
Caros parceiros do Rio Verde  Supermercados, 

Em 2019, o Pequeno Príncipe completou 100 anos de uma história escrita a muitas mãos. Nessa 
trajetória centenária, trabalhamos, em conjunto com a sociedade, para oferecer atendimentos de 
saúde, com excelência técnico-científica e humanização, a milhares de crianças e adolescentes de 
todo o Brasil.

Como instituição filantrópica, enfrentamos os desafios do subfinanciamento da saúde no país, 
destinando 70% da capacidade de atendimento ao SUS. A promoção do cuidado integral e a 
busca constante pela melhor medicina são propósitos que nos movem. Essa é a nossa missão.

Para superar os desafios e continuar transformando realidades, contamos com parceiros, como 
o Rio Verde Supermercados, que nos apoiam em prol da causa da saúde infantojuvenil. As 
parcerias duradouras e os investimentos de longo prazo são fundamentais para continuarmos 
salvando milhares de vidas.

O Rio Verde Supermercados faz parte do nosso centenário, e é uma grande alegria celebrarmos 
esse momento histórico ao lado de parceiros tão especiais. Esperamos, em 2020, contar com 
seu apoio novamente para, juntos, escrevermos a história dos próximos 100 anos do Pequeno 
Príncipe, em favor de milhares de meninos e meninas de todo o país.

Ety Cristina Forte Carneiro
Diretora Executiva do Hospital Pequeno Príncipe

Diretora-Geral do Instituto de Pesquisa Pelé 
Pequeno Príncipe

Ety Gonçalves Forte
Presidente da Associação Hospitalar 

de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro
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Muito obrigado por fazer parte da nossa história.
Contamos com o Rio Verde Supermercados

para, juntos, escrevermos os próximos capítulos dessa história 
de amor e dedicação à causa da saúde infantojuvenil!
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abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

R$ 5.060,25  R$ 6.547,12 R$ 6.340,43 R$ 5.474,32

R$ 11.322,27
R$ 13.899,63

R$ 11.538,26

R$ 27.228,47

R$ 19.895,02

Parcerias de longo prazo e ações complementares são fundamentais para garantir a continuidade e melhoria das 
atividades de assistência e pesquisa do Hospital Pequeno Príncipe. O apoio continuado de parceiros das esferas 
pública e privada – como o Rio Verde Supermercados – demonstra a credibilidade e o reconhecimento do 
trabalho realizado pelo Pequeno Príncipe, permitindo que a instituição possa continuar oferecendo atendimento 
em saúde de excelência, cuidado humanizado para pacientes e seus familiares, diagnósticos cada vez mais assertivos 
e tratamentos personalizados, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade infantojuvenil. 

4.1 VALORES DESTINADOS

4. PARCERIA RIO VERDE SUPERMERCADOS
E HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

Por ser um hospital exclusivamente pediátrico, serviços complementares e de apoio fazem com que o custo do 
Pequeno Príncipe para promover atendimentos, de forma integral e igualitária, seja maior do que nas demais 
modalidades. Por outro lado, o faturamento é, em média, 30% menor.

2.1 CUSTOS AGREGADOS NO PEQUENO PRÍNCIPE

Acolhimento familiar Acolhimento ao Óbito

Psicologia Farmácia

Voluntariado Lactário

Setor de Educação e Cultura Serviço Social

Casa de Apoio Laboratório

3. REALIZAÇÕES, CONQUISTAS E CELEBRAÇÕES DE 2019
Em 2019, o Pequeno Príncipe completou 100 anos de cuidado e amor à criança, com milhares de vidas transformadas. 
Veja, abaixo, algumas das realizações, conquistas e celebrações desse ano especial:

2. O CENÁRIO DA SAÚDE NO BRASIL

perderam seus planos de saúde

Entre 2014 e 2018, mais de

4 MILHÕES
DE PESSOAS

Hospitais filantrópicos são 
responsáveis por 

60% DAS INTERNAÇÕES de 
alta complexidade de
pacientes do SUS

Em quase
20% das cidades do Brasil, 
hospitais filantrópicos são a 

ÚNICA UNIDADE 
DE SAÚDE

do município

Em 2018, a dívida dos 
hospitais filantrópicos e 
Santas Casas chegou a 

R$ 22 BILHÕES
Subfinanciamento: 

a cada R$ 100 gastos por 
hospitais filantrópicos, 

O SUS REPASSA 
APENAS R$ 60

PLANO 
DE SAÚDE

entre 2009 e 2019 foram fechados 

o que corresponde a 

DOS 59 MIL LEITOS
PEDIÁTRICOS

NO BRASIL,

42 HOSPITAIS
PEQUENO PRÍNCIPE

16 MIL LEITOS,

*Fonte: Femipa

cerca de

VIDA QUE TRANSFORMAMOS

Maria Alice Alves de Oliveira, de 7 anos, veio do interior de 
Pernambuco (cidade de Pesqueira) para fazer um transplante 
de medula óssea (TMO) no Hospital Pequeno Príncipe. Ela 
tem leucemia mieloide aguda (teve três recaídas) e faz tratamento desde 
que tinha um ano e meio de idade. A médica que a atendia em Recife 
percebeu que só a quimioterapia não era mais suficiente e indicou o 
transplante de medula. A família fez campanha para conseguir um doador 
100% compatível, mas sem conseguir ninguém passou a buscar hospitais 
que fizessem o transplante de medula com menos compatibilidade. 
Tentou três hospitais: um no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo 
e o Pequeno Príncipe, que respondeu primeiro ao encaminhamento feito pelo SUS. A mãe, Isabel, não quis 
esperar mais nem um minuto e, assim que pôde, veio com a filha para Curitiba. Chegou no dia 27 de agosto de 2019, e no dia 
4 de setembro a filha já estava internada no Pequeno Príncipe. Inicialmente, Maria Alice recebeu a medula da mãe, 
50% compatível, mas como a medula não pegou foi necessário um novo transplante. Dessa vez, sua tia fez a doação 
da medula, e deu certo. Maria Alice já recebeu alta e continua em Curitiba para as consultas de rotina, que 
acontecem toda terça-feira. Enquanto estava no Hospital, sem poder sair do quarto, ela gostava de assistir a desenhos 
animados no celular e de fazer roupinhas com as luvas de borracha do Hospital para a sua boneca Barbie. Quando se recusou a 
fazer fisioterapia, a equipe do Hospital encontrou a solução: presenteá-la com uma sapatilha de balé. A mãe contou que, quando 
Maria Alice estava na escola, sempre pedia para participar das aulas de dança e sonhava ganhar uma roupa de bailarina. As aulas 
de balé terão de esperar um pouco, mas os professores do Hospital já entraram em contato com os professores da antiga 
escola em Pesqueira para continuar oferecendo o conteúdo didático para a Maria Alice.

CHUTE INICIAL
O “rei” Pelé, padrinho do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, 
deu o chute inicial às comemorações do centenário, com um bate-papo 
especial em Curitiba e São Paulo.

PROJETO ÁRVORES DA VIDA
Com o objetivo de reforçar a cultura de preservação do meio 
ambiente, homenageando a vida das crianças e adolescentes atendidos 
pelo Pequeno Príncipe, foi realizado o primeiro plantio de espécimes 
do projeto Árvores da Vida. Por meio da iniciativa, apoiadores 
puderam aliar a oportunidade de enriquecer a área de bosque nativo 
localizada no terreno em que será construído o Pequeno Príncipe 
Norte ao apoio à sustentabilidade econômico-financeira da instituição. 

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 
SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
O Centro de Simulação Realística do Hospital Pequeno Príncipe 
irá promover a educação permanente das equipes de assistência, 
de forma a contribuir para a formação ainda mais qualificada dos 
profissionais da instituição.

PARA MAIS 100 ANOS 
No dia 26 de outubro, data em que o Pequeno Príncipe comemorou o seu
100º aniversário, a cidade de Curitiba foi tomada por ações em benefício do 
maior hospital pediátrico do Brasil. Uma delas foi o “Para mais 100 anos”, que 
reuniu mais de 100 estabelecimentos – entre eles, o Rio Verde Supermercados – 
em uma ação de solidariedade, com parte da renda obtida na data destinada aos 
trabalhos de assistência e pesquisa da instituição.

EXCELÊNCIA NO CUIDADO CENTRADO NO 
PACIENTE
O Hospital conquistou o nível 3 da Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), a mais importante entidade brasileira 
certificadora de serviços de saúde.

PRESENTE PARA O FUTURO
Um verdadeiro presente para o Pequeno Príncipe e uma homenagem 
à presidente voluntária da instituição, Dona Ety Gonçalves Forte, 
o espetáculo, que mesclou dança, teatro, música e projeções em 
videomapping, transformou o prédio histórico em um grande palco e 
emocionou o público presente.

PROGRAMA DE TELEMEDICINA PEDIÁTRICA
Início do projeto-piloto voltado a municípios de pequeno porte, com o objetivo de prover uma segunda opinião médica 
ao atendimento a crianças e adolescentes em unidades assistenciais de menor complexidade, por meio de interface 
automatizada.

DESTAQUE NACIONAL
O Hospital Pequeno Príncipe foi uma das instituições vencedoras 
do Prêmio Melhores ONGs 2019. Organizada pelo Instituto Doar, 
a iniciativa avaliou critérios relacionados à estratégia de atuação e 
gestão, por exemplo.

RECONHECIMENTO
O Pequeno Príncipe recebeu homenagens pelo centenário na 
Assembleia Legislativa do Paraná e em uma sessão solene na 
Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em 2019, o Rio Verde Supermercados apoiou as atividades 
de assistência e pesquisa do Hospital Pequeno Príncipe, 
por meio dos projetos Troco Solidário, Para mais 100 anos 
e  Árvores da Vida. A parceria já resultou em um total 
de R$ 116.781,34 destinados em prol da causa da saúde 
infantojuvenil.
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deu o chute inicial às comemorações do centenário, com um bate-papo 
especial em Curitiba e São Paulo.

PROJETO ÁRVORES DA VIDA
Com o objetivo de reforçar a cultura de preservação do meio 
ambiente, homenageando a vida das crianças e adolescentes atendidos 
pelo Pequeno Príncipe, foi realizado o primeiro plantio de espécimes 
do projeto Árvores da Vida. Por meio da iniciativa, apoiadores 
puderam aliar a oportunidade de enriquecer a área de bosque nativo 
localizada no terreno em que será construído o Pequeno Príncipe 
Norte ao apoio à sustentabilidade econômico-financeira da instituição. 

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 
SIMULAÇÃO REALÍSTICA 
O Centro de Simulação Realística do Hospital Pequeno Príncipe 
irá promover a educação permanente das equipes de assistência, 
de forma a contribuir para a formação ainda mais qualificada dos 
profissionais da instituição.

PARA MAIS 100 ANOS 
No dia 26 de outubro, data em que o Pequeno Príncipe comemorou o seu
100º aniversário, a cidade de Curitiba foi tomada por ações em benefício do 
maior hospital pediátrico do Brasil. Uma delas foi o “Para mais 100 anos”, que 
reuniu mais de 100 estabelecimentos – entre eles, o Rio Verde Supermercados – 
em uma ação de solidariedade, com parte da renda obtida na data destinada aos 
trabalhos de assistência e pesquisa da instituição.

EXCELÊNCIA NO CUIDADO CENTRADO NO 
PACIENTE
O Hospital conquistou o nível 3 da Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), a mais importante entidade brasileira 
certificadora de serviços de saúde.

PRESENTE PARA O FUTURO
Um verdadeiro presente para o Pequeno Príncipe e uma homenagem 
à presidente voluntária da instituição, Dona Ety Gonçalves Forte, 
o espetáculo, que mesclou dança, teatro, música e projeções em 
videomapping, transformou o prédio histórico em um grande palco e 
emocionou o público presente.

PROGRAMA DE TELEMEDICINA PEDIÁTRICA
Início do projeto-piloto voltado a municípios de pequeno porte, com o objetivo de prover uma segunda opinião médica 
ao atendimento a crianças e adolescentes em unidades assistenciais de menor complexidade, por meio de interface 
automatizada.

DESTAQUE NACIONAL
O Hospital Pequeno Príncipe foi uma das instituições vencedoras 
do Prêmio Melhores ONGs 2019. Organizada pelo Instituto Doar, 
a iniciativa avaliou critérios relacionados à estratégia de atuação e 
gestão, por exemplo.

RECONHECIMENTO
O Pequeno Príncipe recebeu homenagens pelo centenário na 
Assembleia Legislativa do Paraná e em uma sessão solene na 
Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em 2019, o Rio Verde Supermercados apoiou as atividades 
de assistência e pesquisa do Hospital Pequeno Príncipe, 
por meio dos projetos Troco Solidário, Para mais 100 anos 
e  Árvores da Vida. A parceria já resultou em um total 
de R$ 116.781,34 destinados em prol da causa da saúde 
infantojuvenil.
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Parcerias de longo prazo e ações complementares são fundamentais para garantir a continuidade e melhoria das 
atividades de assistência e pesquisa do Hospital Pequeno Príncipe. O apoio continuado de parceiros das esferas 
pública e privada – como o Rio Verde Supermercados – demonstra a credibilidade e o reconhecimento do 
trabalho realizado pelo Pequeno Príncipe, permitindo que a instituição possa continuar oferecendo atendimento 
em saúde de excelência, cuidado humanizado para pacientes e seus familiares, diagnósticos cada vez mais assertivos 
e tratamentos personalizados, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade infantojuvenil. 

4.1 VALORES DESTINADOS

4. PARCERIA RIO VERDE SUPERMERCADOS
E HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

Por ser um hospital exclusivamente pediátrico, serviços complementares e de apoio fazem com que o custo do 
Pequeno Príncipe para promover atendimentos, de forma integral e igualitária, seja maior do que nas demais 
modalidades. Por outro lado, o faturamento é, em média, 30% menor.

2.1 CUSTOS AGREGADOS NO PEQUENO PRÍNCIPE

Acolhimento familiar Acolhimento ao Óbito

Psicologia Farmácia

Voluntariado Lactário

Setor de Educação e Cultura Serviço Social

Casa de Apoio Laboratório

3. REALIZAÇÕES, CONQUISTAS E CELEBRAÇÕES DE 2019
Em 2019, o Pequeno Príncipe completou 100 anos de cuidado e amor à criança, com milhares de vidas transformadas. 
Veja, abaixo, algumas das realizações, conquistas e celebrações desse ano especial:

2. O CENÁRIO DA SAÚDE NO BRASIL

perderam seus planos de saúde
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APENAS R$ 60

PLANO 
DE SAÚDE

entre 2009 e 2019 foram fechados 

o que corresponde a 

DOS 59 MIL LEITOS
PEDIÁTRICOS

NO BRASIL,

42 HOSPITAIS
PEQUENO PRÍNCIPE

16 MIL LEITOS,

*Fonte: Femipa

cerca de

VIDA QUE TRANSFORMAMOS

Maria Alice Alves de Oliveira, de 7 anos, veio do interior de 
Pernambuco (cidade de Pesqueira) para fazer um transplante 
de medula óssea (TMO) no Hospital Pequeno Príncipe. Ela 
tem leucemia mieloide aguda (teve três recaídas) e faz tratamento desde 
que tinha um ano e meio de idade. A médica que a atendia em Recife 
percebeu que só a quimioterapia não era mais suficiente e indicou o 
transplante de medula. A família fez campanha para conseguir um doador 
100% compatível, mas sem conseguir ninguém passou a buscar hospitais 
que fizessem o transplante de medula com menos compatibilidade. 
Tentou três hospitais: um no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo 
e o Pequeno Príncipe, que respondeu primeiro ao encaminhamento feito pelo SUS. A mãe, Isabel, não quis 
esperar mais nem um minuto e, assim que pôde, veio com a filha para Curitiba. Chegou no dia 27 de agosto de 2019, e no dia 
4 de setembro a filha já estava internada no Pequeno Príncipe. Inicialmente, Maria Alice recebeu a medula da mãe, 
50% compatível, mas como a medula não pegou foi necessário um novo transplante. Dessa vez, sua tia fez a doação 
da medula, e deu certo. Maria Alice já recebeu alta e continua em Curitiba para as consultas de rotina, que 
acontecem toda terça-feira. Enquanto estava no Hospital, sem poder sair do quarto, ela gostava de assistir a desenhos 
animados no celular e de fazer roupinhas com as luvas de borracha do Hospital para a sua boneca Barbie. Quando se recusou a 
fazer fisioterapia, a equipe do Hospital encontrou a solução: presenteá-la com uma sapatilha de balé. A mãe contou que, quando 
Maria Alice estava na escola, sempre pedia para participar das aulas de dança e sonhava ganhar uma roupa de bailarina. As aulas 
de balé terão de esperar um pouco, mas os professores do Hospital já entraram em contato com os professores da antiga 
escola em Pesqueira para continuar oferecendo o conteúdo didático para a Maria Alice.
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Caros parceiros do Rio Verde  Supermercados, 

Em 2019, o Pequeno Príncipe completou 100 anos de uma história escrita a muitas mãos. Nessa 
trajetória centenária, trabalhamos, em conjunto com a sociedade, para oferecer atendimentos de 
saúde, com excelência técnico-científica e humanização, a milhares de crianças e adolescentes de 
todo o Brasil.

Como instituição filantrópica, enfrentamos os desafios do subfinanciamento da saúde no país, 
destinando 70% da capacidade de atendimento ao SUS. A promoção do cuidado integral e a 
busca constante pela melhor medicina são propósitos que nos movem. Essa é a nossa missão.

Para superar os desafios e continuar transformando realidades, contamos com parceiros, como 
o Rio Verde Supermercados, que nos apoiam em prol da causa da saúde infantojuvenil. As 
parcerias duradouras e os investimentos de longo prazo são fundamentais para continuarmos 
salvando milhares de vidas.

O Rio Verde Supermercados faz parte do nosso centenário, e é uma grande alegria celebrarmos 
esse momento histórico ao lado de parceiros tão especiais. Esperamos, em 2020, contar com 
seu apoio novamente para, juntos, escrevermos a história dos próximos 100 anos do Pequeno 
Príncipe, em favor de milhares de meninos e meninas de todo o país.

Ety Cristina Forte Carneiro
Diretora Executiva do Hospital Pequeno Príncipe

Diretora-Geral do Instituto de Pesquisa Pelé 
Pequeno Príncipe

Ety Gonçalves Forte
Presidente da Associação Hospitalar 

de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro
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1. O COMPLEXO PEQUENO PRÍNCIPE

1.1  CONFIRA OS PRINCIPAIS NÚMEROS DE 2019

1.2  ATENDIMENTOS E RECEITAS DE 2018
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Muito obrigado por fazer parte da nossa história.
Contamos com o Rio Verde Supermercados

para, juntos, escrevermos os próximos capítulos dessa história 
de amor e dedicação à causa da saúde infantojuvenil!

*números aproximados

colaboradores

médicos

leitos, sendo 
68 em UTIs

transplantes

alunos em formaçãopesquisadores

cirurgias

internações

atendimentos 
ambulatoriais

projetos, em 7 linhas de pesquisa

2.942
376

1.522
55

16

378

274

288*
mil

22*
mil

20*
mil

O COMPLEXO  
EM NÚMEROS 

2019


