PROJETO

Pelo Direito à Vida II
CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente

O projeto objetiva promover a saúde por meio da
associação entre assistência hospitalar e ambulatorial, do
desenvolvimento de pesquisas científicas, da formação de
profissionais e da difusão do conhecimento, contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida das crianças e dos
adolescentes em tratamento no Hospital Pequeno Príncipe
e para a redução da mortalidade infantojuvenil.

RENÚNCIA FISCAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Lei Nº 8.069/1990 e Instrução Normativa RFB Nº 1.131/2011
Decreto Nº 3.963, de 1994 – Deliberação Nº 015/2008, do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente
• Pessoa física até 6% do IR devido • Pessoa jurídica até 1% do IR devido
A conjugação de esforços entre governo e sociedade civil permite, todos os
anos, que projetos e programas como o Pelo Direito à Vida II, aprovados pelos
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, sejam executados com
recursos do Imposto de Renda de pessoas física e jurídica, por meio do Fundo para
a Infância e Adolescência.
Esta destinação é válida para empresas tributadas por lucro real e pessoas físicas que
declaram em formulário completo.

SOBRE O COMPLEXO PEQUENO PRÍNCIPE
O Complexo Pequeno Príncipe tem uma história pautada pelo amor e respeito à vida, em uma trajetória
dedicada à saúde da criança e do adolescente. É formado pelo Hospital Pequeno Príncipe - fundado em
1919 -, pelo Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe e pela Faculdades Pequeno Príncipe. As três
unidades funcionam de forma integrada e complementar para promover saúde, educação, ciência, arte,
cultura e mobilização social.

HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE
Referência em atendimentos de alta e média complexidade para o território
nacional. Possui 32 especialidades de saúde, viabiliza transplantes de coração, rim,
fígado, medula óssea e tecido ósseo. É hospital ensino desde a década de 1970.
Atualmente, conta com 25 mil m² de área construída, 370 leitos, sendo 60 de
UTIs. São mais de 2 mil colaboradores, além dos 300 médicos. Realiza mais de
311 mil atendimentos por ano em serviços de emergência, consultas ambulatoriais,
sessões de terapias e procedimentos de prevenção. A assistência médico-hospitalar
se dá a partir da diretriz de humanização e integralidade.

Dimensão do atendimento e alguns destaques:
Destina 70% da capacidade ao SUS.
311.492 atendimentos ambulatoriais e terapias.
23.231 internações.
20.031 cirurgias.
4 UTIs - Cirúrgica, Cardiológica, Geral e Neonatal - que somam 60 leitos.
853 crianças e adolescentes atendidos diariamente.
180 transplantes (138 de tecido ósseo, 21 de órgãos e 21 de medula óssea).
Possui 50% dos leitos de UTI Pediátrica tipo III do Paraná (nível mais
complexo de Unidade de Terapia Intensiva).

FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE
Tem uma proposta diferenciada: promover a formação de
cidadãos comprometidos com a melhoria das condições
de vida da população, para o exercício profissional
pleno e contínuo. Oferece graduações em Biomedicina,
Enfermagem, Farmácia, Medicina e Psicologia, além de
residências multiprofissionais, cursos de extensão, pósgraduação, educação à distância e programas de mestrado
e doutorado.

INSTITUTO DE PESQUISA PELÉ PEQUENO PRÍNCIPE
Unidade de estudos científicos do Complexo, soma esforços para
a assistência em saúde e o ensino, gera conhecimento, desenvolve
novas tecnologias, melhora a capacidade de diagnóstico e amplia
alternativas de tratamentos. Atualmente, conta com 16 cientistas e
100 projetos em andamento, divididos em sete linhas de pesquisa.

JUSTIFICATIVA
Em relação à saúde de crianças e adolescentes
O Brasil ocupa a 107ª posição no ranking mundial de
mortalidade infantil.
Doenças de complexidade elevada – neurológicas,
oncológicas,
hematológicas,
respiratórias,
renais,
cardiológicas, ortopédicas – exigem diagnósticos,
tratamentos e monitoramentos de alto nível, profissionais
de saúde qualificados, e equipamentos e insumos capazes
de orientar com eficiência a melhor conduta na assistência
em saúde.

Em relação à capacitação de profissionais e
produção do conhecimento em Pediatria e
à importância das pesquisas para a saúde de
crianças e adolescentes
A falta de médicos especializados é uma realidade conhecida
no Brasil. Em dez anos, o número de pediatras caiu em
50%, segundo dados do Conselho Regional de Medicina
do Paraná (CRM-PR).
Há mais de 30 anos, o Pequeno Príncipe, referência
em Pediatria, desenvolve programas de residência e
especializações, dando sua contribuição para a formação de
profissionais de saúde engajados no cuidado humanizado e
integral de crianças e adolescentes.
Estudos e pesquisas científicas produzem conhecimento e
novas tecnologias que contribuem para diagnósticos mais
precisos e precoces, minimizando as consequências de
problemas de saúde e desenvolvendo tratamentos mais
focados e resolutivos.

Ações e produtos do projeto
Aquisição de materiais e de equipamentos.
Desenvolvimento de pesquisas científicas.
Qualificação de pessoal.
Produção de conhecimento.

RESULTADOS ESPERADOS
Melhoria da qualidade de vida dos pacientes e redução da mortalidade infantojuvenil.

Resultados da inovação tecnológica e insumos
Áreas beneficiadas: assistência à saúde de alta complexidade, Oncologia, Cardiologia, Ortopedia e Neurologia.

Melhor estrutura material e de equipamentos
Melhor qualidade do atendimento
Melhor resultado do tratamento
Mais qualidade de vida ao paciente
Redução da mortalidade infantojuvenil

Resultados da pesquisa científica e do diagnóstico avançado
Novas descobertas e novos conhecimentos
sobre as doenças e seus processos
Diagnóstico mais preciso e mais rápido
Tratamento mais focado e mais adequado
Mais qualidade de vida
Redução da mortalidade infantojuvenil

Resultados da qualificação de pessoal e produção do conhecimento em Pediatria
Conhecimento acessível e disseminado
Pessoal mais preparado para atuar
Atendimento especializado, qualificado e resolutivo
Mais qualidade da atenção à saúde
Redução da mortalidade infantojuvenil

PÚBLICO BENEFICIADO
Crianças e adolescentes atendidos no Hospital Pequeno Príncipe.
Comunidade científica e população em geral, no caso das pesquisas científicas.
Profissionais de saúde na área de formação especializada.

RECURSO NECESSÁRIO

R$ 28.089.500,00
CONTRAPARTIDAS FIA/FUMCAD
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Exemplos de espaços:
Cardiologia,
Ortopedia,
Emergência Convênios, etc.

CONTRAPARTIDAS PELO DIREITO À VIDA II
Logo Espaço
Exclusivo

Logo Espaço Exclusivo +
Galeria de Investidores

R$ 200 mil a R$ 300 mil

Logo Patrono +
Galeria de Investidores

R$ 300 mil a R$ 500 mil

Mais que R$ 500 mil

Setor de Novos Projetos | Hospital Pequeno Príncipe
41 2108.3893

JOB N.O 222.16 - NP

(Exemplo Galeria de Investidores)

