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1.1Palavra do Conselho
Carta Dra. Ana Lucia Goulart
Um trabalho contínuo
e incansável
“A participação do Instituto do Prematuro
nesse processo de promoção da saúde da
nossa população já é bastante importante
e pode ser ainda maior.”

Nas úl�mas quatro décadas o Brasil vem apresentando queda

É muito importante que na impossibilidade de se evitar o parto

expressiva na mortalidade infan�l (óbito em menores de 1 ano) e

prematuro, a gestante seja atendida em hospitais com equipes

mudanças nas causas dos óbitos. Na década de 80 predominava a

capacitadas para essa assistência e que o recém-nascido

mortalidade pós-neonatal, ou seja, aquela entre 29 dias e 1 ano de

prematuro seja cuidado em Unidades Neonatais especializadas

idade, tendo entre suas principais causas a diarreia, a pneumonia e

para sua assistência. Essas medidas são essenciais para a redução

a desnutrição. Atualmente a mortalidade neonatal, que ocorre nos

da mortalidade e prevenção de sequelas futuras associadas

primeiros 28 dias de vida, é a responsável por aproximadamente 70%

à prematuridade, ressaltando-se que a mortalidade elevada

dos óbitos no primeiro ano de vida. Entre suas causas destacam-

está associada a maior risco de alterações de crescimento e

se a prematuridade, a asfixia perinatal, a sepse e as malformações

desenvolvimento na infância, adolescência e na idade adulta.

congênitas.
Nesse sentido, o cuidado especializado ao prematuro deve
A mortalidade na infância (óbito em menores de 5 anos) também

con�nuar após a alta hospitalar. A prematuridade acarreta

teve redução significante no Brasil no mesmo período, cumprindo a

maior risco de desnutrição, anemia, baixa estatura, complicações

meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde nos Objetivos

respiratórias, ao lado de alterações do neurodesenvolvimento –

de Desenvolvimento do Milênio. Vale ressaltar que nessa faixa etária

incluindo atraso motor e de linguagem, e deficiências audi�vas

a prematuridade também foi a principal causa de óbito.

e visuais. Também tem sido mostrado maior risco de transtorno
do espectro do autismo, transtorno de déficit de atenção e

A mortalidade infan�l e em menores de cinco anos são indicadores

hipera�vidade, além de distúrbios psiquiátricos em crianças e

importantes

adolescentes nascidos prematuros.

das

condições

de

saúde

da

população.

Seu

acompanhamento e a iden�ficação de suas causas fornecem dados
essenciais para planejar estratégias de promoção da saúde da

Como presidente do Conselho Técnico do Viver e Sorrir – Grupo

criança.

de Apoio ao Prematuro e professora da Disciplina de Pediatria
Neonatal da Escola Paulista de Medicina, posso afirmar que a

Considerando a par�cipação da prematuridade como a principal

par�cipação do Viver e Sorrir nesse processo de promoção da

causa de óbito na infância, é fundamental que sejam ins�tuídas

saúde da nossa população já é bastante importante e pode ser

ações para melhoria da assistência pré-natal tendo como obje�vo a

ainda maior.

promoção da saúde materna e prevenção do parto prematuro.
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A Disciplina de Pediatria Neonatal da Escola Paulista de Medicina
(Unifesp) tem papel de grande relevância no cenário nacional na
formação de médicos e capacitação de profissinais das várias
áreas da saúde que prestam assistência aos prematuros – desde o
nascimento até que a�njam a idade adulta:
na assistência em sala de parto, oferece treinamento para
reanimação neonatal; nas unidades de internação capacita os
profissionais para assistência nas Unidades de Cuidado Intensivo e
também para o Método Canguru; no Ambulatório de Prematuros,
a Disciplina tem um modelo de atendimento inédito no país, onde
os prematuros são atendidos até os 20 anos de idade, sendo
acompanhados por equipe mul�profissional – os médicos e
demais profissionais que recebem treinamento nesse ambulatório
têm a oportunidade de conviver e aprender com as 12 categorias
profissionais envolvidas no atendimento.
O Viver e Sorrir tem apoiado essas a�vidades por meio da doação
de equipamentos e materiais para a assistência hospitalar e
ambulatorial, bem como pelo auxílio social aos prematuros e seus

Viver e Sorrir

familiares. As ações realizadas pela ONG poderão ser avaliadas
nesse relatório.
Essa parceria já é muito produtiva e planejamos fazer muito
mais! Para tanto, é fundamental o apoio de todos os nossos
doadores.
Profa. Dra. Ana Lucia Goulart
Médica Pediatra e Neonatologista formada pela Escola Paulista
de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP),
é fundadora e presidente do Conselho Técnico do Viver e
Sorrir. Também é responsável pela criação do dia em atenção
aos prematuros (14 de março), vigente na cidade e no estado
paulistas. Atualmente chefia o Departamento de Pediatria da
universidade, é coordenadora docente dos hospitais afiliados
(Hospital Municipal Vereador José Storopolli, Hospital Estadual
de Diadema e Hospital Geral de Pirajussara) e coordenadora do
Ambulatório de Prematuros do Hospital São Paulo.

Relatório Anual 2017

Viver e Sorrir

Relatório Anual 2017

Viver e Sorrir

1.2Palavra do Conselho
Roberto Miranda de Lima
Um ano importante e desafiador
“Uma jornada longa, sabemos, mas muito
motivadora.

Por

isso,

convido

você

a

conhecer os resultados de nosso trabalho
nas próximas páginas. E sigamos adiante!”

Em 2017, o Viver e Sorrir entrou no seu período mais importante e

A lista do que ainda desejamos para o Viver e Sorrir é grande.

desafiador. Importante porque conseguimos consolidar melhorias

Em um futuro próximo, queremos dar mais exposição ao nosso

significa�vas na área administra�va financeira da ONG, como a

trabalho e, assim, conquistar mais doadores recorrentes e

implantação de um processo orçamentário robusto e controles
gerenciais mais rígidos. Isso nos permite ter desde um olhar mensal
de nossa atuação até fazer projeções de caixa no longo prazo.
Também, conquistamos um marco crucial para nosso futuro,
passando pelo terceiro ano consecu�vo de auditoria de contas

ins�tucionais para viabilizar nossos projetos e duplicar o número
de famílias assistidas. Também, queremos ampliar a quan�dade
de profissionais que desenvolvem conosco um olhar integrativo
da saúde e levam o conhecimento adquirido aos quatro cantos do

com números aprovados, o que nos dá maior credibilidade junto a

Brasil, na busca pela redução da mortalidade entre prematuros e

doadores ins�tucionais que já contribuem ou pretendem contribuir

melhor qualidade de vida.

com nossos projetos.
Uma jornada longa, sabemos, mas muito mo�vadora. Por isso,
Mas, ao mesmo tempo desafiador, pela incerteza da entrada de
recursos diante do cenário econômico do País. Gerenciar nossas

convido você a conhecer os resultados de nosso trabalho nas
próximas páginas. E sigamos adiante!

despesas operacionais, postergando-as, quando possível, para
manter uma liquidez mínima foi um exercício recorrente ao longo de
todo o ano.

Roberto Miranda de Lima assumiu a presidência do Viver e Sorrir
– Grupo de Apoio ao Prematuro em 2016. É voluntário e apoiador
desde 2007, e conduziu a Tesouraria por 7 anos, período em que

Ainda assim, conseguimos manter o apoio às crianças e famílias

organizou as finanças da casa.

que ajudamos. Tudo graças à manutenção e, alguns casos, um certo

Roberto é engenheiro formado pela Escola Politécnica da

aumento, das contribuições de alguns apoiadores importantes.

Universidade de São Paulo (USP) e hoje atua como diretor

Além de termos a grata surpresa de contribuições inesperadas que

presidente da Autonomy Investimentos.

ajudaram a viabilizar nossos projetos estruturantes, como o Mãe
Canguru.

02.NOSSO

PROPÓSITO
O Viver e Sorrir – Grupo de Apoio ao Prematuro 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, principalmente os
considerados de muito baixo e extremo baixo pesos (menos de
1.500 e 1.000 gramas, respec�vamente), com o intuito de
aumentar as chances de sobrevida e reduzir a ocorrência
de sequelas provenientes dessa condição.

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.

03.FRENTES DE

ATUAÇÃO
3.1 APOIO AO AMBULATÓRIO
DE PREMATUROS
Criado em 1981, o Ambulatório de Prematuros, chamado carinhosamente de Casinha, oferece assistência
médica multidisciplinar para bebês prematuros carentes com menos de 1,5 Kg, nascidos nas instituições de
saúde ligadas à Escola Paulista de Medicina da Unifesp: Hospital São Paulo; Hospital Municipal Vereador José
Storopolli; Hospital Estadual de Diadema e Hospital Geral de Pirajussara. Com o apoio do Viver e Sorrir desde
2004, o Ambulatório já passou por reformas e ampliações e hoje conta com 10 grandes especialidades essenciais
à prematuridade, como a assistência social, pediatria, fisioterapia, neurologia, oftalmologia, nutrição, psicologia,
odontologia, fonoaudiologia, dermatologia e fisiatria. Anualmente realiza mais de 7,9 mil atendimentos.
Assim que recebe alta do hospital, o prematuro passa por avaliações e consultas com profissionais de diversas
áreas, que determinam o melhor tratamento para cada criança. Em seguida, já começam as consultas e sessões
de terapias na Casinha, que seguem até a idade adulta, conforme a necessidade do paciente. Por meio do apoio
de diversos apoiadores institucionais e pessoas físicas, a estrutura do Ambulatório vem evoluindo a cada ano.
Em 2017, a doação de um novo aparelho para aferição da pressão arterial, mais moderno e preciso, foi super
importante tanto para as crianças quanto para os profissionais do Ambulatório.

03.1 A - ESPECIALIDADE NUTRIÇÃO
No Ambulatório de Prematuros apoiado pelo Viver e Sorrir, a orientação nutricional prioriza um ganho de
peso saudável, em um processo que envolve a família e inclui atendimentos mais frequentes.

Quando falamos em prematuros, uma das primeiras
coisas que vêm à nossa cabeça é o baixo peso. E essa é
realmente uma grande preocupação dos profissionais
envolvidos no cuidado com esses bebês. Por causa do
nascimento precoce, o risco de déficit de crescimento
é alto, já que, durante a etapa de hospitalização,
eles evoluem com o que chamamos de restrição de
crescimento extrauterino. “Na fase de hospitalização, a
adequação da nutrição e as ofertas nutricionais capazes
de promover um crescimento posi�vo não são iguais aos
que a criança teria dentro do útero. Isso pode fazer com
que ela chegue à alta com peso inferior ao que deveria
ter”, explica a nutricionista Adriana Mar�ns de Lima, que
atua no Ambulatório de Prematuros com apoio do Viver
e Sorrir desde 2012.
É nesse momento pós-alta que o trabalho do profissional
de nutrição se torna fundamental na evolução desses
pacientes. De acordo com Adriana, o grande desafio
é promover um ganho de peso saudável, de massa

muscular, e não apenas de gordura. E o ideal é que essa
recuperação aconteça até os dois anos, pois o déficit de
peso e a nutrição inadequada são fatores relacionados à
dificuldade de aprendizado na idade escolar.
No Ambulatório de Prematuros, as crianças chegam
à nutricionista a par�r de um encaminhamento do
pediatra, quando existe a necessidade de um trabalho
específico – seja para recuperação do estado nutricional,
seja para orientação preven�va em casos de alimentação
inadequada.
O atendimento, no entanto, não se restringe aos bebês.
“Também temos, por exemplo, adolescentes que não
apresentam o crescimento esperado na chamada ‘fase
de es�rão’ para orientação do paciente e da família,
e crianças que têm dificuldades específicas devido
a sequelas ou síndromes e, por isso, precisam de
alimentação especial, como sondas e dietas enterais”,
completa Adriana.
.
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TRABALHO DE PREVENÇÃO
CONTRA A OBESIDADE
E OUTRAS DOENÇAS

Por terem nascido precocemente, uma par�cularidade

Como a maioria das famílias atendidas pelo Viver e

dos prematuros é a tendência à obesidade. Sua memória

Sorrir não teria condições financeiras de proporcionar

metabólica faz com que estoquem mais gordura do que

uma nutrição adequada principalmente nos primeiros 12

o necessário, já que eles nasceram no período em que

meses, a ONG conta com um programa de entrega de leite

deveriam fazer sua reserva nutricional ainda dentro do

e fórmulas lácteas – o que garante que os bebês tenham

útero. Pelo mesmo mo�vo, são comuns também os casos
de síndrome metabólica – conjunto de condições que

acesso ao aporte nutricional que necessitam nesse período
crucial de desenvolvimento.

aumentam o risco de doença cardíaca, acidente vascular
cerebral e diabetes, hipertensão arterial, nível elevado de
açúcar no sangue e níveis de colesterol anormais.
Nesse sen�do, a função da nutricionista é orientar para
uma alimentação que promova o crescimento sem que o

Mesmo com a doação de fórmulas, as mães con�nuam
sendo es�muladas a seguir com a amamentação após a
saída da UTI Neonatal, recebendo orientações sobre as
vantagens do aleitamento materno, essencial não apenas

ganho de peso seja acelerado. Ou seja: é preciso indicar

para a nutrição, como pelos bene�cios imunológicos que

o que comer, como comer, sempre de acordo com as

proporciona.

realidades de cada família, para que sejam feitas sempre
as melhores escolhas nutricionais. “Se o pediatra percebe

Outro destaque do Ambulatório é o acompanhamento

que a mãe precisa de uma orientação, ou que um bebê

próximo e constante. Se no serviço público de saúde, as

apresenta um ganho de peso acelerado e ingere um

consultas ao nutricionista costumam acontecer em um

grande volume de leite, por exemplo, ele encaminha para

intervalo de seis meses, no Viver e Sorrir a frequência varia

nós, para que possamos acompanhar e já frear esse ganho

de acordo com a demanda, com possibilidade de consultas

intenso antes que o problema se instale”, afirma Adriana.

semanais em casos em que são necessários resultados em

ATENDIMENTO INTEGRAL
MÉDICO E ASSISTENCIAL

curto prazo.

O mesmo acontece com doações de cestas básicas e leites
para famílias em condições mais vulneráveis. “Por ser um

A espinha dorsal do acompanhamento nutricional no

grupo heterogêneo, com diferentes necessidades, é preciso

Ambulatório de Prematuros é o envolvimento de toda a família

um olhar individualizado, pensando na melhor maneira de

no atendimento, o que inclui o entendimento da dinâmica

cada criança, de acordo com suas par�cularidades, a�ngir

familiar. “Não podemos tratar apenas a criança, pois ela é

o crescimento esperado. Esse diferencial, de podermos

dependente e fruto desse ambiente. Se a família não adquirir

acompanhar caso a caso é muito importante para que

novos hábitos, as probabilidades de sucesso são mínimas”,

nossas crianças cresçam e se desenvolvam em todo o seu

alerta a nutricionista.

potencial”, afirma Adriana.

Relatório Anual 2017

Viver e Sorrir

03.1B
MONITORES DE
PRESSÃO ARTERIAL

SEM ESTRESSE NA HORA DE MEDIR A PRESSÃO
Doação de novo aparelho para aferição da pressão arterial torna esse momento mais
tranquilo para as crianças, com resultados ainda mais precisos.
Medir a pressão arterial no Ambulatório de Prematuros apoiado pelo Viver e Sorrir se tornou uma tarefa mais fácil para os
médicos e muito mais confortável para as crianças atendidas.
Essa mudança para melhor só foi possível graças ao Rotary Club - Unidade 9 de Julho, que fez a doação de um novo
aparelho de aferição de pressão, mais moderno e que permite adaptação para diferentes tamanhos de crianças.
“O novo aparelho tornou todo o processo mais eficiente em todos os sen�dos. Além de garan�r maior precisão nos
resultados, ele já vem com uma variedade de manguitos (acessório que acompanha as braçadeiras) que podem ser usados
de acordo com o tamanho da criança, ajustando-se à largura e ao comprimento do braço”, afirma a Dra. Anna Luiza Pires
Vieira, médica preceptora do Ambulatório de Prematuros.

PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO LIVRE DE INCÔMODOS PARA AS CRIANÇAS

Pelas diretrizes da pediatria, toda criança a par�r dos dois anos deve ter sua pressão arterial medida pelo menos uma vez
ao ano. As prematuras, consideradas um grupo de risco, devem passar pelo processo ainda antes dos dois anos, como
forma de prevenção de possíveis complicações ligadas à prematuridade.
“Antes da chegada do novo aparelho, a aferição era feita em um equipamento manual, que causava bastante incômodo
nas crianças, já que o modelo apertava o braço, deixando-as bem agitadas. E essa ansiedade, somada ao medo e a dor,
podem fazer com que a pressão arterial suba, gerando resultados menos precisos”, ressalta a Dra. Anna Luiza.
Aliado ao novo aparelho, o Ambulatório também possui uma rotina específica para esse momento, para reduzir ainda mais
a influência de fatores externos que podem interferir nessa aferição. Os pacientes são colocados na maca, em uma sala
silenciosa, e ficam por lá durante cerca de 10 minutos, até a chegada da chefe do Ambulatório, pessoa responsável pela
realização do processo.
Para organizar as agendas, a data para medir a pressão das crianças é sempre na consulta mais próxima à data de seu
aniversário. Já aquelas que apresentam algum problema envolvendo a pressão arterial, como obesidade, passam pelo
procedimento de acordo com a necessidade individual.
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3.2

ASSISTÊNCIA
SOCIAL ÀS
FAMÍLIAS

Além de toda a estrutura voltada às questões médicas que os prematuros tanto necessitam, o Viver e Sorrir mantém um
programa de auxílio social às famílias que apresentam maior vulnerabilidade.
O processo inclui uma triagem e a principal ajuda é a doação de fórmula láctea – composição de alto custo, que se aproxima
do leite materno e garante a nutrição adequada aos bebês. São dez latas mensais por criança, administradas normalmente
no primeiro ano de vida e, em alguns casos, até os dois anos. A ONG também oferece apoio para os que precisam se
alimentar via sonda, já que a dieta industrializada nem sempre é totalmente disponibilizada pelo sistema público. Entre
outras doações, da mesma forma significativas às famílias, estão fraldas de vários tamanhos, cestas básicas e até verba
emergencial para transporte. Voluntários organizam enxovais para doar às mães com extrema carência.
Os assis�dos 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.
Conheça a seguir as principais ações e eventos promovidos pela frente de auxílio social do Viver e Sorrir em 2017.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIAS: DOAÇÃO DE CADEIRAS DE POSICIONAMENTO
Com doação de cadeiras de posicionamento, prematuros da ONG ganham mais conforto
e segurança para o momento em que começam a se sentar.

Grande parte dos bebês prematuros se desenvolve de forma
um pouco mais lenta, especialmente nos primeiros meses
de vida. Sentar, por exemplo, pode ser uma conquista mais
demorada, e que às vezes precisa de um empurrãozinho
extra.

OFICINA
E S P E C I A L I Z A DA

Em 2017, os bebês e crianças atendidos pelo Viver e Sorrir
ganharam uma ajuda valiosa nesse sen�do. Por meio
de uma parceria inédita com o Centro Israelita de Apoio

O Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar

Mul�disciplinar (CIAM), foram doadas 30 cadeiras de

(CIAM) é uma associação sem fins lucrativos

posicionamento, que ajudam os bebês a aprender a sentar,

que tem como missão prestar assistência à

ou a permanecer sentados por mais tempo.
Feitas com um papelão especial, muito resistente, porém
reciclável e de baixo custo, as cadeiras são produzidas sob
medida, levando em conta as necessidades e especificidades
de cada criança.

pessoa com deficiência intelectual e seus
familiares. Sua unidade no bairro do Jaguaré,
em São Paulo (SP), conta com uma oficina
de tecnologia assistiva que produz e adapta
mobiliário e objetos para proporcionar ou

“Quando observamos que os bebês já estão em idade de

ampliar habilidades funcionais de pessoas

se sentar – entre 4 e 6 meses – principalmente os de mais

com deficiência e, consequentemente,

alto risco, encaminhamos para o CIAM, que �ra as medidas
necessárias e confecciona as cadeiras personalizadas”, explica

promover autonomia e inclusão.

Arthur Santos, fisioterapeuta do Ambulatório de Prematuros
man�do pelo Viver e Sorrir. Ele destaca a importância dessas

“Atendemos crianças que também passam pelo

cadeiras para o desenvolvimento da criança: “Elas são

Viver e Sorrir e foi por esse intercâmbio que

muito mais indicadas do que o bebê-conforto ou qualquer
outra cadeira, inclusive mais caras, pois proporcionam mais
conforto e segurança nesse momento em que se inicia a
introdução de alimentos além do leite.”

surgiu a ideia da parceria. Para confeccionar
as cadeiras, que são feitas com um papelão
específico, só precisamos que a família venha
até nós para tirarmos as medidas. Quando

Ao ficarem mais tempo sentados, os bebês também recebem
mais es�mulos visuais e audi�vos, o que contribui para seu
desenvolvimento e para maior interação com o ambiente.
Para as crianças que vão precisar de cadeira de rodas, as
cadeiras de posicionamento também são indicadas para o
momento de transição, permi�ndo que elas fiquem mais
bem posicionadas desde bebês.

estão prontas, enviamos para a ONG e eles
podem retirar lá”, explica Guilherme Gonçalves,
fisioterapeuta sênior do CIAM.
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3.3

APOIO ÀS UTI S
NEONATAIS

Buscando as melhores condições de atendimento às mães e bebês, e ao mesmo tempo, aprimorar o ensino no complexo
hospitalar da Escola Paulista de Medicina, o Viver e Sorrir tem como frente de atuação o apoio à Neonatologia, que ajuda
a tratar um número cada vez maior de prematuros e 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 ins�tuições
especializadas em gestação de alto risco, que abrangem a capital e a região metropolitana paulistas: Hospital São Paulo; Hospital
Municipal Vereador José Storopolli; Hospital Estadual de Diadema e Hospital Geral de Pirajussara (Taboão da Serra). Uma ajuda
fundamental que garante um atendimento diferenciado, que hoje é referência em todo o País.
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MÉTODO CANGURU AGORA COM MAIS CONFORTO PARA AS MAMÃES
Novas faixas e aventais para momentos especiais entre mãe e filho nas UTIs neonatais

Todas as Unidades Neonatais apoiadas pelo Viver e Sorrir (Hospital São Paulo; Hospital Municipal Vereador José Storopolli;
Hospital Estadual de Diadema e Hospital Geral de Pirajussara) contam com uma Unidade Canguru, um espaço pensado
para que a mãe possa ficar por mais tempo no hospital com seu filho e, assim, pra�car o Método Canguru – modelo de
assistência aos prematuros que os coloca em contato pele a pele com a mãe, na posição ver�cal.

Os espaços já eram equipados com poltronas confortáveis e ves�mentas especiais para garan�r a posição correta do bebê
e, consequentemente, sua segurança. Mas, em 2017, essa estrutura ficou ainda melhor. O Viver e Sorrir recebeu a doação
de 250 novos aventais para as mamães, que incluem modelos de inverno e verão (antes, as unidades possuíam um
modelo único), mais 250 faixas para sustentação dos bebês, além de 250 coberturas em tecido para as incubadoras,
superimportantes para ajudar a controlar os estímulos ambientais, especialmente o luminoso, nas UTIs neonatais.

“No Canguru, a criança fica apenas de fralda e a mãe de sutiã. O bebê é colocado no tórax da mãe, por isso precisamos da
faixa e do avental”, explica a Dra. Marina Carvalho de Moraes Barros, coordenadora da Unidade Canguru do Hospital São
Paulo e do Ambulatório de Prematuros, ambos man�dos pelo Viver e Sorrir.

Com as doações foi possível ampliar o número de mães que realizam o método nas quatro unidades, com mais conforto e
sem a preocupação de falta de materiais.

Viver e Sorrir
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UM MODELO CRIADO PARA

com foco não apenas no recém-nascido, mas na
assistência integral à família. “Essa é uma situação em

O DESENVOLVIMENTO E
ATENÇÃO HUMANIZADA

que não podemos pensar apenas no bebê, já que ele está
inserido em um contexto e é totalmente dependente”,
afirma a Dra. Marina.
As medidas que compõem o Método Canguru têm

Em uma situação de carência de equipamentos e

como obje�vo promover o desenvolvimento da criança.

ausência de recursos, nascia na Colômbia, nos anos 1970,

“Quando falamos em neonatologia e assistência a

o método Canguru – uma alterna�va para combater a

prematuros, especialmente àqueles de muito baixo

alta taxa de mortalidade de bebês prematuros no país. A

peso, não falamos apenas na sobrevida, mas

ideia era, na falta de incubadoras, promover um contato

também de qualidade, e isso quer dizer uma

pele a pele entre mãe e filhos para mantê-los aquecidos e

criança feliz, que consiga se desenvolver,

facilitar a amamentação.

se relacionar com outras crianças, que
vá pra a escola, que aprenda, para

Os resultados foram melhores que o esperado. Os

conseguir ter uma vida adulta

médicos observaram que os bebês que ficavam com

autônoma”, completa a

as mães também apresentaram maior ganho de peso,

Dra. Marina.

menos infecções, menos apneia, menos estresse e dor e,
com isso, acabavam até indo para casa mais cedo.
A prá�ca foi se expandindo pelo mundo e chegou ao Brasil
no final da década de 1990. No ano 2000, o Ministério
da Saúde publicou a Norma de Atenção Humanizada ao
Recém-Nascido Baixo Peso, com o obje�vo de formalizar
e padronizar o método em todo o País.
O Canguru, então, faz parte do cuidado mul�disciplinar com o prematuro, que envolve
não apenas médico e enfermeiros, mas
especialidades como fisioterapia,
fonoaudiologia e psicologia,

- ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA;
- FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DA MÃE COM A
CRIANÇA;
- PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO, PARA
UMA ALIMENTAÇÃO MAIS COMPLETA E QUE
CONTRIBUI PARA A ALTA HOSPITALAR MAIS RÁPIDA;
- CONTROLE DO ESTÍMULO AMBIENTAL;
- PREOCUPAÇÃO COM O SONO;

OS PILARES
DO MÉTODO
CANGURU

- CONTROLE DA DOR;
- CONTROLE DA POSTURA DO RECÉM-NASCIDO
NO BERÇO OU INCUBADORA, FAVORECENDO O
DESENVOLVIMENTO.
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PAIS CANGURUS:
UM CARINHO QUE
FORTALECE A VIDA
Conheça a experiência dos pais da prematura
Sofia Araujo Silva Barros com o método.
Clênia e Silas realizam juntos o Canguru – sim,
os papais também devem participar! – na
pequena que nasceu de 27 semanas, com
apenas 650 gramas. Cem dias de internação
depois, ela já passa dos dois quilos.

A MÃE CLÊNIA:
“O primeiro dia que coloquei minha filha no
contato pele e pele senti a maior emoção. Foi
uma surpresa, porque a Sofia ainda estava
intubada e não tinha nem um quilo ainda, então
achei que ia demorar um pouco. Porém, desde
que começamos a fazer o Canguru, ela tem
evoluído cada vez mais rápido e hoje já está
com quase 2,5 Kg. Ter todas as vestimentas no
hospital é superimportante, pois garante que
tudo esteja limpo e seguro para o bebê, além de
ser quentinho e confortável.”

O PAI SILAS:
“É muito emocionante ser um pai canguru e poder, de alguma forma, ajudá-la a crescer, se desenvolver e a ficar mais
saudável. Ter esse contato próximo com a minha filha foi muito importante para fortalecer os nossos laços de amor e carinho.
Sabemos que ela está segura e bem cuidada aqui na UTI, mas não vemos a hora de tê-la conosco 24 horas por dia.”

Viver e Sorrir
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Apoio às UTIs Neonatais | Residência Médica

Experiência completa e enriquecedora
Apoio do Viver e Sorrir ao complexo hospitalar da Escola Paulista de Medicina também
contribui para a formação de profissionais qualificados. Conheça a Dra. Carla Lacerda e
sua história como residente médica
Com o sonho de se especializar em pediatria, a Dra. Carla

especial, principalmente nos primeiros anos de vida, e de

Lacerda saiu de Goiás para morar em São Paulo em 2014.

diferentes especialidades – nem que seja apenas para um

Durante o curso, ela acabou se apaixonando pela neonatologia

simples acompanhamento. O apoio social também é crucial,

e, hoje, é uma das residentes do Ambulatório de Prematuros

dada a baixa condição financeira dos assistidos.

apoiado pelo Viver e Sorrir.
“Assim que os bebês saem das UTIs apoiadas, eles seguem
“É

uma

oportunidade

extraordinária

poder

atender

prematuros das mais diversas idades, acompanhar o
desenvolvimento deles em diferentes aspectos e de uma
forma integral, com o apoio multidisciplinar que o Ambulatório
oferece”, afirma a Dra. Carla, que destaca a importância dessa
experiência em sua trajetória como médica.

direto para o Ambulatório de Prematuros e recebem
atendimento social da ONG. Alguns chegam com um
prognóstico ruim mas, ao longo dos meses, nos mostram que
o trabalho em equipe e a dedicação de todos os envolvidos
podem superar muitas expectativas. Ver jovens adultos que
con�nuam frequentando a en�dade, a confiança que eles

“Trabalhar no Ambulatório contribui muito para o meu

têm nos profissionais, é muito gratificante”, diz a Dra. Carla.

desenvolvimento profissional. Aqui aprendi a praticar
diferentes �pos de abordagens, evoluí e percebi que gosto
muito da ro�na de ambulatório, de sentar e conversar com os
pacientes e suas famílias, falar sobre seu histórico, costumes
e hábitos, e realizar um atendimento completo para, então,
poder indicar as melhores opções de tratamentos e terapias”,
completa.

Um movimento que contribui para a evolução da
Neonatologia brasileira – O apoio do Viver e Sorrir às UTIs
Neonatais ligadas à Escola Paulista de Medicina (Unifesp)
e, também, ao Ambulatório de Prematuros permite que
cada vez mais pacientes possam ser atendidos com uma
estrutura diferenciada, frente a outras instituições no país.

Além da ajuda que mantém o funcionamento do Ambulatório

Isso auxilia no recebimento de um número maior de novos

e das UTIs Neonatais, Carla chama a atenção para outro ponto

profissionais na residência, e a ampliação de estudos na

importante do trabalho do Viver e Sorrir: o atendimento

área, contribuindo para a formação qualificada de médicos

social às famílias e o envolvimento total dos profissionais pela
evolução das crianças, seja discu�ndo os casos diariamente,
seja realizando uma busca ativa em situações de pais ou
tutores que deixam de frequentar o ambulatório.

Para a médica, esse modelo de atendimento é o ideal, já que
os prematuros possuem peculiaridades e, mesmo quando
não apresentam complicações, precisam de uma atenção

e a evolução da Neonatologia como um todo.

04.2017 EM

NÚMEROS
63
novos
prematuros

1150
vidas assis�das

SENDO:

854 CRIANÇAS

296
ADOLESCENTES
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Fisiatra
Fisioterapeuta

01

01

08

Dentistas

02
Dermatologistas

02

Fonoaudiólogos

23 PROFISSIONAIS DE
S AÚ D E VO LU N TÁ R I O S

03

Psicólogos
Neuropsicólogos

05

Dentistas

08

1241

Psicólogos

03

752
02

Horas/ Ano

Horas/ Ano

Fonoaudiólogos

186

Horas/ Ano

02

Dermatologistas

108

Neuropsicólogos

05

540

Horas/ Ano

Fisioterapeuta

01

248

Horas/ Ano

01

54

Fisiatra
Horas/ Ano

Horas/ Ano

3129

HOR AS /ANO
OU 60,17 HORAS
SEMANAIS

R$ 69.702.15

VALOR INVESTID O

Viver e Sorrir
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HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MÉDICOS
APOIADOS PELO VIVER E SORRIR
7.936 atendimentos ao ano – no Ambulatório de
Prematuros do Hospital São Paulo.
04 hospitais amparados com
manutenção de atendimento.

recursos

para

-HOSPITAL SÃO PAULO
- HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI (VILA MARIA)
- HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA
- HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA (TABOÃO DA SERRA)

Relatório Anual 2017

Viver e Sorrir

T O TA L D E D O A Ç Õ E S R E A L I Z A D A S

R$ 253.845,00

Fisioterapia/ Oftalmologia
10 | Órteses e Parapódiuns

Cadeiras de rodas

27 | Pares de palmilhas

Andadores

12 | Óculos

Exames e equipamentos especiais

Cadeiras de posicionamento

R$ 22.425,00

Patrocínio
Projetos
Patrocínio de Projeto
Mãe Canguru

R$25.985,00

Medicamentos
Hopitais SP &
Ambulatório
R$ 15.929,00

Doações
Diretas
Fórmula láctea | 12.508 latas
Cestas básicas | 29 un.
Vale transporte
Lanches

Mat./ Exames
Odontológicos

R$ 14.254,00

R$ 172.252,00

Viver e Sorrir
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05.Nossos Prematuros
Uma história de lutas, superações e muitas conquistas
5.1 Charlotte Victoria Rodrigues Lima
Quem vê Charlotte com um sorriso encantador no canto da boca, não faz ideia como sua história começou. Seus
pais, Angelic e Paulo, não pensavam em ter filhos. A correria do dia a dia e a preocupação com suas carreiras
tomavam conta de suas vidas, até que foram surpreendidos com uma gestação gemelar.
Em Manaus, cidade do casal, gravidez de gêmeos não é vista

Ciente de que algo estava errado com seu corpo, Angelic

com bons olhos – de acordo com lendas indígenas, gravidez

decide procurar outra opinião. Esse obstetra, ao contrário

gemelar não é algo a ser comemorado -, e isso trazia

do primeiro, solicitou uma série de exames. Os resultados

grande preocupação para os futuros pais. Logo no início

mostraram que Angelic sofria da Síndrome da Transfusão

da gestação, o medo e a insegurança foram protagonistas

Fetofetal - STFF, uma complicação rara e grave que

dessa história, mas passando essa fase, a mamãe Angelic

acontece em gestações monocoriônicas e diamnió�cas -

passou a ver a gravidez como algo posi�vo e emocionante.

quando existe uma placenta e duas bolsas.

Angelic é veterinária e Policial Militar e, apesar de morar

Diante desse diagnóstico, o especialista orientou o casal que

em uma capital, o serviço de atendimento às gestantes é

procurasse o mais rápido possível um hospital específico

precário e ineficiente. Metade do seu pré-natal, período

em intervenção neonatal no Estado de São Paulo, pois em

essencial para acompanhamento do desenvolvimento do

Manaus não existiam recursos necessários para salvar a

bebê, foi feito apenas por enfermeiros. Somente na 20ª

vida dos bebês. Em dois dias, chegaram à capital Paulista.

semana de gestação teve uma consulta com um médico
obstetra.

Foi tudo muito intenso. 26 semanas de gestação, o medo
de perder os bebês e a própria vida assolavam Angelic e

Os meses foram passando e, em uma das consultas durante

Paulo. Desesperados, visitaram quatro hospitais, mas não

o exame de ultrassom, o médico percebeu que um bebê

encontraram nenhum com a estrutura que necessitavam.

�nha o dobro do tamanho do outro, mas garantiu que não
havia mo�vos para preocupação; apesar de inseguros, os

Depois de tantas buscas conseguiram uma consulta no

pais acreditaram no especialista e seguiram com suas vidas

Hospital São Paulo e ali perceberam que iriam receber

normalmente.

todo amparo e atenção que precisavam. No mesmo dia,
Angelic foi internada e passou por consulta com diversos

Até que um dia, Angelic teve uma grande perda de líquido,

especialistas. Os pais estavam cientes sobre a gravidade

algo preocupante para uma gravidez. Às pressas, a futura

da situação e que o sofrimento fetal de um dos bebês

mamãe foi encaminhada para o atendimento hospitalar de

determinaria o parto.

alto risco. Os especialistas do local perceberam que havia
algo muito sério com aquela gestação e orientaram que a
família procurasse o obstetra que estava acompanhando o
seu pré-natal. Rapidamente Angelic agendou uma consulta
com seu médico, mas ele voltou a repe�r que estava tudo
certo e que não havia motivos para preocupação.

Angelic permaneceu internada por sete dias, até um
dos bebês decidir que era hora de vir ao mundo. Ao ser
informado sobre o parto, Paulo fica alegre e entusiasmado.
Apesar da preocupação, tenta acalmar Angelic, que aos
poucos relaxa e consegue sen�r a alegria genuína em dar à
luz a duas novas vidas.
Nasceram duas meninas: Scarle�e, com 880 gramas, e
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Charlo�e, com 500 gramas. A maior possuía um coração

Graças à dedicação dos pais e acompanhamento do Viver

enorme - o órgão ocupava todo o tórax e precisava de

e Sorrir, Charlotte teve todo atendimento necessário para

uma cirurgia que, por conta da sua condição, só poderia

sua reabilitação.

ser realizada após 72h do seu nascimento. Infelizmente,
com 71 horas, ela entra em sepse – momento em que o

Foram meses com diversas internações, sessões de

organismo luta tanto para combater uma infecção gerando

fisioterapia, cirurgias, consultas com pediatra, nutricionista,

uma inflamação generalizada - devido a uma enterocolite –

dentista, oftalmologista, cirurgião plás�co e demais

inflamação da mucosa do intes�no – e vai a óbito.

especialistas. A pequena Charlo�e teve uma surpreendente
evolução.

No mesmo dia, Charlo�e também teve sérias complicações:
desenvolveu uma enterocolite necrosante – uma lesão que

Um dia após o outro, os pais de Charlotte nunca perderam a

ocorre na super�cie interna do intes�no -, com perfuração

fé e a esperança. Acreditaram fielmente na melhora de sua

da parede do intes�no. Por conta desse quadro, permaneceu

filha e hoje agradecem aos profissionais do Viver e Sorrir

na UTI em isolamento e com nutrição parenteral –

pelo atendimento, acolhimento e atenção que a pequena

alimentação via endovenosa - até o intes�no se recuperar.

recebe.

Quando estava se recuperando, sofreu uma hemorragia
cerebral grau 4, uma lesão séria e que, na maioria dos

Charlo�e tem 1 ano e 9 meses, e está quase andando

casos, deixa graves sequelas.

sozinha. Em breve terá uma irmã, sua mãe está grávida e
a família voltará a morar em Manaus, para retomarem as

Preocupados com a reabilitação da filha, o casal se muda
temporariamente para São Paulo e, diferente de muitas das
famílias, permanecem juntos. Um dando apoio ao outro.

suas vidas.

Viver e Sorrir
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5.2 Vitória contra todas as
probabilidades, Gustavo Martins Pereira
Gustavo Martins Pereira tem 13 anos, está no sétimo ano, pratica esportes, joga capoeira, vídeo game, e às
vezes até desobedece a mãe e briga com seu irmão. Um típico adolescente. Quem o vê hoje não imagina que,
durante muitos meses, sua mãe, Eliane Martins, sequer sonhava em ver o filho tendo uma vida ativa.

Gustavo Mar�ns Pereira tem 13 anos, está no sé�mo ano,

apenas 1 Kg, mas seu peso logo caiu para apenas 800 g.

pra�ca esportes, joga capoeira, vídeo game, e às vezes até

Já Eliane passou cerca de um mês na UTI após a cirurgia.

desobedece a mãe e briga com seu irmão. Um �pico pré-

“Cheguei a pensar que ele não �nha sobrevivido, então

adolescente. Quem o vê hoje não imagina que, durante

quando me falaram que ele estava bem, fui ficando mais

muitos meses, sua mãe, Eliane Mar�ns, sequer sonhava em

animada. No entanto, fiquei em choque ao vê-lo pela

ver o filho tendo uma vida a�va.

primeira vez”, conta Eliane, emocionada, quando lembra
que chegou a rejeitar o bebê. “Ele era muito pequeno,

Logo em suas primeiras consultas de pré-natal, Eliane da

magrinho, cheio de tubos, e eu fiquei muito assustada. Perdi

Silva Mar�ns soube que teria uma gravidez de alto risco.

as esperanças que me restavam”, diz.

Com acretismo placentário, doença gestacional rara, em
que uma parte da placenta invade a parede uterina durante

Com ajuda psicológica e apoio de toda a família, Eliane foi,

a gravidez, foi alertada pelos médicos do Hospital São Paulo

aos poucos, se recuperando. Gustavo já estava com 3 meses

que a gestação provavelmente não evoluiria e que ela devia

quando ela voltou a visitá-lo e, dessa vez, foi para nunca

se preparar para um aborto espontâneo. Sua placenta

mais sair de perto. Usando o Método Canguru, a relação foi

chegou a atravessar o útero e a a�ngir outros órgãos,

ficando mais próxima e Gustavo se fortalecendo a cada dia,

como a bexiga. Com pouco líquido amniótico, as chances de

mesmo com diversas complicações e intercorrências devido

Gustavo eram mínimas e o risco que Eliane também corria

ao extremo baixo peso e prematuridade.

era muito alto.

“Desde o início os médicos me alertaram que ambos

Assim que recebeu alta da UTI, Gustavo foi encaminhado

corriam risco de morte, e que era pra�camente impossível

para o Ambulatório de Prematuros apoiado pelo Viver

que o bebê sobrevivesse, mas eu �nha esperanças e sempre

e Sorrir, onde foi atendido por diversas especialidades.

pedi para que não desistissem de salvá-lo”, afirma Eliane.

Passou por cirurgias que o ajudaram a respirar melhor,
porém o quadro de paralisia cerebral ainda deixava Eliane

O parto teve de ser agendado na 26ª semana e a cirurgia

muito preocupada. “Eu sempre fiz tudo que nos orientaram,

envolveu uma série de especialistas. Gustavo nasceu com

mas nos primeiros anos a evolução dele era muito lenta e
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as complicações constantes. Com um ano ele ainda não

atendimento. Sei o quanto esse lugar, e o empenho de todos,

sentava e até os quatro ele não se comunicava”, diz Eliane.

foram fundamentais para o Gustavo conseguir chegar onde
chegou, e fazer coisas que eu nunca imaginei que ele seria

Mas a esperança e a dedicação da mãe, o trabalho dos

capaz”, destaca Eliane.

profissionais, e a persistência de Gustavo pela superação
foram transformando essa realidade. Com tratamentos na

Hoje, Gustavo con�nua passando pelo Ambulatório,

pediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, odontologia e uma

porém com muito menos frequência e se tornou o menino

rotina em casa de muitos exercícios e es�mulos, os resultados

super ativo descrito no início desse texto, superando

começaram a aparecer. Além disso, ao longo desses anos, o

cada obstáculo e mostrando a todos que pode ir além de

Viver e Sorrir conseguiu providenciar cadeira de rodas para

qualquer expecta�va. Quando ques�onado sobre o que

um período pós cirurgia, óculos e até radiografias especiais

quer ser quando crescer, fica em dúvida: médico, professor,

que a família não �nha condições de pagar. “Houve épocas

esportista...? Ele ainda tem bastante tempo para descobrir.

em que vínhamos todos os dias. Mesmo morando longe, em

O mais importante ele já sabe: Gustavo vai poder ser o que

Embu das Artes, nunca deixamos de comparecer a nenhum

ele quiser.

Viver e Sorrir
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06.Nossos Apoiadores
Carta Kimberly ClarK
Um trabalho que veio ao
encontro de nosso propósito
“A participação do Viver e Sorrir nesse
processo de promoção da saúde da nossa
população já é bastante importante e pode
ser ainda maior.”

Acreditamos que o Viver e Sorrir é uma en�dade que colabora de forma efe�va para que as crianças prematuras tenham melhores condições
de saúde e qualidade de vida. Aliado a isso, à parceria com a Pediatria Neonatal da Escola Paulista de Medicina/Unifesp e ao fato de ser
sem fins lucrativos é que nos aproximamos do Viver e Sorrir e decidimos estender ao Brasil uma inicia�va que nossa marca Huggies mantém
globalmente, a “No Baby Unhugged”.

Trata-se de uma campanha que dissemina a importância do abraço, do contato pele a pele para o bem-estar e o desenvolvimento de bebês,
o que vai de encontro à questão da prematuridade.

E, foi justamente pensando nessa qualidade de vida, que decidimos doar as fraldas específicas a prematuros, que oferecem muito mais
conforto a essas vidas tão frágeis.

Esta é uma relação que está só começando. Nós da Kimberly-Clark temos como obje�vo oferecer o que é essencial para uma vida melhor, e o
trabalho do Viver e Sorrir está conectado a este propósito também. Por isso, temos planos de consolidar nossa parceria como voluntariado,
envolvendo inclusive nossos colaboradores.

O propósito de uma marca só se concretiza se �ver de fato algum significado real na vida das pessoas. E a atuação do Viver e Sorrir traduz
isso, em fazer a diferença na vida de prematuros carentes e suas famílias.

Mas, a ins�tuição precisa da ajuda de mais apoiadores para manter e ampliar esse trabalho. Contem conosco!

Patrícia Macedo Baby & Child Care Director
Kimberly-Clark
Apoiador do Viver e Sorrir – Grupo de Apoio ao Prematuro

Viver e Sorrir
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07.
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Demonstra�vos financeiros auditados pela BDO RCS Auditores Independentes com parecer emi�do sem ressalvas.
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08.
QUADRO DE APOIADORES
PATROCINADORES
Autonomy Investimentos Ltda
Banco Bradesco S/ A
Bitelli Advogados Ltda
Engenharia Takaoka Ltda
Ezra Moise Safra
Hospital e Maternidade Santa Joana
Plantec Laboratórios Ltda
Ponto Forte Ltda
Maternidade Pro Matre Paulista
TVML Foundation

APOIADORES
Bauducco & Cia Ltda
Centro de Endometriose
de São Paulo
Colégio Visconde de Porto Seguro
Kimberly Clark
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SÓCIOS CONTRIBUINTES
Adriana D. Ranoya
Albert Deweik
Alberto Collier Vianna
Alvaro P rieto Oliva
Am elia B ecker
Ana Lucia Cam ara
Ana Lucia Goulart
Ana P aula W . Anderlini
Ana Stela W . Anderline
Andrea Gilad
Andressa Tatiane Caruso
Angelo J ose R am os Santos
Anna Maria Costa
Antoine B alady
Antonio Costa
Antonio E duardo B enedito Silva
Arnaldo B agdade
Arsenio B arreira B arrio
Arthur Mendonça Vespoli Takaoka
Cecília Maria Draque
Charles Lukower
Claudia Rossi
Costa Lion LTDA
Cristina Nunes dos Santos
Daphne Kopelm an
Dione Torres Sobreira
Douglas Tevis Francisco
E dna Milhassi Vedovato
E laine de Moraes Kraus
E liana Kraus
E liana Rachetti
E lsa G. Kopelm an
E thel C. B attikha
E vandro Oliveira J r.
Fábio S. Carvalho
Fidelia dos Santos Nunes
Gaiatec Com . e Serv. Aut. e Sistem as do
B rasil Ltda
Gislene Murad
Hélia Fraga G. B ertam oni
Heloisa Yoshida
Ieda Maria Monteiro B itelli
Isabella P . Silva e Natália P ires
J i Hyun Kim
J osé Coelho de C. Neto
J osé de Arim athea B arcellos
J osé Marcos Thalenberg
J ose Oscar de Alm eida J unior
J uliana Gom es Cardoso

Kiodai LTDA
Lia Correa de Melo
Liliana Aparecida Vespoli Takaoka
Liliane Narciso
Luiza A. de Moura
Luzia M. Milhassi
Maira Tanis
Marcelo Vespoli Takaoka
Márcia Cam argo
Márcia e J aym e Kopelm an
Maria Am élia Carm agnani P estana
Maria Ap. Rodrigues N. Silva
Maria Del Carm en J aneiro P erez
Maria Isaura M. B uelau
Maria Virginia B edaque
Mariana B etschart
Marta de Oliveira Ram alho
Matsuyoshi Mori
Melissa Munari Magnus
Nathalia Mendonça Vespoli Takaoka
Neusa Aparecida
P alom a Cristina Diniz Gom es
P aula Kopelm an
P edro Am érico P assini
Raphael Mastrogiacom o
Regina Alba
Regina Colitti
Regis B arcelona de Lim a
Renata Mayer Leckz
Renata P alerm o P astore
Renato Conte de Carvalho
Reny Golcm an
Rita Di Tom asso Martins
Rita Leitão
Roberto da S. Gutierrez
Rosim eire D›Am aro M. Gim enes
Sandra R. B echara
Sérgio Ueta
Silvia Kopelm an
Silvia Yoshie Sugawara
Sim a Maria Schm idt
Sineida A. R. C. Girão
Sophia A. de Moura
Sue Yazaki Sun
Suzana Oliveira
Thais Coutinho P orto
Valter Kuba
Yara Ap. R. Catarino
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09.

EXPEDIENTE
PRESIDENTE:
Rober to Miranda de Lima
VICE PRESIDENTE:
Liliana A. M. Vespoli Takaoka
PRESIDENTES EMÉRITOS:
Benjamin I srael Kopelman
Eduar do Rahme Amar o
DIRETOR SOCIAL:
Antonio Car los Nazar
CONSELHO TÉCNICO

Presidente:
Ana Lucia Goular t
MEMBROS:
Car olina Boschi Gimenes

CONSELHO FISCAL:
Elisabeth Alonso Car valheira
Elza Iór io Alonso
Jayme Kopelman
Jean Pierre H de M Barros
Marina F M Fallopa
Ruth Elena Hopf Reiter man
TESOURARIA:
Maria Amelia Carmagnani Pestana
Silvia Yoshie Sugawara
SECRETARIA:
Juliana Seabra Amar o
Maur icio Kato
COORDENAÇÃO DO RELATÓRIO:
Camila Magnus
GERÊNCIA OPERACIONAL:
Elaine Lima

Claudia Macapani Cavalcanti
Nathalia Moura de Mello e Silva
Marco Pavanelli
Milton Har umi Miyoshi

DIREÇÃO DE ARTE E PROJETO GRÁFICO:

Rafael Monzillo

REPORTAGEM, EDIÇÃO E REVISÃO:
Cr istiane Gazana
Juliana Rose

I N S T I T UT O DO PR EM AT UR O
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FONE: (11) 5571- 9277
E- MAIL: ATENDIMENTO
@INSTITUTODOPREMATURO.ORG. BR
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