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DESTAQUES	-	Instituto	Pequenos	Grandes	Guerreiros		

• Mais	de	200	horas	de	acolhimento	psicológico	individual	oferecidas	em	dois	anos	

de	existência. 	

• Contato	 com	 mais	 de	 cem	

familiares	 afetados	 pela	 enterocolite	

necrosante.	

	

• Presente	em	todas	as	regiões	do	

Brasil,	 via	 acolhimento	 e/ou	

mapeamento. 	

	

• Fase	 piloto	 do	mapeamento	 da	 doença	 no	Brasil	 encerrada	 –	

preparação	para	lançamento	nacional	em	setembro	de	2018.		

	

• Parcerias	 internacionais	 com	a	NEC	 Society	 (EUA)	 e	 a	 SIGNEC	

(UK),	 participação	 no	 grupo	 de	 estudos	 da	 enterocolite	

necrosante	do	International	Neonate	Consortium	–	INC.		

	

• Implementação	 do	 1o	 Dia	 Mundial	 de	 Conscientização	 da	

Enterocolite	Necrosante	em	17	de	maio	de	2018.		

	

• Membro	 internacional	 do	 Conselho	 da	 NEC	 Society,	 convite	

para	 apresentar	 trabalho	 do	 PGG	 no	 Brasil	 no	 2o	 Simpósio	 de	 Enterocolite	

Necrosante	da	NEC	Society	–	Michigan,	junho	de	2019.		

	

• Presença	no	24o	Congresso	Brasileiro	de	Perinatologia,	Natal,	setembro	de	2018,	

com	a	participação	do	Dr.	Ravi	 Patel,	 neonatologista-pesquisador	especializado	

em	enterocolite	 necrosante,	membro	do	Departamento	de	 Pediatria	 da	 Emory	

University,	Georgia,	US,	e	do	Research	Collaborative	Group	da	NEC	Society.	
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“ O IPGG tem me ajudado 
desde que o meu amado filho 
voltou a morar no céu. Tenho 
recebido apoio psicológico e 

sou muito grata! ” 
A.F. 

 
 

“ Me ajudou a realinhar minha 
vida. ” 

V.B. 
 
 

“ Só tenho a agradecer por 
conhecer o PGG nesse 

momento mais difícil da minha 
vida. ” 

E.G. 
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O	Instituto	Pequenos	Grandes	Guerreiros	em	2017		

1.	Expansão	nacional	do	serviço	de	acolhimento	psicológico		

	

Desde	 sua	 fundação,	 em	 março	 de	 2016,	 a	 oferta	 de	 acolhimento	 psicológico	 para	

familiares	 de	 bebês	 afetados	 pela	 enterocolite	 necrosante	 é	 entendida	 como	 de	 grande	

importância	para	ajudar	pais	e	familiares	no	enfrentamento	da	doença.	A	alta	procura	por	

familiares	de	bebês	afetados	fora	da	cidade	de	São	Paulo,	onde	estamos	sediados,	nos	levou	

a	procurar	alternativas	que	nos	possibilitassem	expandir	nosso	alcance.		

	

Após	uma	reunião	no	Conselho	Regional	de	Psicologia	de	São	Paulo	e	pesquisas	sobre	a	

Telemedicina	no	Brasil,	ficou	claro	que	a	melhor	alternativa	para	nossa	expansão,	levando	em	

consideração	 a	 eficiência	 no	 uso	 de	 nossos	 recursos	 humanos	 e	 financeiros,	 seria	 o	

atendimento	 por	 vias	 remotas	 (online).	 Sendo	 assim,	 iniciamos	 os	 trâmites	 não	 só	 para	

conseguir	 a	 autorização	 do	 Conselho	 Federal	 de	 Psicologia,	mas	 também	para	 oferecer	 o	

treinamento	apropriado	para	nossas	psicólogas	voluntárias.		

	

Em	setembro	de	2017	o	CFP	concedeu	ao	PGG	a	autorização	para	atendimento	online,	

registrada	com	selo	digital	no	nosso	segundo	website,	www.institutopgg.com.br	,	em	acordo	

com	as	regras	do	conselho	de	classe.	Desde	então	nosso	atendimento	cobre	o	Brasil	inteiro,	

seguindo	 a	 modalidade	 de	 atendimento	 breve,	 com	 limite	 de	 20	 sessões	 e	 foco	 no	

enfrentamento	da	enterocolite	necrosante.		

	

O	PGG	continua	com	atendimento	presencial,	na	cidade	de	São	Paulo,	também.	Em	2017	

fomos	 contatados	 por	 um	 hospital	 que	 nos	 pediu	 ajuda	 no	 atendimento	 de	 uma	 criança	

internada	 e	 sua	 mãe.	 O	 PGG	 ofereceu	 e	 destacou	 duas	 psicólogas,	 uma	 oferecendo	

acolhimento	para	 a	mãe	e	 a	outra	para	 a	 criança,	 que	 fizeram	o	atendimento	no	próprio	

hospital,	 com	 as	 devidas	 autorizações.	 O	 PGG	 também	 ofereceu	 para	 a	 criança	 o	

acompanhamento	de	uma	pedagoga.	Esse	atendimento	durou	cerca	de	cinco	meses,	até	a	

criança	ser	transferida	para	um	hospital	com	equipe	própria.			
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Nossos	 atendimentos	 em	 2017	 somaram	mais	 de	 100	 horas,	 trajetória	 que	 continua	

crescente	em	2018,	dado	que	no	período	de	janeiro	a	maio	de	2018	o	PGG	já	contabiliza	98	

horas	em	atendimentos	individuais.	Realizamos	em	maio	de	2017,	em	São	Paulo,	um	encontro	

piloto	com	a	participação	de	familiares	de	bebês	afetados	pela	enterocolite	necrosante.	O	

encontro	contou	com	a	participação	de	10	familiares	e	3	psicólogas	e	teve	duração	de	cerca	

de	duas	horas,	onde	as	principais	questões	de	enfrentamento	da	doença	foram	discutidas.		

	

Familiares	 chegam	 ao	 Instituto	 PGG	 via	 redes	 sociais,	 website	 ou	 indicação	 de	

médicos/hospitais.	Após	a	primeira	mensagem	recebida,	o	familiar	é	perguntado	se	gostaria	

de	conversar	com	uma	psicóloga.	Em	caso	afirmativo,	uma	psicóloga	entra	em	contato	com	o	

familiar	 e	 decide	 sobre	 a	 necessidade	 de	 acompanhamento	 e	 início	 de	 atendimento.	 O	

familiar	é	então	referido	a	psicóloga	voluntária	que	fará	o	atendimento.		

	

O	time	de	voluntários,	sempre	em	busca	de	novos	membros	alinhados	com	nossa	filosofia,	

se	 encontra	mensalmente	 para	 a	 discussão	 de	 casos	 e	 troca	 de	 informações.	 Às	 vezes	 o	

encontro	 conta	 com	 a	 participação	 de	 convidados,	 como	 neonatologistas,	 psicólogos	

hospitalares,	 enfermeiros	 ou	 familiares	 afetados,	 de	 acordo	 com	 a	 necessidade	 por	mais	

informações	para	o	melhor	entendimento	do	universo	da	enterocolite	necrosante.	A	última	

reunião	de	2017	teve	a	participação	da	coach	Terena	Sarpi	numa	sessão	de	 integração	do	

time	que	terminou	com	a	criação	do	lema:	‘Cuidar	do	existir	e	do	partir’	para	a	equipe.		

2.	Projeto	piloto	de	mapeamento	da	enterocolite	necrosante	

	

O	projeto	de	mapeamento	da	doença	no	Brasil	surgiu	da	necessidade	de	entender	melhor	

a	doença	e,	principalmente,	 ter	uma	 ideia	de	sua	 incidência.	Atualmente	os	números	com	

relação	 a	 doença	 não	 são	 claros,	 tanto	 com	 relação	 a	 incidência,	 número	 de	 bebês	

prematuros	 vs.	 bebês	 nascidos	 a	 termo	 afetados,	 sequela	 e	mortalidade.	 De	 acordo	 com	

diferentes	 estudos,	 a	 enterocolite	 necrosante	 pode	 afetar	 entre	 3	 mil	 a	 30	 mil	 bebês	

anualmente,	com	taxa	de	mortalidade	entre	20%	a	40%.	Com	o	entendimento	de	que	uma	

maior	 exatidão	 do	 número	 de	 incidência	 pode	 auxiliar	 na	 concepção	 de	 diretrizes	 mais	

eficazes	tanto	para	a	prevenção	como	também	diagnóstico	e	tratamento	da	doença,	o	PGG	

desenvolveu	um	projeto	para	mapear	a	doença	no	Brasil.		
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Esse	mapeamento	acontece	através	de	um	questionário	de	cerca	de	70	perguntas,	com	

respostas	objetivas	e	tempo	de	preenchimento	de	cerca	de	10	minutos,	que	é	distribuído	para	

UTIs	neonatal.	O	questionário	foi	concebido	por	nosso	conselheiro	médico	Dr	Celso	Rebello,	

com	 contribuição	 do	Dr	 André	 Laranjeira,	 com	 consultoria	 de	 Juliana	 Sawaia,	 profissional	

experiente	 em	 coleta	 de	 informações.	 Enquanto	 que	 os	 médicos	 se	 concentraram	 no	

conteúdo	 do	 questionário,	 com	 o	 objetivo	 de	 obter	 informação	 relevante	 para	 nossos	

objetivos,	Juliana	nos	assessorou	na	melhor	maneira	de	formular	as	perguntas,	de	modo	que	

o	questionário	fosse	fácil	de	responder,	o	que	acarreta	numa	maior	taxa	de	resposta.	Assim,	

de	 acordo	 com	 sua	 recomendação,	 a	 plataforma	 escolhida	 para	 a	 disponibilização	 do	

questionário	foi	a	SurveyMonkey,	na	modalidade	de	assinatura	paga	simples.	Essa	plataforma	

possibilita	 o	 acesso	 ao	 link	 com	 o	 questionário	 quantas	 vezes	 for	 preciso,	 através	 do	

computador,	do	tablete	ou	do	celular.	A	plataforma	também	facilita	a	tabulação	e	resultados.		

	

O	projeto	piloto	 teve	 inicio	em	 julho	de	2017	e	 foi	encerrado	em	 janeiro	de	2018.	Ele	

contou	com	a	participação	de	9	UTIs	neonatal,	com	31	respostas	ao	 longo	do	período.	Os	

resultados	estão	com	especialistas	em	estatística	que	estão	estudando	a	melhor	maneira	de	

otimizar	 o	 questionário,	 em	 preparação	 para	 o	 lançamento	 nacional	 do	 projeto	 de	

mapeamento.	Resultados	iniciais	registraram	mortalidade	em	50%	dos	casos	reportados.		

	

O	lançamento	nacional	está	programado	para	setembro	de	2018,	durante	o	24o	Congresso	

de	Congresso	Brasileiro	de	Perinatologia.		

3.	Parcerias	com	as	organizações	internacionais		

	

A	NEC	Society	foi	fundada	em	2014	nos	Estados	Unidos	por	duas	mães	que	perderam	seus	

bebês	 em	 consequência	 da	 enterocolite	 necrosante.	 A	 organização	 tem	 o	 objetivo	 de	

fomentar	a	colaboração	entre	cientistas,	médicos	e	 familiares	de	bebês	afetados	para	um	

maior	 entendimento	 da	 enterocolite	 necrosante.	 O	 SIGNEC	 é	 um	 grupo	 de	 interesses	

especiais	britânico,	liderado	por	uma	mãe	que	perdeu	seu	bebê	em	decorrência	da	ECN	e	um	

neonatologista	que	também	busca	uma	maior	colaboração	entre	familiares	e	cientistas,	além	

do	fomento	de	pesquisa	e	debate	sobre	o	assunto.		
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A	 NEC	 Society	 e	 a	 SIGNEC	 organizaram	 eventos	 em	 2017	 aos	 quais	 o	 PGG	 esteve	

representado	pela	sua	presidente.	O	simpósio	organizado	pela	NEC	Society	em	abril	de	2017	

e	a	conferência	da	SIGNEC	em	outubro	do	mesmo	ano	foram	oportunidades	incríveis	para	o	

PGG	 se	 apresentar	 e	 ser	 apresentado	 para	 os	 principais	players	mundiais	 da	 enterocolite	

necrosante,	 sejam	 médicos,	 pesquisadores	 ou	 outras	 organizações	 como	 a	 nossa.	 A	

fundadora	e	presidente	da	NEC	Society,	Jennifer	Canvasser,	foi	convidada	para	atuar	como	

conselheira	 internacional	do	PGG,	ato	reciprocado	pelo	convite	para	que	nossa	presidente	

Simone	Rosito	atue	também	como	conselheira	internacional	da	NEC	Society.	Foi	estabelecido	

um	relacionamento	de	profunda	colaboração	e	cooperação	entre	as	três	organizações	que	

culminou	na	organização	do	1o	Dia	Mundial	de	Conscientização	da	Enterocolite	Necrosante,	

em	17	de	maio	de	2018,	e	as	líderes	das	três	organizações	se	engajam	numa	constante	troca	

de	experiências	e	ideias.		

	

Durante	 a	 participação	no	 1o	 Simpósio	 de	 Enterocolite	Necrosante	 realizado	pela	NEC	

Society	em	Davis,	Califórnia,	o	PGG	foi	apresentado	a	organização	Preemie	Parent	Alliance,	

PPA,	que	reúne	todas	as	organizações	que	prezam	pelo	bem-estar	de	bebês	prematuros	e	

seus	familiares	nos	Estados	Unidos.	O	PGG	virou	a	primeira	organização	internacional	a	fazer	

parte	da	PPA,	estando	tendo	acesso	as	lideranças	das	principais	organizações	do	tipo	nos	EUA.	

Além	disso,	o	PGG	ganhou	patrocínio	para	participar	do	Congresso	da	PPA,	em	Fort	Worth,	

no	Texas,	em	setembro	de	2017.		

	

Finalmente,	através	da	NEC	Society	e	do	PPA,	o	PGG	foi	convidado	para	integrar	o	Grupo	

de	Estudos	da	Enterocolite	Necrosante	(NEC	Studies	Group)	do	INC	–	International	Neonate	

Consortium.	 Esse	 é	 um	 grupo	 multidisciplinar	 formado	 por	 cientistas,	 pesquisadores,	

neonatologistas,	 organizações	 não	 governamentais	 ativistas	 e	 empresas,	 interessadas	 em	

avançar	o	diálogo	para	maior	entendimento	e	disseminação	de	informações	sobre	a	ECN.	Um	

dos	estudos	atualmente	produzidos	pelo	grupo	envolve	o	consenso	de	uma	lista	de	checagem	

do	que	configuraria	uma	definição	do	que	é	a	enterocolite	necrosante,	o	que	ajudaria	no	

diagnóstico	e	na	noção	de	números	de	incidência.		

	

A	 parceria	 com	 organizações	 internacionais	 e	 a	 participação	 do	 PGG	 em	 grupos	

internacionais	 nos	 deixam	 a	 par	 dos	 principais	 acontecimentos	 em	 relação	 a	 enterocolite	
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necrosante.	 No	 futuro,	 uma	 vez	 que	 tenhamos	 construído	 com	 sucesso	 uma	 rede	 de	

informações	sobre	a	enterocolite	necrosante	no	Brasil	envolvendo	tanto	familiares	de	bebês	

afetados,	como	pessoas	em	idade	reprodutiva	e	também	profissionais	da	área	de	saúde,	o	

PGG	pretende	ser	o	principal	veiculo	disseminador	de	informações	sobre	a	ECN	no	Brasil.	A	

participação	do	PGG	no	24o	Congresso	de	Perinatologia	em	2018	é	o	primeiro	passo	para	a	

construção	dessa	rede	entre	profissionais	de	saúde	enquanto	que	a	disseminação	de	nossa	

existência	(via	redes	sociais	e	artigos	na	imprensa)	para	a	comunidade	em	geral	serve	para	

que	 familiares	e	o	público	em	geral	conheçam	não	só	o	PGG,	mas	 também	a	enterocolite	

necrosante.			

4.	Recebimento	de	doações	de	pessoas	não-ligadas	a	ONG	

	

A	estratégia	do	PGG	após	seu	estabelecimento	foi	a	de	máxima	transparência	na	gestão	

de	 recursos.	 Assim,	 foi	 acordado	 que,	 até	 que	 lançássemos	 nosso	 primeiro	 relatório	 de	

atividades,	listando	o	que	já	havíamos	conquistado,	usaríamos	apenas	recursos	próprios	do	

time	 de	 diretores	 e	 conselheiros.	 Entre	 março	 de	 2016	 e	 novembro	 de	 2017,	 o	 PGG	 se	

manteve	 com	 recursos	 das	 vendas	 do	 livro	 ‘Ai	 Meu	 Buda	 –	 Relatos	 curiosos	 de	 viagens	

singulares’	e	contribuições	pontuais	de	membros	do	conselho	e	da	administração	da	ONG.	A	

assembleia	geral	realizada	em	setembro	de	2017	apresentou	o	primeiro	balanço,	a	primeira	

DRE	e	o	primeiro	relatório	de	atividades	do	PGG.	Foi	decidido	então,	nessa	mesma	assembleia	

que	com	a	publicação	dessas	informações,	o	PGG	passaria	a	aceitar	doações	de	pessoas	não	

relacionadas	a	ONG.		

	

O	 dia	 escolhido	 para	 o	 inicio	 do	 recebimento	 de	 doações	 foi	 o	 Dia	 de	 Doar,	 28	 de	

novembro	de	2017.	O	Dia	de	Doar	acontece	na	2a	feira	após	a	Black	Friday,	como	uma	ação	

de	incentivo	a	cultura	de	doação,	em	contraposição	ao	consumismo	da	Black	Friday.	Nesse	

dia,	 com	 uma	 intensa	 campanha,	 o	 PGG	 arrecadou	 R$7.000,	 valor	 em	 linha	 com	 nossas	

expectativas	e	que	nos	deu	maior	visibilidade	para	as	atividades	que	poderíamos	fazer	em	

2018.	As	doações	 foram	todas	de	membros	do	time	ou	seus	amigos,	enquanto	que	nosso	

desejo	era	diversificar	nossas	doações	para	fora	do	círculo	de	relacionamento	de	membros	

do	 time.	 Outro	 fato	 aquém	 de	 nossa	 expectativa	 foi	 o	 número	 de	 doadores	 recorrentes	

angariados	nesse	dia.		
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A	situação	de	doações	desde	então	melhorou,	mas	apenas	levemente.	O	PGG	conta	com	

alguns	doadores	recorrentes	o	que	permite	a	manutenção	das	atividades	rotineiras	da	ONG	

e	algum	tipo	de	planejamento	para	expansão,	mas	o	fato	é	que	qualquer	expansão	ou	ações	

maiores	(como	a	participação	no	Congresso	de	Perinatologia)	dependem	de	doações	pontuais	

relevantes	e,	no	o	futuro,	dependerão	do	aumento	da	base	de	doadores	recorrentes,	o	que	

dará	mais	visibilidade	ao	orçamento	do	PGG,	permitindo	maior	planejamento.		

	

Nosso	desejo	é	termos	muitos	doando	pouco,	o	que	representaria	uma	integração	e	união	

de	fato	entre	todos	os	interessados	em	avançar	a	causa	da	enterocolite	necrosante	no	Brasil,	

diminuindo	a	dependência	em	grandes	doadores	e,	portanto,	diminuindo	a	vulnerabilidade	

do	PGG	e	garantindo	sua	sustentabilidade.		

5.	Participação	no	Conselho	de	Ética	de	Pesquisa	do	Hospital	Israelita	Albert	Einstein	

	

O	PGG	foi	convidado	a	ser	representante	de	usuários	no	CEP	do	HIAE,	um	dos	hospitais	

mais	renomados	da	América	Latina.,	no	início	de	2017		

6.	Planejamento	2018	

6.1	Dia	Mundial	de	Conscientização	da	Enterocolite	Necrosante		

	

O	1o	Dia	Mundial	de	Conscientização	da	ECN	foi	 realizado	no	dia	17	de	maio	de	2018,	

exatos	6	meses	antes	do	Dia	Mundial	da	Prematuridade.	A	data	foi	escolhida	em	conjunto	

com	a	NEC	Society	e	a	SIGNEC	por	ser	conveniente	para	atividades	e	ações	de	informação	e	

conscientização	tanto	no	hemisfério	norte	quanto	no	hemisfério	sul.	A	principal	ação	nesse	

lançamento	mundial	 foi	 a	 sincronização	de	posts	 em	 redes	 sociais	 falando	 sobre	 fatos	da	

enterocolite	necrosante.	O	PGG	conseguiu	com	que	a	 jornalista	britânica	 Julie	MacDonald	

gravasse	um	vídeo	informativo	sobre	a	doença	em	inglês.	Esse	vídeo	foi	divulgado	por	nossos	

parceiros	internacionais,	expondo	nosso	logo	a	uma	maior	audiência.	Aqui	no	Brasil,	nossa	

conselheira	e	embaixadora	da	causa	Isabella	Fiorentino	também	gravou	e	divulgou	um	vídeo	

com	 fatos	 sobre	 a	 doença.	 Vale	 ressaltar	 que	 o	 Dia	 de	 Conscientização	Mundial	 da	 ECN	
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recebeu	apoio	da	comunidade	médica	no	exterior,	inclusive	de	alguns	estabelecimentos	de	

saúde.		

	

No	âmbito	nacional,	para	2019	esperamos	também	conquistar	aqui	no	Brasil	o	apoio	de	

estabelecimentos	de	saúde	para	atingir	um	maior	número	de	pessoas	no	dia	17	de	maio.	Além	

disso,	a	deputada	federal	Mara	Gabrilli	se	dispõe	a	apresentar	projeto	de	proposta	de	lei	para	

a	oficialização	do	Dia	Nacional	da	Enterocolite	Necrosante.	Para	isso	precisamos	apresentar	

uma	petição	assinada	por	entidades	representativas	para	que	seja	dado	o	pontapé	inicial.	O	

PGG	 já	 deu	 início	 a	 essa	 petição,	 que	 já	 conta	 com	a	 assinatura	 de	 entidades	 relevantes.	

Entretanto,	o	PGG	aguarda	a	assinatura	da	Sociedade	Brasileira	de	Pediatria,	entidade	cuja	

assinatura	ressaltaria	a	legitimidade	da	petição,	para	que	a	petição	seja	entregue	a	deputada.		

6.2	24o	Congresso	Brasileiro	de	Perinatologia	–	lançamento	nacional	do	projeto	de	

mapeamento	da	enterocolite	necrosante	

	

Em	 fevereiro	 de	 2018	 a	 neonatologista	 Dra.	 Renata	Mascaretti	 se	 juntou	 ao	 time	 de	

conselheiros	 do	 PGG.	 A	 Dra.	 Renata	 negociou	 junto	 a	 Sociedade	 Brasileira	 de	 Pediatra	 a	

participação	do	Instituto	PGG	no	24o	Congresso	Brasileiro	de	Perinatologia,	que	será	realizado	

em	Natal,	em	setembro	de	2018,	com	a	presença	de	mais	de	dois	mil	neonatologistas,	no	que	

é	o	principal	evento	do	setor	no	Brasil.	O	PGG	pretende	trazer	para	palestrar	no	congresso	o	

Dr	 Ravi	 Patel,	 do	 time	 de	 pesquisadores	 colaboradores	 da	 NEC	 Society,	 neonatologista	 e	

pesquisador	especializado	em	enterocolite	necrosante.	O	Dr	Patel	vai	falar	sobre	os	benefícios	

de	 probióticos	 na	 prevenção	 da	 enterocolite	 necrosante.	 Folhetos	 explicativos	 sobre	 a	

doença,	focados	na	comunidade	médica,	serão	distribuídos.	A	exposição	do	PGG	no	congresso	

cria	 a	 oportunidade	 única	 para	 o	 lançamento	 nacional	 do	 projeto	 de	 mapeamento	 da	

enterocolite	necrosante,	além	de	reiterar	a	credibilidade	do	PGG	como	entidade	que	fomenta	

a	pesquisa	junto	a	comunidade	médica.	No	momento,	o	PGG	foca	em	conseguir	fundos	para	

trazer	o	Dr	Patel	e	 imprimir	os	 folhetos,	que	estão	sendo	 feitos	pela	 jornalista	Alessandra	

Milanez	e	a	designer	Renata	Golombek,	com	a	consultoria	da	Dra.	Renata.					

	

	



 

 12 

6.3	Aumento	de	doações	

	

Nos	 4	 primeiros	meses	 de	 2018	 o	 PGG	 consegui	 aumentar	 ligeiramente	 o	 número	 de	

doações	recorrentes	e	recebeu	algumas	doações	pontuais.	É	muito	importante	que	o	número	

de	doações	recorrentes	aumente	mais	pois	a	recorrência	oferece	visibilidade	no	orçamento	

da	ONG.	Para	isso	contamos	com	nossos	seguidores	e	membros	do	nosso	time,	sempre	com	

a	 consciência	 de	 que	 o	 valor	 da	 doação	 não	 é	 importante,	 ele	 deve	 caber	 dentro	 do	

orçamento	da	pessoa,	de	modo	que	possa	ser	recorrente.	Se	cada	membro	do	nosso	time,	

família	 ajudada,	 ou	 seguidor,	 trouxer	 10	 doadores	 de	 R$10	 ao	mês,	 nossas	 necessidades	

financeiras	 seriam	 confortavelmente	 sanadas	 e	 poderíamos	 fazer	 planos	mais	 ambiciosos	

para	expandir.	Caso	isso	não	aconteça,	2019	será	um	ano	de	muita	incerteza	para	o	PGG.		

6.4	Certificado	de	Utilidade	Pública	

	

Para	poder	participar	de	muitos	editais	tanto	do	governo	como	da	 iniciativa	privada,	o	

PGG	 deve	 ter	 o	 Certificado	 de	 Utilidade	 Pública,	 que	 requer	 a	 apresentação	 de	 vários	

documentos.	O	PGG	já	contratou	um	advogado	que	fez	um	levantamento	do	que	é	necessário	

apresentar	e	ficou	claro	de	que	o	mesmo	profissional	deve	ser	contratado	para	providenciar	

a	documentação.	Por	questões	 financeiras,	ainda	não	temos	previsão	de	quando	 isso	será	

feito.		

6.5	Geladeirotecas	Viva	o	Tom	

	

O	projeto	das	‘geladeirotecas’	(geladeiras	com	livros	dentro)	‘Viva	o	Tom’,	localizadas	no	

Parque	Buenos	Aires,	na	região	central	da	Cidade	de	São	Paulo,	continua	como	ferramenta	

de	 conscientização	 sobre	 a	 doença.	 As	 geladeirotecas	 oferecem	 livros	 (adultos,	 infantis	 e	

acadêmicos)	para	os	frequentadores	do	Parque,	que	podem	retirá-los	e	levá-los	para	a	casa,	

devolvendo-os	 posteriormente	 ou	 trazendo	 um	 livro	 em	 substituição	 ao	 retirado.	 As	

geladeirotecas	 contem	 folhetos	 explicativos	 sobre	 a	ONG	 e	 a	 doença,	 folhetos	 que	 estão	

também	grampeados	em	todos	os	livros	que	o	Instituto	PGG	recebe	de	doação	e	leva	para	o	

Parque.	Essa	é	uma	atividade	doada	por	familiares	de	Antonio	Rosito	Robyn,	sem	ônus	algum	

para	o	Instituto	PGG.		
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6.6	2o	Simpósio	de	Enterocolite	Necrosante	da	NEC	Society	

	

A	presidente	do	PGG,	Simone	Rosito,	 foi	convidada	para	palestrar	sobre	o	trabalho	do	

PGG	no	Brasil	no	2o	Simpósio	de	Enterocolite	Necrosante	da	NEC	Society,	que	será	realizado	

em	Michigan,	em	junho	de	2019.		

7.	Resumo	financeiro	

	

As	doações	recebidas	pelo	 Instituto	PGG	em	2017	aumentaram	consideravelmente	em	

comparação	a	2016	em	função	da	construção	de	um	histórico	que	já	mostra	resultados	e	da	

campanha	de	arrecadação	de	doações	pelo	Dia	de	Doar,	em	28	de	novembro	de	2017.	Além	

disso,	 três	 membros	 do	 time	 de	 conselheiros	 pediram	 doações	 para	 o	 PGG	 ao	 invés	 de	

presente	de	aniversário.		

	

O	 Instituto	PGG	continua	extremamente	conservador	em	relação	as	despesas,	 sempre	

com	o	cuidado	de	não	gastar	mais	do	que	arrecada.	O	foco	continua	na	utilização	de	serviços	

pro	bono	 sempre	que	possível.	 Em	2017	nossas	 principais	 despesas	 foram	 com	viagens	 e	

estadias	e	serviços	profissionais.	As	despesas	com	serviços	profissionais	incluem	as	despesas	

relacionadas	com	serviços	de	contabilidade,	o	estabelecimento	dos	dois	websites	(o	website	

principal	 www.pequenosgrandesguerreiros.org	 e	 www.institutopgg.com.br,	 esse	 último	

exclusivo	para	atendimento	psicológico,	em	linha	com	as	recomendações	do	CFP),	os	serviços	

de	assinatura	da	plataforma	SurveyMonkey,	entre	outros.	As	despesas	com	viagens	incluem	

a	participação	na	conferencia	da	SIGNEC,	em	Londres,	Reino	Unido,	além	de	visita	ao	nosso	

parceira	Hospital	Pequeno	Príncipe	e	a	participação	no	Congresso	de	Enterocolite	Necrosante	

realizado	 por	 outro	 de	 nossos	 parceiros,	 o	 Hospital	 das	 Clinicas	 de	 Ribeirão	 Preto.	 Vale	

ressaltar	 que	 o	 PGG	 recebeu	 patrocínio	 para	 participar	 do	 1o	 Simpósio	 de	 Enterocolite	

Necrosante	da	NEC	Society,	na	Califórnia,	visita	a	crianças	brasileiras	e	ao	Jackson’s	Hospital	

de	Miami,	estadia	em	Londres	e	também	para	a	participação	no	congresso	anual	do	PPA,	no	

Texas,	EUA.	Essas	viagens	nos	trouxeram	frutos	como	parcerias	e	trocas	de	informações	não	

só	para	o	projeto	piloto	de	mapeamento,	mas	também	para	a	realização	do	1o	Dia	Mundial	

da	Enterocolite	Necrosante,	o	ingresso	do	PGG	no	INC,	International	Neonate	Consortium,	e	
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contato	com	os	principais	nomes	mundiais	da	pesquisa	da	enterocolite	necrosante,	o	que	

culminará	na	vinda	do	Dr	Ravi	Patel	para	o	Brasil.		

	

Outras	despesas	que	valem	ser	ressaltadas	são	as	despesas	com	serviços	profissionais	que	

incluem	os	 serviços	de	 contabilidade	e	 legal.	Com	relação	a	aluguel	e	 condomínio,	o	PGG	

continua	não	tendo	sede	física	dado	que	não	enxergamos	a	necessidade	de	ter	uma,	sendo	

assim	a	despesa	com	aluguel	e	condomínio	diz	respeito	ao	reembolso	da	hora	de	aluguel	de	

consultório	para	os	atendimentos	psicológicos	presenciais.		

	

Finalmente,	a	lei	brasileira	exige	a	contabilização	do	trabalho	voluntário,	mas	esse	é	um	

número	meramente	ilustrativo	de	valor,	não	havendo	entrada	ou	saída	de	caixa.		
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8.	Balanço	e	Demonstrações	Financeiras		

	

	
	

	
	

	

	

	

	

	

R$	-	Balanço	Patrimonial	 2017 2016 2017 2016
ATIVO 13.142,91 10.539,28 PASSIVO 13.142,91 10.539,28
Ativo	circulante 13.142,91 10.539,28 Passivo	circulante	 945,00

Disponivel 13.142,91 10.539,28 Exigivel	a	curto	prazo 945,00
Caixa 250,00 250,00 Outras	obrigaçoes 945,00
Caixa	geral 250,00 250,00 Outras	contas	a	pagar 945,00

Banco	conta	movimento 10,00 10,00 Patimonio	liquido 13.142,91 9.594,28
Itau 10,00 10,00 Patrimonio	liquido 13.142,92 9.594,28

Aplicaçoes	financeiras 12.882,91 10.279,28 Reservas 13.142,93 9.594,28
Itau 12.882,91 10.279,28 Superavit/deficit	do	exercicio	 13.142,93 9.594,28

R$ 2017 2016
C Serviços	(receitas) 19.030,90 11.204,95
C Donativos 19.030,90 11.204,95
C Trabalho	voluntario 4.212,20 6.578,00
C Trabalho	voluntario 4.212,20 6.578,00
D Despesas	comerciais 18.410,31 7.723,00
D Serviços	profissionais 8.156,17 6.778,00
D Aluguel	e	condominio 1.370,00 945,00
D Viagens	e	estadias 7.405,37 -
D Despesas	com	refeiçoes 118,44 -
D Despesas	com	conduçao	 154,39 -
D Correios,	malotes,	motoboy 130,00 -
D Despesas	com	cartorio 100,00 -
D Anuncios	e	publicidade 414,05 -
D Bens	de	natureza	permanente 154,00 -
D Associaçao	classe 407,89 -
D Despesas	tributarias 822,10 243,44
D Impostos	e	taxas	diversas 822,10 243,44
D Despesas	financeiras 875,45 222,51
D Juros	e	multas	passivas - 21,51
D Despesas	bancarias 875,45 201,00
C Receitas	financeiras 413,39 0,28
C Rend.	S/aplic.	Financeira 413,39 0,28

3.548,63 9.594,28Superavit	
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9.	Nossa	equipe	em	2017/2018	

Presidente	executiva:	Simone	R.	Rosito	

Diretor	estatutário:	Demétrius	Soares	

	

Conselheiros:	

Adriana	Telles	

Bia	Rosito	

Eric	Fonseca	(presidente	do	Conselho)	

Isabella	Fiorentino	(embaixadora)	

Luciana	Gallo	de	Mesquita	

Renato	Consonni	

Rodolfo	‘Rudi’	Fischer	

Vera	de	Oliveira	

	

Conselho	Fiscal:	

Natalia	Kerkis		

Romualdo	Tiseo		

	

Conselheiros	médicos:	

Dr	Celso	Rebello	

Dra.	Renata	Mascaretti		

	

	

Conselheira	internacional:		

Jennifer	Canvasser	

	

Psicólogas	

					Hortênsia	 Rosito	 –	 Psicóloga	

coordenadora	

Maria	Luiza	Ramalho	Rosito	–	Técnica	

responsável	

Renata	Condes	

Eloisa	Simionato	

Patrícia	Kriger	

Geisa	Gomes	

Julia	Egito	

Agatha	Machado	Alves	

Ana	Paula	Lopes	dos	Santos	

							

						Voluntários	

Ivan	Martinho	

Dr	André	Laranjeira	(neonatologista)	

	

No	momento	o	Instituto	PGG	não	tem	nenhum	empregado.			

	

Agradecemos	a	equipe	de	Contabilidade	ProfitWay	que	nos	cobra	um	preço	solidário.		
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Conclusão		

	

Continuamos	construindo	um	histórico	de	trabalho	sólido	e	alinhado	com	nossa	missão	

de	 oferecer	 acolhimento	 psicológico	 para	 familiares	 de	 bebês	 afetados	 pela	 enterocolite	

necrosante	e	fomentar	pesquisa	para	a	doença	no	Brasil.	Construímos	relacionamentos	tanto	

no	Brasil	como	internacionalmente	que	nos	possibilitam	levar	nossos	planos	adiante.		

	

Nosso	principal	desafio	é	com	relação	a	aumentar	financiamento	para	nossas	atividades,	

de	modo	que	não	tenhamos	que	desacelerar	por	falta	de	suporte	financeiro.	Contamos	com	

o	engajamento	de	nosso	time,	beneficiários	e	seguidores	para	que	juntos	possamos	transpor	

esse	obstáculo	de	modo	a	continuar	desenvolvendo	nosso	trabalho.		

	

São	Paulo,	18	de	junho	de	2018	

	

Diretores	e	Conselheiros	do	Instituto	Pequenos	Grandes	Guerreiros	

	

	

	

	 	

	


