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2020 foi, sem dúvidas, um ano que jamais esqueceremos. No 
primeiro trimestre, o Instituto Paulo Gontijo (IPG) iniciou as ações 
institucionais previstas e alinhadas ao planejamento estratégico, 
motivados a desenvolver um trabalho com expectativas de 
grandes resultados. 

Porém, em março, com o início do estado de alarme devido à 
pandemia do coronavírus, precisamos replanejar rapidamente 
nossa rota, redirecionando a estratégia de gestão. Toda a equipe 
foi impactada pela implementação de novos processos 
administrativos, protocolos de saúde e esforços de inovação para 
atender aos desafios colocados pela Covid-19. 

Passamos a trabalhar de forma mais virtual e híbrida, mas, nem 
por isso, deixamos de atender as mais de 300 famílias que nos 
procuram a cada mês, mantendo o alto padrão IPG de qualidade 
da atenção e das informações compartilhadas. 

No programa de HUMANIZAÇÃO, buscamos oferecer um apoio 
ainda maior à sociedade, com mais agilidade e responsabilidade na 
apuração e repasse de informações de qualidade para o nosso 
público alvo, as pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) 
no Brasil. A pandemia nos mobilizou e potencializou a demanda 
por manter a saúde, a segurança e a qualidade de vida das 
pessoas com ELA, grupos de risco dentro do novo cenário.  

Neste ano, a equipe do IPG estreitou ainda mais o relacionamento 
com as famílias das pessoas com ELA, para tentar suprir suas 
demandas do momento. O aprendizado foi intenso, onde aspectos 
humanos e tecnológicos se somaram, e a superação dos 
obstáculos se deu, sobretudo, pelo engajamento coletivo. Também 
seguimos juntos, atravessando o luto pelas perdas de tantas 
pessoas queridas, com e sem ELA, dentro da nossa rede e por 
todo o mundo. 

A atuação do IPG foi especialmente desafiadora no âmbito do 
programa de INCENTIVO E RECONHECIMENTO À PESQUISA, 
onde os esforços mundiais se voltaram para a importância de 
combater a Covid-19. A comunidade científica internacional 
relacionada à ELA, da qual o IPG faz parte, se mobilizou 
prontamente e seguiu com as pesquisas em busca da causa e a 
cura da ELA.  

O programa científico é uma base fundamental do IPG, e por isso 
seguimos, com muita energia, para que o incentivo, o apoio e o 
reconhecimento das pesquisas possam continuar. Não temos 
dúvidas de que as distâncias diminuíram e que o mundo, já era 
globalizado, se tornou ainda mais unido frente às necessidades e 
desafios em comum. 

Em 2020, completamos 15 anos de fundação, e agradecemos à 
nossa incansável equipe, aos conselheiros, doadores e voluntários 
que caminharam lado a lado para o fortalecimento do IPG. Neste 
relatório apresentamos todos os resultados que alcançamos 
juntos este ano. 

O caminho da ELA sempre apresentou desafios, 
acentuados com a pandemia mundial. Mas, o nosso 
legado e motivação vem de uma fonte inesgotável 
de força, herança do grande mestre Dr. Paulo 
Gontijo. Seguimos na luta em nome de todas as 
pessoas com ELA no nosso país e no mundo. 

Silvia Tortorella, diretora executiva (dir.)  

Marcela Gontijo, presidente (esq.)

Mensagem da diretoria
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Institucional
Sobre 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. 

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.  

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. 

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, em GO.

O Instituto

Templo da Ciência
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‣ Criação do Instituto Paulo Gontijo 

‣ Início das atividades em São Paulo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 ‣ 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

‣ 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

‣ Certificação de Utilidade Pública Estadual, GO 

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

‣ 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

2013 ‣ Certificação como OSCIP 

‣ 5th PG Award Medicine, Milão, Itália
05
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2014

2015

2016 ‣ Certificação Pronas, do Ministério da Saúde 

‣ Início do advocacy junto ao poder público 

‣ 8th PG Award Medicine, Dublin, Irlanda

‣ IPG 10 anos - Início do Projeto MinE/Brasil 

‣ 1ª edição do Manual Vivendo com ELA 

‣ 7th PG Award Medicine, Orlando, EUA

‣ Início do projeto Voluntariado  

‣ 6th PG Award Medicine, Bruxelas, Bélgica

2017 ‣ Criação do Regimento Interno e do Código de Ética 

‣ 9th PG Award Medicine, Boston, EUA

2018

2019 ‣ Itinerância do projeto 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

‣ 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

‣ IPG 15 anos 

‣ 12th PG Award Medicine, virtual 

‣ Certificação COMAS 

‣ Certificado de Entidade Promotora dos Direitos 
Humanos do Estado de São Paulo 

‣ Selo de Direitos Humanos e Diversidade para o projeto 
Vamos! Vivendo com ELA

2020
IPG 15 anos

Prêmio Paulo Gontijo anos 2014 (esq.) e 2016 (dir.)
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Programa de Incentivo e 
Reconhecimento à Pesquisa

Programa de Humanização
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Resultados IPG 2020
Apesar dos desafios durante a pandemia do coronavírus, o Instituto Paulo 
Gontijo alcançou os seguintes resultados:

Projeto 
Comodato

12º Prêmio Paulo 
Gontijo 
Premiado virtualmente o 
pesquisador Ruben van Eijk, 
da University Medical Center, 
Utrecht, na Holanda

51 DNA’s analisados  
Project MinE Brasil  
(cooperação internacional)

18 famílias beneficiadas 

32 equipamentos 
emprestados

Certificação 
Comas

661 pessoas 
atendidas com  
diagnóstico de ELA  
(aumento de 32% x 2019)

20 atendimentos  
presenciais na sede do IPG

2.145 contatos 
remotos de suporte e 
orientação sobre direitos 
sociais, jurídico, psicologia, 
entre outros
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12 lives 
temáticas  

realizadas sobre ELA 

11 entrevistas  

concedidas à veículos de 
comunicação 

800 mil pessoas  
alcançadas pelas 

comunicação institucional

Distribuição de 
exemplares:  

480 Guias dos Direitos 
Sociais da Pessoa com 

ELA  

224 Manuais Vivendo 
com ELA 

Atualização de conteúdo do 
Manual MIBRELA  

Participação em  

14 eventos 
12 nacionais e 2 internacionais  

com temas ligados à ELA, 
advocacy, saúde e  

captação de recursos 

Programa de Gestão do Conhecimento



Missão  

Nossa missão 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. 

Objetivos  

• 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.

Estrutura de gestão 

Conselho Consultivo (esq.) e Conselho Deliberativo e Fiscal (dir.)

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
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DIRETORIA

PROJETO CUIDAR

PROJETO 
COMODATO

Somos 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.

Estratégia e gestão



Parcerias estratégicas 
Em um ano mundialmente desafiador, vimos reforçada a 
importância da atuação do IPG junto a centros de pesquisa e 
atendimento de pessoas com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), 
em nível nacional e internacional. Com avanços no uso de recursos 
virtuais, a rede continua a se fortalecer por meio das trocas de 
informações sobre tratamentos, resultados de pesquisas 
científicas e compartilhamento de experiências. 

Nossa participação em 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. 

Iniciativas nacionais: 

• Organização da Sociedade Civil – OSCIP; 

• Programa Nacional de Assistência Social – PRONAS; 

• Grupo de Institutos Fundações e Empresas – GIFE. 

Reconhecimentos 2020 
• Selo de Direitos Humanos e Diversidade  

(3a edição), promovido pela  Prefeitura de São 
Paulo, em reconhecimento ao projeto VAMOS! 
Vivendo com ELA (foto ao lado); 

• Selo DOAR e ONG Transparente – legitima e 
destaca o profissionalismo e a transparência 
nas organizações não-governamentais 
brasileiras, e atesta o uso correto das doações 
recebidas pelo IPG; 

• Selo Melhores ONGs – situa o IPG entre as 
400 melhores ONGs do Brasil;

• Certificado de Entidade Promotora dos 
Direitos Humanos do Estado de São Paulo; 

• Certificado Comas – certifica o IPG como 
entidade de Assistência Social no município de 
São Paulo. 
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Silvia Tortorella exibe o troféu Selo Municipal de 
Direitos Humanos e Diversidade.



Avanços na gestão 
Aperfeiçoamento na privacidade 

Sempre atento à privacidade dos usuários e seus demais públicos, o 
Instituto Paulo Gontijo (IPG) está comprometido com a proteção dos dados 
pessoais compartilhados. 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que passou a ter vigência 
obrigatória a partir de agosto de 2020, trata basicamente da proteção de 
dados pessoais disponibilizados por meio de diversas plataformas de 
atendimento. Atentos à esta normativa, estamos aperfeiçoando e 
adequando os procedimentos já existentes na entidade, conforme as 
determinações legais. 

Disponibilizamos ainda um o e-mail de contato, caso haja qualquer dúvida 
relacionada ao tratamento de dados pessoais e dos direitos conferidos pela 
legislação aplicável: dpo@ipg.org.br.
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Melhorias tecnológicas 

Em 2020, o IPG investiu na mudança da plataforma de 
gerenciamento de tecnologia da informação. Foi adotado o sistema 
Microsoft, o que conferiu uma maior modernização e confiabilidade 
dos sistemas.  

Dentro desta atualização, as equipes passaram a atuar de maneira 
mais integrada, usando recursos como plataforma de conferência 
virtual, o Teams, dentre outras, para garantir a qualidade e 
disponibilidade para o atendimento do IPG aos seus usuários, além 
de reuniões internas do dia-a-dia de trabalho. 

Pesquisa de satisfação e impacto 

A pesquisa de opinião é realizada anualmente  e faz parte da 
estratégia de relacionamento do IPG com seus públicos, visando 
sobretudo a qualificação progressiva do atendimento prestado às 
pessoas assistidas e seu engajamento nas atividades oferecidas pelo 
Instituto. 

Os feedbacks são organizados e sistematizados em relatório que 
segue para a diretoria e equipe avaliarem absorverem as 
informações num processo de autoalimentação e melhoria contínua. 

O cadastro do IPG conta com aproximadamente 20 mil registros, 
incluindo diagnosticadas, familiares, simpatizantes com a causa da 
ELA, investidores, apoiadores, parceiros, jornalistas e órgãos de 
imprensa, entre outros. 

79 respondentes 
participaram da pesquisa em 2020

Auditoria externa 2020 

Comprometido com a transparência das informações que oferece e a 
manutenção da confiabilidade da sua gestão, o Instituto Paulo Gontijo foi 
novamente auditado pelo Grupo AUDISA, uma consultora independente 
especializada no terceiro setor. Os relatórios anuais da auditoria estão 
disponíveis para consulta no site: www./ipg.org.br/ipg/#relatorios. 

mailto:dpo@ipg.org.br


De acordo com o seu planejamento estratégico, revisado em 
2020, o IPG tem como linhas de atuação os seguintes 
programas: Humanização; Incentivo e Reconhecimento à 
Pesquisa; Gestão do Conhecimento. 

Programa de Incentivo e 
Reconhecimento à Pesquisa 
Prêmio Paulo Gontijo  

Em 2020, a 12ª edição do Prêmio Paulo Gontijo foi virtual, 
devido ao cenário restritivo da Covid-19.  Podem participar, 
jovens pesquisadores com menos de 40 anos e ao menos um 
(01) estudo inovador sobre Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA), publicado em revista científica nos últimos 2 anos.

69 

América

57 

Europa

5 

Ásia

4 

Austrália

Programas e impactos
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Desde 2007 o IPG recebeu 
135 teses, provenientes de 

18 países diferentes.

O vencedor da edição foi o pesquisador holandês  
Ruben van Eijk, PhD da Neuroscience & Biostatistics  
da University Medical Center, Utrecht, na Holanda.  

O estudo apresentado e aprovado tem como título 
original: Refining eligibility criteria for amyotrophic lateral 

sclerosis clinical trials, e avalia o efeito dos critérios 
de elegibilidade nas taxas de exclusão de 

pacientes com ELA, generalização e 
heterogeneidade de resultados em ensaios 

clínicos de ELA e a avaliação do valor de um 
critério de inclusão baseado em risco. 

Os critérios extraídos foram aplicados a 
um corte de incidência de 2.904 pacientes 

consecutivos com ELA para quantificar seus 
efeitos na generalização e heterogeneidade 

do resultado.

http://www.ipg.org.br/premioPG/files/a00d1a300cba1b3343e2b7be435813c1.pdf
http://www.ipg.org.br/premioPG/files/a00d1a300cba1b3343e2b7be435813c1.pdf


31º Simpósio Internacional de ELA, edição virtual 

O Simpósio Internacional sobre ELA foi realizado virtualmente de 9 a 11 
de dezembro de 2020. 

As apresentações incluiram conversas sobre pesquisa de ponta com 
perguntas e respostas ao vivo e discussões com palestrantes 
convidados, apresentações de prêmios e sessões de pôsteres ao vivo, 
com mais de 400 trabalhos.  

Os resumos de cada palestra e postêrs estão disponíveis on-line na 
página de resumos do Simpósio. As edições anteriores também podem 
ser acessadas na plataforma (todos os conteúdos estão em inglês). 

13

Bastidores do 31º 
Simpósio Internacional de 
ELA, em 2020 (acervo 
MND Association).

Projeto MinE 

Em 2020, o Projeto MinE recebeu o prestigioso prêmio 2020 Healey 
Center International para Inovação em Esclerose Lateral Amiotrófica 
(ELA) e publicou, em uma revista científica, um pré paper sobre um 
importante algorítimo desenvolvido pela equipe do Projeto MinE Brasil. 

O prêmio reconhece a excelência em pesquisa de uma equipe cujos 
esforços catalisaram descobertas excepcionais que levaram a um avanço 
transformador no desenvolvimento de terapia em ELA.  

O Projeto MinE é o maior projeto internacional de sequenciamento de 
genoma da doença ELA. A iniciativa contribuiu significativamente para a 
descoberta de vários genes da ELA (NEK1, C21orf2, TBK1 e KIF5a). 

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. 

https://symposium.mndassociation.org/virtual-2020/abstracts-online/
https://symposium.mndassociation.org/about-the-event/past-symposia/


Em 2020, o IPG dedicou máximos esforços para manter a 
continuidade dos atendimentos e principalmente, manter-se 
próximo de todos.  

Conforme orientação do Estado de SP, em alguns momentos 
tivemos atendimento presencial, desta forma trabalhamos de 
forma hibrida durante o ano marcado pela pandemia. Apesar do 
atendimento ser realizado, em sua grande maioria, de forma 
virtual, houve aumento destes números sem perder a qualidade da 
assistência prestada. 

Serviço social e atendimento jurídico 

Atuamos com foco na orientação social e no atendimento 
especializado às famílias e indivíduos. 

Mantivemos, em 2020, as ações de caráter permanente, contínuo 
e planejado, para 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.  Faz parte do 
serviço a indicação da rede de profissionais especializados de todo 
o país. Outras atividades e projetos desenvolvidos: 

• orientação em relação aos direitos sociais e atendimento via 
serviço público de saúde;  

• integração com o serviço de atendimento jurídico do IPG; 

• orientação via WhatsApp e chamadas de vídeo, além de e-mail, 
telefone e atendimento presencial; 

• atendimentos ilimitados à pessoa cadastrada; 

• informação a respeito dos direitos sociais dos usuários, tais 
como, dificuldade para obter home care, bipap e aposentadoria 
por invalidez; 

• Guia dos Direitos Sociais das Pessoas com ELA – com apoio do 
IPG para tratar diretamente das questões.

Programa de Humanização
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Rede de usuários IPG

2018

2019

2020
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1805 atendimentos remotos 
sendo 1601 durante a pandemia

42 novos usuários cadastrados 
sendo 20 durante a pandemia

8 casos de orientação jurídica

12 voluntários jurídicos 
engajados nas orientações



'Minha esposa tem ELA e estamos sendo assistidos pelo 
Instituto Paulo Gontijo. Recebemos apoio da assistência social 
que, com muita dedicação, nos dá um suporte valioso para uma 
situação difícil como é ter ELA. As orientações tem sido uma 
benção. Uma série de equipamentos que necessitamos foram 
conseguidos graças ao empenho e dedicação da equipe. 
Agradecemos muito!’' 

Arthur Achoa (esposo) e Luciméia Achoa (usuária) 

Depoimentos
Mensagens direto dos usuários e familiares, sobre a atuação da nossa 
equipe e o impacto dos programas e projetos do IPG em suas vidas.

“Desde março de 2020, recebemos informações referente aos 
direitos que os pacientes de ELA e familiares possuem e muitas 
vezes não sabem. E percebemos o empenho, a dedicação e o 
profissionalismo para viabilizar o acesso a estes direitos! Quero 
registrar aqui o meu profundo agradecimento à assistência social e 
ao IPG. Tenho grande admiração pelo trabalho exercido!” 

Maria Cristina Ramos (esposa) e Valter Rehbein Rosa (usuário)

“Em 2020, fizemos uma nova demanda ao IPG: apoiar uma portadora 
de ELA muito carente de recursos e de entendimento sobre a própria 
doença. O IPG acolheu o pedido imediatamente e, de maneira 
competente. Estamos completamente satisfeitos com o atendimento 
dispensado para este caso (nós, o grupo de pessoas que se envolveu 
com o caso desta paciente). Além disto, recebo com regularidade as 
notícias do IPG!'' 

Vera Lúcia (esposa) e Francisco Carlos Rodrigues Alves (usuário)

“Através da assistência social 
prestada, o IPG está conseguindo 

chegar aos mais longínquos e 
desconhecidos lugares, e ajudar 
pessoas que sequer sabem que 
têm direitos. Isso é fantástico, 

isso é dar assistência!” 

Tânia Correa (filha de usuária) 

“A vida para uma pessoa com ELA não é fácil, a cada dia 
novos obstáculos, novas superações e um turbilhão de 

emoções. Além de todo processo psicológico, as mudanças 
físicas e suas limitações, temos que enfrentar os problemas 

para conseguir um tratamento digno e de qualidade. O IPG 
sempre me acompanhou e orientou, informando meus 

direitos e ajudando na luta por acessibilidade, frente às 
autoridades locais onde vivo. Um grande divisor de águas em 
veio com os atendimentos de profissionais especializados via 

Instituto,  como fisioterapeuta e atendimento nutricional, 
além de acompanhamento psicológico semanal, que tem sido 

fundamental para que eu possa controlar minha ansiedade. 
Uma equipe humanizada e comprometida, que passa muita 

segurança. Sou muito grata a todos os profissionais e ao IPG. 
A vida com ELA não é fácil mas com o apoio adequado fica 

muito mais leve! 

Sabrina Alencar (usuária, possui ELA8)
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Projeto Cuidar, parceria com a UNIP 

Dando continuidade ao projeto, em 2020 o IPG impactou 
diretamente na saúde mental de 10 familias de pessoas 
com diagnóstico de ELA, por meio de atendimento 
psicoterapêutico domiciliar  gratuito. 

Após uma pausa nos atendimentos durante o primeiro 
semestre, devido à pandemia, houve um retorno na 
segunda metade do ano, respeitando todas as medidas de 
segurança devidas. 

O objetivo do projeto é acompanhar o paciente da melhor 
forma possível, partindo da sua demanda pessoal ou dos 
seus familiares. Para isso, conta com a participação de 20 
alunos do último semestre da Faculdade de Psicologia da 
Universidade Paulista/Santo Amaro, supervisionados por 
coordenadoras metodológicas da UNIP e equipe técnica do 
Instituto Paulo Gontijo. 

Comunicação para fortalecer o relacionamento 

Com o intuito de nos aproximarmos ainda mais do nosso 
público, realizamos 12 lives sobre diferentes temas, dentre 
eles os principais aspectos do cotidiano da pessoa com a 
ELA e atualizações sobre as pesquisa científica pelo 
mundo. Cerca de 1.600 pessoas participaram das lives. 

Foi de fundamental importância a participação voluntária 
de diversos profissionais, que dedicaram tempo para 
compartilhar conhecimento e orientar sobre os temas de 
nutrição, psicologia, home care, pesquisas e soluções de 
tecnologia assistiva: Dr. Francisco Rotta, Dra. Vanderli 
Marchiori, Prof. Maria Regina Monteiro, Agnes Nishimura, 
fisioterapeutas Adriana Klein e  Silvia Nakazune e Dr. 
André Minchillo. 
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1.600 
participantes 

nas lives multi-temáticas 
relacionadas à ELA

10 pessoas 
atendidas  

pelo Projeto Cuidar

Psicóloga 
Maria Regina Monteiro



17

Campanha de vacinação H1N1 

Em uma ação piloto, o Instituto Paulo Gontijo realizou uma parceria com 
o Estado de São Paulo para levar a Campanha de vacinação da Influenza 
aos pacientes diagnosticados com ELA. No total, 57 famílias foram 
vacinadas em suas residências por equipes de saúde do Governo do 
Estado de SP.  

Foram disponibilizados canais telefônicos para contato dos interessados 
em receber as vacinas de gripe H1N1. Em 2 semanas, 120 
pacientes contatados, com colaboração da organização convidada, 
Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela).

Voluntariado 

O IPG conta com um grupo de mais de 70 pessoas engajadas 
para promover esperança e dedicar atenção e carinho às 
pessoas com ELA e suas famílias.  

Elas atuam na organização e realização de eventos, captação de 
recursos, orientação jurídica, atendimento multidisciplinar na 
casa de pacientes e outros serviços na sede do IPG, na capital 
paulista. Fazem parte do grupo de voluntários: 

• 12 advogados para orientações jurídicas aos usuários e o 
Coletivo Cuidar (defensores públicos e advogados); 

• os Conselhos Consultivo, Deliberativo e Fiscal; 

• o escritório de Advocacia Dra. Alzira Marra para assessoria 
jurídica como ação de responsabilidade social; 

• os voluntários de consultoria em psicologia, nutrição, 
comunicação e marketing, com suporte especializado aos 
projetos e atividades no IPG; 

• pesquisadores e especialistas que compõem o júri do Prêmio 
Paulo Gontijo. 

Dentre as ações realizadas em 2020, destacamos: 

• 27 candidatos  e 12 voluntários engajados para a  orientação 
jurídica. 

• 10 reuniões virtuais (semanais) com os voluntários jurídicos. 

• 25 famílias beneficiadas com atendimento jurídico e 
nutricional especializado. 

• Em 2020, foi realizada Semana da Orientação Social e 
Jurídica, em novembro, gerando 27 atendimentos sobre 
acesso ao equipamento bipap via SUS, home care, 
aposentadoria, compra de automóvel, entre outros. 

• Alimentos Mãe Terra doados aos usuários IPG pela Casa 1 – 
Centro de Cultura e Acolhimento LGBT (fotos ao lado).



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. 

Principais eventos 2020 

Em 2020, destacamos os seguintes eventos nacionais e internacionais, nos 
quais o IPG teve participação: 

• Reunião de Pacientes – Abrela e Arela (foto 1): realizadas bimestralmente 
pela Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, para fortalecer 
a rede de apoio à pessoa com ELA e manter a proximidade e vínculo com os 
profissionais da saúde.  

• Simpósio Internacional sobre Doenças Neuromotoras e ELA (foto 2): 
realizado anualmente pela MND Association, reúne a pesquisadores 
internacionais, sendo reconhecido por estudiosos de todo o mundo devido à 
sua importância para a comunidade científica. Na solenidade de abertura, é 
apresentado o Prêmio Paulo Gontijo e a pesquisa ganhadora da edição do ano 
com reconhecimento internacional. 

• Reunião Anual do Project MinE: simultânea à Reunião Anual da ENCALS e o 
Simpósio Internacional da MND Association, com o objetivo de atualizar 
sobre os resultados do projeto, e alinhar sobre o andamento e promover 
troca de informações com os principais  pesquisadores e centros de pesquisa 
sobre a ELA no mundo. 

• Reuniões da parceira International Alliance Mundial de ELA: dedicada ao 
intercâmbio de conhecimentos e fortalecimento das relações internacionais 
com a comunidade relacionada a ELA, reunindo cerca de 60 associações, 
centros de atendimento e de pesquisa de todos os continentes. 

Programa de Gestão do Conhecimento
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Foto 1 e 2, na sequência de cima para baixo.



Materiais informativos sobre ELA 

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. Para acessar, é necessário enviar 
uma solicitação por e-mail: contato@ipg.org.br. 

Em 2020, foi revisado o conteúdo do Guia dos Direitos Humanos da Pessoa 
com ELA, disponível em sua versão atualizada. 

Disponível o app do IPG 

O aplicativo do Instituto Paulo Gontijo é gratuito 
(IPG – Brasil), desenvolvido para que o usuário 
possa se informar facilmente e ter as orientações e 
notícias necessárias, na palma da mão, sobre a ELA. 
Dentre os conteúdos estão: 

•as redes referenciadas no Brasil e no mundo – 
Manual Mibrela; 

•contato direto com o IPG; 

•dicas da Nutricionista; 

•receitas e seu compartilhamento. 

Além disso, foi utilizado como canal para solicitação 
da vacina de H1N1, por parte dos pacientes de ELA 
no estado de São Paulo.
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Ações de comunicação 

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. 

Além disso, as parcerias pró-bono com agências de comunicação e 
marketing: 

• 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). 

• Re9 (produção de conteúdo, atividades de publicação nas redes sociais, 
relações públicas e imprensa).

mailto:contato@ipg.org.br


20

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.

ParceirosApoiadores



Para manter a saúde financeira em 2020, considerando os impactos da 
pandemia a partir do mês de março, o Instituto Paulo Gontijo reduziu 
significativamente seus gastos com utilidades e suprimentos, como o 
aluguel e energia. 

Este ano, nossa receita foi de R$788.696,18 (R$901.421,92 em 2019) e as 
despesas totalizaram R$562.387,56 (R$912.691,26 em 2019). Dentre as 
despesas, 19% se referem a gastos administrativos e 81% a investimentos 
por projeto (detalhes nos gráficos a seguir). 

Para acessar os demostrativos e o resultado financeiro detalhado, acesse o 
documento auditado em 2020 pelo Grupo AUDISA, disponível no site do 
IPG: www.ipg.org.br/ipg/#relatorios.

Investimento por projeto
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Detalhamento de despesas

Assistência social

Prêmio Paulo Gontijo

Administração

Articulação de projetos

Project MinE
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Captação de recursos

Aplicativo IPG
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Pessoas físicas

Doações recebidas para investimentos em projetos

Transparência financeira



Sede: Rodovia BR 050, km 141, Ipameri, GO 
Filial: R. Major Prado 42, Indianópolis, São Paulo, SP 

Diretoria 
 
Marcela Teixeira Gontijo - Presidente 
Paulo Gontijo Júnior - Vice Presidente 
Valeria Gontijo Castro - Primeira Secretária 
Silvia Tortorella - Diretora Executiva  

Equipe 
 
Dr. Francisco Rotta - Coordenação médica 
Agnes Nishimura - apoio à equipe de Pesquisa Científica 
Silvana Gregorio - Coordenação de projetos 
Paulo Hubert - Coordenação de estatística 
Miguel Mitne Neto - Coordenação de pesquisa 
Dra. Vanderli Marchiori - Nutricionista 
Tania Moreira - Gerente de Voluntariado 
Dra. Alzira Marra - Advogada voluntária 
Caroline Miceli - Depto. Financeiro 
Juliana Rocha - Assistente Social 

Conselho Consultivo (externo) 

Selma Pantel 
Ricardo Luiz Tortorella 
Luiz Carlos Ros 
Wanda Engel 
Andrea Sandro Calabi 
Prof. Mayana Zatz 
Marcelo Gomes Teixeira 
Celio Ashcar Junior 
Miguel Mitne Neto 

Conselho Fiscal 

Maria José Teixeira Gontijo 
Júnea Gontijo Pinho 
Hermano Camargo Junior 

Comissão de Jurados do Prêmio Paulo Gontijo - Internacional 

Dr. Mamede de Carvalho 
Dra. Orla Hardmam 
Dr. Brian Dickie 
Dr. Francisco Rotta 
Dra. Rosa Radmakers

Instituto Paulo Gontijo

facebook.com/InstitutoPauloGontijo

instagram.com/institutopaulogontijo
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