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Planejamos e desenvolvemos este Relatório de atividades para 
prestar contas e celebrar com vocês o trabalho e a contribuição 
do Instituto Paulo Gontijo para a sociedade, em especial para as 
pessoas com diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica, a ELA. 

Nas próximas páginas, compartilhamos detalhes dos projetos, 
pessoas beneficiadas, principais desafios e os nossos objetivos, 
que perseguimos com muita dedicação há quase 15 anos. 

Você vai conhecer a nossa equipe, focada nas relações humanas e 
formada por pesquisadores, profissionais de saúde e assistência 
social. Estas pessoas são a porta de entrada para promover um 
suporte humanizado aos pacientes e suas famílias. 

Apresentamos os resultados obtidos através dos programas e 
projetos realizados em 2019. Destacamos, em especial, o sucesso 
do projeto itinerante VAMOS! Vivendo com ELA, a realização do 11º 
Prêmio Paulo Gontijo e o lançamento do novo site institucional. 

Explicamos mais sobre o nosso modelo de gestão, baseado em 
valores éticos e na atuação respeitosa, com responsabilidade e 
altruísmo. É por isso que as pessoas encontram no IPG um modelo 
de acolhimento que privilegia o amor e a empatia. 

Não poderíamos deixar de contar um pouco mais sobre a história 
do nosso fundador, Paulo Gontijo. Físico, engenheiro civil e 
empresário, ele é o responsável por este grande legado e uma das 
nossas motivações para dar continuidade à missão do IPG: atuar 
no avanço da busca pela cura da ELA, essa complexa doença 
neurodegenerativa. 

Nosso desafio é, acima de tudo, levar esperança com base 
em  importantes informações comprovadas cientificamente. O 
diagnóstico precoce da ELA e a busca por tratamentos adequados 
fazem a diferença na rotina de toda a família.  

Temos confiança nos avanços científicos e a certeza que buscam, 
insistentemente e com sucesso, evidências de dias melhores. Por 
isso, reafirmamos o nosso profundo compromisso com a ciência, 
incentivando e reconhecendo jovens que se dedicam à pesquisa da 
ELA, em todo o mundo, por meio do Prêmio Paulo Gontijo. 

Por fim, é fundamental dizer que crescemos como instituição a 
partir a troca de experiências com parceiros nacionais e 
internacionais. Compomos uma forte rede e participamos 
inseridos de uma importante agenda global de encontros e ações 
em prol da cura da ELA. 

Seguimos trabalhando com amor, excelência, comprometimento e 
transparência.  

Boa leitura! 

Marcela Gontijo,  
presidente do IPG e  
filha de Paulo Gontijo (esq.) 

Silvia Tortorella,  
diretora executiva do IPG (dir.) 

Carta de apresentação
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Sobre o IPG

Inaugurado em 2002, possui uma biblioteca onde 
estão, dentre outros volumes, as cinco obras 
escritas por Paulo Gontijo. Sua forma octogonal e 
seus sete painéis externos representam a criação 
do universo segundo a Teoria Energética, 
concebida pelo fundador. Nos painéis, constam 
246 renomados cientistas das áreas de Filosofia, 
Matemática, Física, Química, Biologia e Religião. 
Na cúpula, uma réplica do sistema solar e, nas 
laterais, boxes para a guardar obras científicas.  

Para utilizar o espaço, que é cedido sem custos 
para escolas da região, basta enviar um e-mail 
para: presidente@ipg.org.br.

Templo da Ciência

Quem foi Paulo Gontijo?

“A ciência é uma construção que não 
termina nunca; feliz aquele que pode 

colocar um tijolo neste edifício.” 

Paulo Gontijo 

Paulo Gontijo nasceu em 1932, na cidade de Bom 
Despacho (Minas Gerais), parte de uma família 
ruralista. Em 1963, se formou em Engenharia Civil 
pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Um 
ano depois, se casou com Maria José Teixeira, com 
quem teve quatro filhos: Valéria, Marcela, Júnea e 
Paulo Júnior. 

Além de engenheiro, era também físico e 
empresário, apaixonado pela ciência e pelo Brasil. 
Dentre suas realizações, fundou a construtora 
Engenal e o complexo agroindustrial Lasa, em 
Goiás. Em 1989, se candidatou à Presidência da 
República, obtendo 190 mil votos. 

Foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotró-
fica (ELA) em 1999 e, a partir de então, se dedicou 

a fomentar campanhas e pesquisas para estudar a 
sua causa, descobrir tratamentos e divulgar 
informações sobre a doença. Escreveu inúmeros 
livros, incluindo sua autobiografia com relatos 
sobre a ELA: “Tese de um condenado”. 

Faleceu em 20 de junho de 2002, em decorrência 
das complicações da doença. Antes, idealizou o 
Instituto Paulo Gontijo, fundado pela família três 
anos depois, em 2005.  

Na área da ciência, deixou sua contribuição por 
meio de projetos como o Templo da Ciência, um 
local para a contemplação e meditação sobre 
diversas áreas do conhecimento; e o Prêmio Paulo 
Gontijo, que incentiva e premia trabalhos sobre a 
ELA mundialmente.Paulo Gontijo (foto/acervo IPG).

Localizado no centro-oeste brasileiro, km 141 da 
rodovia BR 050, o templo é um espaço aberto 
para visitação gratuita. Foi idealizado como local 
de contemplação e meditação sobre a origem e 
importância das ciências. Em seu espaço, já foi 
realizada a Semana da  Ciência e Tecnologia do 
Ministério da  Ciência e Tecnologia e serviu 
também como centro de  observação para 
estudantes do departamento de Astronomia da 
Física, da Universidade de Brasília.04



Criação do 
Instituto Paulo 
Gontijo 

Início das 
atividades em 
São Paulo

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Top Premium 
2006, no 
Hospital 
Brasília 

Criação do 
primeiro site 
institucional 

Criação do 
Prêmio Paulo 
Gontijo

Criação do 
Conselho 
Consultivo  

Certificação da 
International 
Alliance of ALS/
MND 

Início da parceria 
com a Capes, 
Ministério da 
Educação

Finalista no VII 
Prêmio Saúde, da 
Editora Abril, 
com o projeto 
Todos por ELA – 
Mibrela 

Menção honrosa 
na AACD, no 
15º Teleton 

4th PG Award 
Medicine, 
Chicago, EUA

Certificação  
de Utilidade 
Pública 
Estadual, GO 

1º Prêmio  
Paulo Gontijo  
de Medicina, 
Memorial JK, 
Brasília

Início do projeto 
Comodato e do 
atendimento 

Início das campanhas de 
conscientização sobre a 
ELA 

1º Prêmio Paulo Gontijo/
Capes de Química; 2º 
Prêmio de Matemática; 3º 
Prêmio de Física, Brasília 

Internacionalização do 
Prêmio Paulo Gontijo de 
Medicina – 3th PG Award 
Medicine, Sydney, 
Austrália

Construção do 
programa  
Incentivo à pesquisa 

Concessão de 
incentivo à pesquisa 
científica para 
estudos de pós-
doutorado 

1º Prêmio Paulo 
Gontijo/Capes de 
Física, Brasília; 
2º Prêmio de 
Medicina, SP

Lançamento do programa 
Humanização – Todos por ELA 

Início do projeto de orientação e 
informação sobre direitos 
sociais 

1º Prêmio Paulo Gontijo/Capes 
de Matemática; 2º Prêmio de 
Física, Brasília 

Abertura do Templo da Ciência 
para visitação de escolas, 
parceria com a Secretaria de 
Ciência e Tecnologia de Goiás

O Instituto Paulo Gontijo (IPG) foi idealizado a 
partir de 1999, por seu fundador Paulo 
Gontijo, ano em que foi diagnosticado com 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).  

Motivado por sua incessante busca de 
informações a respeito do tema, estabeleceu 
como objetivo construir um centro de 
referência em pesquisas científicas nas áreas 
de Física, Química, Matemática e Medicina. 

Em 2010, foi criado o programa de 
humanização para atendimento às pessoas 
com diagnóstico de ELA e, em 2011, o Prêmio 
Paulo Gontijo. 

Hoje, o IPG é um centro de referência em 
conhecimento, pesquisa e orientação social 
de pessoas com ELA e suas famílias. 

Templo da Ciência, em GO.

Nossa história
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2020
2013 2014 20162015 2017 2018 2019

IPG 10 anos 
Início do Projeto 
MinE/Brasil 

1ª edição do 
Manual Vivendo 
com ELA 

7th PG Award 
Medicine, 
Orlando, EUA

Criação do 
Regimento 
Interno e do 
Código de Ética 

9th PG Award 
Medicine, Boston, 
EUA

Início do 
projeto 
Voluntariado  

6th PG Award 
Medicine, 
Bruxelas, 
Bélgica

Certificação 
Pronas, do 
Ministério da 
Saúde 

Início do 
advocacy junto 
ao poder público 

8th PG Award 
Medicine, Dublin, 
Irlanda

IPG 15 anos
1ª edição do  
Guia de Direitos Sociais  

Início do projeto Vamos!  
Vivendo com ELA  

10th PG Award Medicine, Glasgow, 
Escócia – presença da princesa Anne 
Elizabeth Alice Louise, da Inglaterra

Itinerância Vamos!  
Vivendo com ELA, SP 

Certificações: Selo Doar e Selo 
ONG – Gestão Transparente 

Início do projeto Touch e do 
atendimento jurídico 

11th PG Award Medicine, Perth, 
Austrália 

2ª edição do Guia de Direitos 
Sociais, 1ª edição da Agenda do 
Paciente e 2ª edição do Manual 
Vivendo com ELA
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Certificação 
como OSCIP 

5th PG Award 
Medicine, 
Milão, Itália



Principais impactos do IPG

573 ingressos 
distribuídos no projeto  
Incentivo à vida social

1020 
atendimentos 

no projeto Vamos!
Vivendo com ELA

500 pessoas 
atendidas com  

diagnóstico de ELA

20 famílias 
beneficiadas pelo 
projeto Comodato 

734 pessoas 
com ELA  

cadastradas no IPG

Resultados 2019

Programa de Incentivo e 
Reconhecimento à Pesquisa

Programa de Humanização

11º Prêmio Paulo Gontijo 
Vencedora Dra. Laura Ferraiuolo, 
professora associada na Universidade 
de Sheffield/SITraN, Reino Unido

51 DNA’s analisados  

no Project MinE Brasil 
(cooperação internacional)

07

3300 contatos 
realizados com 

pessoas com ELA



30 entrevistas  

concedidas 

1.3 milhões de pessoas  
alcançadas pelas 

reportagens publicadas

2ª edição  
Guia dos Direitos Sociais 

da Pessoa com ELA 

2ª edição  
Manual Vivendo com ELA 

Lançamento da  
Agenda do Paciente

Programa de Gestão do Conhecimento

Participação em  
5 eventos nacionais e  

2 internacionais  
ligados à ELA
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Missão

Objetivos

A missão do Instituto Paulo Gontijo é desenvolver programas e projetos de 
humanização, disseminar informações para ajudar a melhorar a qualidade de 
vida de pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica/Doença Neuromuscular, 
qualificar a rede de atendimento multidisciplinar e congregar investimentos 
na pesquisa científica para a busca da cura destas doenças.

Conselho  
Deliberativo e Fiscal

Estrutura de gestão 

Conselho Consultivo

CONSELHO 
CONSULTIVO

PRESIDENTE

ORIENTAÇÃO 
SOCIAL

FINANCEIRO

COMUNICAÇÃO, 
MARKETING E TI

AUDITORIA
CONSELHO FISCAL 

E DELIBERATIVO

VOLUNTARIADO

JURÍDICO

COORDENAÇÃO MÉDICA 
E PESQUISAPROJETO MINE

PRÊMIO PAULO 
GONTIJO

PROJETOS

VAMOS! VIVENDO 
COM ELA

Estratégia e gestão
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• Gerar conhecimento e informação sobre ELA para o diagnóstico precoce e 
correto. 

• Acolher e orientar, de forma gratuita e sem qualquer discriminação, pessoas 
com diagnóstico de ELA e seu núcleo familiar, buscando apoiar o acesso destas 
às políticas sociais e seus direitos. 

• Incentivar a pesquisa científica que busca novos tratamentos e descobertas 
para a cura da ELA. 

 
O Instituto Paulo Gontijo (IPG) é uma instituição sem fins lucrativos certificada 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Sua 
estrutura de administração é formada pelo: 

• Conselho Fiscal e Deliberativo, composto pela família Gontijo; 

• Conselho Consultivo, composto por profissionais externos de diversas áreas 
de atuação, um grande ativo que contribui para o fortalecimento do IPG no 
cumprimento da sua missão. 

São áreas administrativas do IPG: diretoria, comissão de prêmios, equipe 
administrativa-operacional, advocacia e voluntariado. Segue ao lado o orga-
nograma e, ao final do relatório, os nomes dos conselheiros e pessoas da equipe.

DIRETORIA

PROJETO CUIDAR

PROJETO 
COMODATO



Parcerias estratégicas 
É de fundamental importância a atuação do IPG junto a centros de 
pesquisa e atendimento de pessoas com Esclerose Lateral 
Amiotrófica, em nível nacional e internacional. A rede se fortalece 
ao promover trocas de informações sobre novos tratamentos 
paliativos identificados, resultados de pesquisas científicas 
realizadas em todo o mundo e compartilhando experiências no 
atendimento e no suporte aos pacientes. 

O IPG participa das seguintes redes internacionais: 

• MND Association – Associação de Doenças Neuro Motoras; 

• Internacional Alliance of ALS – Associação Internacional de ELA; 

• ENCALS – Rede Europeia para a Cura da ALS; 

• Projeto MinE – o IPG é o representante brasileiro dentro do 
projeto mundial de pesquisa científica. 

Desta forma, se inspira nas melhores práticas nacionais e 
internacionais para avançar continuamente na gestão do 
conhecimento, aprimoramento das atividades, prática da 
transparência e comunicação eficaz com mantenedores, parceiros, 
apoiadores, voluntários e pessoas atendidas.  

A meta final é sempre poder gerar melhorias significativas para a 
qualidade de vida da pessoa diagnosticada com ELA.  

 
No Brasil, faz parte das seguintes iniciativas: 

• Organização da Sociedade Civil – OSCIP; 

• Programa Nacional de Assistência Social – PRONAS; 

• Selo DOAR – Padrão de Gestão e Transparência de Organizações 
sem fins lucrativo; 

• Selo ONG Transparente; 

• Entidade de Defesa de Direitos Humanos do Estado de São 
Paulo; 

• Grupo de Institutos Fundações e Empresas – GIFE. 

Transparência e prestação de contas 

Ciente da sua responsabilidade social e comprometido com a 
transparência das informações que oferece, o Instituto Paulo 
Gontijo é auditado anualmente pelo Grupo AUDISA, uma 
consultora independente especializada no terceiro setor. Os 
relatórios da auditoria estão disponíveis para consulta no site: 
www./ipg.org.br/ipg/#relatorios.  

Além disso, em 2019, o IPG recebeu os Selos Doar e ONG 
Transparente que atestam a idoneidade dos seus processos 
de aplicação dos recursos recebidos.
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O IPG definiu, por meio do seu planejamento estratégico, três 
linhas de atuação, chamadas de programas: Humanização, 
Incentivo e Reconhecimento à Pesquisa e Gestão do 
Conhecimento. Eles funcionam de maneira interconectada e se 
desdobram em projetos e atividades desenvolvidos pela equipe. 

Programa de Incentivo e 
Reconhecimento à Pesquisa 
Prêmio Paulo Gontijo  

Desde 2007, premia-se jovens pesquisadores e pesquisadoras de 
qualquer parte do mundo, dedicados a buscar as causas e a cura 
da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Os trabalhos inscritos  
são julgados com rigor pela comissão de jurados do IPG,  
composta por cinco membros reconhecidos pela comunidade 
científica e médica internacional. 

Em 2018, foi comemorada a 10ª edição do Prêmio Paulo Gontijo  
junto à prestigiada comunidade internacional de pesquisadores da 
ELA. Destaca-se a honrosa presença da princesa Anne Elizabeth, 
da Inglaterra, conferindo a importância do Prêmio Paulo Gontijo e 
do pesquisador agraciado. 

• 2007: Agnes Nishimura, Brasil 

• 2009: Peter Carmelie, Bélgica  

• 2011: Aaron Gitler, EUA 

• 2012: Rosa Rademakers, EUA 

• 2013: Michael Van Es, Holanda 

• 2014: Clotilde Lagier-Tourenne, EUA

Desde 2007 o IPG recebeu 135 teses, 
provenientes de 18 países diferentes.

Apresentação do IPG durante o 30º Simpósio Internacional da 
ELA,  em Perth, Austrália.

Programas e impactos
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• 2015: Gareth Brian Miles, Reino 
Unido 

• 2016: Edor Kabashi, França 

• 2017: Marka van Blitterswijk, EUA 

• 2018: Rickie Patani, Reino Unido 

• 2019: Laura Ferraiuolo, Reino Unido

69 

América

57 

Europa

5 

Ásia

4 

Austrália



Em sua 11ª edição, realizada em 2019, o Prêmio Paulo Gontijo teve a honra 
de ser entregue, uma vez mais, durante evento de abertura do Simpósio 
Internacional da ELA, organizado pela MND Association.  

A pesquisadora italiana Laura Ferraiuolo, professora associada do Sheffield 
Institute for Translational Neuroscience (SITraN), na The University of 
Sheffield, foi ganhadora do Prêmio e apresentou o seu trabalho para uma 
plateia composta por relevantes pesquisadores da ELA no mundo.  

A premiação inclui um valor de 20 mil dólares destinados à ganhadora, uma 
medalha de ouro exclusiva e um passe para participar, de forma gratuita 
durante um ano, dos congressos internacionais sobre a ELA, promovidos 
pela entidades parceiras do IPG – ENCALS e MND Association.

“Esta é uma iniciativa extraordinária criada por alguém 
que sofreu esta terrível doença e decidiu criar o prêmio, 
para estimular a pesquisa e promover um caminho mais 

rápido para a cura. Desde o seu início, o Prêmio Paulo 
Gontijo tem um papel fundamental ao estimular o 

envolvimento de brilhantes jovens pesquisadores da ELA. 
A cada ano, é selecionada a pesquisa mais bem-sucedida. 
Ano após ano a decisão é mais difícil, devido ao aumento 
da qualidade de canditadas e canditados. Este prêmio já 

está inserido na comunidade internacional da ALS e o seu 
prestígio faz dele um objetivo a ser alcançado pelos 

pesquisadores. Seu papel tônico é fundamental e vai 
persistir.” 

Dr. Mamede de Carvalho, presidente da  
Comissão de Jurados do Prêmio Paulo Gontijo

Dra. Ferraiuolo avança nas descobertas sobre a ELA 

A pesquisa vencedora do 11º Prêmio Paulo Gontijo traz a descoberta de um 
fator que pode influenciar a progressão da doença e ajudar no 
desenvolvimento de tratamentos inovadores para pessoas com Esclerose 
Lateral Amiotrófica, uma nova esperança para pacientes e a comunidade 
mundial relacionada à ELA. 

A Dra. Ferraiuolo, em suas investigações, trata especificamente de 
vesículas extracelulares secretadas por astrócitos e o seu papel na morte 
de neurônios motores de pessoas com ELA. Em 2019, a pesquisadora 
publicou alguns dos resultados no paper “Micro-RNAs secreted through 
astrocyte-derived extracellular vesicles cause neuronal network 
degeneration in C9orf72 ALS”.

Marcela Gontijo e a premiada Dra. Laura Ferraiuolo,  
no 11º Prêmio Paulo Gontijo, na Austrália.
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Projeto MinE 

Representado no Brasil pelo IPG, o Project MinE é uma 
investigação genética internacional inovadora e em larga-escala, 
que envolve 20 países e busca compreender a base genética da 
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), com o objetivo de encontrar 
uma cura para essa doença neuromuscular devastadora e fatal.  

O projeto consiste em analisar perfis completos de DNA, com uma 
meta de chegar ao mapeamento 15.000 pessoas com ELA e 7.500 
sujeitos de controle. Esses 22.500 perfis de DNA resultantes 
serão comparados com a cooperação de 20 países. 

Até o ano de 2019, o IPG completou a coleta de 51 amostras de 
DNA de pessoas de várias regiões do Brasil, o que representa 34% 
da meta da equipe brasileira alcançada. 

Desde 2015, o IPG vem realizando as atividades previstas para 
cumprir os protocolos estabelecidos pelo Projeto MinE. A atuação 
se dá em conjunto com as equipes do Centro de Estudos do 
Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL) da Universidade 
de São Paulo (USP) e o setor de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Grupo Fleury.  

Considerando uma perspectiva mundial na investigação da ELA, o 
Brasil apresenta um componente de grande importância que 
contribui para a diversidade genética das amostras: a composição 
interracial da população. 

Avanços em 2019 

Durante o ano, a equipe dedicada ao projeto passou a contar com 
a colaboração de um novo especialista, doutor em matemáticas 
aplicadas, dedicado às análises estatísticas dos materiais 
coletados. Foram propostos dois algoritmos, a partir de dados 
binários, com o objetivo de desenvolver um protótipo analítico a 
partir de diferentes técnicas – um avanço para o projeto. 

Isso possibilitou também o envio de um pré paper para uma 
revista científica internacional sobre o tema. O material será 
publicado e apresentado na próxima reunião do projeto.

Coleta de amostras de sangue para o projeto MinE.
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Equipe Project MinE, 2017.



Seu objetivo central é oferecer apoio para as pessoas com 
diagnóstico de ELA e familiares, buscando compreender e 
solucionar suas necessidades. As principais ações são 
desenvolvidas no campo da orientação social, jurídica, 
atendimento psicoterapêutico, nutricional, empréstimo de 
equipamentos e inserção à vida cultural.  

Atende também a profissionais do Serviço Social da rede 
pública que buscam orientações para os encaminhamentos 
das necessidades apresentadas pelos usuários com 
diagnóstico de ELA.  

Serviço Social e orientações 

A equipe do Serviço de Apoio e Orientação Social do IPG 
realiza ações de caráter permanente, contínuo e planejado, 
que visam promover a qualidade de vida e o acesso a 
benefícios do Sistema de Garantia de Direitos dos usuários, 
de acordo com a Resolução 109 de novembro de 2009.  

O trabalho é alicerçado prioritariamente na orientação social 
e no atendimento especializado às famílias e indivíduos. 
Também faz parte do escopo indicar a rede de profissionais 
especializados de todo o país, comunicar novidades sobre as 
pesquisas científicas e orientar cada pessoa em relação aos 
seus direitos sociais e atendimento via serviço público de 
saúde. 

A área também é responsável por elaborar o relatório 
socioeconômico que, juntamente com a indicação médica, são 
os requisitos exigidos para o empréstimo de equipamentos 
através do projeto Comodato. 

Em 2019, a equipe cresceu e, além da assistente social, 
passou a contar com uma estagiária do último ano de Serviço 
Social. Juntas, trabalham de forma ativa e responsiva para 
atender as demandas que chegam de todo o Brasil.

Programa de Humanização

Usuário atendido pelo Serviço Social do IPG.
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É nisso que acreditamos: 
compartilhar conhecimento e 

contribuir para agilizar o 
atendimento e os trâmites 

para acesso aos direitos 
sociais dos usuários. 

3.300 contatos 
realizados por diversos 
canais de comunicação

15% de aumento 
em relação à 2018

“2019 foi um dos mais ativos em 
relação a ações do IPG, com 

muitas iniciativas focadas em 
melhorar a informação e a 

qualidade de vida de todos nós 
com ELA. Consegui ir mais vezes 

até a sede em SP, onde sempre fui 
muito bem acolhido e atendido. E 

sempre saí com novos conheci-
mentos e informações, revigo-

rando a sensação de que estamos 
a cada dia mais próximos da desco-
berta da cura. Sinto muita confian-
ça em indicar o IPG como fonte de 
auxílio e orientação, principalmen-

te para recém diagnosticados.” 

Adilson Custódio, usuário do IPG



Neste mesmo ano, o Serviço de Apoio e Orientação Social ao 
usuário alcançou 3.300 contatos realizados por diferentes meios, 
representando 15% de aumento em relação aos usuários de 2018.  

O IPG não limita a quantidade de atendimentos por pessoa 
assistida, ou seja, a atenção é oferecida até que o usuário sinta 
que todas as suas dúvidas foram esclarecidas, bem como as 
necessidades possíveis de serem atendidas pelo Instituto.  

Também é oferecida a orientação remota via WhatsApp e 
chamadas de vídeo, além do e-mail, telefone e o atendimento 
presencial. Todos são gratuitos, realizados na sua sede na capital 
paulistana, atendendo às diferentes realidades dos usuários. 

Um dos fatores que contribuiu para o aumento nos novos 
atendimentos de pessoas interessadas foi a repercussão do 
projeto Vamos! Vivendo com ELA. O resultado foi um aumento de 
32% no número de cadastros de pessoas com diagnóstico de ELA 
no IPG. Hoje, a rede de atendidos possui 734 cadastros de pessoas 
de todo o Brasil, que se beneficiam dos diversos projetos 
oferecidos.  

Outros fatores que impactaram no crescimento foram:  

• campanhas de informação sobre a doença; 

• maior procura por centros referenciados em busca de 
atendimento e orientações especializadas;  

• atuação do IPG junto a rede de pública composta pelos Centros 
de Referência de Serviço Social (CRAS) e Serviço Único de 
Assistência Social (SUAS), e outras unidades de atendimento;  

• publicação de materiais especializados e notícias relacionadas ao 
tema;  

• feedback positivo e relevância da atuação do IPG no Brasil.

Rede de usuários IPG
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Fortalecendo a rede de atendimento 
em Serviço Social 

Para expandir e consolidar a rede de articulação do Instituto 
Paulo Gontijo, e como parte da estratégia de ampliação da 
atuação no terceiro setor, na área da saúde, foram 
desenvolvidas novas atividades dentro do programa. 

Intensificou-se a maior aproximação com a rede de atendimento 
público, formada pelos CRAS da Capital (São Paulo), a 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e o SUAS; através 
da realização de visitas, conversas com as equipes e a entrega 
de materiais técnicos desenvolvidos pelo IPG. O objetivo é 
facilitar e agilizar o direcionamento das demandas dos usuários 
e compartilhar informação e conhecimento, facilitando o acesso 
aos direitos dos usuários diagnosticados com Esclerose Lateral 
Amiotrófica.  



Durante a itinerância Vamos! Vivendo com ELA, também foi feito contato 
direto com as Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social 
das quatro cidades envolvidas no projeto: São Paulo, Campinas, Ribeirão 
Preto e Sorocaba. As equipes foram convidadas para participar de rodas 
de conversa para compartilhar informações e experiências.

Projeto Vamos! Vivendo com ELA 
Em 2019 o IPG cumpriu, com sucesso, o seu maior desafio: realizar uma 
itinerância com uma estrutura completa de orientação sobre a ELA em 
quatro cidades do estado de São Paulo: capital, Campinas, Ribeirão Preto e 
Sorocaba. 

Foram levadas informações sobre a doença ao público em geral e 
oferecidas orientações diretamente às pessoas com diagnóstico de ELA, 
familiares, profissionais da área da saúde e assistência social das 
localidades visitadas.  

Em um mês, 1.3 milhões de pessoas foram impactadas com informações 
sobre a ELA e mais de 1.020 pessoas atendidas presencialmente.  

Para isso, os atendimentos contaram com 35 voluntários de nutrição, 
psicologia, serviço social e direito, além de um time fixo de 4 pessoas do 
IPG e da Philips Brasil, coordenando as atividades. O projeto contou ainda 
com a equipe de apoio da parceira VitalAire. 

O apoio da Philips Respironics Brasil e da Philips Foundation, responsável 
pela gestão da responsabilidade social das unidades Philips em todo o 
mundo, foi crucial para a realização do projeto. O Vamos! Vivendo com ELA 
foi o primeiro projeto brasileiro financiado pela Fundação e a iniciativa 
gerou interesse de outras unidades da Philips, em diferentes países. 

O projeto Vamos! Vivendo com ELA evidenciou a 
realidade da falta de informaçção sobre a doença, 

fator de grande dificuldade para as famílias e 
inspiração para que o IPG continue a trabalhar 

com efetividade, estímulo e engajamento.

16



“A ação serviu para despertar na população o 
conhecimento de uma enfermidade desconhecida pela 

maioria e que acomete, atualmente, mais de 12 mil 
pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. 

Acreditamos que só ações como essas podemos 
oferecer maior interação do poder público junto à 

população, visando sempre difundir conhecimento. 
Parabéns a toda equipe do IPG pela atuação na cidade 

e esperamos que novas ações possam aparecer!” 

Dário Saadi, médico e  
Secretário de Esportes e Lazer de Campinas
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“A recepção da equipe de assistência social 
é tão acolhedora que me tranquilizou depois 
do meu diagnóstico. Ficamos duas horas em 

atendimento e recebi informações com 
muita propriedade sobre a doença, além de 

livros especializados. Perguntamos o que 
queríamos, eu sobre a ELA e o meu marido, 

como meu cuidador. Toda semana me 
enviam uma mensagem perguntando como 

estou e se preciso de alguma coisa. Além 
disso, me indicaram uma excelente 

nutricionista e fisioterapeuta. Gratidão a 
essa equipe que realmente trabalha com o 

que ama e transmite segurança e luz em 
minha vida.” 

Luciméia Martinez Achôa, usuária do IPG 
Luciméia e Arthur Achôa.17

Projeto Touch 

Criado em 2019, o projeto oferece oficinas gratuitas 
sobre o conceito de toque carinhoso e consciente 
como agregador de qualidade de vida para pessoas 
com ELA, seus familiares e cuidadores.  

Diversos trabalhos científicos comprovam que, ao 
estimular a pele, órgão receptor sensorial com 
função imunológica, gera-se benefícios importantes 
para todos e principalmente para os diagnosticados 
com a doença. 

As oficinas são realizadas na sede do IPG em SP, 
ministradas por profissionais sensíveis e da linha 
humanizadora. A técnica é ensinada para pacientes, 
familiares e cuidadores. O projeto é apoiado pela 
Natura. 

79%

5%

3%

7%

6%

Pacientes
Familiares
Pessoas com sintomas
Profissionais da saúde
População em geral

Perfil dos atendimentos do projeto Vamos! Vivendo com ELA



Investindo na qualificação da equipe 

Como parte do planejamento de capacitação continuada da 
equipe, a área de serviço social participou e organizou diversas 
atividades em 2019, entre palestras e seminários. 

• Desafios do cuidado com a pele do paciente na assistência 
domiciliar – que trata do processo de desospitalização como 
ferramenta para garantir a continuidade do cuidado. 
Organizado pelo Hospital Pro Matre. 

• Seminário fortalecimento da atuação preventiva: cuidados, 
renda e proteção social no domicílio para pessoas com 
deficiência e idosas. Organizado pela Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo. 

• Reunião de Cuidadores, Familiares, Pacientes e 
Profissionais envolvidos com a ELA realizado pela ABRELA, 
participação em duas edições em São Paulo. 

• Simpósio Internacional de ELA, em Maceió, onde a equipe 
representou o IPG durante o Fórum das Associações e 
participou das capacitações, cursos e palestras oferecidas 
durante o evento. Realização do Instituto Emerson Casado e da 
Universidade Federal de Natal (RN). 

Pesquisa de satisfação e engajamento 

A pesquisa anual faz parte da estratégia de qualificação 
progressiva do atendimento prestado às pessoas assistidas e seu 
engajamento nas atividades oferecidas pelo IPG. Os feedbacks 
são uma forma de coletar sugestões de melhoria relacionadas ao 
atendimento do Serviço Social e de fomentar uma conexão cada 
vez mais próxima entre rede de usuários e o Instituto. 

Projeto Cuidar 

Através do projeto, o IPG oferece atendimento psicoterapêutico 
domiciliar e gratuito para as pessoas com diagnóstico de ELA e 
seus familiares.  

Segundo um levantamento socioeconômico da rede de usuários 
do Instituto, sua maioria é formada por pessoas das classes C, D 
e E. Isto implica em uma grande dificuldade de acesso à ampla 
estrutura de apoio necessária nas diferentes fases de progressão 
da ELA, e ainda garantir a psicoterapia. 

Ciente de que cuidar dos sentimentos e ressignificá-los é 
essencial para a qualidade de vida das pessoas e da família frente 
ao duro diagnóstico da doença, a equipe do projeto busca 
acompanhar da melhor forma possível, partindo da demanda do 
atendido, seja ele o assistido ou seus familiares. 

Para atender o núcleo familiar, é usada a teoria sistêmica  com 
breve psicoterapia focal de abordagem psicanalítica e, depen-
dendo da demanda, utiliza-se de técnicas da terapia cognitivo-
comportamental.

Capacitação de equipe durante o 
evento “Desafios do cuidado da pele”. 18

O projeto Cuidar impacta, por  
semestre, uma média de 20 famílias.



Participam 15 alunos do último semestre da Faculdade de Psico-
logia da Universidade Paulista/Santo Amaro, supervisionados por 
coordenadoras metodológicas da UNIP e equipe técnica do IPG. 

Realizado em parceria com a Universidade, o projeto continuará 
em 2020 e já possui fila de espera para atendimento. O objetivo é 
envolver outras unidades da UNIP para ampliar o atendimento.  

O Instituto acredita no projeto, pois a psicologia é fundamental no 
contexto da aceitação de um diagnóstico, em especial o da ELA, 
que impacta e muda completamente a vida de toda a família. 

Projeto Comodato  

Contribuir diretamente para promover o bem-estar das pessoas 
com diagnóstico, apoiando uma melhoria na possibilidade de 
interação desta com seus familiares e amigos, é o foco do projeto.  

O Comodato consiste no empréstimo de equipamentos, como 
cadeira de rodas, cama hospitalar, equipamentos de tecnologia 
assistiva e outros. São itens que facilitam a comunicação, 
integração social e contribuem para uma vida melhor.  

Em 2019, 35 equipamentos e acessórios foram emprestados em 
comodato para 20 famílias assistidas. Algumas dessas famílias 
contam com mais de um aparelho em comodato, por necessidade. 
O IPG reforça, em suas ações e comunicações, a necessidade de 
que mais pessoas e empresas possam doar equipamentos novos 
ou usados para que beneficie ainda mais pacientes.

Reunião de equipe do projeto 
Cuidar, na sede do IPG em SP.

“Foi uma surpresa para mim quando vieram fazer a visita... Pessoas 
amigas que ofereceram horas de conversas e risos. Me levaram para 
o teatro, cinema. Nessa doença conheci outros mundos, pessoas que 

fazem o bem para o próximo. Talvez essa seja uma evolução: 
conhecer pessoas que fazem o bem – é gratificante. Sou 

eternamente agradecida ao Projeto Cuidar e a todos do IPG.” 

Solimar Martin de Sousa 
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“Ao receber o diagnóstico da doença no final de 
2018 foi um baque, estávamos sem saber o que 

fazer e a quem recorrer. Em 2019, quando em 
uma conversa com um amigo ficamos sabendo 
do IPG, buscamos atendimento e, desde então, 

recebemos todo o suporte necessário para 
uma vida mais tranquila. Somos gratos a 

todos, são literalmente uma mão na roda.” 

Ione Pompeu, casada com o paciente Cesar 
Pompeu, usuários do IPG

Em 2019, 35 equipamentos e 
acessórios foram emprestados em 

comodato para 20 famílias assistidas.



Voluntariado 

O grupo de voluntários do IPG é formado por pessoas engajadas 
que atuam em diversas ações, internas e externas, promovendo 
esperança, dedicando atenção e carinho às pessoas com ELA e suas 
famílias.  

São mais de 70 pessoas em diferentes frentes: organização e 
realização de eventos, captação de recursos, orientação jurídica, 
atendimento multidisciplinar na casa de pacientes e diversos 
serviços diversos na sede do IPG, em SP, entre outras. 

• 35 voluntários fizeram a diferença no atendimento 
multidisciplinar do projeto Vamos! Vivendo com ELA; 

• 12 advogados contribuem com orientações jurídicas aos 
usuários, usando seu conhecimento para apoiar uma importante 
causa; 

• os Conselhos Consultivo, Deliberativo e Fiscal também são 
exercidos de forma voluntária; 

• o Escritório de Advocacia Dra. Alzira Marra oferece 
assessoria jurídica como ação de responsabilidade social desde 
2007. 

• São também voluntários os profissionais de consultoria em 
psicologia, nutrição, jurídico e comunicação e marketing, que 
dão suporte especializado aos projetos e atividades no IPG. 

• Os pesquisadores e especialistas que compõem o júri do Prêmio 
Paulo Gontijo também atuam de forma voluntária, dedicando seu 
tempo e conhecimento para analisar e definir, há mais de 10 anos, 
a escolha da pesquisa ganhadora.  

O projeto de voluntariado é fonte de atração de talentos e 
parcerias. Por meio dele, novos profissionais passaram a integrar a 
rede de atendimento e conhecimento do IPG. Uma das voluntárias, 
passou a ser estagiária em serviço social do Instituto. E contato 
recebido por meio da plataforma Atados, é de uma advogada que 
passou a ser parceira e atuar de maneira pro-bono para o IPG. 

Uma das ações recorrentes do projeto de voluntariado são as 
Campanhas de Natal e de Páscoa, realizadas todo ano desde 2017. 
 Em 2019, foi fundamental o apoio incondicional dos voluntários na 
arrecadação de valores para a compra de cestas. Além disso, novos 
voluntários participaram da entrega das cestas para as famílias de 
usuários com maior vulnerabilidade econômica. 

Incentivo à vida social 

Em parceria com o Espaço Itaú de Cinema, desde 2012, o IPG 
proporciona a possibilidade de manter uma vida social mais ativa, 
apoiando o arejamento do ambiente familiar e a inserção de 
pacientes em ambientes distintos. Isso é feito através da 
distribuição de ingressos de cinema. Em 2019 foram distribuídos 
573 convites. Outra parceria importante se estabeleceu com a 
Fecomércio e o Teatro Raul Cortez, para viabilizar ingressos para 
as peças e musicais em cartaz no espaço.

(da esq. para dir.) Família recebida pelo projeto Comodato, entrega de ingressos 
pelo Serviço Social e voluntário de psicologia no projeto Vamos! Vivendo com ELA.
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De forma transversal, a gestão do conhecimento dissemina todas as 
informações, estudos, publicações, pesquisas e iniciativas que contribuem 
para o diagnóstico precoce e orientação para o tratamento com qualidade de 
vida. Isso é feito de três formas:  

• apoiando e participando de eventos e congressos nacionais e 
internacionais, através da rede de parceiros institucionais; 

• por meio da criação e constante atualização de materiais informativos 
como guias, manuais e agendas, distribuídos para o público alvo e pessoas 
interessadas; 

• e através das ações de comunicação, por meio dos diversos canais do IPG. 

Simpósio Internacional sobre Doenças Neuromotoras 
e ELA  

A 30ª edição do simpósio foi realizada em Perth, na Austrália, organizado pela 
Motor Neuron Disease Association (Associação de Doenças 
Neuromusculares). Cerca de 850 pessoas prestigiaram o evento, reconhecido 
por estudiosos de todo o mundo devido à sua importância para a comunidade 
científica. Durante a solenidade de abertura, Marcela Gontijo, presidente do 
Instituto, apresentou a pesquisadora ganhadora do 11º Prêmio Paulo Gontijo, 
a italiana Dra. Laura Ferraiuolo. 

A pesquisadora associada ao Sheffield Institute for Translational 
Neuroscience (SITraN), na Universidade de Sheffield, no Reino Unido, faz 
parte de um grupo de neurocientistas que têm se dedicado a descobrir como 
a comunicação entre as moléculas no interior das células pode ajudar na 
sobrevivência dos neurônios. Durante a pesquisa ela descobriu um fator que 
pode influenciar na progressão da ELA.

Dr. Mamede de Carvalho, Dra. Pamela Shaw, Dra. Laura Ferraiuolo e 
Marcela Gontijo no Simpósio Internacional 2019.

Programa de Gestão do 
Conhecimento
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Reunião Anual do Projeto MinE 

A reunião do projeto ocorre junto com a Reunião Anual da Encals e o 
Simpósio Internacional da MND Association. Além de atualização dos 
principais resultados e alinhamentos quanto ao Project MinE, os 
participantes têm a oportunidade de trocar informações com os principais 
estudiosos, pesquisadores e centros de pesquisa sobre a ELA no mundo. 

Representante do Projeto MinE no Brasil, o IPG apresentou a ampliação da 
sua equipe atuante no projeto e o desenvolvimento de um algoritmo para 
análise das amostras. O algoritmo cria uma estratégia de análise que traz 
resultados promissores na identificação de padrões, com bom desempenho 
de classificação e baixo erro de generalização. Este tema é o conteúdo do 1º 
paper desenvolvido pela equipe e será publicado em uma revista científica 
em 2020. 

O compartilhamento de descobertas catalizadoras para os trabalhos em 
pesquisa desenvolvidos em todo o mundo é o grande impulsor deste 
projeto.



IPG, membro da International Alliance 

Com o objetivo de intercambiar conhecimentos e reforçar suas relações 
internacionais, o IPG participa, anualmente, das reuniões da Aliança Internacional 
de ELA. Os encontros abrangem a comunidade mais ampla relacionada a ELA, 
aproximando seus membros, como o IPG, de outras 60 associações, centros de 
atendimento e de pesquisa de todos os continentes. Destaca-se a participação e 
presença do IPG nos seguintes eventos: 

• Reunião Anual da Aliança: momento que reúne as associações de ELA e onde 
compartilham avanços no apoio aos pacientes; 

• Fórum de Profissionais; 

• Simpósio Internacional da ELA: conferência científica voltada para pesquisadores 
e neurologistas, organizado pela MND Association; 

• Reuniões com a comunidade Europeia através da ENCALS; 

• Reuniões com a equipe do Projeto MinE. 

Durante a Reunião Anual da Aliança, se discute o desenvolvimento e o planejamento 
organizacional, advocacy, campanhas, captação de recursos, formas de atendi-
mento e financiamento de tratamento de pacientes, bem como o papel e as ativi-
dades da Aliança e de seus Conselhos. O IPG participa das reuniões desde 2007.

Rodas de conversa 

Foram realizadas duas capacitações com estudantes da área de serviço 
social da Faculdade de Serviço Social Paulista (FAPSS). O propósito foi 
compartilhar como é feito o atendimento no IPG, as abordagens utilizadas, 
estratégias e experiências. O resultado das atividades foi positivo e a 
iniciativa passa a fazer parte do calendário de atuação do Instituto. Em 
2020, estão previstas novas iniciativas junto a prefeitura de SP e o CRAS 
para ampliar estas rodas aos órgãos responsáveis.   

Participantes da Roda de Conversa no IPG.

“Participar da roda de conversa sobre ELA e 
o Serviço Social no IPG foi muito enrique-

cedor. Até então, não tinha ciência de como 
essa doença era assistida por políticas de 

saúde e assistência no país, nem de como as 
famílias e usuários eram acolhidos e 

acompanhados.” 

Lucas Fialho, estudante da FAPSS 

Dr. Rotta em apresentação durante a reunião da Aliança 
Internacional de ELA.

22



Reunião de Pacientes – Abrela 

O IPG participa ativamente das reuniões realizadas bimestralmente pela 
Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, com o objetivo de 
fortalecer sempre a rede de apoio à pessoa com ELA e manter a 
proximidade e vínculo com os profissionais da saúde.  

Nestes momentos compartilha-se informações e atualiza-se pacientes e 
familiares, participantes das reuniões, sobre as atividades em 
desenvolvimento pela equipe técnica do Instituto. Isso inclui troca de 
conteúdos sobre direitos sociais, as principais pesquisas realizadas e seu 
alcance. Além disso, o IPG distribui materiais técnicos desenvolvidos 
internamente, como o Manual da ELA, e informa sobre projetos novos. 
Assim, segue sua missão como centro disseminador de conhecimento.

Materiais técnicos 

O IPG disponibiliza materiais técnicos sobre ELA e como conviver com a 
doença, gratuitamente, para pacientes e familiares, profissionais que 
trabalham na área e interessados em geral. Estão disponíveis na sede do IPG 
em SP ou via solicitação por e-mail: contato@ipg.org.br. 

> Mibrela 

O Manual interativo Brasileiro de Esclerose Lateral Amiotrófica está 
disponível no formato plataforma web: www.todosporela.org.br/mibrela. Possui 
informações atualizadas sobre equipamentos de tecnologia assitiva (TA) que 
podem ajudar na melhora do cotidiano e assim, na qualidade de vida das 
pessoas diagnosticadas com ELA.  

Os principais usuários do Mibrela são os 
profissionais de terapia ocupacional e os 
pacientes com diagnóstico da doença.  

O material também está disponível no 
aplicativo IPG Brasil, gratuitamente. 

> Manual ELA 

Primeiro material com conteúdo completo sobre a ELA elaborado na América 
Latina, também disponível no site do IPG. Em 2019, foi lançada sua 2ª edição 
atualizada e contabilizados mais de 11.000 downloads desde seu lançamento. 

> Guia de Direitos Sociais  

Descreve todos os direitos das pessoas com diagnóstico de ELA, lançado em 
2ª edição em 2019, com atualizações. Oferece formulários, orientações e 
outros documentos de uso imediato para pacientes, orientando também os 
profissionais de assistência social, médicos e demais profissionais envolvidos. 

Seu principal objetivo é dar à pessoa com diagnóstico de ELA a celeridade 
necessária aos processos de acesso aos seus próprios direitos, impactando 
diretamente em sua qualidade de vida. Mais de 650 unidades já foram enviadas 
para todo o Brasil. 

> Agenda do Paciente 

Trata-se de um material que apoio o planejamento diário do paciente e seu 
cuidador. A ideia é organizar a rotina com tarefas variadas, das mais simples 
às que necessitam apoio para execução. Além disso, dispõe de uma agenda de 
contatos familiares, emerências de saúde e profissionais de suporte.



Personagem com ELA no programa 
“Malhação: Vidas Brasileiras” 

Em 2019, a novela Malhação apresentou a personagem Amanda Garcia, 
interpretada pela jovem atriz Pally Siqueira. A história mostra os primeiros 
sintomas da doença e, após sofrer um acidente doméstico, Amanda vai em 
busca de apoio médico e é diagnosticada com ELA.  

Embora a Esclerose Lateral Amiotrófica seja mais comum em homens com 
idades entre 65 e 74 anos, há casos raros na literatura médica que revelam 
a incidência da doença em pacientes jovens.  

O IPG, como parceiro da Rede Globo, prestou consultoria sobre o tema, 
disponibilizando sua equipe médica e de tratamento paliativo. Foram 
fornecidas informações sobre diagnósticos e tratamentos adequados.  

O resultado foi impactante, ampliando o conhecimento sobre o tema, 
mostrando ao grande público como vive uma pessoa com o diagnóstico de 
ELA.

Foto/divulgação, Rede Globo de Televisão.
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Comunicação institucional 

Para que as informações sobre a ELA possam chegar cada vez a mais pessoas, 
o IPG desenvolve uma estratégia de comunicação composta por: 

• presença ativa nas redes sociais, explorando novos canais e ferramentas de 
comunicação, como WhatsApp, que permitem acesso direto ao público-alvo, 
além de um consistente trabalho de conscientização sobre a doença; 

• projetos e campanhas de conscientização; 

• parceria com a área de Responsabilidade Social da Rede Globo de Televisão, 
desde 2011, para levar o tema de maneira acessível ao grande público. 

Outra estratégia fundamental adotada é a transformação do conhecimento 
técnico em conteúdo prático na comunicação com as pessoas que tem 
diagnóstico e seus familiares. O uso da linguagem correta é importante tanto 
para redes sociais, durante o atendimento ou em monitoramentos periódicos. 

Além disso, a atualização cadastral dos usuários permitiu avançar na melhoria 
da comunicação, organizando e qualificando os dados das 734 pessoas com 
ELA registrados no sistema do IPG. 

2019, novo site 

O site foi remodelado e traz como principais melhorias a navegabilidade, 
maior acessibilidade e uma melhor estrutura de organização seguindo a Lei 
Brasileira de Inclusão. 

O usuário pode acessar, de forma mais intuitiva, guias, materiais e os 
resultados dos projetos realizados nas três áreas de atuação do IPG, a 
história do Instituto e de seu fundador, links para matérias publicadas na 
imprensa e campanhas de conscientização realizadas, dentre outros 
conteúdos. 

Através da nova plataforma também podem ser feitas doações. O endereço 
continua o mesmo: www.ipg.org.br. 

O projeto foi feito em parceria com a Agência Tutu e Espiral Interativa. 



Expo no metro 
Paulista (acima) e 

lançamento do livro 
Olhar além d’ELA, 

em São Paulo.
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Olhar além d’ELA 

O livro Olhar além d´ELA traz, através de fotografias, histórias tocantes e 
cheias de vida sobre pessoas com ELA, famílias e cuidadores. O projeto é 
uma parceria com a ONG ImageMagica e reúne registros feitos por 
familiares de pessoas com ELA, com cenas do seu cotidiano.  

Como parte das atividades do Dia Internacional da ELA, 21 de junho, foi 
inaugurada a exposição fotográfica do livro nas estações de metrô Paulista 
(linha amarela) e Luz (linhas amarela e azul), em São Paulo capital.  

No dia 5 de junho de 2019, parte da equipe do IPG esteve à disposição do 
público na estação Paulista, oferecendo informações sobre a doença e 
entregando o livro.  

Parcerias pró-bono com agências de comunicação 

Desde 2010, o Instituto conta com a parceria da Agência de Comunicação 
Tutu, responsável por serviços de tecnologia da informação, estruturação 
e gerenciamento do site, branding e arte para as mídias sociais e 
editoração dos materiais técnicos.  

Todo o trabalho é feito de maneira pró-bono e impacta positivamente na 
reputação do IPG. Para 2020, serão avaliados ainda outras possibilidades 
de apoio a partir dos serviços oferecidos pela agência. 

Já a Re9, primeira agência contratada pelo IPG e responsável por 
alavancar o Prêmio PG em 2007, volta a oferecer atendimento pro bono em 
2019. É responsável pela produção de conteúdo, atividades de publicação 
nas redes sociais, relações públicas e imprensa. Os relatórios mensais 
enviados são utilizados como feedback para realizar ajustes e melhorias de 
conteúdo, formato, navegabilidade do site e outros.

Com o objetivo de disseminar conhecimento 
sobre a doença, o IPG busca fortalecer o 

debate social sobre o tema, dando visibilidade 
às histórias dos pacientes, seu familiares e os 
profissionais de saúde envolvidos com a ELA. 
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Agradecemos à cada uma das instituições parceiras e pessoas que fazem 
parte delas, tornando possível o trabalho e a realização da missão do IPG. 
Dividimos com estas, nossa alegria, resultados e o compromisso com a 
melhora da qualidade de vida das pessoas com Esclerose Lateral 
Amiotrófica e suas famílias, buscando a causa e cura para a ELA.

ParceriasApoiadores



Comprometido com a transparência, o Instituto Paulo Gontijo apresenta 
suas demonstrações financeiras relativas ao ano de 2019 e reforça as 
bases do seu modelo de gestão: valores éticos e ações orientadas pelo 
respeito, responsabilidade e altruísmo. 

Em 2019, o IPG obteve uma receita de R$901.421,92, entre doações e 
receitas. Já as despesas se dividem em 16% de caráter administrativo e 
84% de investimentos por projeto (ver detalhes nos gráficos abaixo), 
totalizando R$912.691,26. 

Para acessar os demostrativos e o resultado financeiro detalhado, acesse o 
documento auditado em 2019 pelo Grupo AUDISA, já disponível no site do 
IPG, na seção de relatórios: www.ipg.org.br/ipg/#relatorios.

Transparência 
financeira

Investimento por projeto
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Detalhamento de despesas

Projeto Philips
Administração

Prêmio Paulo Gontijo
Assistência social

Projeto MinE
Sede IPG

Voluntariado
Articulação de projetos

App IPG
Projeto Touch

Projeto Cuidar
Mibrela

Captação de recursos
Campanha de Natal

Apoio a eventos técnicos

1.000,00 1.000.000,00

R$ 510,00
R$ 2.580,90
R$ 3.000,00
R$ 3.500,00
R$ 4.175,64
R$ 4.473,19
R$ 4.553,50
R$ 10.519,77
R$ 23.175,00
R$ 65.823,93
R$ 70.151,30
R$ 99.084,56
R$ 144.862,90
R$ 213.933,64
R$ 262.346,93

0%

25%

50%

75%

100%

84%

16%

Administrativas Projetos

R$ 17.341,46
R$ 40.910,89

R$ 293.169,57

R$ 550.000,00

Família mantenedora
Voluntários e pró-bonos
Pessoas físicas
Pessoas jurídicas

Doações recebidas para 
investimentos em projetos

   R$768.932,84 

   R$143.758,42  
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