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Caro parceiro!

Quem somos

Desde 2005, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe busca novos métodos de diagnóstico e
tratamento que possam contribuir para a redução da mortalidade infantojuvenil. A criação do Instituto foi
possível graças ao apoio de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

O Complexo Pequeno Príncipe é uma organização filantrópica, sem fins lucrativos, voltada à promoção da saúde.
Mantida pela Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, desde 1919 a instituição tem o
compromisso de proporcionar melhores condições de saúde e vida a milhares de crianças e adolescentes do Brasil.

Fazer sempre mais e melhor na assistência em saúde para crianças e adolescentes é o que move o
Complexo Pequeno Príncipe. Com o projeto Gols pela Vida, que reverte sua renda para o Instituto, o
Complexo tem apoio para produzir conhecimento de ponta para o tratamento de crianças e adolescentes.

Composto pelo Hospital Pequeno Príncipe, Faculdades Pequeno Príncipe e Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno
Príncipe, o Complexo atua nas áreas de assistência em saúde, ensino e pesquisa. É com o trabalho focado nessa
tríade e com o ciclo originado a partir dela que procuramos melhorar cada vez mais os serviços ofertados à sociedade.

O Instituto conta com 17 pesquisadores e mais de 80 projetos em andamento. Eles ampliam os horizontes
de nossa missão e transformam-se em avanço científico e inovação por meio de novos métodos de diagnóstico
e tratamento, salvando mais vidas, oferecendo técnicas mais eficientes, menos invasivas, barateando custos e
ampliando as possibilidades de assistência e cura.

Para se chegar a uma assistência de excelência, buscamos formar profissionais capacitados e preparados para
prestar atendimento qualificado e humanizado aos pacientes. O ensino ganha suporte e novas perspectivas a
partir da pesquisa científica, que dissemina, inova e aperfeiçoa práticas médicas.

Todo o conhecimento gerado e adquirido por nossos profissionais e pesquisadores tem um fim comum:
produzir e democratizar o conhecimento em saúde para outras regiões do país e do mundo, contribuindo
com o diagnóstico precoce, a prevenção e assistência de doenças em diversas localidades, além de garantir mais
saúde e uma maior qualidade de vida aos nossos pacientes. Dessa forma, com a dedicação de nossa equipe,
a confiança de todos que atendemos e o engajamento de nossos parceiros, o Complexo Pequeno Príncipe
consolida sua posição de principal serviço pediátrico do Brasil, de grande centro de formação de profissionais de
saúde e de berço de inovação científica.
Ficamos felizes em ver que a nossa trajetória tem sido construída por muitas mãos e por pessoas que assumiram
essa causa para suas vidas, contribuindo para que mais frutos deste sonho sejam colhidos e compartilhados. As
próximas páginas revelam como a sua preciosa colaboração, em conjunto com a de outros parceiros, traz mais
saúde, novas perspectivas e o aumento nos índices de cura pelo desenvolvimento das pesquisas, fazendo a
diferença na vida de milhares de meninos e meninas no Brasil e no mundo.
Muito obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento e por acreditar em nosso trabalho.

Ety Gonçalves Forte
Presidente da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro

Ety Cristina Forte Carneiro
Diretora-Geral do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe
Diretora-Executiva do Hospital Pequeno Príncipe
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A partir dos resultados obtidos nos laboratórios, são trazidos aos pacientes novos métodos de diagnóstico,
técnicas mais apuradas e tratamentos mais assertivos. Os mesmos também servem de base para que sejam
adotados novos protocolos médicos e propostas novas políticas públicas.
As três unidades do Complexo Pequeno Príncipe trabalham de forma integrada e complementar para produzir saúde,
educação e ciência. Nossas equipes contam com médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, administradores,
biomédicos, farmacêuticos, biólogos, assistentes sociais, educadores, fonoaudiólogos, matemáticos, físicos e
engenheiros que, atendendo as demandas geradas a partir de situações vivenciadas na prática clínica, trabalham para
ampliar o conhecimento científico e aprimorar e desenvolver técnicas de diagnóstico e de tratamento para nossas
crianças. Os profissionais buscam formação permanente e atualização científica, fomentando a diversificação das
especialidades, a modernização dos meios diagnósticos e a humanização dos serviços.

Círculo virtuoso
As nossas unidades se unem em um círculo virtuoso, que faz com que todo o conhecimento gerado dentro do
Complexo seja aprimorado, compartilhado, analisado, pesquisado, estudado e colocado em prática por profissionais
das três instituições e capilarizado para todo o Brasil pelos programas de ensino e também pelos médicos formados
em nossas residências. Assim, formamos novos profissionais para o mercado, disseminamos descobertas para outras
partes do mundo e ampliamos, com as pesquisas, as chances de inovar processos de trabalho e de desenvolver
diagnósticos mais precisos e inovações para cura, proporcionando maior qualidade de vida às nossas crianças e aos
nossos adolescentes, levando mais esperança para as suas famílias, diminuindo a mortalidade infantil.

José Álvaro da Silva Carneiro
Diretor-Corporativo do Complexo Pequeno Príncipe
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Complexo Pequeno Príncipe

2014

Hospital Pequeno Príncipe

63%

dos atendimentos pelo SUS

A maior unidade hospitalar
exclusivamente pediátrica do Brasil.
O Hospital das nossas crianças.

2.056

32

300

390 leitos

84

19.061

colaboradores

médicos

professores na graduação

(especialização, mestrado e doutorado)

17

pesquisadores

96 anos

de atividades

1.151
voluntários
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2014

especialidades médicas (0 a18 anos)

sendo 62 em UTIs

cirurgias

313.859

atendimentos ambulatoriais

23.624
internações

169

transplantes (tecido ósseo, órgãos
e de medula óssea)

5

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Faculdades Pequeno Príncipe
Novos profissionais qualificados,
preparados para oferecer tratamento
humanizado e prontos para
conquistar o mercado de trabalho.

5

cursos de graduação (Biomedicina,
Enfermagem, Farmácia, Medicina e
Psicologia)

100

vagas na graduação para Medicina/ano

5
pós-graduações (especialização,

mestrado e doutorado)

115

estudos científicos publicados

1.105

alunos em formação
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2014

Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe

2014

Foco na inovação, colocando a ciência
em busca de novos diagnósticos,
tratamentos, prevenção e cura de
doenças complexas.

17

pesquisadores

7

linhas de pesquisa

80

projetos em andamento

29

artigos científicos
de alto impacto publicados

61

instituições parceiras nacionais e
internacionais

7

INSTITUTO DE PESQUISA PELÉ PEQUENO PRÍNCIPE

INSTITUTO DE PESQUISA PELÉ PEQUENO PRÍNCIPE

Pesquisas por mais saúde e vida

Brasil na
fronteira do
conhecimento
na área da
saúde da
criança e do
adolescente

“A área da saúde da criança e do adolescente é, sob o ponto de vista de
política da saúde, talvez uma das mais relevantes a serem consideradas, pois
se trata de garantir o mais importante dos fatores em qualquer sociedade:
qualidade de seus recursos humanos. É sabido, por outro lado, que, sem a
tríade ensino, pesquisa e extensão, nenhuma instituição em qualquer área,
seja da ciência, seja da tecnologia ou inovação, poderá realizar uma ação
realmente completa e com os sinergismos da inter e transdisciplinaridade
necessários no mundo globalizado atual.
Além desses aspectos, soma-se um outro: a absoluta necessidade de
trabalhos com nível e cooperação internacional. Poder-se-ia pensar:
é muito difícil em um país em desenvolvimento ter instituições com tal
complexidade de perfil. Entretanto, apoiado nos seus 96 anos de tradição,
o Hospital Pequeno Príncipe toma a decisão excepcional de constituirse em um centro de alta complexidade, que será modelo não somente
para o Brasil e a América Latina, mas um paradigma mundial nas áreas da
saúde da criança e do adolescente, reunindo ensino, pesquisa e assistência
com as mais modernas técnicas disponíveis, que abrangem biologia
molecular, psicofarmacologia, genômica, bioinformática e imaginologia,
com equipamentos tais como tomógrafos de ressonância magnética e a
tomografia por emissão de pósitrons (PET). Em suma, grandes investimentos
que elevarão Curitiba a uma verdadeira Meca da Saúde, da investigação
científica e da fronteira da ciência no século XXI.

Com uma equipe altamente capacitada, o Instituto
de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe tem oferecido
contribuições importantes para salvar e melhorar a
vida de crianças e adolescentes em 7 diferentes linhas
de pesquisa. O trabalho é desenvolvido em conjunto
com a pós-graduação da Faculdades Pequeno Príncipe,
por meio do programa de mestrado e doutorado.
Em 2013 e 2014 mais de 80 projetos de pesquisa
estavam em andamento e mais de 49 artigos científicos
foram publicados em revistas especializadas além do
desenvolvimento de 3 patentes.

3.IMAGINOLOGIA, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
E RADIOTERAPIA

Os estudos se desnvolveram por meio de 7 linhas de
pesquisa, assim sendo:

Estudos envolvendo o diagnóstico, epidemiologia
e pesquisas aplicadas às doenças relacionadas
a microrganismos (vírus, bactérias, fungos e
protozoários).

1. DOENÇAS COMPLEXAS E ONCOGENÉTICAS
Estudo de doenças causadas pela combinação de
fatores genéticos, ambientais e estilo de vida. Assim
como aconselhamento e estimativas de risco genético
oncológico.
2.ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E
EDUCACIONAIS
Estudos relacionados aos determinantes dos processos
de saúde-doença e estudos de intervenções
preventivas, terapêuticas e reabilitadoras em
determinadas doenças. Contempla, ainda, estudos
sobre o ensino da área de saúde, com destaque para
as dimensões metodológicas e de desenvolvimento
curricular dos cursos de graduação e pós-graduação da
área de saúde.

Estudos de diagnósticos por imagens, equipamentos
de radioproteção e radiofármacos.
4.NEUROCIÊNCIAS
Estudos relacionados à neurociência, neurologia,
saúde mental e psiquiatria.
5.MICROBIOLOGIA E DOENÇAS INFECCIOSAS

6.TERAPIA CELULAR E FARMACOLÓGICA
Pesquisas realizadas com terapia celular e ação de
agentes farmacológicos para o tratamento de
doenças.
7.MEDICINA MOLECULAR
BIOINFORMÁTICA

E

Estudos envolvendo biologia molecular
e genômica para investigar anormalidades
moleculares, além de caracterizar e quantificar
processos biológicos, normais ou não.

Tamanho salto requer gestão estratégica, alta qualidade de recursos
humanos e de infraestrutura e experiência consolidada, com missões de
alto nível e relevância no cenário internacional. Todos esses fatores estão
plenamente estruturados no Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe,
em Curitiba. Parece um sonho, mas é real. Ou, como dizia o Prêmio Nobel
Abdus Salam: Ideais e Realidades constituem a essência do progresso para a
evolução da humanidade! Parabéns Curitiba, parabéns Brasil!”
Prof. Dr. Sérgio Mascarenhas
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Pesquisador Emérito do CNPq-MCT; Membro da Ordem Nacional do Mérito Científico – Grã-Cruz; Membro
da Academia Brasileira de Ciências; Membro da Academia de Ciências de Trieste e da Academia de Ciências
da América Latina; Prêmio Conrado Wesse – Ciências em Geral; presidente de honra da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência e Pesquisador Visitante na Universidade de Harvard Medical School, junto ao
Children’s Hospital, em Boston.
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Linhas de Pesquisa e principais estudos - 2014
1. DOENÇAS COMPLEXAS E ONCOGENÉTICA
Pesquisas sobre doenças causadas pela combinação de fatores genéticos, ambientais e estilo de vida.
Assim como aconselhamento e estimativas de risco genético oncológico.
• Alterações genéticas e moleculares nos tumores de
córtex de adrenal e células com a mutação R337H no
gene TP53.

• Análise da interação entre pró-granulina e
mahogunina na modulação da deposição de agregados
amiloides in vitro.

• Antecipação e influência ambiental na frequência de
câncer em famílias com a mutação R337H no gene
TP53.

• Estudo da prevalência de genomas virais em
hepatocarcinoma.

• Avaliação da metilação do DNA genômico em
pessoas com a mutação R337H no gene TP53.
• Desenvolvimento de compostos nanoestruturados
para o diagnóstico e tratamento do tumor de córtex
de adrenal.
• Micro-RNAs e marcadores imuno-histológicos nos
tumores de córtex de adrenal.
• Desenvolvimento de métodos diagnósticos para
identificação de câncer humano do tipo córtex de
adrenal a partir de modelo animal.
• Diagnóstico precoce do tumor de córtex de adrenal.
• Efeitos tóxicos de compostos nanoestruturados em
células normais e células de tumores de córtex de
adrenal.
• Estudo sobre o perfil de ganhos e perdas
cromossômicas em amostras de tumores de córtex
de adrenal de crianças portadoras da mutação R337H
no gene TP53.

• Estudos de vias moleculares em tumores do sistema
nervoso central em pediatria.
• Desenvolvimento de síntese de anticorpos e testes
nanostruturados para marcadores de neuroblastomas.
• Implementação de métodos de citogenética
molecular no diagnóstico de leucemias agudas em
crianças.
• Biomarcardos genômicos para avaliação da
progressão da leucemia linfocítica crônica.
• Utilização do efeito ELINOR para detecção rápida
de genes de fusão em leucemias.
• Geomedicina: influência do ambiente nas
prevalências de leucemias nos Estados Unidos da
América e Paraná.
• Utilização da telemedicina na assistência, à distância,
de crianças com câncer.

Pesquisas e seus reflexos na assistência:
descobrindo curas para salvar vidas
DOENÇAS COMPLEXAS E
ONCOGENÉTICA
MAIS PRECISÃO NO DIAGNÓSTICO DE
LEUCEMIAS
Glendha Wilczek tinha apenas 1 ano quando foi
atendida na Emergência do Hospital Pequeno
Príncipe, em fevereiro de 2014. Por indicação da
pediatra, ela procurou a instituição. Era uma sextafeira. A menina foi atendida, submetida a exames e
internada. No domingo, já tinha o seu diagnóstico:
leucemia.
Para definir o melhor tratamento, Glendha foi
submetida ao teste que usa a tecnologia FISH
(hibridação in situ por fluorescência), para maior
precisão no diagnóstico e indicação do tratamento
mais resolutivo.

REDUÇÃO DE CUSTOS
= MAIS VIDA
Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto
de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe obteve
a redução dos custos do exame FISH de
R$300,00 para R12,00, democratizando o
acesso ao exame.
A partir dessa conquista, todos os pacientes
com leucemia atendidos no Pequeno
Príncipe e em outros hospitais podem
ser submetidos ao procedimento e ter
diagnóstico diferenciado.

“Acho excelente ela ter feito o exame. Como o
objetivo é melhorar a vida do paciente, quanto mais
acesso as crianças tiverem a ele, quanto maior for a
probabilidade de cura, quanto mais rápido for feito
o diagnóstico e se ele proporcionar tratamentos
que diminuam os riscos para as crianças, acho isso
sensacional”, afirma Christiane Wilczek, mãe de
Glendha.
Glendha está em tratamento no Pequeno Príncipe
e, em janeiro de 2015, fez o transplante de
medula óssea. Sua irmã mais velha foi a doadora.
Hoje, com dois anos e oito meses, a garota faz o
acompanhamento pós-transplante no Hospital,
com consultas semanais e exames.

96%

FOI A REDUÇÃO DO VALOR DO
CUSTO DO EXAME FISH A PARTIR
DE UMA PESQUISA DO IPP.

10

11

INSTITUTO DE PESQUISA PELÉ PEQUENO PRÍNCIPE

INSTITUTO DE PESQUISA PELÉ PEQUENO PRÍNCIPE

FISH

HIBRIDIZAÇÃO IN-SITU POR
FLUORESCÊNCIA
1. Coleta de material (sangue
ou medula óssea)
O sangue ou a medula óssea
são retirados do paciente.

6. Análise do resultado no
microscópio
O operador analisa os sinais
fluorescentes no microscópio.
Baseado no número e na
posição de sinais de cores
diferentes, é possível saber se
a amostra é normal ou tem
alteração.

2. Preparação das células para o ensaio
Este material é cultivado se necessário,
os glóbulos brancos são separados
e “fixados” para preservar suas
características. Os glóbulos
vermelhos e plaquetas são
descartados, pois como na nossa
espécie eles não têm núcleo,
também não têm DNA e não
servem para o ensaio.

5. Lavagem
O excesso
de sonda é
retirado.

3. Preparação das lâminas e da sonda
As células são “pingadas” em lâminas, lavadas, e
“aquecidas” para “abrir” o DNA e permitir a
entrada da sonda de DNA.

4. Hibridização da
sonda
Uma gotícula da sonda é
colocada em cima da lâmina,
coberta com lamínula, e
deixada por algumas horas para
que a sonda e o DNA “hibridizem”

12
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Linhas de Pesquisa e principais estudos - 2014

Pesquisas e seus reflexos na assistência:
descobrindo curas para salvar vidas

2. ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E EDUCACIONAIS

IMAGINOLOGIA, PROTEÇÃO
RADIOLÓGICA E RADIOTERAPIA

Projetos relacionados aos determinantes dos processos de saúde/doença e pesquisas de intervenções
preventivas, terapêuticas e reabilitadoras em determinadas enfermidades.
• Análise epidemiológica, citogenética e molecular das
alterações genéticas em leucemias agudas em crianças
da Região Oeste do Paraná.

• Frequência de alterações genômicas em pacientes
pediátricos curitibanos com leucemia linfoblástica
aguda.

• Análise do processo de implantação do sistema
saúde/escola em rede municipal de saúde.

• Neuropatas acompanhados em ambulatório
do Hospital Pequeno Príncipe: perfil nutricional
mediante duas curvas de crescimento.

• Avaliação da qualidade de vida, capacidade funcional
e fadiga em diferentes fases do pós-transplante de
fígado no HPP.
• Construção e validação de instrumento para avaliação
das competências gerais nos cursos da área da saúde.
• Desenvolvimento e avaliação de um serious game
baseado na web para treinamento de estudantes
e profissionais de saúde no manejo da insulina no
tratamento de Diabetes mellitus.
• Estudo comparativo entre protocolos de
antibioticoterapia em transplante hepático pediátrico:
fatores de risco para infecção e farmacoeconomia no HPP.
• Fatores de risco associados à ocorrência de câncer
de fígado no Paraná.

• Perfil ambiental e socioeconômico e suas
influências nas incidências e nas taxas de mortalidade
das leucemias no estado do Paraná e nos Estados
Unidos.
• Perfil epidemiológico das intoxicações exógenas
em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos
notificadas na vigilância epidemiológica do município
de Curitiba/Paraná (2007/2011).
• Uso da auriculoterapia no controle da dor pósoperatória ortopédica em crianças e adolescentes
hospitalizados.
• Desenvolvimento de sisttema web para elaboração
de árvore genealógica para estudos multicêntricos.

3. IMAGINOLOGIA, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E RADIOTERAPIA
Estudos sobre diagnósticos por imagens, equipamentos de radioproteção e radiofármacos.
• Avaliação das práticas de raio-x em radiologia
pediátrica no estado do Paraná visando otimização
da proteção radiológica.
• Produção de imagens com qualidade para os
diagnósticos com a menor dose de radiação ao paciente.

• Controlde de qualidade de equipamentos.
• Novos métodos e procedimentos da tomografia
computadorizada baseados no uso de feixe de
prótons.

MENOS RADIAÇÃO NOS EXAMES DE
IMAGEM DAS CRIANÇAS
Os exames de imagem são imprescindíveis para o
tratamento de centenas de pacientes pediátricos todos
os anos. Muitos protocolos indicam dois exames de
raio-x por dia, durante semanas. A literatura científica
associa a exposição à radiação ao aumento do risco
de desenvolver câncer, e crianças tendem a ser mais
vulneráveis.
Estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa
Pelé Pequeno Príncipe foca a radiologia pediátrica e
desenvolve novos parâmetros para a diminuição da
dose de radiação em exames de raio-x no tórax de
pacientes de 0 a 15 anos.
Vanessa da Silva Oliveira, 16 anos, por exemplo, é
uma das centenas de crianças que fazem raio-x todos
os anos, os primeiros exames de imagem foram feitos
antes dela completar um ano. Diagnosticada com
uma cardiopatia congênita, encontrou o tratamento
especializado no Pequeno Príncipe, distante cerca de
400 quilômetros da sua cidade, Marialva.

IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
Crianças são mais vulneráveis à radiação e
têm mais tempo de vida para desenvolver
doenças que podem ser induzidas pela
radiação, como o câncer. Ao serem
submetidas a exames muito cedo, em um
período importante para o desenvolvimento
de diversos sistemas orgânicos, tendem
a ser expostas a essa propagação de
energia de forma mais intensa, com mais
consequências do que em adultos.

CARDIOPATIA CONGÊNITA
Cardiopatia congênita é uma má formação
no coração do bebê, que ocorre durante a
gestação. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, de cada 1000
recém-nascidos, de 8 a 10 crianças
apresentam cardiopatia congênita.

Estar em um centro de referência faz toda diferença
no tratamento, na opinião da mãe, Maria Antônia
da Silva. “Eu nem sei quantos exames de raio-x ela
fez, foram muitos, muitos mesmo. Mas saber que
os equipamentos estão calibrados para preservar ao
máximo a vida e a saúde da minha filha e de outros
pacientes me deixa tranquila”, comenta Maria Antônia
da Silva.

77.247

EXAMES DE RAIO-X REALIZADOS
PELO PEQUENO PRÍNCIPE EM 2014.
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Linhas de Pesquisa e principais estudos - 2014
4. NEUROCIÊNCIAS

Pesquisas de neurociência aplicadas à neurologia, psiquiatria, saúde mental e aprendizagem.

Pesquisas e seus reflexos na assistência:
descobrindo curas para salvar vidas
NEUROCIÊNCIAS

• Análise do desempenho da comunicação em
crianças com implante coclear, utilizando o “Functioning
After Pediatric Cochlear Implantantion (FAPCI)” para
avaliação do impacto.

• O impacto da capacitação psicoeducacional prévia
sobre aderência ao tratamento e do treinamento
computadorizado da atenção (CAT) em crianças com
Transtornos de Déficit de Atenção/Hiperatividade.

MÉTODO PARA AVALIAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO VERBAL APÓS
IMPLANTE COCLEAR

• Uso de escalas clínicas e psicométricas para diagnosticar
crianças com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade) e Transtorno Bipolar.

• Estudo das alterações nos genes da dopamina em
crianças com TDAH.

Desde a década de 1970 o implante coclear vem
sendo utilizado e aprimorado. No Pequeno Príncipe,
o serviço é oferecido desde 2007. É o único hospital
pediátrico do Brasil a oferecer o procedimento pelo
SUS.
O primeiro implante coclear pelo SUS ocorreu em
2011. Vitória Gabrielly da Silva tinha 3 anos e sua
mãe, Nelcimara, aguardava ansiosa o procedimento.
“Quando me disseram que a única esperança para a
Vitória era o implante coclear, eu fui atrás”, lembra.
Os quatrocentos quilômetros que separam a cidade
de Iretama de Curitiba foram feitos no mesmo dia da
realização da cirurgia. Por isso, a data - 14 de janeiro
de 2011 - jamais será esquecida. “Com o implante, a
Vitória venceu mais uma vez. Nós pudemos começar
a conversar. Foi a realização de um sonho ouvi-la falar
mamãe”, emociona-se Nelcimara.
O acompanhamento no pós-implante indicou a
necessidade de um instrumento para medir de forma
objetiva o desenvolvimento da comunicação verbal
nesses pacientes. Da necessidade surgiu a parceria e
um estudo foi realizado pela Instituto de Pesquisa Pelé
Pequeno Príncipe.

– único instrumento psicométrico existente validado
para tais medições –, a pesquisa do Instituto criou
uma versão brasileira (FAPCI-BP) adaptada e já
validada para uso. A versão pode ser utilizada para
avaliação de performance comunicativa verbal em
crianças com ou sem implante coclear.

Em cada mil bebês nascidos no Brasil,
de dois a sete têm deficiência auditiva.
A surdez impede o desenvolvimento
da comunicação verbal. A vida é um
imenso silêncio.

IMPLANTE COCLEAR
Consiste em inserir na parte interna do
ouvido um dispositivo eletrônico e um
aparelho receptor. Por fora, atrás da orelha,
é colocado um dispositivo com microfone e
bateria, que processa os sons.

A partir do método norte-americano FAPCI
(Funcionalidade Após o Implante Coclear Pediátrico)

50º

IMPLANTE PELO SUS SERÁ
REALIZADO EM JUNHO DE 2015.
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Linhas de Pesquisa e principais estudos - 2014
5. MICROBIOLOGIA E DOENÇAS INFECCIOSAS
Estudos envolvendo diagnóstico, epidemiologia e pesquisas aplicadas às doenças relacionadas a microorganismos (vírus, bactérias, fungos e protozoários).
• Análise da resistência aos antifúngicos e
caracterização molecular de Candida spp detectadas
em pacientes pediátricos com suspeita de septicemia.
• Análise epidemiológica da tuberculose no estado
do Paraná, com ênfase nos municípios de Curitiba,
Guarapuava e Paranaguá.
• Avaliação retrospectiva de amostras de líquido
cefalorraquidiano de neonatos no período de janeiro
de 1996 a junho de 2011.
• Características genotípicas do HIV-1 e correlação
com alterações neurocognitivas.
• Caracterização molecular da resistência aos
antimicrobianos em Aeromonas spp e pesquisa
de resíduos de antimicrobianos em amostras de
efluentes coletados nos serviços de saúde, no Hospital
Pequeno Príncipe, e de efluentes domésticos.
• Caracterização molecular da resistência aos
antimicrobianos em enterobactérias e pesquisa
de resíduos de antimicrobianos em amostras
de efluentes coletados nos serviços de saúde,
no Hospital Pequeno Príncipe, e de efluentes
domésticos.

• Comparação de identificação fenotípica, molecular
e por espectrometria de massa de espécies
de estafilococos não produtores de coagulase
(ENPC) em amostras clínicas isoladas de pacientes
internados no Hospital Pequeno Príncipe.
• Concentração sanguínea da proteína associada
a pancreatite na triagem neonatal da fibrose cística
(epidemio, clínico, educacional).
• Estudo dos mecanismos de resistência aos
carbapenêmicos em isolados clínicos de espécies
de enterobacteriaceae.
• Estudo genético-molecular do gene CFTR em
pacientes com diagnóstico de fibrose cística em
acompanhamento em hospital terciário da cidade
de Curitiba (molecular e bioinformática).
• Fatores de risco para candidíase invasiva (CI)
em pacientes pediátricos internados em Unidades
de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pequeno
Príncipe (HPP).
• Identificação das variantes genômicas do complexo
Burkholderia cepacia em crianças com fibrose cística
do Paraná.

Pesquisas e seus reflexos na assistência:
descobrindo curas para salvar vidas
MICROBIOLOGIA E DOENÇAS
INFECCIOSAS
ENCONTRADO FUNGO SEM
OCORRÊNCIAS PRÉVIAS NO BRASIL
Os recursos para tratamento de crianças gravemente
enfermas em unidade de terapia intensiva (UTI),
bem como crianças recebendo quimioterapia para
o tratamento de câncer, incluem procedimentos
invasivos, como o uso de cateter venoso central
e a nutrição parenteral. O que por um lado é
fundamental para o tratamento dessas crianças, por
outro aumenta o risco de infecções por fungos, que
podem ser fatais.
Uma pesquisa sobre infecção invasiva pelo fungo
Candida, realizada com pacientes internados na UTI
do Hospital Pequeno Príncipe, identificou um novo
fungo causador de infecções graves, de diagnóstico
demorado e que traz risco ao paciente quando
atinge a corrente sanguínea. Antes deste estudo não
tínhamos nenhum relato deste micro-organismo no
Brasil.

PIONEIRISMO NA
IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS
Os resultados da primeira identificação
deste fungo no Brasil foram publicados
no Journal of Clinical Microbiology,
uma das principais revistas científicas
do mundo na área de Microbiologia, e
já incentivam outros estudos. Dentre
eles, uma nova pesquisa - que já está
em andamento no Pequeno Príncipe
- para verificar os fatores de risco
dessas infecções com o objetivo de
preveni-las.

Esse fungo foi identificado em crianças submetidas
a cirurgias complexas, prematuras e/ou
imunocomprometidas. Os resultados deste estudo
levaram ao desdobramento de outros projetos,
entre eles uma pesquisa para verificar os fatores de
risco dessas infecções a fim de preveni-las.

7,07

DIAS É A MÉDIA DE PERMANÊNCIA
DE UM PACIENTE NA UTI.
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Linhas de Pesquisa e principais estudos - 2014
6. TERAPIA CELULAR E FARMACOLÓGICA
Estudos realizados com terapia celular e ação de agentes farmacológicos para o tratamento de doenças.
Aplicação de biomaterial autólogo no tratamento de doenças
periodontais - estudo pré-clínico.
Atividade acaricida do óleo essencial de Ocimum gratissimum
(Labiatae).
Avaliação da regeneração tecidual em queimadura de 2º grau
utilizando matrizes micro e nanoestruturadas semeadas com
células-tronco mesenquimais.
Avaliação do potencial de gel nanoestruturado como veículo
para o implante de células mononucleadas no trauma medular.
Avaliação dos efeitos do transplante de células-tronco
mesenquimais do cordão umbilical versus células mononucleares
na lesão medular - estudo pré-clínico.
Avaliação dos efeitos do transplante de precursoras de células
de Schwan oriundas de tecido adiposo em lesões de nervo
sural. Experimental em animais.
Combinações de plataformas para a descoberta de novas
terapias para o tratamento do tumor de córtex adrenal no
Paraná: prospecção de compostos naturais e nanobiotecnologia.
Desenvolvimento de composto baseado em biopolímeros
com apresentação de uma nova formulação com L-DOPA
para o tratamento da doença de Parkinson, etapa pré-clínica.
Desenvolvimento de implante matricial nanoestruturado
de células dopaminérgicas derivadas de células-tronco
mesenquimais de tecido adiposo humano para o tratamento
da doença de Parkinson – estudo in vitro.
Desenvolvimento e validação de método por CLAE-EM/
EM e infravermelho médio para quantificação simultânea de
metformina e vildagliptina em comprimidos.
Determinação simultânea em saliva de medicamentos utilizados

no tratamento de TDAH por CLAE-FLU e CLAE-MS/MS:
aplicação em estudos de biodisponibilidade, farmacocinéticos e
no acompanhamento terapêutico.
Dosagem sérica de vancomicina em UTI neonatal.
Efeitos da terapia celular na encefalomielite autoimune
experimental.
Efeitos da terapia celular na isquemia unilateral cerebral modelo pré-clínico da doença de Alzheimer.
Estudos comparativos da expressão do marcador CD271
versus CD90, CD105, CD34, CD45 e CD79 de célulastronco mesenquimais em sangue de cordão umbilical.
Estudos de exopolissacarídeos isolados de Curvularia
brachyspora: otimização, caracterização e atividade biológica.
Hierarquização imunofenotípica no curso da diferenciação das
células-tronco mesenquimais oriundas do tecido adiposo em
células de Schwann.
Modificação da técnica de avaliação angiogênica com o uso
da membrana corioalantoica (CAM) – ovo para avaliação dos
extratos de Chamomilla recutita l., Asteraceae.
Otimização e caracterização de exopolissacarídeos do fungo
Asperfillus terreus e sua aplicação clínica.
Otimização e caracterização de exopolissacarídeos do fungo
Paecilomyces variotti e sua aplicação clínica.
Prospecção e desenvolvimento a partir de polissacarídeos de
sistemas nano e microestruturados aplicados como curativos
bioativos (patente).
Regeneração tecidal em queimaduras de segundo grau
profundas utilizando membranas micro e nanoestrurutradas
semeadas células-tronco mesenquimais.

7. MEDICINA MOLECULAR E BIOINFORMÁTICA
Pesquisas envolvendo biologia molecular e genômica para investigar anormalidades moleculares e caracterizar
e quantificar processos biológicos, normais ou não.
Caracterização da expressão gênica de células multipotentes
localizadas nos folículos pilosos humanos.
Caracterização fenotípica e molecular de Staphylococcus
Coagulase Negativa em amostras clínicas isoladas de pacientes
internados no Hospital Pequeno Príncipe.
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Concentração sanguínea da proteína associada a pancreatite na
triagem neonatal da fibrose cística.
Estudo das variações no gene CFTR em pacientes com fibrose
fística
Caracterização genético-molecular de pacientes com albinismo
oculocutâneo e correlação com alterações oftalmológicas.

Pesquisas e seus reflexos na assistência:
descobrindo curas para salvar vidas
MEDICINA MOLECULAR E
BIOINFORMÁTICA
EM BUSCA DE TRATAMENTOS
ESPECÍFICOS PARA IMUNODEFICIÊNCIAS
PRIMÁRIAS
Ruan Miguel Mendes dos Santos tinha apenas 15
dias de vida quando foi internado pela primeira vez,
em Paranaguá, em decorrência de uma infecção no
sangue. Com um mês, teve a primeira pneumonia.
Três meses depois, o garoto teve novamente
pneumonia. “Na minha cidade, não queriam tratálo mais, pois eu já tinha perdido um bebê de um
mês e nove dias e não queriam mais complicações.
Ele foi transferido para outro hospital da região,
mas também não descobriram o que ele tinha.
Finalmente, foi enviado ao Pequeno Príncipe”,
relata a mãe, Emanuelle do Rocio Mendes.
O caso foi repassado à médica pesquisadora
Carolina Prando, do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno
Príncipe. Ruan foi submetido a exames específicos e
diagnosticado com uma imunodeficiência primária.
Hoje, ele tem um ano e é atendido pelo Ambulatório de
Imunodeficiências Primárias, uma estrutura importante
nos trabalhos de pesquisa do Instituto.
“O Instituto salvou o Ruan. O diagnóstico detectou
que era genético da minha parte da família”, garante
a mãe, que teve um sobrinho identificado com a
mesma enfermidade. Outros três primos faleceram
antes dos dois anos de idade com quadro clínico
semelhante ao do Ruan.

IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA
São doenças hereditárias que têm como
característica alterações no sistema
imunológico, que resultam em maior
suscetibilidade a infecções. Uma alteração
no gene faz com que o sistema imune não
funcione da forma que deveria. Existem
cerca de 200 imunodeficiências primárias.
As formais mais graves evoluem com
óbito nos primeiros anos de vida se não
forem diagnosticadas e encaminhadas
para tratamento específico.

EXAMES E ACONSELHAMENTO
O estudo sobre imunodeficiências
primárias no Instituto começou em 2013.
Desde então, 20 pacientes tiveram seus
diagnósticos confirmados, outros 100
estão em investigação.
Cada caso é avaliado de forma clínica no
ambulatório. Os pacientes passam por
testes funcionais e por investigação de
alteração genética. Ao saber quais genes
estão envolvidos na imunodeficiência, é
possível fazer o aconselhamento genético
e a orientação de tratamento de uma
forma bem precisa.

200

GENES IDENTIFICADOS COMO
CAUSADORES DAS ENFERMIDADES
E MAIS DE 200 FORMAS CLÍNICAS DE
IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS.
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Ciência e assistência: um binômio indissolúvel
Se temos o maior hospital exclusivamente
pediátrico do Brasil, com corpo clínico e
tecnologia de ponta para fazer diagnósticos e tratar
pacientes, além de promover a disseminação
deste conhecimento através dos programas
de residência médica e das faculdades, por
que investir em pesquisa básica? De que forma
experimentos em laboratório, que parecem tão
distantes da nossa realidade, podem ajudar a
salvar a vida das nossas crianças?
Uma das maiores revoluções da Medicina, a
descoberta da Penicilina na década de 1930, é
o resultado de trabalho de pesquisa básica em
laboratório. Alexandre Fleming, médico cirurgião,
comovido ao perceber que infecções matavam
mais do que a artilharia inimiga na I Primeira Guerra
Mundial, retornou às bancadas de laboratório
com o objetivo de descobrir uma substância que
pudesse controlar o desenvolvimento de infecção
bacteriana grave. Graças a esta descoberta e

pesquisas subsequentes na área de microbiologia
e química, hoje, milhares de crianças, jovens e
adultos podem receber tratamento para as mais
diversas infecções.
Em meados da década de 1970, uma pesquisa
mostrou que 62% dos artigos científicos
considerados primordiais para o desenvolvimento
de técnicas complexas como a cirurgia cardíaca
aberta, cirurgia vascular e o marcapasso cardíaco,
bem como o tratamento da hipertensão e da
tuberculose, e a prevenção da poliomielite, eram
resultado de pesquisas das áreas de ciências
básicas. Não conseguiremos combater o câncer,
por exemplo, sem conhecimentos acerca do
controle da proliferação celular e mudanças que
ocorrem a nível molecular e genético. Será apenas
de posse dessas informações que poderemos
desenvolver novos métodos preventivos, de
diagnóstico e tratamentos.

Ainda nos dias de hoje é preciso quebrar o
paradigma de que a pesquisa básica situa-se
distante da clínica, e o Complexo Pequeno
Príncipe é agente fundamental neste processo
de transformação. Do Hospital Pequeno Príncipe
surge a demanda para investigação de crianças
em estado crítico, famílias em que gerações e
gerações são acometidas pela mesma doença,
opções terapêuticas ineficientes, complicações
em transplantes de órgãos e medula, dificuldades
de diagnóstico com as técnicas laboratoriais
disponíveis. No Instituto de Pesquisa Pelé
Pequeno Príncipe desenvolvemos pesquisas com
foco nessas necessidades trazendo resultados
que, uma vez aplicados, beneficiam as crianças,
os jovens e suas famílias.
Neste momento o Instituto de Pesquisa Pelé
Pequeno Príncipe tem como foco principal
o Biobanco e a Unidade Genômica e de
Bioinformática. Nossos apoiadores já tornaram
possível parte deste sonho, e iniciamos a
instrumentação dos respectivos setores com
os mais avançados equipamentos do mercado
mundial. Os primeiros projetos da Unidade
Genômica e de Bioinformática sinalizam
descobertas importantes que trarão benefício
imediato às nossas crianças. Para prosseguir com
as pesquisas e aplicar seus resultados ajudando
a salvar vidas, contamos com o apoio e o
investimento social de nossos parceiros.
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Rede de parceiros institucionais
Uma rede da ciência em favor da saúde infantojuvenil. Assim podem ser definidos os trabalhos do Instituto de
Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe em parceria com instituições nacionais e internacionais.
Ao trabalhar em conjunto com outras organizações, aumenta-se a possibilidade de descoberta de novas formas de
diagnóstico e de tratamento para doenças complexas da infância e da adolescência. Assim, meninos e meninas –
não somente do Brasil, mas de todo o mundo – são beneficiados diretamente.

INTERNACIONAL
• University of Toronto, Institute of Medical Science,
Canadá.
• Hospital for Sick Children, Division of Clinical and
Metabolic Genetics, Estados Unidos.
• University of British Columbia, Department of
Pathology, Estados Unidos.
• British Columbia Cancer Agency, Department of
Pathology and Laboratory Medicine, Inglaterra.
• Centre for Lymphoid Cancer British Columbia Cancer
Research Centre, Canadá.
• Vancouver General Hospital, Department of
Hematology and Cytogenetics Laboratory, Canadá.
• St. Jude Children´s Research Hospital de Memphis,
Estados Unidos.
• University of Nice, França.
• Molecular and Cellular Pharmacology Institute of
Valbonne – Inivesitá degli Studi di Perugia, Itália.

• Loma Linda University Medical Center, Estados
Unidos.
• International Agency of Atomic Energy, Áustria.
• University of California, Departament of Psychiatry
and Biocomportamental Sciences, Estados Unidos.
• Univale University, Grenoble, França.
• Centre de Recherches sur les Macromolécules
Végétales, França.
• Instituto George Pompidou, França.
• Harvard University, Estados Unidos.
• Universidade de Paris Descartes, França.
• Rostock University, Alemanha.
• North American University, Estados Unidos.
• University of British Columbia, Canadá.
• University of South Florida, Estados Unidos.

NACIONAL
• Universidade Federal do Paraná, Departamento de
Fisiologia, Departamento de Química e Departamento
de Física, Paraná.
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Paraná.
• Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Paraná.
• Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco.
• Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
• Instituto de Energia Nuclear, Rio de Janeiro.
• Universidade Estadual de Campinas, São Paulo.
• Instituto de Física de São Carlos, São Paulo.
• Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Rio de Janeiro.
• Instituto de Pesquisa Energética, São Paulo.
• Rede ELINOR, Universidade Federal de Pernambuco,
Pernambuco.
• Rede de Saberes e Práticas, Ensino, Saúde e
Desenvolvimento.
• Parceria Interinstitucional com a Universidade Estadual de
Londrina, Paraná.
• Universidade Estadual de Maringá, Paraná.
• Universidade Federal de Alagoas, Alagoas.
• Universidade Federal de Santa Catarina, Santa Catarina.
• Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Paraná.
• Secretaria Municipal da Saúde de Paranaguá, Paraná.
• Serviço de Infectologia do Departamento de Pediatria do
Hospital de Clínicas de Curitiba, Paraná.
• Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo.

• Clinirad/Hospital Angelina Caron, Paraná.
• Clínicas Oncológicas Integradas, Rio de Janeiro.
• Mac Gayver’s Manutenções e Equipamentos Hospitalares,
Paraná.
• Hospital Erasto Gaertner, Paraná.
• Comissão Nacional de Energia Nuclear, Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN), Minas
Gerais.
• Programa de Qualidade em Radioterapia (PQRT/INCA), Rio
de Janeiro.
• Minerais do Paraná, Paraná.
• Centro de Estudos em Biofarmácia, Paraná.
• Centro de Patologia de Curitiba, Paraná.
• Departamento de Anatomia Patológica do Hospital A C
Camargo, São Paulo.
• Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, Paraná.
• Instituto Carlos Chagas (FioCruz Paraná), Paraná.
• Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Paraná.
• Prefeitura Municipal de Curitiba, Paraná.
• Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Paraná.
• Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Paraná.
• Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de Clínicas de
Curitiba, Paraná.
• Universidade Estadual de Londrina, Paraná.
• Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Paraná.
• Universidade Federal de São Paulo, São Paulo.

O Complexo Pequeno Príncipe estabelece parcerias em níveis diversificados, podendo constituir uma relação de apoio institucional,
uma colaboração ou uma parceria técnica.
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Captação e utilização dos recursos:
Etapas Nova York (2013) e Rio de Janeiro (2014)
UNIDADE GENÔMICA E BIOBANCO
A Unidade Genômica e de Bioinformática do
Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe teve
a implantação de sua primeira etapa e passou a
contar com equipamentos de sequenciamento
de DNA de última geração, com capacidade para
sequenciar até 25 mil genes em um único teste.
Esta tecnologia permite não apenas identificar
variações em genes já relacionados a doenças,
mas também a descoberta de novos genes e
novas funções que estes possam exercer no
organismo humano.

Gala Gols
pela Vida:
sabor, saber e
solidariedade
O Gala Gols pela Vida é a ampliação da Copa Gastronômica
Gols pela Vida. Série de eventos idealizada para unir a alta
gastronomia e a solidariedade, em uma perfeita sintonia.
Cozinhas-show, feira gastronômica e jantares especiais têm
sido promovidos desde 2011.
Os recursos arrecadados nos eventos são revertidos para as
atividades do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e
beneficiam milhares de meninos e meninas todos os anos.
Ao todo, foram, até agora, cinco eventos que encantaram os
participantes. Com curadoria do renomado chef francês Claude
Troisgros, padrinho do projeto, a Copa Gastronômica passou
por Curitiba (2011), São Paulo (2012), Paris (2012), Nova
York (2013) e Rio de Janeiro (2014).
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O impacto da utilização desta tecnologia
transcende várias especialidades médicas, uma
vez que as doenças genéticas se inserem em
todas e particularmente naquelas em que a
deficiência de uma determinada molécula é o
desencadeante das manifestações clínicas. A
técnica de sequenciamento de última geração
também oferece uma capacidade de investigação
nunca antes atingida sobre as características
genômicas do câncer.
A rede de bioinformática, com computadores
de alta capacidade de processamento e equipe
qualificada, transforma os dados gerados pelo
sequenciador em informações significativas do
ponto de vista biológico contribuindo para o
desenvolvimento de algoritmos mais precisos
de análise de sequenciamento de DNA para
descobertas que resultarão em novos diagnósticos
e tratamentos.

VALORES CAPTADOS NOS GALAS
ETAPA

AÇÕES E RESULTADOS ESPERADOS
- Melhorar a intervenção médica e a aplicação
de testes mais precisos e aprofundados;
- Monitorar situações de risco, possibilitando
intervenções médicas precoces;
- Auxiliar no tratamento de doenças
infantojuvenis, dando perspectiva de
tratamentos específicos e adequados para
cada caso/paciente analisado;
- Levar informação a pais e mães, de forma
precisa, sobre os riscos de recorrência de
uma doença familiar em outras gerações;
- Proporcionar maior chance de tratamento e
qualidade de vida aos pacientes;
- Recolher e armazenar maior quantidade de
material biológico, possibilitando ofertar um
amplo acervo de amostras para pesquisas;
- Otimizar o aproveitamento do material
biológico, por meio do compartilhamento de
amostras entre grupos de pesquisa;
- Participar da Rede Mundial de Biobancos,
facilitando o compartilhamento do
conhecimento científico.

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Operacionalização
Instituto
59%
Equipamentos
23%

TOTAL CAPTADO

Nova York/2013

R$ 1.887.590,00

Rio de Janeiro/2014

R$ 1.178.375,00

Insumos
17%

Projetos Construção
Biobanco
1%
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2014

Aplicação dos recursos da
Copa Gastronômica - Gala 2013 / 2014

Utilização do recurso 2014 - 2015
Realizado (em R$)

OPERACIONALIZAÇÃO DO INSTITUTO
Recursos Humanos

490.981,00

Custos Indiretos com projetos de pesquisas

51.500,00

As contribuições arrecadadas nos eventos da Copa Gastronômica Gols pela Vida foram essenciais para o
desenvolvimento das atividades científicas do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe nos últimos anos.
Nesta seção, apresentamos a aplicação dos recursos provenientes dos eventos realizados em Nova York, em
2013, e no Rio de Janeiro, em 2014.

CUSTEIO

Subtotal

2013

Utilização do recurso 2013 - 2014
Realizado (em R$)

459.889,61
1.340,00
1.900,00
4.500,00
2.100,00
8.000,00
25.000,00
42.840,00

Quant.

Valor Unit.

Valor Total (em R$)

Geladeiras Científicas

2

13.000,00

26.000,00

Recursos Humanos /Administrativo

159.946,00

Firewall para balanceamento de link

1

23.284,89

23.283,89

Custos diretos com projetos de Pesquisa

102.654,00

Computadores

2

6.000,00

12.000,00

Custos indiretos com projetos de pesquisa

239.974,00

Freezer -86C com backup CO2

1

45.000,00

45.000,00

Freezer -30C 500 litros

1

17.500,00

17.500,00

Centrífuga refrigerada

1

22.400,00

22.400,00

Microscópio invertido

1

19.000,00

19.000,00

Microscópio óptico

1

6.000,00

6.000,00

Centrífuga

1

10.600,00

10.600,00

Despesas administrativas

41.927,00

Subtotal

1.457.857,00

EQUIPAMENTOS - UNIDADE GENÔMICA
Dynamag-2
E-Gel Ibase Safe Imager
Sistema Ion Próton
Ion Torrent Storage Device 20Tb
Estação de preparo de amostras
Sistema Ion Personal Genome Machine (PGM)
Subtotal
TOTAL (Custeio + Investimento)
Recursos Captados Gala 2013
Investimento Pequeno Príncipe

107.751,77

INVESTIMENTO

913.356,00

107.751,77

Quant.
1
1
1
1
1
1

Valor Unit.
1.017,87
1.771,56
456.060,67
25.589,20
31.294,97
104.097,28

Valor Total (em R$)
1.017,87
1.771,56
456.060,67
25.589,20
31.294,97
104.097,28
619.831,55
R$ 2.185.440,32
1.887.590,00
297.850,32

Subtotal
TOTAL (Custeio + Investimento)
Recursos Captados Gala 2014
Investimento Pequeno Príncipe

181.783,89
R$ 1.226.994,50
1.178.375,00
48.619,50

2013 / 2014

Utilização do recurso 2013 - 2015
UTILIZAÇÃO DO RECURSO
Custeio - Operacionalização do Instituto
Custeio - Insumos
Custeio - Elaboração de projetos / Construção Biobanco
Investimento - Equipamentos
TOTAL

28

459.889,61

Recursos Humanos/Pesquisadores

INSUMOS
Insumos - Unidade Genômica
Subtotal

INVESTIMENTO

INSUMOS
Insumos - Instituto
Subtotal
ELABORAÇÃO DE PROJETOS - CONSTRUÇÃO BIOBANCO
Projeto elétrico
Projeto hidrossanitário
Projeto de ar condicionado
Análise de solo
Projeto estrutural
Projeto arquitetônico
Subtotal
EQUIPAMENTOS - INSTITUTO

RESUMO

CUSTEIO

OPERACIONALIZAÇÃO DO INSTITUTO

542.481,00

Valor Total (em R$)
2.000.338,00
567.641,38
42.840,00
801.615,44
R$ 3.412.434,82
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SAVE THE DATE
Gala Gols pela Vida | 1º de outubro de 2015 | No Gotham Hall,
em Nova York

A união da alta gastronomia e da solidariedade tem
sido fundamental para a causa da saúde infantojuvenil
encampada pelo Complexo Pequeno Príncipe. E a
realização do Gala Gols pela Vida contribui para o
desenvolvimento dos projetos de estudos científicos
do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe.
O evento anual iniciou como Copa Gastronômica
Gols pela Vida, projeto de sucesso entre 2011 e
2014 com cinco etapas – Curitiba, São Paulo, Paris,
Nova York e Rio de Janeiro. A iniciativa – que tem
a embaixadora do Programa Gols pela Vida,
Daniele Giacomazzi Behring, como madrinha –
compreende jantares especiais anuais. As cerimônias
de gala são realizadas de forma intercalada no Brasil
e nos Estados Unidos – a cada dois anos, em Nova
York –, podendo ser promovidas também em
outros países.

A iniciativa tem como padrinho e curador o chef
francês Claude Troisgros e seus eventos reúnem
renomados chefs, que são responsáveis pelos menus
especiais dos jantares. Em 2015, evento será em 1º
de outubro, no tradicional e suntuoso Gotham Hall,
em Nova York, com pratos especialmente criados
pelos chefs Troisgros, Daniel Boulud, François
Payard, Jérôme Bocuse e Roberta Sudbrack.
Terá como honorary chairs, além de Daniele
Giacomazzi Behring, Amalia Spinardi Thompson
Motta e Belinda Badcock Brito.
Serão homenageados na noite especial o eterno
“rei do futebol”, Pelé, e o médico John P. Howe,
presidente e CEO do Project Hope (Health
Opportunities for People Everywhere).

Toda a renda obtida durante os eventos do Gala Gols pela Vida é destinada ao desenvolvimento e à manutenção dos estudos científicos
realizados pelo Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe.
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