidos, 

engajados e comprometidos com cada 

caso tornam esse modelo único e que 

deve servir de exemplo”

Uma das principais missões da ONG é fazer com que esse modelo de atendimento aos bebês prematuros possa impactar a vida 
de muitas famílias. 

Temos muito orgulho em receber depoimentos positivos de profissionais tão qualificados quanto a Dra. Soraia Tahan, 
gastroenterologista pediátrica e professora adjunta do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo - Escola 
Paulista de Medicina - UNIFESP-EPM. 

A médica se diz grande fã do trabalho desenvolvido pela organização, afirmando que o modelo único de atendimento 
multidisciplinar eleva o patamar de assistência aos prematuros no Brasil. “Olhar o paciente por diversos ângulos, com o carinho, 
atenção, empenho e cuidado faz com que a família se sinta segura com o atendimento oferecido”, afirma.

Pacientes de alta complexidade recebem tratamento diferenciado e todo aporte necessário para continuarem. Se não fosse a 
assistência oferecida pela ONG para famílias em situações de vulnerabilidade social, grande parte teria dificuldade em manter um 
tratamento altamente especializado, o que comprometeria negativamente a saúde e vida desses prematuros.

Dra. Tahan se diz muito feliz em poder acompanhar pacientes oriundos da organização, pois sabe que independente da 
complexidade do tratamento, os profissionais do ambulatório, sempre fazem todos os esforços para oferecer o melhor para a 
saúde e bem-estar do prematuro. “Só tenho elogios ao serviço prestado e me sinto lisonjeada para falar a respeito”, completa.
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6.Nossas Crianças
A história de vida da pequena, grande Laura Mariany

Superação sempre esteve presente na vida de Laura Mariany, 
sua vontade de viver e superar os desafios que a vida lhe deu 
são um exemplo de coragem e força.  Sua mãe, Katte da Silva, 
conta que a gestação de Laura foi bastante agitada e que no 
início teve pouco cuidado médico. 

Katte descobriu a gravidez em torno da 16ª semana, desde 
então o acompanhamento foi feito com profissionais da 
Unidade Básica de Saúde – UBS. Apenas na 28ª semana de 
gestação ela conseguiu uma consulta com um obstetra em um 
hospital e, ao se queixar de dor e de muita perda de líquido, a 
médica pediu para que ela tivesse paciência e que tudo ficaria 
bem. No mesmo dia, à noite, Katte sentiu muita dor e voltou 
para o hospital. Após os exames iniciais, descobriu que estava 
há 14 horas em trabalho de parto. 

Laura nasceu dois dias depois dessa consulta, com 29 semanas, 
pesando apenas 1.265 gramas - considerada uma bebê de 

altíssimo risco. Frágil e com o coração e os pulmões ainda em 
formação, permaneceu internada por 57 dias. 

Durante esse período, Laura lutou bravamente para viver, 
teve hemorragia, nasceu com Aplasia Cutis Congênita, doença 
caracterizada por ausência de pele, no seu caso na cabeça, 
deixando um buraco evidente. Apesar de todas adversidades, 
Katte, afirma que nunca perdeu a fé, pois sabia que a filha 
estava em ótimas mãos, com médicos empenhados em salvá-
la.

Após todos os cuidados médicos necessários, Laura teve alta 
hospitalar, porém permaneceu um curto período em seu lar. 
De volta ao hospital, os médicos descobriram que a bebê 
estava infectada com Meningite, Coqueluche e Bronquiolite. 
Foi necessária mais uma internação, e com quase 4 meses de 
vida voltou para a UTI, permanecendo na incubadora para 
receber todos os cuidados necessários. 
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6.Nossas Crianças
A história de vida da pequena, grande Laura Mariany

“O cuidado com o bebê deve ter início na 

sala de parto. Particularmente, considero 

o primeiro minuto o mais importante 

em sua vida: se não for atendido 

de forma correta, poderá acarretar 

sequelas e danos irreversíveis.”

O caso era muito sério e a equipe médica preparou a mãe 
de Laura para o pior. Avisaram que os batimentos cardíacos 
estavam muito baixos e que provavelmente ela não suportaria. 
Com muito medo, Katte fez orações para filha e teve suas preces 
ouvidas, pois a bebê teve uma melhora súbita e foi transferida 
para o quarto após um longo período de internação na UTI. 

Devido à prematuridade, os pulmões de Laura não foram 
totalmente desenvolvidos e por isso ela teve diversos problemas 
respiratórios – já com 1 anos de 6 meses, aspirou o leite que 
mamava e teve que passar por mais uma internação.

“O começo foi bastante difícil, sofri muito com medo de perdê-
la, mas a minha fé foi maior e hoje Laura é uma menina esperta, 
ativa e vive muito bem”, afirma a mãe Katte. 
Katte diz que o Viver e Sorrir foi fundamental na sua vida e 
na manutenção da saúde de Laura. “Eles doavam tudo. Os 
medicamentos, as fórmulas lácteas, as fraldas... sem a ONG 
eu não teria condições de arcar com todas essas despesas”, 
completa. 

Devido a prematuridade, Laura perde peso rapidamente e 
requer muito cuidado com a alimentação. Fez uso de fórmulas 

lácteas especiais durante muito tempo de sua vida e, ainda 
hoje, se alimenta com uma dieta especial.

Katte ressalta que o apoio do Viver e Sorrir, é do início ao fim 
e que adora o cuidado que os profissionais possuem com 
sua filha. “Se hoje, ela está bem do jeito que está é devido a 
todo esse cuidado e atenção que recebeu dos profissionais da 
ONG”, diz. 

Laura tem 10 anos, faz o acompanhamento no Viver e Sorrir, 
mas leva uma vida normal. Desde os seis, treina Ginástica 
Artística todos os dias da semana, participa de diversos 
campeonatos e já ganhou muitas medalhas. 

Katte diz que a filha tem muita força de vontade e que não se 
deixa abater pelas dificuldades. “Na escola, ela nunca desiste 
de nada. Sabe que tem um pouco de dificuldade, mas presta 
atenção, se esforça e faz de tudo para acompanhar a sua 
turma”, completa. 

Apesar de todas as adversidades, Katte diz que espera um 
futuro brilhante para a filha como ginasta ou qualquer outra 
profissão que ela quiser seguir, pois força de vontade ela tem 

de sobra!
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6.Nossas Crianças
Esperanças renovadas, Maria Eduarda

A alegria de receber a notícia da gravidez de gêmeas veio acompanhada de preocupação. Com um quadro de pré-eclâmpsia (um 

distúrbio da pressão arterial que gera uma complicação de alto risco na gestação, tanto para a mãe quanto para a criança), Carolina 

Rocha Rissatte passou meses turbulentos com idas e vindas de hospitais e até internações. “Meu medo era tanto que não fiz nem 

enxoval para as meninas, praticamente não comprei nada. Li e ouvi tantos relatos que preferi não ter muitas expectativas”, conta 

Carolina.

Em dezembro de 2015, com 32 semanas de gestação, elas nasceram. Maria Clara tinha somente o baixo peso considerado 

característico da prematuridade e de uma gravidez gemelar, mas conseguiu reverter o quadro no período em que ficou na UTI 

neonatal. Já a situação de Maria Eduarda inspirava muito mais cuidados, pois apresentava encefalocele – uma malformação que 

acontece no momento do desenvolvimento do tubo neural, estrutura embrionária que forma o sistema nervoso do bebê. Em suas 

primeiras semanas de vida, ela passou por uma delicada cirurgia para fechar o tubo neural, já que com a encefalocele, uma falha 

óssea deixa um espaço aberto no crânio, ocasionando a saída de tecido cerebral ou meninges.  

 

Assim que recebeu alta, Duda foi encaminhada para o Ambulatório de Prematuros e à assistência do Viver e Sorrir, onde começou 

uma série de terapias, em especial fisioterapia, fonoaudiologia e nutricionista, além de tratamentos clínicos com neurologista, 

nefrologista, oftalmologista e cirurgia pediátrica. Ao ver a filha se recuperando, Carolina começou a ter cada vez mais esperanças 

em relação ao seu desenvolvimento. “Muitos bebês sobrevivem poucos dias com encefalocele e as sequelas são muito graves, então 

vê-la evoluindo foi uma grande alegria”, diz a mãe, que lembra que o leite doado pela instituição também fez toda a diferença nos 

primeiros meses. “Não teríamos condições financeiras de comprar leite para as duas, ainda mais naquele período em que todos os 

nossos esforços estavam concentrados na saúde da Duda”, afirma.

 

Quase três anos depois do início dessa jornada – e após mais quatro cirurgias, incluindo 

de colostomia e, posteriormente, seu fechamento, Maria Eduarda já vai à escola, 

come normalmente, já dá seus primeiros passinhos e seu progresso é motivo de muita 

comemoração.

Hoje, a pequena segue com a fisioterapia três vezes por semana e fonoaudiologia periodicamente. Com outras especialidades, 

faz somente acompanhamento. Além das sessões, a Viver e Sorrir conseguiu oferecer cadeirinhas feitas sob medida e órteses – 

aparelhos usados para melhorar o alinhamento das articulações e facilitar a locomoção – superimportantes para o desenvolvimento. 

“Acompanho a Duda desde que ela chegou e, a cada dia, ela fica mais perto de ter uma vida considerada normal”, afirma Arthur 

Santos, fisioterapeuta do Ambulatório de Prematuros apoiado pelo Viver e Sorrir.
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6.Nossas Crianças
Esperanças renovadas, Maria Eduarda

“O cuidado com o bebê deve ter início na 

sala de parto. Particularmente, considero 

o primeiro minuto o mais importante 

em sua vida: se não for atendido 

de forma correta, poderá acarretar 

sequelas e danos irreversíveis.”
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07.Nossos Apoiadores
Carta Dr. Eduardo Rahme Amaro

“Foi com o olhar de quem vive a Medicina com 

entusiasmo e, ao mesmo tempo, testemunha as 

privações materiais de muitas famílias, que um grupo 

de médicos obstinados criou a ONG Viver e Sorrir, 

em 2005. O Grupo Santa Joana tem orgulho em ser 

apoiador dessa entidade desde seu nascedouro.”

Tem sido gratificante participar dos avanços da 

Neonatologia, uma das especialidades que mais evoluíram 

no mundo nas últimas décadas. Bebês que antes teriam 

enormes dificuldades para sobreviver, ou sobreviveriam 

com sequelas graves, hoje superam desafios como o baixo 

peso e a imaturidade pulmonar. Alguns desses pequenos 

guerreiros, em muitos casos, ainda precisam lutar contra 

o rigor na escassez de recursos.

Foi com o olhar de quem vive a Medicina com entusiasmo 

e, ao mesmo tempo, testemunha as privações materiais 

de muitas famílias, que um grupo de médicos obstinados 

criou a ONG Viver e Sorrir, em 2005. O Grupo Santa Joana 

tem orgulho em ser apoiador dessa entidade desde seu 

nascedouro.

Enquanto muitos anseiam pela aposentadoria para 

aproveitar dias merecidos de descanso e repor um pouco 

do convívio subtraído da família, ao longo da atuação 

profissional, Prof. Benjamin Kopelman preferiu usar esse 

período da vida para idealizar, concretizar e servir à ONG 

que assiste prematuros e suas famílias. 

A admiração ao mestre – e o respeito à equipe que ele 

congregou em torno da ideia – têm sido um dos principais 

motivos para nos mantermos como apoiadores 

entusiasmados. Da mesma forma, somos continuamente 

inspirados pela atuação da Dra. Ana Lucia Goulart, 

presidente do Conselho Técnico, uma das grandes 

responsáveis pela coordenação da rede de profissionais 

engajada nesta causa.

Outro motivo, de igual importância, é acompanhar o 

trabalho de uma instituição que segue o desenvolvimento 

dessas crianças durante toda sua infância e até a 

adolescência. O acompanhamento especializado da 

ONG Viver e Sorrir tem permitido que os prematuros 

atendidos pela instituição evoluam para uma vida de 

saúde e realizações.

Temos enorme satisfação em contribuir para uma 

instituição que garante assistência a essas crianças, 

agregando qualidade de vida a elas e às suas famílias.

--

Eduardo Amaro é diretor do Hospital e Maternidade Santa 

Joana e Pro Matre Paulista e diretor do Serviço de Neonatologia 

do Hospital e Maternidade Santa Joana e Pro Matre Paulista.
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10.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

Ativo 12/31/2016 12/31/2015 Passivo 12/31/2016 12/31/2015

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ( 100.078)  ( 250.142)       Obrigações trabalhistas ( 31.285)      ( 35.451)          
Impostos a recuperar ( 2.856)       ( -)                   Contas a pagar ( 48.108)     ( 37.133)          
Adiantamentos diversos ( -)               ( 13.949)         Obrigações tributárias ( 1.793)         ( 30.360)         
Despesas antecipadas ( 144)          ( 149)              Outras contas a pagar ( -)                ( 1.294)            

( 103.078)   ( 264.240)    ( 81.186)       ( 104.238)       

Não circulante Não circulante
Imobilizado ( 176.263)    ( 70.681)          Bens á realizar ( -)                ( -)                    

Patrimônio líquido
Patrimonio social ( 230.683)   ( 213.136)         
Superávit/(déficit) ( (32.527)     ( 17.547)          

( 198.156)     ( 230.683)      

Total do ativo ( 279.341)   ( 334.921)     Total do passivo ( 279.341)    ( 334.921)        

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

12/31/2016 12/31/2015

Superávit / (Défcit) do exercício ( (32.527)        ( 17.547)             
Outros resultados abrangentes: ( -  )              ( -  )                  

Resultado abrangente total ( (32.527)        ( 17.547)             

08.
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Os demonstrativos Financeiros de 2015 Foram auditados pela KPMG Auditores independentes e os de 2016 foram 

auditados pela BDO RCS Auditores Independentes com pareceres emitidos sem ressalvas
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Demonstrações de resultados

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)
12/31/2016 12/31/2015

Receitas com doações ( 600.401) ( 668.917) 
Receitas com trabalhos voluntários ( 272.188)  ( 240.532) 
Receitas com gratuidades ( 226.813)  ( 223.709) 

Receitas operacionais ( 1.099.403) ( 1.133.158) 

Despesas operacionais
Despesa com pessoal e encargos ( (254.885) ( (243.299)
Despesas administrativas e gerais ( (326.712) ( (359.888)
Despesas tributárias ( (21.264)   ( (30.111)    
Despesa de depreciação ( (23.496)  ( (15.371)    
Despesas com trabalhos voluntários ( (272.188) ( (240.532)
Despesas com gratuidades ( (226.813) ( (223.709)

((1.125.357) ( (1.112.910)

Superávit / (Défcit) operacional antes do resultado financeiro ( (25.955)  ( 20.248)  

    Receitas financeiras, líquidas ( (6.573)    ( (2.701)     

 Superávit / (Défcit) do exercício ( (32.527)  ( 17.547)    
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Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em Reais)

12/31/2016 12/31/2015

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício ( (32.527)  ( 17.547)    
Ajustes por:

Depreciação ( 23.496)   ( 15.371)     
Baixa de imobilizado ( -  )        ( 8.812)      

Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/redução nos ativos em
Impostos a recuperar ( (2.856)    ( 1.426)      
Adiantamentos diversos ( 13.949)    ( (13.949)  
Despesas antecipadas ( 5)             ( -  )        

Aumento/(redução) nos passivos em
Obrigações trabalhistas ( (28.567)  ( 10.848)   
Obrigações fiscais ( (4.166)     ( 30.331)    
Contas a pagar e outras contas a pagar ( 9.681)      ( 26.931)    
Bens a Realizar ( -  )        ( -  )        

Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais ( (20.986) ( 97.317)    

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado ( (129.078) ( (1.542)     

Fluxo de caixa decorrente das atividades de investimento ( (150.064) ( 95.775)   

Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa 
Caixa equivalente de caixa em 1º de janeiro ( 250.142) ( 154.367)  
Caixa equivalente de caixa em 31 de dezembro ( 100.078) ( 250.142) 

( (150.064) ( 95.775)   
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09.

Autonomy Investimentos Ltda 

Banco Bradesco S/A 

Bitelli Advogados Ltda

Engenharia Takaoka Ltda 

Ezra Safra 

Plantec Laboratórios Ltda

Ponto Forte Ltda

Maternidade Pro Matre Paulista 

Santa Joana Hospital e Maternidade 

TVML Foundation

PATROCINADORES

Bauducco & Cia Ltda 

Centro de Endometriose 

Colégio Visconde de Porto Seguro

APOIADORES 
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Adriana D. Ranoya
Albert Deweik
Alberto Collier Vianna
Alvaro Prieto Oliva
Ana Lucia Camara
Ana Lúcia Goulart
Ana Paula W. Anderlini
Ana Stela W. Anderline
Andrea Gilad
Andressa Tatiane Caruso
Angelo Jose Ramos Santos
Antoine Balady
Antonio Costa
Antonio Eduardo Benedito Silva
Arnaldo Bagdade
Arsenio Barreira Barrio
Cecília Maria Draque
Charles Lukower
Claudia Rossi
Costa Lion LTDA
Daphne Kopelman
Dione Torres Sobreira
Edna Milhassi Vedovato
Elaine de Moraes Kraus
Eliana Kraus
Eliana Rachetti
Elsa G. Kopelman
Ethel C. Battikha
Evandro Oliveira Jr.
Fábio S. Carvalho
Gaiatec Com. e Serv. Aut. e Sistemas do 
Brasil Ltda
Hélia Fraga G. Bertamoni
Heloisa Yoshida
Ieda Maria Monteiro Bitelli

Isabella P. Silva e Natália Pires
Ji Hyun Kim
José Coelho de C. Neto
José de Arimathea Barcellos
Jose Oscar de Almeida Junior
Juliana Gomes Cardoso
Kiodai LTDA
Lia Correa de Melo
Luiza A. de Moura
Luzia M. Milhassi
Maira Tanis
Márcia Camargo
Márcia e Jayme Kopelman
Maria Amélia Carmagnani Pestana
Maria Ap. Rodrigues N. Silva
Maria Del Carmen Janeiro Perez
Maria Isaura M. Buelau
Mariana Betschart
Marta de Oliveira Ramalho
Matsuyoshi Mori
Neusa Aparecida
Paloma Cristina Diniz Gomes
Pedro Américo Passini
Raphael Mastrogiacomo
Regina Alba
Regina Colitti
Regis Barcelona de Lima
Renata Palermo Pastore
Renato Conte de Carvalho
Reny Golcman
Rita Di Tomasso Martins
Roberto da S. Gutierrez
Rosimeire D›Amaro M. Gimenes
Sandra R. Bechara
Sérgio Ueta 
Sima Maria Schmidt
Sineida A. R. C. Girão
Sophia A. de Moura
Sue Yazaki Sun
Suzana Oliveira
Valter Kuba
Yara Ap. R. Catarino
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Camila Magnus

Elaine Lima

Rafael Monzillo

Priscila Moreira
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