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23 anos salvando mais vidas





Desde 1998, o Instituto do Câncer 

Infantil desenvolve e publica anualmente o 

Relatório de Atividades. Este instrumento 

descreve de forma transparente o resultado 

do exercício do ano de 2014. As ações 

empreendidas, os avanços, a utilização dos 

recursos e os novos desafios também fazem 

parte desta publicação.

O objetivo principal é retribuir, através 

da prestação de contas, quanto a aplicação 

dos recursos aos parceiros, voluntários, 

governo e sociedade. Todas as iniciativas que 

serão apresentadas só foram possíveis 

graças a confiança e apoio financeiro à 

Instituição ao longo do ano.
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MENSAGEM 

Há 23 anos, o Instituto do Câncer Infantil 
se dedica a missão de “Salvar Vidas”.  Milhares 
de crianças, adolescentes e seus familiares 
foram assistidos pelas nossas equipes, com 
aumento expressivo nos índices de cura do 
câncer infantojuvenil e na qualidade de vida 
dos pacientes e seus familiares. Isto foi 
possível graças ao empenho e a dedicação de 
toda a equipe de profissionais das áreas de 
assistência, pesquisa e apoio multidisciplinar, 
além do permanente apoio de nossa 
Diretoria, conselheiros, colaboradores, 
voluntários e instituições parceiras.

O ano de 2014 foi marcado pelo 
desenvolvimento de novos projetos na área 

da pesquisa científica e muitos artigos 
publicados, além de diversas campanhas e 
eventos de mobilização social. Destaque para 
o projeto Diagnóstico Precoce nas cidades de 
Porto Alegre e na Região da Serra Gaúcha, 
voltado para a conscientização da população 
e capacitação dos profissionais da saúde 
sobre a impor tância de ident ificar e 
diagnosticar precocemente a doença.

O ICI também teve uma conquista muito 
importante e significativa em 2014, com o 
credenciamento junto ao Ministério da Saúde 
no Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (PRONON), aprovando o projeto 
de “Capacitação e Treinamento de Coleta e 
Acompanhamento de Dados Clínicos”. A fonte 
de recursos são importantes empresas 
parceiras que contribuíram através de 
benefícios fiscais.

A arrecadação de recursos e a 
mobilização social em eventos institucionais 
também tiveram um crescimento expressivo 
no último ano. O Mc Dia Feliz e Corrida pela 
Vida foram os eventos de maior participação 
popular e envolvimento da comunidade.

Para 2015 muitas inspirações, metas e 
objetivos já foram estabelecidos. No segundo 
semestre está prevista a finalização do 
projeto tão sonhado e planejado durante o 

ano que passou: a inauguração do Centro 
Integrado de Apoio, que irá ampliar e unificar 
os serviços de assistência integral às crianças, 
adolescentes e seus familiares e expandir os 
projetos das pesquisas.

Acreditamos na conexão pela empatia. 
O engajamento e o envolvimento de todos os 
parceiros e voluntários em prol da causa é o 
que faz o ICI cumprir sua missão, com 
transparência e a coragem de fazer sempre 
mais. Desenvolvendo projetos que tragam 
importantes avanços em relação aos índices 
de cura e assistir cada vez mais crianças, 
adolescentes e seus familiares, mobilizando 
empresas e comunidade através da 
plataforma de engajamento, com diversas 
formas de doações e contribuições.

Agradecemos a toda comunidade 
gaúcha ,  vo luntár i os ,  c o laboradores , 
conselheiros e diretoria do ICI, equipes 
médicas e multidisciplinares dos parceiros 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e 
Grupo Hospitalar Conceição (GHC) todos 
engajados e contribuindo para o bem-estar e 
a qualidade de vida de milhares de crianças e 
adolescentes assistidos pela Instituição.

 DIRETORIA
DA
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INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL 

QUEM 

HISTÓRICO
Criado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil 

é uma organização sem fins lucrativos que atua 
para aumentar as chances de cura do câncer 
infantojuvenil. Referência na assistência de 
crianças e adolescentes com câncer e proporciona 
todo o auxílio necessário para a continuidade do 
tratamento.

Através do ICI, os pacientes contam com 
apoio pedagógico, psicológico, nutricional, 
odontológico, medicamentos e exames especiais. 
Além disso, suas famílias também recebem apoio 
assistencial com auxílios de vestuário, calçados e 
alimentos. O ICI também mantém em parceria 
com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
um laboratór i o  d e  pesqu isas  d ed icado 
exclusivamente ao desenvolvimento de novos 

tratamentos para o câncer infantojuvenil.
Todas essas iniciativas foram concretizadas 

ao longo de 23 anos de muitos esforços. Tudo 
começou com sonho idealizado pelo nosso 
Presidente e médico oncologista Dr. Algemir 
Lunardi Brunetto, e abraçado pelo amigo e 
jornalista Lauro Quadros, no ano de 1990. Essa 
união mudou o cenário gaúcho para o tratamento 
do câncer infantojuvenil. 

Após um período de profissionalização no 
Children's Foundation em Newcastle na Inglaterra, 
o Dr. Brunetto retornou ao HCPA para dar 
continuidade ao seu trabalho e deparou-se com a 
realidade do sistema de saúde brasileiro, onde 
apenas três leitos eram disponibilizados à crianças 
com câncer e os índices de cura chegavam apenas 
a 35%.Tamanha disparidade com os centros 
especializados, fizeram com que o Dr. Brunetto 
perseguisse uma ideia com interesse e paixão: a 
construção de um centro de referência que 
possibilitasse um atendimento digno, onde cada 
cr iança e adolescente t ivesse a melhor 
oportunidade de vencer a doença.

Juntos, o Dr. Brunetto e o Lauro Quadros 
foram em busca de parceiros para construir o 
Serviço de Oncologia Pediátrica, o SOP. O projeto 
foi acolhido primeiramente pelo Hospital de 
Clínicas, que disponibilizou uma área física de 
1600m², exclusivo para a construção do SOP. Em 
1995, com o apoio também da comunidade e de 
muitas empresas, iniciaram as obras do espaço 

que hoje recebe centenas de crianças e 
adolescentes anualmente em seus 27 leitos.

Em 1996, o novo desafio era a construção de 
um local que hospedasse as famílias e pacientes 
vindos do interior e de outros Estados para que 
não houvesse abandono do tratamento em 
função dessas famílias não terem abrigo em Porto 
Alegre. Neste mesmo ano, com 58 quartos, foi 
inaugurada a Casa de Apoio.

Com o sucesso dos projetos e com a 
expansão constante dos serviços de assistência 
oferecidos o ICI também cresceu. Em 2002, a 
Sede Administrativa do ICI foi inaugurada em Porto 
Alegre e em 2011 o Centro de Apoio. 

Desde a criação do Instituto, tivemos a 
alegria de constatar, a cada ano, progressos que 
permitiram oferecer aos pacientes e suas famílias 
condições para enfrentar o desafio de lutar pela 
saúde com as melhores possibilidades de vencer. É 
muito gratificante para todos nós saber que ao 
longo destes mais de 20 anos construímos 
gradativamente uma história de sucesso para 
crianças e adolescentes com câncer. 

Somam-se diariamente ao ICI parceiros, 
colaboradores, voluntários e toda a comunidade 
para que nossos projetos se concretizem e, é para 
todas estas forças quem em 2015 inauguremos 
mais uma grande conquista: o novo Centro 
Integrado de Apoio.

SOMOS
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Valorização da Vida;
Amor e dedicação;
Solidariedade como 

forma de realização;
Generosidade;
Crença no voluntariado 

organizado;
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Assegurar a saúde da 
criança e adolescente com 
câncer, por meio de parcerias, 
ass istênc ia ,  capacitação, 
pesquisa e mobilização social, 
independente do seu nível 
socioeconômico, visando a 
melhoria da qualidade de vida 
e dignidade aos pacientes e 
seus familiares.

Missão

Consolidar a referência 
em diagnóstico, tratamento, 
p e s q u i s a  d o  c â n c e r 
infantojuvenil, assistência e 
formação de profissionais, 
garantindo a todos em busca 
da cura.

Visão

Valores

LINHA DO TEMPO

Funda ção  do 
I n s t i t u t o  d o 
Câncer Infantil 

1ª Corrida pela 
Vida de Porto 
Alegre (marca 

registrada do ICI) 

1ª grande obra – 
construção do Serviço 
de Oncologia Pediátrica 
(SOP) – no HCPA

2ª grande obra – 
construção da Casa 
de Apoio no HCPA e 
Pesquisas Cientificas

1ª Corrida pela Vida 
de Gramado

3ª grande obra – 
construção da Sede 
Administrativa do ICI

Início das 
atividades da 
Central de 
Doações

Ampliação do ICI:  um 
C ent ro  d e  Apo i o 
complementar

Nova ambientação 
e reforma do SOP

Conscientizar para 
mudar: início da 
campanha Novembro 
Dourado

Início de uma nova 
parceria: Grupo 
Hospitalar Conceição
e para 2015...

Finalização da obra do 
Centro Integrado de 

Apoio

ICI sem fronteiras: Projeto Rafael 
Acordi é implantado e tem 

cooperação de centros 
internacionais de pesquisa para o 

tratamento de pacientes com 
Sarcoma de Ewing.

1º McDia Feliz 

1991

1993

1994

1995

1996

1998

2002

2008

2011

2011

2012

2013

2014

em
andamento
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ICI PRESENTE
O aumento da demanda nos atendimentos, 

doações recebidas, voluntariado e atividades 
realizadas fizeram com que o ICI buscasse 
alternativas para a sua expansão. Presente em 6 
unidades atualmente e na constante missão de 
ampliar a assistência prestada a pacientes e 
familiares, em 2014 inaugurou as obras do Centro 
Integrado de Apoio. Conheça os espaços em que 
estamos: 

Sede Administrativa
Loca l i zada na 

Rua Francisco Ferrer, 
27 6  n o  B a i r r o  R i o 
B r a n c o ,  a  s e d e 
administrativa recebe 
p a c i e n t e s ,  s e u s 
famil iares e toda a 
comunidade em geral. 
O  e s p a ç o  a l o c a  a 
gerência e equipes 
a d m i n i s t r a t i v a s , 
recreação, auditório, 
biblioteca, núcleo de 
voluntariado e parte do 

Núcleo de Atenção ao Paciente, com o gabinete 
odontológico e serviços de pedagogia, nutrição e 
psicologia.

Centro de Apoio Quadro - Total de Atendimentos Casa de 
Apoio 2014Local iza-se na 

Rua São Manoel, 632 o 
C e n t r o  d e  A p o i o 
comporta a Central de 
Doações, o serviço de 
Assistência Social, o 
Brechó e o Núcleo de 
Assistência à Familia. 

Casa de Apoio - HCPA 
D e n t r o  d o 

complexo hospitalar do 
HCPA, a casa de apoio 
rec ebe atua lmente 
pacientes de 0 a 18 
anos em tratamento, 
n ã o  s ó  e m 
Oncopediatr ia ,  mas 
t a m b é m  d a 
Hematologia, Pediatria 
e m  G e r a l  e 
Transplantes do HCPA. 
Atuamos em parceria 
c o m  f e s t i v i d a d e s , 
recreação    e serviço 
nutricional.     

Ambulatorial

Total de atendimentos

Onco-Hemato 960

311

22

228

1521

Pediatria

THI

TMO

Total de atendimentos

Total de hospedagem

67

13

593

2114

UTIP

Unidades de Internação outras

Total (ano)

Internação

Pediatria 10º norte e 10º sul 178

213

31

91

3º Leste Onco/Hemato

5º Sul TMO

UTI Neonatal

Total (ano)

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL 
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Serviço de Oncologia Pediátrica - HCPA Laboratório de Pesquisa Em breve: Centro Integrado de Apoio 

Previsão de entrega da obra: 

O  S O P  e s t á 
localizado na Ala do 
t e r c e i r o  a n d a r , 
denominada 3º Leste, 
do Hospital de Clínicas 
d e  P o r t o  A l e g r e . 
Através do núcleo de 
acompanhamento e 
v o l u n t a r i a d o , 
d i s p o n i b i l i z a m o s 
assistência a todas as 
d e m a n d a s  p a r a 
pacientes e familiares a 
par t i r  do  in í c i o  do 

tratamento. Também levamos festividades e outras 
formas de entretenimento que possam tornar mais 
leve o período de internação.

Atendimentos Realizados pelo Serviço de
Onco Pediatria - HCPA

Total 5.186

Atendimento
Consultas 3.543

586Internações 

323Cirurgias

Sessões Terapêuticas 25
341Proc. em Consultório
357PDT

11Transplantes

2014
Fonte: SAMIS

Obs.: Procedimentos de Quimioterapia não são computados por especialidade. 

As equipes de 
p e s q u i s a  c l í n i c a , 
epidemiológica, celular 
e  mo lecu lar  do  IC I 
também estão aloca-
das no HCPA e distribu-
ídas em uma sala no 3º 
Leste e também no 
L a b o r a t ó r i o  d e 
Pesquisas em Câncer 
do HCPA, desenvolven-
do projetos indepen-
dentes ou em parceria.

Desde outubro 
de 2014 o IC I  está 
d i s p o n i b i l i z a n d o , 
gradualmente, os seus 
serviços aos pacientes 
de câncer infantojuvenil 
em t ratamento  no 
G r u p o  H o s p i t a l a r 
Conceição, localizado 
n a  z o n a  n o r t e  d a 
capital.

Hospital Conceição

Em fevereiro de 2014, o ICI iniciou as obras do 
Centro Integrado de Apoio, espaço que servirá para 
ampliar e concentrar todos os serviços da instituição. 
Serão 2.800m² construídos na Rua São Manuel, 850, 
distribuídos em quatro andares que irão unificar os 
ser v i ç os  c omp lementares  d e  ass i s tênc ia 
odontológica, psicológica, pedagógica e psicossocial, 
contando com espaços exclusivos para a área de 
pesquisa. A ambientação do prédio, que está sendo 
desenvolvida pela empresa Sceno, permitirá maior 
aproximação entre os profissionais e oferecerá aos 
pacientes ambientes mais amplos de recreação, 
biblioteca, informática, sala de estudos e atividades 
festivas, além da assistência à famíl ia com 
distribuição de cestas básicas e vestuário. Também 
estão contemplados neste projeto a administração 
do ICI-RS, o voluntariado, a central de doações e o 
brechó beneficente.   

Fase da obra: 

65%
concluída

Junho/2015
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transformando o cotidiano de todos os envolvidos. 
Como a maioria das famílias residem em outros 
municípios, muitas vezes têm dificuldades com 
deslocamento. Os pais deixam de trabalhar para 
cu idar do fi lho em tratamento,  gerando 
dificuldades financeiras, prejudicando tanto o 
sustento da famíl ia, quanto a compra de 
medicações para o paciente, ou produtos para 
auxiliar em sua recuperação. 

O Serviço Social tem a missão de intervir não 
só com o paciente, mas sim em todo o contexto 
familiar, em principal o responsável pelo paciente, 
que também necessita de atenção. Poder ouvi-lo e 
fortalecê-lo em suas questões sociais, contribui 
para que o processo de tratamento se desenvolva 
com mais tranquilidade.

O acolhimento social objetiva compreender 
os aspectos sociais, culturais e econômicos que 
perpassam na vida destas famílias, intervindo em 
suas demandas e real izando os devidos 
encaminhamentos das ações quando necessário, 
tanto dentro da Instituição junto à equipe 
multidisciplinar, quanto para rede de apoio, 
através das políticas públicas de atendimento.

A partir de outubro de 2014, além da 
continuidade de assistência aos pacientes do 
HCPA, o Serviço Social do ICI estendeu o 
atendimento aos pacientes do GHC, crescendo 
significativamente os resultados:

NÚCLEO DE ATENÇÃO AO PACIENTE - NAP 

12

CONEXÕES QUE 

Assistência Social - Olhar coletivo

 VIDAS 
TRANSFORMAM

Acolher e assistir pacientes, ex-pacientes e 
seus familiares desde o primeiro diagnóstico no 
hospital, é parte direta do nosso trabalho. Nosso 
c o mp r o m i s s o  p a r a  c o m b at e r  o  c â n c e r 
infantojuvenil começa muito antes com uma 
intensa mobilização para conscientizar toda a 
população para o diagnóstico precoce. Assim, em 
2013, surgiu o   Núcleo de Atenção ao Paciente
(NAP), que integrou a equipe multidisciplinar dos 
serviços de apoio e assistência para ampliar e 
qualificar cada vez mais os atendimentos, 
promovendo mais chances de cura ao longo do 
tratamento. Conheça os serviços do NAP:

O diagnóstico do câncer infantojuvenil traz 
consigo inúmeras mudanças no ambiente familiar, 

Com base nos dados de 80 novos pacientes 
atendidos em 2014, segue o perfil socioeconômico 
das famílias:  

Pacientes novos (atendidos em 2014): 80 (HCPA e GHC)

Pacientes (somente GHC): 
Total de atendimentos (2014): 
Total de famílias  (Serviço Social (2013/2014): 

06 
446 
237

Média de atendimentos (mês): 37 
Cestas básicas  (entregues): 
Vestuários (entregues): 
Autorizações de medicações  

251 
263 
130

Renda mensal

Até 02
salários
mínimos

De 03 a 04
salários
mínimos

Acima de 04
salários
mínimos

70

9
1

Composição das famílias

28 famílias

46 famílias

6 famílias
 

 

1 a 3 indivíduos

4 a 6 indivíduos

acima de 6 indivíduos

Fonte: Portal do NAP



Idade dos pacientes

Projeto Mãos Dadas

Psicologia - Mãos Dadas

O ICI também atende outras demandas 
específicas como empréstimo de cadeiras de 
rodas, andadores, muletas, entre outros aparelhos 
necessários para o tratamento. Além disso, 
contribui com despesas de transporte urbano e 
alimentação.

O diagnóstico de câncer não afeta  somente 
o paciente que recebe este diagnóstico, mas 
também os membros de sua famí l ia .  O 
atendimento psicológico oferecido pelo ICI tem 
como objetivo auxiliar na acolhida aos pacientes e 
seus familiares nos diferentes espaços onde o 
Instituto atua (Casa de Apoio HCPA, sede do ICI-
RS, espaço da recreação, e atividades externas), 
bem como oferecer atendimento clínico individual 
em sala situada na sede da instituição. Atividades 

A percepção da demanda de atender não 
só aos pacientes do Instituto do Câncer Infantil, 
mas também aos seus familiares, muito exigidos 
durante o período de seu tratamento, nos levou a 
proporcionar, com o acompanhamento da área da 
psicologia, momentos de interação, descontração 
e troca.  Para atingir a tal finalidade, durante o ano 
de 2014,  foi idealizado o Projeto Mãos Dadas. 

Este, foi posto em execução na forma de um 
projeto piloto a partir de setembro, onde foram 
realizados três encontros com frequência mensal. 
As rodas de conversa entre pais, mães e 
cuidadores, com orientação da psicóloga, foram 
realizadas nas primeiras segundas-feiras de cada 
mês (setembro, outubro e novembro), contando 
com número variado de participantes em cada 
oportunidade. Cada ação teve a duração de 
aproximadamente uma hora e meia, avaliando a 
efetividade do projeto, para ser posto em prática 

em momento posterior. O projeto acolheu 15 mães 
em 3 encontros.

Odontologia - Especialização em oncologia

O serviço de Odontologia do ICI tem como 
objetivo a promoção da saúde bucal dos pacientes, 
a prevenção e o tratamento das doenças bucais, 
minimizar e acompanhar as complicações orais 
decorrentes do tratamento do câncer. 

São realizados procedimentos como:
Profilaxia;
Restaurações;
Endodontia (tratamento de canal);
Exodontias (extrações dentárias);
Tr at a m e nt o  o r t o d ô nt i c o ,  c o m  a 

c o loca ção  e  manutenção  d e  apare lhos 
ortodônticos móveis e fixos;

Tr a t a m e n t o  d e  p a c i e n t e s  c o m 
necessidades especiais;

Aplicação de flúor e selante dentário;
Orientação de higiene bucal com doação 

de escova, pasta de dente e fio dental.
O ICI oferece toda a infra-estrutura 

n e c e s s á r i a  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d e s s e s 
procedimentos, desde a aquisição dos materiais e 
equipamentos, arcando com os custos de 
laboratório de prótese para a confecção dos 
aparelhos ortodônticos e de clínicas radiográficas 
que realizam os exames necessários para a 
realização dos tratamentos, assim como os custos 
da manutenção desses equipamentos,  

de coleta e organização de informações dos 
pacientes, a partir destes atendimentos da área, 
são ut i l i zados para ident ificar  poss íve is 
necessidades de intervenção. 

Fonte: Serviço Social do ICI

Pacientes

130
Familiares

17
Números 

2014
0 a 06
anos

07 a 12
anos

13 a 18
anos

32

27
21
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A terapia nutricional pode ser introduzida 
como tratamento auxiliar durante a terapia 
anticâncer, tendo como objetivos: prevenir a 
desnutrição, melhorar a qualidade de vida, 
amenizar os efeitos colaterais do tratamento, 
garantir a ingestão adequada de nutrientes e 
prevenir a interrupção dos tratamentos. Sendo 
assim, é importante iniciar o acompanhamento 
nutricional tão logo seja diagnosticado o câncer.

Com o intuito de preservar e/ou melhorar o 
estado nutricional do paciente, são realizadas 
avaliações nutricionais dos pacientes levando em 
consideração os seus hábitos alimentares e a 
s ituação socioeconômica de sua famí l ia , 
determinando assim, as estratégias nutricionais 
para cada caso e fornecendo auxílio para a 
compra de suplementos e complementos 
alimentares quando necessário. O ICI atua 
também na supervisão da área de produção de 
alimentos da Casa de Apoio, oferecendo uma 
alimentação nutritiva e variada aos pacientes e 
suas cuidadoras. Além disso realiza o controle 
higiênico-sanitário através de planilhas de controle 
de temperatura, higiene pessoal, vetores e pragas 
e higiene do local.

Em julho de 2014, o Núcleo de Odontologia do ICI 

promoveu no auditório da sede um curso de capacitação 

com foco em oncologia pediátrica, para mais de 30 

profissionais da área odontológica. O convidado Dr. Paulo 

Sérgio da Silva, professor e doutor na Faculdade de 

Odontologia na Universidade de Bauru em São Paulo, 

palestrou sobre critérios atuais de prevenção e tratamento 

em função das complicações bucais decorrentes da 

quimioterapia e radioterapia.

NÚCLEO DE ATENÇÃO AO PACIENTE - NAP 
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Nutrição - Saúde e bem-estar 

Capacitação - Odontologia Oncológica 

Apoio pedagógico são aulas de reforço 
escolar à pacientes em idade escolar que estão 
realizando o tratamento. Assim, esses pacientes 
não perdem o vínculo escolar, facilitando o 
acompanhamento das disciplinas sempre com 
auxílio de educadoras que realizam atendimento 
coletivo ou individual quando necessário. 

Algumas crianças apresentaram grandes 
dificuldades de acompanhar os conteúdos em 
função da rotina de consultas. Desta forma, 
destinamos na sede do ICI uma sala para 
atendimento individual de psicopedagogia, onde 
d u a s  p r o fi s s i o n a i s  d a  á r e a  a t e n d e m 
semanalmente de forma individual o aluno que 
possui as dificuldades escolares e psicológicas. Em 
alguns casos, esse aluno precisa também passar 
por uma avaliação das equipes multidisciplinares, 
como por exemplo,  a ps ico log ia .   Esses 
profissionais atuam diretamente com a pedagogia 
e psicopedagogia, dando maior eficácia aos 
atendimentos no apoio pedagógico. 

Apoio Pedagógico - Mantendo a rotina

Consultas

243
Procedimentos

568
Números 

2014

Atendimentos

Clínicos

5
Aconselhamento 

Nutricional 
Casa de Apoio

142
Números 

2014

8 Recurso: leite especial/suplemente alimentar

proporcionando um atendimento odontológico 
gratuito e de excelente qualidade às nossas 
crianças e adolescentes. 

O atendimento odontológico é realizado de 
acordo com o estado de saúde geral de cada 
paciente no momento das consultas que chegam 
até o ICI encaminhados pela equipe médica da 
Oncologia ou Hematologia Pediátrica do HCPA. 

Os pacientes atendidos possuem faixa 
etária de 0 à 23 anos de idade, e são atendidos 
tanto quando estão em tratamento, quanto 
quando estão em remissão ou curados. O período 
médio de acompanhamento destes pacientes é 
de 5 anos. 



Há também outros espaços onde ocorre o 
atendimento pedagógico, sendo eles: 3º andar do 
Hospital de Clínicas (HCPA), Casa de Apoio 
(HCPA), Hospital Conceição (GHC). Esses 
atendimentos são realizados por profissionais 
dessas instituições.

Para todas as áreas do apoio pedagógico, o 
Instituto do Câncer Infantil tem o projeto Volta às 
Aulas Feliz , onde arrecada materiais escolares 
para todos os pacientes que têm dificuldade 
financeira para adquirir o material. No ano de 2014, 
foram entregues 86 kits completos para alunos da 
1ª série ao 3º ano do ensino fundamental.

O  IC I  rec ebeu ,  at ravés  do  pro jeto 
Laboratório de Informática, inscrito no Funcriança 
do CMDCA, 2 computadores novos,  com 
impressora. Esses computadores estão na sala de 
recreação do ICI e ficam à disposição dos alunos do 
Apoio Pedagógico, para realizarem pesquisa e 
trabalhos de aula.
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O espaço de recreação tem um significado especial para o bem estar de crianças e adolescentes 
em tratamento. É um espaço lúdico, terapêutico e político, pois além de garantir o direito da criança poder 
brincar e se divertir, também é um espaço de formação de cidadania, garantindo ao paciente momentos 
de lazer e descontração, melhorando a qualidade de vida durante seu tratamento. 

Durante o brincar, o paciente transmite suas necessidades às equipes pedagógicas e de voluntários 
que atuam nesses locais, que trabalham de forma integrada com profissionais do NAP. Assim, todas as 
necessidades que esse paciente apresentar podem ser atendidas pela equipe multidisciplinar. 

Os espaços de recreação onde o ICI atua são adaptados para atender crianças e adolescentes   
que estão realizando tratamento nos hospitais parceiros: Clínicas e Conceição. A maioria dos materiais   
usados   nesses espaços são de fácil esterilização,   evitando passar algum tipo de contaminação à esses 
pacientes que, em função do tratamento, tem imunidade baixa. Também são realizadas capacitações e 
treinamentos de equipes, além do acompanhamento diário por meio da coordenação pedagógica que 
organiza o grupo de 110 voluntários de recreação, distribuídos em turnos e locais diferentes. Dessa forma, o 
trabalho nesses espaços passa a ter mais qualidade e busca a cada ano aprimorar mais esses atendi-
mentos.

Recreação Terapêutica - experiências para compartilhar

Atendimentos

23
Idade

06
17
a

Números 

Março a dezembro

2014

Localização dos espaços: 

1.872

Sede do ICI

Oncologia 3º Leste 
HCPA

Quimio / 
ambulatório HCPA

Casa de Apoio

288

144

480

960

Atendimento a pacientes que vem no turno inverso das consultas ou enquanto 
aguardam o tranporte para retornar a sua cidade. 

A interação acontece entre pacientes, familiares, profissionais do HCPA e 
voluntários do ICI para todos os internados. 

Atendimento a pacientes que não precisam ficar internados enquanto recebem 
a medicação.

Atendimento pacientes que vem do interior e precisam ficar por alguns dias para 
realizar alguns procedimentos.

Total de atendimentos

Recreação Em 2014



NÚCLEO DE ATENÇÃO AO PACIENTE - NAP 

16

Faixa etária

Fonte: Portal NAP

Fonte: Portal NAP

Grupo Hospitalar Conceição

Atividades educativas e culturais

Desde que o Hospital Conceição (GHC) 
tornou-se um parceiro do Instituto do Câncer 
Infantil, as crianças internadas na oncologia, 
recebem, além do atendimento de recreação de 
segunda a sexta por profissionais do próprio 
hospital, o voluntariado do ICI nos finais de semana.

Durante os sábados de manhã e domingo à 
tarde, a recreação é realizada por voluntários do 
ICI, que atendem os pacientes no leito, já que o 
GHC ainda não possui uma sala de recreação. Para 
essas crianças e adolescentes é fundamental ter 
momentos como esses, pois muitos pais e os 
próprios pacientes nos trazem relatos de  que 
ficam muito felizes com a presença e o carinho dos 
voluntários.

A cada ano buscamos através de parceiros 
ações que mobilizam os pacientes e seus 
familiares a conhecer alguma novidade fora da sua 
rotina ou ainda, para a maioria são oportunidades 
que jamais teriam em suas cidades de origem.

Atendimentos - recreação e internação - GHC

SábadoMês

Total

Domingo

26

18

22

66

12

20

20

52

Outubro

Novembro

Dezembro
+ +

+ =
0 a 05 anos
73

acima de 16 anos
112 432

06 a 10 anos
123

11 a 15 anos
124

Ação Data Local Participantes

25/04 Teatro B. Country 16

Visita Homem Aranha Casa de Apoio 1221/05

Visita BOE Onco HCPA 20Agosto

Disney no Gelo

Planet Ball

Casa de Apoio

Livraria Cultura B.Country

Vonpar Coca-Cola

Centro Porto Alegre

Praia de Tramandaí

02 meninos

09

14

08

13

08

Out. à Nov.

28/10

12/11

18/11

19/11

22/11

Fábrica da Felicidade

Visita Museu Militar

Sorvete Chiquinho

Teatro Mágico de Oz

Batismo Salgado

Escolinha de Futebol

18GFPAdiversasVisita Arena do Grêmio

Idade dos pacientes que frequentam a 
recreação do ICI.
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Escolinha de Futebol Fábrica da Felicidade 

Batismo Salgado Visita ao Museu Militar

Ações com parceiros e colaboradores
(empresas, escolas, etc)

Onco HCPA
aos sábados

07
Casa de 

Apoio HCPA

18
Números 

2014

Além da ajuda dos nossos voluntários, 
contamos também com a ajuda de outros 
parceiros, como empresas e escolas que visitam as 
cr ianças e adolescentes ,  levando a lgum 
entretenimento. 

Planet Ball Coca-Cola / Vonpar

Praia de Tramandaí Centro de Porto Alegre
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CONHECER 

C o m  o  o b j e t i v o  d e  g e r a r  n o v o s 
conhecimentos que possam ser utilizados para 
aumentar o conforto do paciente e de sua família 
durante o tratamento,  e para que esse 
tratamento leve à cura do paciente, o Instituto do 
Câncer Infanti l  investe pesadamente em 
pesquisas relacionadas ao câncer infantojuvenil.

Desde o ano de 1996, o ICI mantém uma 
equipe qualificada atuando no Laboratório de 
Pesquisas em Câncer, localizado nas instalações 
do HCPA, que desenvolvem projetos e estudos em 
parceria com o hospital, de forma independente 
ou em conjunto com organizações nacionais e 
internacionais.

Para garantir a segurança e a privacidade 
do paciente e de sua família, toda proposta de 
pesquisa é elaborada a partir de objetivos, 
just i ficat ivas ,  h ipóteses e  metodo log ias 

adequadas para cada tipo de estudo e, então 
enviado ao sistema CEP/CONEP (Comitê de Ética 
em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa, respectivamente), para avaliações 
éticas e metodológicas, segundo a Resolução nº 
466 de 12 de Dezembro de 2012, que regulamenta 
a pesquisa em seres humanos.

Existem diferentes tipos de pesquisa em 
seres humanos, e, por isso, a Unidade de Pesquisa 
do ICI é estruturada em quatro núcleos distintos: 
Pesquisa Celular e Molecular Pesquisa Clínica, , 
P e s q u i s a  E p i d e m i o l ó g i c a P e s q u i s a  e  
Multidisciplinar.

O Núcleo de Pesquisa Celular e Molecular do 
ICI tem como objetivo a identificação de novas 
estratégias para o tratamento de câncer 
infantojuvenil, a partir do conhecimento da biologia 
tumoral. Esse programa é desenvolvido por 
pesquisadores, funcionários, bolsistas, voluntários, 
a lunos de graduação e pós-graduação, 
consultores e colaboradores.

* Estimular a pesquisa biológica na área de 
câncer pediátrico, buscando o entendimento da 
biologia tumoral e a identificação de novas 
oportunidades de tratamento;

* Avaliar, através de ensaios pré-clínicos, os 
efeitos de novas terapias experimentais e/ou 
biomarcadores em tumores pediátricos, com foco 
em pesquisa translacional, ou seja, nos resultados 
que tenham aplicação na prática clínica;

* Estimular a produção e divulgação de 
resultados na forma de artigos científicos ou 
através de patentes, contribuindo para o 
desenvolvimento de novas terapias e/ou 
biomarcadores em câncer infantojuvenil;

* Formar recursos humanos de alto nível 
( g r a d u a ç ã o ,  m e s t r a d o  e  d o u t o r a d o ) 
espec ia l i zados  na  pesqu i sa  em cânc er 
infantojuvenil;

* Promover o intercâmbio científico e 
acadêmico entre diferentes pesquisadores e 
instituições, estimulando a formação de redes de 
pesquisa em oncopediatria.

Os resultados obtidos e divulgados no ano 
de 2014 com apoio do ICIforam publicados em 
periódicos científicos internacionais de qualidade e 
impacto reconhecidos internacionalmente. O 
programa de pesquisa possibilitou a formação de 
recursos humanos em pesquisa médica científica 
em nível de iniciação científica, mestrado e 
doutorado, principalmente através do Projeto 
Rafael Koff Acordi: 

TRANSFORMAR
PARA 

PESQUISA CELULAR E MOLECULAR

1.  Objetivos Específicos

2.  Principais resultados científicos obtidos 
em 2014
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O Projeto Rafael 
Koff Acordi tem como 
meta principal expandir o 
modelo de tratamento 
d o  P r o t o c o l o  S u l -
a m e r i c a n o  p a r a  o 
Tratamento de Pacientes 
com Tumores de Ewing 
para todos os centros de 
Oncologia Pediátrica do 
Brasil.

O  o b j e t i v o  é 
permit i r que centros 
menos  f a vo rec i dos 
possam o fe rece r  o 
programa de tratamento 
na íntegra, elevando os 
índices de cura a níveis 
s e m e l h a n t e s  a o s 
o b t i d o s  o n d e  o 
p r o g r a m a  j á  f o i 
implantado, que são, em 
m é d i a ,  d e  7 5 % . 
Atualmente, o projeto é 
cooperado por centros 
da Argentina, Brasi l, 
Chile e Uruguai.

O  p r i n c i p a l 
diferencial do Projeto 
Rafael Koff Acordi é a 
padronização de um 

protocolo de tratamento 
onde as informações 
clínicas e laboratoriais 
dos  pac i en t es  são 
coletadas com zelo e 
precisão, permitindo a 
geração de informações 
inovadoras a respeito da 
evo lução c l ín ica da 
doença. Além disto, este 
Projeto serve como piloto 
para a realização de 
estudos biológicos que 
abordam os processos 
moleculares da doença. 

Projeto Rafael Koff 
Acordi

3.  Publicações científicas 4.   Formação de Recursos Humanos e 
Projetos em Andamento  

Outros dados relevantes 

A divulgação de resultados científicos pela 
publicação de artigos tem como objetivo informar 
à comunidade científica e ao público-alvo sobre os 
resultados obtidos ao longo de um projeto, 
propiciando o desenvolvimento técnico científico e 
uma possível aplicação destes resultados no 
futuro. Os estudos pré-clínicos apoiados pelo ICI 
têm gerado publicações científicas em periódicos 
internacionais com nível de excelência. Além dos 
artigos científicos, os resultados também foram 
d i v u l g a d o s  e m  c o n g r e s s o s  c i e n t í fi c o s 
especializados. Abaixo, um gráfico representativo 
das publicações científicas nos últimos 5 anos e a 
lista de trabalhos apresentados em congressos 
nacionais e internacionais no ano de 2014. 

As atividades de pesquisa apoiadas pelo ICI 
têm contribuído para o treinamento e formação de 
pesquisadores especializados em oncologia 
experimental e câncer pediátrico em nível de 
graduação, mestrado e doutorado. Abaixo 
seguem informações relativas aos pesquisadores 
e alunos que desenvolveram projetos no ano de 
2014 com o apoio do ICI, além de um gráfico 
demonstrando a formação de recursos humanos 
no Laboratório de Pesquisas em Câncer nos 
últimos 5 anos.

Publicações científicas do Laboratório de Pesquisas em Câncer nos últimos 5 anos.

Formação de recursos humanos no Laboratório de Pesquisas em Câncer nos 
últimos 5 anos

Trabalhos apresentados em conferencias cientificas: 21

1Pós-doutorado em andamento: 
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Total Publicados

Pediátricos

IC

Mestrados

Doutorados

Pós-doutorados

2010 2011 2012 2013 2014

 

2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: Unidade de Pesquisa Celular e Molecular - 2014

Fonte: Unidade de Pesquisa Celular e Molecular - 2014
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Teses de doutorado em andamento: 5

1Dissertações de mestrado concluídas:  

Dissertações de mestrado em andamento:  5

2Trabalhos de Conclusão de Curso Concluídos:   

Iniciação Científica em andamento:  14

18Projetos em Andamento no Laboratório em Pesquisas em Câncer: 

5. Colaboração com Grupos de Pesquisa

6. Parceiros

O Núcleo de Pesquisa Celular e Molecular 
está associado ao Laboratório de Pesquisas em 
Câncer no Centro de Pesquisas Experimentais do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde a maior 
parte dos estudos de pesquisa básica do ICI é 
atualmente realizada.

Além disso, também há colaboração com 
outros grupos de pesquisa, universidades e 
laboratórios, pois a integração entre grupos de 
pesquisas de áreas afins é de suma importância 
para o contínuo crescimento e aprimoramento da 
produção técnico-científica, permitindo a troca de 
conhecimentos e o aperfeiçoamento de pessoal e 
de metodologias. Alguns grupos parceiros em 
2014:

Centro de Pesquisas em Biologia Molecular e 
Funcional (CPBMF) - Pontifícia Universidade 
Catoĺ ica do Rio Grande do Sul (PUCRS) – 
Responsáveis: Dr. Diógenes Santiago Santos e Dr. 
Luiz Augusto Basso.

Além dos recursos investidos pelo Instituto 
do Câncer Infantil do RS para contínua adequação 
de área f í s i ca ,  aqu is i ção de insumos e  
remuneração de funcionários, consultores e 
bolsistas, as pesquisas desenvolvidas no 
Laboratório de Pesquisas em Câncer contam 
ainda com outras fontes de financiamento que 
contribuem na aquisição de bens de consumo e 
bens permanentes e concedem bolsas de 
iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-
d o u t o r a d o .  E m  2 0 1 3 ,  p o d e - s e  c i t a r  o 
financiamento das seguintes instituições: Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em 
Medicina, PRONEX n° 10/0044-3, Fundo de 
Incentivo à Pesquisa e Eventos (FIPE) do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), Fundação SOAD e 
FAPERGS-PPSUS. 

A Pesquisa Clínica do ICI, alocada no 3º Leste 
do HCPA, tem como objetivo oferecer suporte à 
execução de projetos de pesquisas com a 
finalidade de avaliar o impacto do tratamento 
quimioterápico (novos fármacos e/ou esquemas 
terapêuticos), radioterápico e cirúrgico oferecido à 
pacientes infantojuvenis com câncer, participando 
de estudos de grupos cooperativos ou estudos 
financiados pela indústria farmacêutica. 

O gráfico da página seguinte mostra a 
distribuição dos estudos desenvolvidos na Unidade 
de Pesquisa C l ín ica – UPC. Seis estudos 
provenientes da indústria farmacêutica e seis 
cooperativos. Esses estudos cooperativos são 
projetos de pesquisa envolvendo diversos centros 
com a finalidade de unificar tratamentos clínicos e 
novos medicamentos e/ou terapias para os 
pacientes.

Departamento de Bioquímica - UFRGS – 
Responsável: Dra Ana Maria Oliveira Battastini

Laboratório de Genética Humana e 
Molecular – PUCRS – Responsável: Dra Clarice S. 
Alho

Laboratório de Medicina Genômica – HCPA – 
Responsável: Dra Patrícia Prolla

Laboratório de Psiquiatria Molecular - 
UFRGS – Responsável: Dr Flávio Kapczinski

Laboratório de Sinalização Celular – UFRGS 
– Responsável: Dr Guido Lenz

Laboratório de Genética e Biologia Molecular 
–Universidade Federal de Santa Catarina – 
Responsável: SharbelWeidner Maluf 

Laboratório de Imunogenética, Núcleo de 
Bioinformática – UFRGS - Responsável: Dr Gustavo 
Fioravanti Vieira

PESQUISA CLÍNICA



26%

8%

8% 11%

14%

4%
4%

9%
3%

13%

Fonte: Unidade Pesquisa Clínica - 2014

Fonte: Unidade Pesquisa Clínica - 2014

Fonte: Unidade Pesquisa Clínica - 2014

Fonte: Unidade Pesquisa Clínica - 2014

Fonte: Portal ICI - 2014

Dentre as atividades desenvolvidas na UPC, 
em 2014, seguem listadas abaixo o percentual de 
cada uma.

São descritas abaixo as monitorias de 
pesquisa, na qual são visitas recebidas ou 
realizadas de profissionais que trabalham com 
pesquisa clínica. O objetivo é avaliar e conferir os 
dados clínicos coletados dos participantes das 
pesquisas. 

Em 2014, foram realizadas 20 monitorias em 
diversos centros de pesquisa nacionais, dentre 
eles IOP/GRAACC, AC Camargo, Santa Casa de 
São Paulo, Hospital das Clínicas ITACI, Complexo 
Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, Grupo 
Hospitalar Conceição e Hospital São Lucas PUC e 8 
recebidas por profissionais de outros centros que 
executam seus estudos em parceira com a UPC.

Abaixo,  seguem alguns indicadores, 
most rando  a  quant idad e  d e  pa c ientes 
cadastrados em cada estudo clínico.

O ICI é responsável pela coordenação do 
“Estudo Sulamericano de Tratamento para 
pacientes com Tumores da Família Ewing Não 
Metastáticos e Metastáticos”, na qual há 
participação de centros de pesquisas nacionais e 
internacionais, como mostra a figura abaixo.
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Distribuição de Protocolos 
no Núcleo de Pesquisa Clínica

Monitorias Recebidas e
Realizadas pelo Núcleo
de Pesquisa Clínica em
2014

Pacientes 
Acompanhados 
pela Pesquisa 
Clínica 2014

Números de Pacientes Incluídos no Estudo por
Centro de Pesquisas 

Preenchimento de Fichas Clínicas

Acompanhamento de Pacientes

Dispensação e Contabilidade de Medicação

Submissão da documentação ao Comitê de Ética em Pesquisa

Visitas de Monitorias Externas

Recebimento de Monitorias

Realização de Treinamentos

Análise Orçamentária

Resolução de Pendências e Siporte à Equipe Médica

Planejamento de Procedimentos

Protocolo Ewing 1

Protocolo Ewing 2

Protocolo Nefroblastoma

Pacientes em Uso Compassivo

Protocolo Osteossarcoma

188 (42%)

227 (50%)

10 (2%)
2 (1%)

23 (5%)

Chile
Uruguai
Argentina

Brasil

Insdústria Farmacêutica
Grupos Cooperativos

Monitorias Recebidas
Monitorias Realizadas

140 (59,3%)37 (15,6%)

15 (6,5%)

44 (18,6%)

Protocolo SulAmericano para o Tratamento de 
Tumores da Família Ewing

20

8

6 6
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128 (54,2%)
108 (45,3%)

UNIDADES DE PESQUISAS CIENTIFICAS  

22

Abaixo, identificamos a distribuição quanto 
ao estadiamento da doença (estádio doença em 
relação ao diagnóstico) dos pacientes inseridos no 
protocolo clínico, também chamado de protocolo 
Ewing 2.

O Instituto do Câncer Infantil, em parceria 
com o  e apoio do Instituto Ronald Mcdonald
Instituto Nacional em Câncer (INCA), realizam o 
Programa Diagnóstico Precoce do Câncer 

A metodologia com a qual se coleta e analisa 
informações é tão importante que existem áreas 
de estudos especialmente destinadas a isso. Uma 
destas áreas, que possui aplicação tanto no 
mundo dos negócios quanto em pesquisas 
científicas, é a da gestão de dados (informações). A 
partir de 2013, o ICI passou a investir nesta área de 
pesquisa epidemiológica a fim de adquirir maior 
conhecimento da população atendida, verificando 
características próprias, de forma quantitativa, a 
distribuição dos fenômenos de saúde/doença e 

A Pesquisa Multidisciplinar passou a fazer 
parte de Unidade da Pesquisa do ICI em 2013. Este 
núcleo é responsável por fornecer importantes 
d a d o s  qu e  c o mp l em e nt a m  a  p e s qu i s a 
epidemiológica.Os dados são fornecidos pelo NAP, 

que atualmente aloca profissionais das áreas da 
pedagogia, recreação, psicologia, assistência 
social, nutrição e odontologia, e que a partir dos 
serviços realizados em prol do paciente e suas 
famílias, geram as informações. Os objetivos desse 
núcleo são:

Realizar ações multidisciplinares, visando 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de 
seu acompanhante e/ou cuidador através da 
assistência clínica e social.

Gerar informações biopsicossociais do 
paciente para desenvolver ações de melhoria da 
qualidade de vida e ações de diagnóstico precoce. 

Profissionalizar e qualificar os serviços de 
atenção e acompanhamento de pacientes 
oferecidos pelo ICI.

Além de atividades assistenciais e de 
pesquisa, este núcleo também está envolvido na 
formação profissional de alunos nestas áreas, 
engajando voluntários e estagiários. 

seus fatores condicionantes e determinantes na 
população. A este estudo, damos o nome de 
epidemiologia,  na qual permite ainda a avaliação 
da eficácia das intervenções realizadas no âmbito 
da saúde pública.

No ICI, a Pesquisa Epidemiológica coleta 
dados a partir da identificação de possíveis ações 
multidisciplinares para melhorar o tratamento e o 
acompanhamento das crianças e adolescentes 
com câncer, baseado na endemicidade de fatores 
associados à doença. Entre os fatores relevantes 
analisados, segue o perfil socioeconômico dos 
pacientes e suas famílias.

Foi desenvolvido em 2014 um portal para o 
Núcleo de Atenção ao Paciente - NAP, visando 
obter uma coleta de dados mais qualitativa, 
alocando os dados de forma mais organizada e 
segura. O portal do NAP possui formulários 
preenchidos pelos diferentes núcleos, diferentes 
níveis de acessos para cada um deles e  utiliza de 
um sistema gerenciador de banco de dados e de 
tecnologias como Sharepoint, JavaScript, Dotnet e 
SQL.

PESQUISA EPIDEMIOLÓGICA

PESQUISA MULTIDISCIPLINAR
PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ICI
Programa Diagnóstico Precoce

Proporção de Pacientes com Doença 
Não-Metastática vs. Metastática

Não-Metastático
Metastático

Fonte: Portal ICI - 2014



Infantojuvenil desde 2013 no Rio Grande do 
Sul. O ICI é a primeira instituição gaúcha a fazer 
parte deste programa que tem abrangência 
nacional. Com o apoio das Secretarias de Saúde 
dos municípios, até o final de 2014, o ICI já capacitou 
mais de 300 profissionais da área da saúde no 
estado.

O objetivo do Programa é fazer com que os 
profissionais das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) 
conheçam a realidade do câncer infantojuvenil e 
possam trabalhar em conjunto, prestando um 
atendimento qualificado, com mais precisão no 
reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer 
na infância e na adolescência, tornando assim 
mais ágil o encaminhamento a especialistas. Estes 
sinais e sintomas são geralmente confundidos com 
outras doenças comuns da idade, o que é 
portanto, um fator que leva à demora no 
diagnóstico precoce.

O programa Diagnóstico Precoce iniciou em 
agosto de 2013 sua primeira fase, capacitando as 
Equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF) 
e Médicos Pediatras de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de Porto Alegre. No término da 
pr imeira fase em Julho de 2014,  foram 
capacitados  das gerencias 221 profissionais
distritais de saúde de Porto Alegre, entre elas 
LENO, PLP, SCS, GCC, NHNI, CENTRO, RES e NEB, 
somando .88 unidades

As palestras foram realizadas no auditório 
do ICI, com carga horária de 24 horas. 

A realização do programa conta com a 
equipe de docentes, médico oncopediatra, 
dentista, pedagogo, nutricionista, assistente social 
e psicólogo do ICI e gerente de Regulação de 
Referência e Contra referência de Porto Alegre.  

Em agosto de 2014 iniciou-se a segunda 
fase na Região Serrana, com o apoio da Secretaria 
Munic ipal  de Saúde de Gramado. Foram 
apacitando até o momento  de 18 83 profissionais
unidades da Região, dentre elas: Canela, Gramado, 
Nova Petrópolis, São José dos Ausentes, Picada 
Café e Caxias do Sul.

Temas abordados na capacitação:

Primeira fase - Porto Alegre

Política Nacional de Atenção Oncológica
Epidemiologia do Câncer Infantojuvenil
Os Sinais e Sintomas de Suspeição
Os Cuidados Necessários para a Atenção à 

Saúde da Criança e do Adolescente com Câncer
A Organização do Sistema de Referência e 

Contra Referência para a Assistência à Criança e 
ao Adolescente com Câncer na Área de 
Abrangência do Projeto

Médico ESF + Médico não ESF

Categoria Profissional Nº Capacitados

48

40Enfermeiro

Dentista 11

61Agente Comunitário de Saúde

Prof. Enf. nível técnico e auxiliar 38

2Outros prof. de nível superior

Outros prof. de nível técnico e auxiliar 38

221Total
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Segunda fase - Região Serrana

Médico 

Categoria Profissional Nº Capacitados

11

16Técnico de enfermagem

Agente Comunitário de Saúde 26

10Enfermeiro

Dentista 5

4Profissional de nível superior

Profissional de nível técnico 3

83Total

Profissionais não ESF de outras instituições 8
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Projeto de Capacitação e Treinamento de 
Coleta e Acompanhamento de Dados Clínicos

O projeto Capacitação e Treinamento de 
Coleta e Acompanhamento de Dados Clínicos, foi 
aprovado em 2014 após a primeira captação de 
recursos através do PRONON (Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica). O valor 
arrecadado de  permitirá ao longo R$ 609.100,00
de 2015, desenvolver este importante projeto na 
Unidade de Pesquisas em Câncer do ICI.

O projeto tem como objetivo capacitar as 
equipes c l ín icas e mult id isc ip l inares que 
acompanham o paciente oncopediátrico durante 
seu tratamento a coletar e organizar os dados 
cl ínicos que, posteriormente, poderão ser 
utilizados para: 

1- melhor compreender a epidemiologia 
desta doença no Brasil;

2- apontar quais são os momentos críticos 
em um determinado protocolo de tratamento, do 
ponto de vista de toxicidades de Grau 3 ou 4; 

3- registrar todas as informações clínicas do 
paciente antes, durante, e depois de seu 
tratamento, a fim de, se aplicável, poder associar 
determinados quimioterápicos e suas respectivas 
doses com poss íve is  efe i tos tard ios do 
tratamento; 

4- capacitar as equipes em treinamento a 
seguirem protocolos clínicos de acordo com as 
exigências de centros de tratamento nos Estados 
Unidos e Europa, possibilitando a participação de 
centros brasileiros em estudos internacionais.

A aprovação da instituição junto ao 
Ministério da Saúde para a inclusão e realização de 
projetos por meio do PRONON é uma grande 
conquista. Através do investimento de empresas 
parceiras, o ICI realizará mais um importante 
avanço em pesquisas em prol do câncer 
infantojuvenil. As empresas a seguir representam 
a fonte de recursos neste projeto:

Bettanin Industrial S/A

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Grendene S/A

John Deere Brasil

Pincéis Atlas S/A

Sanremo S/A

Sthil Ferramentas Motorizadas LTDA

TFL do Brasil Industria Química LTDA

Vonpar Refrescos S/A

11

16

26

05 04

Perda significativa

de peso.

8

Informações podem salvar vidas!

Aumento dos 

olhos e reflexo 

branco nas pupilas

(olho de gato)

1
Cansaço, 

anemia e 

palidez inexplicável

2 Surgimento de caroços 

em qualquer parte do

corpo, especialmente 

na barriga

3
Manchas roxas pelo

corpo, com 

sangramento e 

sem machucados

4

Dores nos ossos e nas 

juntas, com ou sem inchaço.

5
Febre prolongada

de causa não

identificada

6 Vômitos seguidos de 

dor de cabeça, 

diminuição da visão

ou perda de equilíbrio.

7

Aumento do 

volume abdominal.

9

O diagnóstico precoce pode salvar vidas, fique atento aos sinais!O diagnóstico precoce pode salvar vidas, fique atento aos sinais!O diagnóstico precoce pode salvar vidas, fique atento aos sinais!
Os sintomas do câncer infantojuvenil precisam da sua atenção:

Contusões ou

sangramento do 

nariz ou gengiva.

10
Mudança de cor,

número e tamanho de

pintas , verrugas e sinais

na pele.

11

Se você observar a persistência de qualquer um desses sinais de forma progressiva, procure imediatamente 
uma unidade de saúde. Fique atento, com o diagnóstico precoce as chances de cura são maiores. 

REALIZAÇÃO:

CORDENAÇÃO:

Diagnóstico
       

Projeto

precoce 

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL RS 

CNPJ: 94594629/0001-50

Rua Francisco Ferrer, 276 | Bairro Rio Branco

Porto Alegre | CEP 90420-140

Telefone: (51) 3331.8704

Site: www.ici-rs.org.br

E-mail: icirs@ici-rs.org.br

Siga-nos: 

A cartilha abaixo foi desenvolvida pelo ICI 
com o objetivo de conscientizar a comunidade 
para o diagnóstico precoce. O material apresenta 
de uma maneira simples os principais sintomas do 
câncer infantojuvenil.



UNIVERSO 

RECURSOS HUMANOS

VOLUNTARIADO  -  Muito além da 
solidariedade

COLABORATIVO

É com o trabalho em equipe que o Instituto 
consegue atingir seus objetivos, promovendo a 
integração dos funcionários e voluntários em 
eventos como o Integração que aconteceu no início 
do ano em Viamão, assim como a festa de 
confraternização que aconteceu em dezembro. 
Em 2014,  a área de Recursos Humanos 
oportunizou para a equipe de funcionários 
diversas palestras, programas de treinamento, e 
busca em 2015 manter a mesma linha de trabalho 
com feedbacks constantes e treinamentos 
focados por área de atuação. 

O trabalho de motivação com a equipe é 
mantido durante o ano, pois assim como o 
voluntário, o funcionário também interage com o 
paciente e com a família. Além disso, se envolve 

Um dos pilares de atuação do ICI está no seu 
voluntariado. Desde o início, a presença dos 
voluntários tem marcado a importância dessa 
atividade na vida da instituição. O voluntariado 
esteve presente em toda a história do ICI, 
evoluindo com ele e se tornando cada vez mais 
estruturado e eficiente.

Atualmente, a instituição conta com o apoio 
de cerca de 400 voluntários, que se dedicam pelo 
menos três horas por dia, uma vez por semana, no 
período mínimo de 6 meses, mediante a 
assinatura de um termo de adesão, seguindo 
normas e regras do voluntariado do ICI. Eles 

além da sua jornada de trabalho, atuando nos 
eventos e nas diversas ações da Instituição. Em 
2014, fechamos o nosso quadro funcional com 70 
colaboradores. No segundo semestre do ano 
passado, iniciamos o Programa de Cargos e 
Salários através da parceria com um voluntário da 
área. A meta do RH para este ano é finalizar este 
Programa, valorizando ainda mais a equipe efetiva. 

Em 2014 realizamos o total de 110 horas de 
capacitações, com os nossos colaboradores. 

Desenvolvendo talentos

Administrativo
Menor Aprendiz
Estagiários

30Sede 
ICI

Operação
Cobrança 30

Central de
Doações

Cozinheira 1
Casa de

Apoio

Pesquisa Clínica
Pesquisa Básica 5Pesquisa

TotalOnde

Total de colaboradores

Setor

Quadro colaboradores ICI

Centro de 
Apoio Administrativo 4

70

2012

105

140

110

2013 2014

Número de horas:
Capacitações com
os colaboradores
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colaboram com praticamente todas as áreas da 
instituição. Pode-se afirmar que, se o ICI tem 
grandes sonhos, é com o apoio e cada vez mais 
com o profissionalismo do voluntariado que juntos 
temos a missão de “Salvar Vidas”. 

O núcleo  tem como missão Acompanhar
orientar pacientes e familiares em diferentes 

necessidades que surgem durante a internação e 
tratamento. São 7 voluntários atuando dentro da 
área de oncopediatria nos hospitais.

Com 26 voluntários atuantes, este núcleo 
tem fundamental importância no conjunto de 
assistência a pacientes e familiares. Juntos, 
promovem um traba lho de qua l idade e 
organização das doações de al imentos e 
vestuário, encaminhamento das cestas básicas e 
roupas às famílias atendidas. As famílias são 
direcionadas pelo Serviço Social dos hospitais à 
assistente social do ICI, que encaminha ao núcleo 
para atendimento. Ligado diretamente as 
condições socioeconômicas das famílias assistidas 
pelo ICI, segue o demonstrativo dos últimos 3 anos:

Interessados

320

Voluntários efetivados

55
Entrevistas

105

Novos
Voluntários
Março e 
setembro

2014

Monica Jacques
voluntária

“Ser voluntária do ICI é 

doar seu tempo, trabalho e 

talento para a causa.
Existem várias formas 

e oportunidades de ajuda:. 

acredito que, o que define 

bem o meu trabalho no ICI é 

estender a mão para o 

próximo, para quem precisa 

de ajuda. Amo muito o que 
eu faço e não abro mão da minha tarde no 

hospital.”

Núcleos de voluntariado permanente

1. Acompanhar

2. Assistência à Família

2014

568
2013

438
2012

107

2012Assistência

Atendimentos 874

21.277

13.813

1247 1308

28.943 27.875

16.661 15.632

Alimentos (kg)

Vestuário (peças)

2013 2014

Número de horas:
Capacitações com
os voluntários

151 140

210

2012 2013 2014

Corrida pela Vida 2014

VISÃO DE PESSOAS
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O ICI está sempre de portas abertas para 
receber à todos que queiram nos conhecer e 
esclarecer dúvidas. Para atender o grande número 
de visitantes, o núcleo Boas Vindas recepciona 
grupos, empresas, escolas e a comunidade em 
geral para conhecer a instituição e as unidades em 
que está presente. Com 8 voluntários, conheça o 
número de visitas acompanhadas por eles:

3. Boas Vindas

4. Nota Fiscal Gaúcha

2014

596
2013

407
2012

425

O programa estadual Nota Fiscal Gaúcha 
(NFG), que beneficia diversas instituições por meio 
de cadastro de pessoas e indicação de CPF na 
solicitação de nota fiscal, contribuiu para que o ICI 
recebesse ao longo dos anos relevantes recursos 
para a sua manutenção. Até agosto de 2014, 45 
voluntários selecionavam e digitavam notas fiscais 
sem indicação de CPF ao sistema do NFG. Esta 
prática foi  cancelada pelo governo para 
conscientizar o consumidor e estabelecimentos de 
que o fornecimento da nota e documento é 
questão de transparênc ia  e  lega l idade. 
Atualmente, o núcleo atua externamente 
cadastrando e orientando novos usuários do 
programa para que indiquem o ICI como instituição 
beneficiada. Arrecadação do Programa NFG nos 
últimos anos:

2012

R$100
mil

2013

R$109
mil

2014

R$88
mil

Assistência à família

Ação NFG na empresa Dell Computadores

5. Atividades Festivas
O núc leo  d e  at i v idad es  fest i vas  é 

responsável por organizar atividades junto às 
áreas de atendimento aos pacientes e familiares 
no HCPA, GHC e Casa de Apoio, comemorando 
datas festivas. Também promove ações especiais 
como o Almoço Campeiro e mobiliza junto à 
comunidade a realização dos bazares do ICI. 10 
voluntários conduzem este núcleo.

2014

60
2013

56
2012

32
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Almoço Campeiro 2014

6. Oficinas
Para integrar  e  envo lver  as  mães , 

principalmente durante o período de tratamento 
dos seus filhos, o ICI oferece através do núcleo com 
6 voluntários diversas oficinas de artesanato, 
como forma de ocupação e também como 
geração de renda. As atividades são realizadas na 
Casa de Apoio, atendendo as necessidades da 
faixa etária e interesse, proporcionando lazer e 
envolvimento em alguma atividade.

2014

202
2013

216
2012

174

Leni Balejo 
voluntária

“Quando me aposen-

tei decidi ser voluntária. Eu 

p e n s a v a  e m  q u a l 

Instituiçãoiria fazer o trabalho 

voluntário.Meu cunhado teve 

câncer, e a sobrinha dele que 

já faziatrabalho voluntário no 

ICI me indicou. Estou aqui há 

quase cinco anos, amo o 

meu trabalho, me sintogratifi-
cada ao ver o Instituto crescer e no meu núcleo(o-

ficinas) quando chego e a mães estão me 

esperando,isso me faz muito bem!” 

7. Brechó
Tradicional na capital gaúcha, o brechó tem 

data fixa no calendário do ICI. São 12 voluntárias 
que se revezam para conduzir, no último sábado 
de cada mês, um brechó de roupas, calçados e 
acessórios aberto a toda a comunidade. Após o 
recebimento das doações no ICI, o núcleo faz uma 
triagem, direcionando para a  assistência à família 
os itens que serão entregues à pacientes e 
familiares. O restante passa por higienização e 
conserto, quando necessário, antes de chegar ao 
brechó. Para os apreciadores, além de ajudar a 
instituição, promovem o consumo consciente.

2012

R$73
mil

2013

R$54
mil

2014

R$87
mil

Fabio Bernardo
voluntário

"Sou como você, uma 

pessoa com sonhos e projetos 

a  se rem rea l i z ados .  Um 

es tudante ,  t raba lhador  e 

voluntário do ICI, desde agosto 

de 2013. Atuo no ICI junto as 

oncologias pediátricas dos 

Hospitais Clinicas e Conceição 

e em eventos. Sou um dentre 

demais voluntários(as) que 
representam o ICI, e nossas tarefas consistem em dar 

suporte as crianças e seus familiares nas oncologias e 

apoiar o ICI nos eventos (McDiaFeliz Corridas Brechó 

LEÃO ou um simples apoio na sede ou central).  

Sempre desejei realizar um trabalho voluntário, mas 

não imaginava o “quanto especial” um voluntário 

poderia ser diante do “próximo que luta pela vida 

dentro de um hospital”.  Uma palavra, um sorriso, 

alguns minutos à escutar, uma doação... e as ações 

convertem-se em pequeninas injeções de ânimo aos 

que neste momento, encontram-se fragilizados. Você 

abraça a causa e a causa abraça você! Saiba que 

você é muito especial e tem a chance de tornar a 

sociedade mais fraterna! Sou grato pela oportunidade 

de “ser voluntário”, que permite tornar-me mais 

humano a cada dia." 

VISÃO DE PESSOAS
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DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

No decorrer do ano de 2014, muitos sonhos 
deixaram de fazer parte de projetos futuros para 
se  tornar  rea l idad e no  IC I .  At ravés  do 
relacionamento com parceiros, novas alianças 
para  a  captação de  recursos  e  com o 
engajamento de todos os segmentos da 
sociedade, foi possível concretizar desafios que há 
muitos anos faziam parte do planejamento da 
Instituição.

Através do IPGM (Instituto de 

Pesquisas Gianelli Martins) nosso 

presidente recebeu em 22 de agosto 

uma homenagem e reconhecimento 

público pelo trabalho dedicado a nossa 

comunidade na luta pelo câncer 

infantojuvenil junto ao ICI. 

O Instituto de Desenvolvimento 

do Fornecedor (IDF-RS) premiou o ICI 

em novembro de 2014, com o 

certificado de Fornecedor Consciente 

na categoria Responsabilidade Social 

para o projeto “Programa Diagnóstico 

Precoce”

O descerramento da pedra fundamental no 
dia 15 de abril, marco que deu início às obras do 
Centro Integrado de Apoio, foi a mais relevante 
conquista do ano. Este projeto angariou 70% dos 
recursos através de campanhas, eventos e 
doações por mais de 9 anos. Com o início das 
obras, novas e importantes parcerias foram 

Desde então, o ICI já vem ampliando os serviços prestados, o 
que permitiu outra importante parceria firmada nesse ano. Em 
novembro foi assinado o convênio entre o ICI e o GHC (Grupo 
Hospitalar Conceição), objetivando desenvolver projetos e ações 
em rede na busca contínua da melhora dos índices de cura e da 
qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. 

 Repleto de bons resultados, 2014 encerrou com mais uma 
conexão fundamental. O ICI foi aprovado junto ao Ministério da 
Saúde para incluir e implantar projetos de pesquisa através do 
PRONON (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica). O 
programa será um importante canal de captação de recursos 
através da Lei de Incentivo, que permite a dedução fiscal de 
doações feitas por pessoas físicas e jurídicas. 

articuladas para que, no final de 2015, possa ser entregue à 
sociedade um espaço integrado e de referência no combate ao 
câncer infantojuvenil.

Engajamento

Início das obras do Centro Integrado de Apoio

Ampliação do atendimento

Reconhecimento PúblicoReconhecimento PúblicoReconhecimento Público

Fornecedor ConscienteFornecedor ConscienteFornecedor Consciente

Projetos em Pesquisa de abrangência nacional
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Comunicação Integrada
A boa comunicação com o púb l ico 

beneficiário e com nossos parceiros faz parte dos 
objetivos institucionais do ICI. Através de diversas 
plataformas de comunicação, integradas a uma 
agência de publicidade e a uma agência de 
assessoria de imprensa, o ICI consolida a sua 
imagem junto à sociedade,  ampl iando e 
melhorando estratégias ano após ano.

Informar, sensibilizar e mobilizar em prol da 
causa do câncer infantojuvenil foram as principais 
metas da área de comunicação em 2014, 
tornando a marca Instituto do Câncer Infantil uma 
das mais divulgadas e compartilhadas no âmbito 
do Terceiro Setor. 

Por meio do plano de ações ao longo do ano, 
o núcleo de comunicação do ICI operacionaliza e 
executa internamente estratégias para cada 
ação, mobilizando pessoas e captando recursos 
para a efetivação do planejamento.Todos os 
esforços se tornam viáveis com o apoio das 
agências para o desenvolvimento criativo de 
campanhas e com a divulgação na imprensa.

O Núcleo de Comunicação é responsável 
pela geração de conteúdo para todos os canais e 
mídias, pela produção de materiais institucionais 
internos e externos, pela busca de apoiadores e 
por viabilizar em menor tempo as informações 

relacionadas ao que acontece na instituição. O 
setor também agrega a área de mobilização 
social, que operacionaliza ações e eventos do ICI.

Há quase 2 anos a agência Brívia doa ao ICI 
toda a sua expertise em criação e tecnologia 
relacionadas ao desenvolvimento de marcas. 
Entre os principais trabalhos produzidos pela Brívia 
em 2014 estão: a padronização e implementação 
do manual da marca, o desenvolvimento do portal, 
material online para as redes sociais e criação das 
principais campanhas e eventos. Em números, 
foram doadas 2 mi l  horas de cr iação e 
desenvolvimento, o que representa ao ICI uma 
economia de R$ 190 mil.

Nos últimos 3 anos, a assessoria de 
imprensa Martha Becker contribuiu de forma 
muito significativa ao ICI. Sem esta parceria não 
seria possível garantir tamanho espaço nas mídias 
externas de comunicação, tão pouco os espaços 
gratuitos disponibilizados pela imprensa. O 
compromisso da instituição e o trabalho 
desenvolvido pela equipe Martha Becker 
permitem que a cada ano esta união alavanque 
ainda mais os resultados e avanços do ICI.

1. Comunicação Institucional

1.1 Aliados Fundamentais 
Brívia Digital Branding Co

Martha Becker Comunicação Corporativa 

"O Instituto para nós é um caso de amor 

ao primeiro contato. Nos  apaixonamos 

pela causa desde a primeira visita e nos 

envolvemos profundamente. Temos 

muito orgulho em participar desta 

história e nos dedicamos a cada 

detalhe. Desde o primeiro trabalho, até 

as discussões mais estratégicas de 

posicionamento, nos sentimos fazendo 

p a r t e  d e  u m  g r a n d e  p r o j e t o . 

Agradecemos às pessoas maravilhosas 

do ICI que nos deram a oportunidade de 

somar nesta causa". 

“É uma satisfação poder contribuir, 

através da comunicação, para que mais 

pessoas conheçam, entendam e 

apoiem este importante e lindo trabalho 

do Instituto do Câncer Infantil” 

Marcio Coelho
CEO da Brivia

Martha Becker
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1.2 Canais de Comunicação

Em 2014, a atuação da assessoria de 
imprensa expandiu ainda mais em relação ao ano 
anterior, consolidando o ICI como referência nos 
serviços prestados ao paciente com câncer 
infantojuvenil no estado.  De forma espontânea e 
gratuita, o ICI obteve grande presença na 
imprensa. Se o espaço que o Instituto ocupou 
editorialmente (reportagens e artigos) em jornais, 
revistas, rádios, sites e TVs neste ano fosse pago, o 
total seria:

 Muitos parceiros disponibilizaram seus 
espaços neste ano para que as campanhas do ICI 
fossem divulgadas ao público. A campanha da 21ª 
Corrida pela Vida de Porto Alegre, com o mote 
“Grandeza não é uma questão de tamanho. É de 
Coragem”, desenvolvida pela agência Brívia, 
garantiu a maior participação em veículos 
publicitários ao longo do ano. Outras campanhas 
institucionais também ganharam espaço:

Imprensa

Publicidade

Busdoor - Turistur 

Anúncio saco de pão - Mega Pão 

Revistas

Relógios / termômetros de rua - Ativa

Revista ConsumidorRevista ImóvelClass

R$ 1.833.890,00

Releases
enviados

72
Inserções

311
Números 

2014

AJUDE A SALVAR MAIS VIDASAJUDE A SALVAR MAIS VIDASAJUDE A SALVAR MAIS VIDAS

Rua Francisco Ferrer, 276 | Rio Branco | Porto Alegre | RS 
Fone: 51 3331-8704 | www.ici-rs.org.br - icirs@ici-rs.org.br

Doe através do FUNCRIANÇA e tenha 
dedução no seu imposto de renda

Portal e Redes Sociais
 O IC I  acred i ta  que d isseminar  as 

informações através de ferramentas no ambiente 
virtual é a maneira mais rápida para manter o 
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 Em 2014, o ICI colocou no ar um novo canal 
de comunicação, o TV Coragem. Através da 
ferramenta Youtube, pretende-se levar ao público 
matérias relacionadas à ações internas ou 
eventos que não recebam apoio da imprensa. 
Também está em desenvolvimento um espaço 
para notícias no site e um novo modelo para o 
boletim informativo para o público externo.

 Entendemos que para a comunicação ser 
efetiva precisamos alinhar primeiramente com o 
público interno os propósitos institucionais. Para 
i sso ,  ampl iamos em 2014 os  cana is  de 
comunicação direta com o colaborador. Através 
de e-mail marketing, cartazes e ações de 
integração, a informação chega em primeira mão 
à todas as unidades onde o ICI está presente. A 
comunicação interna também é responsável pelo 
Boletim Informativo, um documento eletrônico 
trimestral que leva à todos os voluntários do ICI os 
principais acontecimentos do período.

Em expansãoEm expansãoEm expansãoFacebook:

Linkedin:

Youtube:

Comunicação Interna

Boletim 
Informativo

Convite Ação Dia da Mulher

contato e a aproximação com o seu público. No 
novo portal (site) que está disponívelhá pouco 
mais de um ano, o ICImantémas informações 
permanentes, como a descrição institucional e os 
serviços oferecidos, por exemplo, bem como 
formas de contato para ajudar a instituição.
Nas redes sociais, o desempenho da instituição 
como marca foi ainda maior. Novas estratégias 
quanto ao conteúdo, trocas dinâmicas de 
informações com apoiadores e compartilhamento 
rápido por meio de seguidores aumentaram a 
visibilidade online do ICI em mais de 200%. 
Atualmente a rede Facebook é meio mais forte 
para integrar o público e sensibilizar para a causa.
Acompanhe:

Instagram: Twitter:

Visualizações

109.450

2013

12.476

2014

44.907 =

Portal / Site ICI 

Curtidas Facebook

crescimento
de

260%

Instituto do Câncer Infantil do RS
Maio/Junho 2014 11ª Edição

Boletim Online Inform@tivo

Boletim Informativo | ICI-RS | 01

Jantar Anual ICI colore noite no Leopoldina Juvenil

A noite de 29 de maio foi marcada pela magia das cores, em mais um jantar anual realizado 

pelo Instituto do Câncer Infantil, no Leopoldina Juvenil. Tendo como tema, este ano, “Além do Arco 

Íris – o caminho ganha novas cores quando o percorremos juntos”, o evento teve a participação de 

diversas pessoas que se unem em prol da causa. As cores possuem diversos significados, e no ICI 

elas representam o amor, a esperança, a fé e a coragem das crianças e adolescentes que lutam 

cada dia pela vida.

A abertura do evento foi ao som da música “Somewhere Over theRainbow”, com a participação 

especial de Angélica Baumont, Clarissa Baumont e Fábio Kremer. O diretor presidente Algemir 

Brunetto e o Diretor do Conselho Administrativo Lauro Quadros, receberam os mais de 580 

convidados em uma noite repleta de muito brilho e cor, preparada especialmente para encantar os 

presentes. 

O evento contou com o apoio da  Pati Leivas e da Rejane Brum, e o cardápio do Chef Cláudio 

Solano. No inicio da festa a animação ficou por conta do comunicador Alexandre Fetter, que deu 

lugar para a apresentação mais esperada da noite: o show da Banda Dublê que contagiou todos com 

diferentes ritmos e coreografias que fizeram todos dançar. Para encerrar o Dj Miltinho Talaveira 

assumiu a mesa de som e finalizou a noite.

Agradecemos aos 34 anfitriões e seus convidados, aos apoiadores, aos parceiros, aos 

voluntários e a equipe de colaboradores que fizeram com que o nosso jantar se tornasse mais uma 

vez um sucesso. 
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Parceiros:
Aro Mineração
Savarauto
Sicredi
Rejane Brum
Paty Leivas

2. Mobilização Social

 Mobilizar e sensibilizar pessoas para engajar 
à causa é um dos nossos desafios diários. Quase 
todo o conteúdo gerado na comunicação parte, 
originalmente, de ações e eventos desenvolvidos 
pela área de comunicação segmentada pela 
mobilização social. Com cooperação das agências, 
do voluntariado, de multiplicadores e de empresas 
apoiadoras, o ICI tem pelo menos 10 eventos 
oficiais durante o ano. Além de envolver a 
comunidade, os eventos têm por objetivo captar 
recursos para a manutenção da Instituição.

 Com o tema “Além do Arco-íris – o caminho 
ganha cores quando percorremos juntos”, o ICI 
coloriu a noite do dia 29 de maio no clube 
Leopoldina Juvenil. Sendo um importante e 
tradicional evento da instituição, o jantar anual é 
um acontecimento social, encontro de formadores 
d e  op in ião ,  imprensa ,  c o laboradores  e 
empresários em uma noite de solidariedade e  
engajamento à causa do câncer infantojuvenil. 
Foram 34 anfitriões e quase 400 convidados 
recepcionados no salão nobre do clube ao som de 
“Somewhere Over the Rainbow”, tema da 
instituição.

 Entre as atrações, durante o jantar 
gastronômico do chef Cláudio Solano, os 
cerimonialistas Cris Silva, Dani Salet, Rodaika e 
DoErre apresentaram os resultados, novos 
projetos do ICI e o vídeo Institucional “O Amanhã 
Colorido”, que foi desenvolvido em conjunto com a 
Banda Cidadão Quem e-Frame e as produtoras  e 
MusicCollege. A Presidência e Diretoria da 
instituição também agradeceram a comunidade 
pela contribuição à causa.  O entretenimento ficou 
por conta da  e  Banda Dublê DJ's Alexandre Fetter
e . Além do ICI, assinam também Miltinho Talaveira
este evento, as apoiadoras Pati Leivas, Rejane 
Brum (decoradora), entre outras empresas 
patrocinadoras.

 Em 2014, o Instituto do Câncer Infantil 
chegou a 20ª edição da campanha que mais 
arrecada recursos, o McDia Feliz. Como instituição 
local beneficiada pelo coordenador da campanha, 
o Instituto Ronald McDonald, o ICI realiza em Porto 
Alegre e em outras (8) cidades do RS, junto aos 
restaurantes McDonald's, o evento anual que 
reverte toda a receita obtida com a venda de 
sanduiches Big Mac para o desenvolvimento da 
instituição. Há 8 anos todos os recursos são 
destinados à construção do Centro Integrado de 
Apoio.

Neste ano, o evento aconteceu no dia 30 de 
agosto, com abertura oficial no restaurante 
McDonald's 24h da Rua Silva Só. Em paralelo, 
outras 31 lojas deram início as festividades para 
receber a comunidade e multiplicar a ação do dia. 
A campanha que teve o mote “Que bom que você 
veio”engajou mais de 400 voluntários, inúmeros 
parceiros, colaboradores do McDonald's e 
milhares de pessoas que aderiram ao desafio de 
superar o ano anterior.

Todo o planejamento estratégico da 
campanha é desenvolvido pela instituição a partir 
do tema e das regras determinadas pelo Instituto 
Ronald McDonald. Assim, ações e eventos são 
realizados antes do dia oficial para que todos os 
esforços façam parte de uma gincana entre 
instituições. Em 2014, o ICI garantiu pela primeira 
vez, entre 57 instituições, o 1º lugarna gincana, 
trazendo além do resultado da campanha, um 
valor adicional de 27,5 mil reais para a instituição.

2.1 Eventos Oficiais
Jantar Anual - 8ª edição

McDia Feliz - 20ª edição 
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Valor arrecadado: R$ 468.573,57 
Tiquetes antecipados: 27.027 
Big Mac’s vendidos: 21.219
Venda de produto: R$ 36.076,90

Corrida pela Vida de Porto Alegre - 21ª edição 

Corrida pela Vida de Gramado - 17ª edição 

Em sua 21ª Edição, a Corrida pela Vida 
reuniu milhares de pessoas em prol da causa do 
câncer infantojuvenil no dia 16 de novembro de 
2014. Há três anos, o tradicional evento que 
promovia uma caminhada foi reformulado, e 
atualmente tem 3 modalidades: caminhada de 
3km e corr ida competit iva de 5 e 10km, 
coordenada pelo Clube dos Corredores de Porto 
Alegre (CORPA). O encontro aconteceu no circuito 
Barra Shopping Sul e contou com o apoio de mais 
de 130 voluntários, 10 parceiros patrocinadores e 
mais de 50 fornecedores.

Marcada pela emoção e superação, a 
Corrida pela Vida da cidade de Gramado é acima 
de tudo uma Jornada de Gratidão. Na sua 17ª 
edição, o evento teve início na noite de 26 de 
setembro, com uma equipe de 10 atletas saindo da 
Oncologia Pediátrica do HCPA e percorrendo mais 
de 140 km até a cidade de Gramado em 
revezamento. A cerimônia de abertura foi 
marcada pelo acendimento de uma tocha que 
simboliza a cura, e carregada pelos atletas 
durante todo o percurso.

Patrocinadores e apoiadores:
Cyrela Goldsztein
Sicredi União Metropolitana
Isabela Alimentos
Tramontina
Uniagro
Vonpar
Brívia Digital
Café 3 Corações
Noogle 
Corsan

Patrocinadores:
Sierra Moveis
Famastil
Prat-k
Floribal

O engajamento da comunidade para a 
corrida começou muito antes do dia 16, com o 
lançamento das camisetas e inscrições no McDia 
Feliz, e se estendendo até o final do ano com mais 
3 caminhadas em cidades do estado: Gravataí, 
Erechim e Encruzi lhada do Sul .  Todas as 
expectativas em relação à 2013 foram superadas 
e o crescimento em números gerais foi de 87%, 
com mais 30 mil camisetas adquiridas para a 
caminhada e 1.300 atletas inscritos para a corrida 
competitiva.

As cores vibrantes das camisetas, o slogan 
“Grandeza não é uma questão de tamanho. É de 
coragem”, a luta da pequena Lulu contra a 
Leucemia, a garota propaganda desta edição e a 
confiança de muitas pessoas e entidades foram os 
principais motivos para alcançar estes resultados. 
A Corrida pela Vida é um evento que há muitos 
anos simboliza a solidariedade, a saúde, a 
qualidade de vida e principalmente um abraço 
coletivo a causa. Em Porto Alegre, a estimativa de 

público presente foi de 6 mil pessoas no evento e 
mais de 3 mil nas demais cidades. 
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Café no Bule
Sermed
Hotel Serra Azul
Noogle
Turistur
Kurotel
Chocolate Lugano

Com o objetivo de homenagear pessoas 
queridas que enfrentaram ou enfrentam o câncer 
infanto juvenil, a segunda etapa da Corrida 
aconteceu no entorno do Lago Joaquina Rita Bier 
d e  G r a m a d o ,  o n d e  d i f e r e nt e s  g r u p o s 
representam o homenageado. Na chegada alo 
local, os atletas são recebidos pelos grupos para 
acender a pira que fica no centro do lago. Até o 
entardecer, todos os participantes caminham no 
entorno e encerram o evento no final do dia com 
u m a  l a m p a r i n a  q u e  l e v a  o  n o m e  d o s 
homenageados. Acesas, iluminaram o lago e 
emocionaram a todos.

Anualmente o ICI organiza dois bazares já 
tradicionais na capital: o Bazar Dia das Mães e o 
Bazar de Natal. Mais de 100 artesãos se reúnem 
para apresentar e comercializar os seus trabalhos, 
contribuindo com 10% do valor arrecadado para a 
instituição. Em 2014, o clube Sociedade Libanesa 
foi o principal parceiro para a realização destes 
eventos.

Integração
Almoço Campeiro
Cerimônia de Posse
Confraternização de Final de Ano

Todos os anos, na segunda semana de 
dezembro, o ICI prepara uma grande festa para 
receber pacientes, ex-pacientes e seus familiares 
oriundos de todo o estado. Esperado com muita 
expectativa pelos convidados, o Natal da Coragem 
é um importante momento de confraternização, 
amizade e troca de carinho com todos aqueles que 
representam a razão da nossa existência. 

Nesta festa, os convidados chegam bem 
cedo pela manhã e desfrutam de um dia cheio de 
atividades, até que no final da tarde o Papai Noel e 
Leão da Coragem se juntam a todos para entregar 
os presentes de Natal. Nosso Papai Noel é um ex-
paciente que superou a doença e hoje leva alegria 
e sorrisos para aqueles que estão na mesma luta 
em que ele esteve um dia. O evento acontece no 
espaço cedido pela ASHCLIN, Associação de 
Servidores do HCPA.

Bazares - artesanato em prol da vida

Natal da Coragem - o grande abraço 2.2 Eventos de integração realizados em 2014
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2.3 Eventos compartilhados com parceiros

1º Dançando pela Vida: organizado pelo 
Studio Fernando Campani, a cidade de Atlântida 
no RS recebeu a primeira edição desta ação. Além 
de reunir várias pessoas para a prática da dança, 
também foi realizada uma ação ecológica, 
mobilizando a todos para recolher o lixo na orla da 
praia. 

1ª feijoada pela vida: as idealizadoras da 
ação Adriane Laste, Georgia Oliczewski e Norma 
Mariath mobilizaram mais de 150 pessoas no dia 
23 de agosto para a 1ª Feijoada pela Vida em prol 
do ICI, no espaço Cult Pub em Porto Alegre. 

2.4 Ações que beneficiam

Nos dias em que aconteceram os jogos da 
Copa do Mundo no Estádio Beira Rio em Porto 
Alegre (15, 18, 22, 25 e 30 de junho), o ICI participou 
do Caminho do Gol. O espaço disponibilizado pela 
Prefeitura teve como objetivo receber torcedores 
de diversas nacionalidades num percurso de 3,5 
km, na Avenida Borges de Medeiros. Muitas 
atividades foram realizadas e o ICI, além de levar o 
Leão da Corageme os carros temáticos da 
Penélope e do Batman, também levou voluntários 
bilíngues para atender visitantes e levar a causa 
pelo mundo. Para esta ação foram produzidas 
bandanas nas cores da bandeira brasileira.

Nosso estado é marcado no futebol por dois 
grandes times, o Grêmio e o Internacional. Nos dias 
15 e 16 de maio, jogadores dos dois times visitaram 
a Oncologia do HCPA levando muita alegria e 
sorrisos aos pacientes e familiares. Foram 
entregues para cada pequeno torcedor produtos 
relacionados aos times e brinquedos. Os jogadores 
também aproveitaram para contar histórias, 
brincar e cantar. As visitas tiveram a colaboração 
do Grupo Ser Humano é Ser Criança.

Visita do ciclista inglês Andy na Onco
Exposição Itinerante
Blitz Verão Concepa 
Circuito pela Vida Rádio Gaúcha 

Folião Solidário – HCPA
Atleta de Coragem 
Desfile Spezzato
Guri de Uruguaiana no Teatro São Pedro
Festa de Rua no BomFim / Comunidade 

Judaica 
Feira de Negócios AGQ – Gramado

A pequena Lu ísa  F incato ,  também 
protagonista da 21ª Corrida pela Vida, lançou um 
livro no dia 18 de outubro no espaço Tea Shop no 
Shopping Iguatemi. Lulu, como é conhecida, 
distribuiu inúmeros autógrafos no livro “Lulu das 
Plaquetas”, organizado pelos pais Denise Fincato e 
Fábio Proença,trazendo relatos sobre a luta da 
Lu lu  contra a Leucemia .  O va lor  de R$ 
12.440,00arrecadado com a venda dos livros foi 
revertida integralmente para o ICI.

ICI presente na Copa do Mundo do Brasil

Esportistas visitam a Oncologia do HCPA

Outras ações independentes ou realizadas com
parceiros:

Sessão de autógrafos - Lulu das Plaquetas
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Materiais informativos, palestras relacionadas e 
blitz em parques foram realizados para sensibilizar 
a sociedade. Também foram entregues mais de 20 
mil laços de fita dourada, símbolo da campanha.

Centro Integrado de Apoio: ao longo do ano, 
todos as iniciativas tiveram como propósito 
angariar recursos para a conclusão da obra. Duas 
campanhas principais foram direcionadas 
exclusivamente para este fim. Dois encartes de 
boletos com valor livre foram encartados em dois 
importantes jornais, Zero Hora e Jornal do 
Comércio, com tiragem total em torno de 200 mil 
unidades. Outra estratégia lançada e ainda 
vigenteé a “Campanha dos 100 – Grave seu nome”. 
Através da doação de R$ 100,00 o doador poderá 
gravar o seu nome em uma das paredes do novo 
Centro Integrado de Apoio.

Outras campanhas realizadas com o apoio de 

empresas e da comunidade: arrecadação de material 
escolar, doces páscoa, produtos da cesta básica e 
brinquedos para o dia das crianças e Natal da 
Coragem.

Campanha Safira Jóias
Visita Armando Babaioff – Ator Global
Troca Solidária – Shopping Rua da Praia
Restaurante Week
Min icraques do Brasi l  –  De Br ito 

Propaganda
Campanha Bom Vizinho McDonald's
Eu Curto Eu Corto
Férias Solidárias Shopping Total
Tricoteiras – Gurias do Tricô
Naninhas do Bem
Visita do BOE na Onco
Bola dos Sonhos Hyundai
Feira do Livro POA – Livro da Lulu
Bazar MMartan
Batismo Salgado da Trópico
StarWars na Onco
Outubro Rosa no ICI
Bem Estar Zona Sul
Caminhada Todos Contra a Pedofilia – 

Programa Visão Social
 Aniversário Galpão Crioulo
Campanha Pizza Hut

2.5 Campanhas

Troca Solidária: Com o objetivo de receber 
doações de alimentos para complementar o 
banco do núcleo de Assistência à Família, o ICI 
promoveu a ação de troca de camisetas de 
edições anteriores da Corrida pela Vida em troca 

de produtos de higiene, limpeza e alimentos, 
durante 3 dias no Shopping Rua da Praia em Porto 
Alegre. Mais de 500 itens foram arrecadados.

Banco de Perucas: com crescente demanda 
para a doação de cabelos, o ICI decidiu em 2014 
por montar um banco próprio de perucas. Apoiado 
por diversos apoiadores como o HCPA, a HD 
Perucas, a Marry Perucas, a Ong Cabelaço, o Blog 
Além do Cabelo, o Studio F72, o Grupo Ser 
Humano é Ser Criança, a anfitriã Cris Silva e 
diversos cabelereiros, o projeto teve como marco 
inicial o evento #EuCurto #EuCorto no dia 20 de 
julho, dia do Amigo, no Shopping Total. Centenas de 
pessoas cortaram e doaram suas mechas no local. 
No decorrer do ano O ICI recebeu milhares de 
mechas de todo o estado e já entregou 8 perucas 
de cabelos aos pacientes do HCPA, através da Ong 
Cabelaço, parceira na produção de perucas. 
Também montou um banco com mais de 30 
unidades de perucas sintéticas doadas pela 
comunidade e higienizadas pela HD Perucas. Este 
projeto foi responsável por aproximar mais 
pessoas e levar o ICI para todo o estado.

Novembro Dourado: todos os anos, o dia 23 de 
novembro é marcado pelo Dia Nacional de 
Combate ao Câncer Infantojuveni l .  O IC I 
desenvolve durante todo o mês a campanha 
Novembro Dourado reunindo ações que provam a 
conscientização pelo Diagnóstico Precoce. 
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NOSSOS 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Central de Doações – o alicerce da 
sustentação 

Resultados 2014

Cidades Contatadas

Perspectiva de crescimento em 2015 

RESULTADOS

A sustentabilidade financeira do Instituto do 
Câncer Infantil provém do engajamento de 
pessoas físicas e jurídicas que contribuem através 
de várias formas de doação. Em razão disso, o ICI 
faz uso de diversas estratégias para captar 
recursos e garantir a perenidade da instituição 
com uma gestão eficiente e eficaz, buscando 
assegurar a saúde de crianças e adolescentes 
com câncer.  

Implantada em 2008, a Central de Doações 
(CD), tem como objetivo principal apresentar o 
Instituto do Câncer Infantil para a comunidade, 
desenvolvendo o espírito de solidariedade e apoio 
à causa. O engajamento da equipe de operações e 
o apoio recebido dos doadores, nos permitiu em 
2014, através da CD angariar mais de 50% dos 
recursos destinados a manutenção do ICI.

Atualmente, a CD está alocada no Centro de 
Apoio. Neste espaço, a operação conta com 25 
p o s i ç õ e s :  S u p e r v i s o r ( a )  d e  O p e r a ç ã o , 
Supervisor(a) de Cobrança e Auxiliares de 
Cobrança.

Campanhas realizadas:  McDia Feliz, Corrida 
Pela Vida, Dia das Crianças e Natal da Coragem

Em 2014, foram contatadas 96 cidades, 
todas do Rio Grande do Sul. Através de algumas 
indicações que ocorreram neste período, 
contamos com doadores em quatro Estados, 
como: , ,Espírito Santo Rio Grande do Norte Santa   
Catarina e São Paulo.

Divulgar para as demais cidades do Rio 
Grande do Sul e expandir o trabalho realizado pela 
instituição, buscando a prospecção de novos 
doadores. 

Número de doadores ATIVOS  19.677 
Número de NOVOS doadores 2.618 
Valor médio das doações 

Total arrecadado no ano  

R$ 26,09 
R$ 3.088.563,11

Central de doações

Doação PJ e PF

McDia Feliz

Corrida pela Vida

Eventos diversos

Nota Fiscal Gaúcha

Conselho Municipal

ICI Shop

53%
 

17%
 

8%

9%

2%
2% 2%

1%

6%

Projetos de Pesquisas 
Científica



Relatório dos auditores independentes sobre as 
demostrações contábeis

Ao
Conselho Diretor do
INSTITUTO DO CÂNCER  INFANTIL DO RIO GRANDE DO SUL
Porto Alegre - RS

Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO DO CÂNCER 
INFANTIL DO RIO GRANDE DO SUL, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 

demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
r iscos de d istorção re levante nas demonstrações contábeis , 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira do INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL DO RIO GRANDE 
DO SUL em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Porto Alegre, RS, 02 de abril de 2015

MOORE STEPHENS PRIME
AUDITORES E CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES
CRC RS N° 4.316
CVM Nº 10.510 

Sérgio L. Fioravanti
Contador CRC RS 48.601
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Demonstrativos FinanceirosDemonstrativos FinanceirosDemonstrativos Financeiros
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro  

(Valores expressos em reais um)

2014Notas 2013

CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa 743.800 69.404 

Aplicações Financeiras 5

4

3.739.280 5.814.880  

Estoques
CMDCA - Funcriança

6
14

129.907 
75.681 

100.278  
378.406 

Outros Créditos 33.684 24.291 

A T I V O

4.722.352 6.387.259  

NÃO CIRCULANTE

   Depósitos Judiciais

7

10

8

Imobilizado

9.142 -

7.073.455 3.633.714 

Intangível 1.863 2.223 

 7.084.460  3.635.937 

TOTAL DO ATIVO 11.806.812 10.023.196 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2014Notas 2013

CIRCULANTE

Contas a Pagar 9 85.585 83.534

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais 193.767 168.890

Obrigações Tributárias

Provisões para Contingências

11.528

22.500

609.249

12.636

14.000

P A S S I V O 

         

      

        

   

                   

7Ajuste de Avaliação Patrimonial (CPC 27) 1.911.836 1.959.964

Superávit (Déficit) Acumulados - 246.897

Superávit do Exercício 768.470 -

6.170.322 5.449.980

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.806.812 10.023.196

Subvenção Convênio Mc Dia Feliz 

Subvenção Pronon/Pronas/PCD

Subvenção Projeto Diagnóstico Precoce

11

12

13

14

10
4.520.620

17.115

3.866.686
    

 

    

              

 

Subvenção CMDCA - Funcriança 176.126 427.470

-

-

5.636.490 4.573.216

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social 3.490.016 3.243.11915

 

 

  

 



           
 Descrição  

  
Patrimônio 

Social  

 
 
Reserva de 
doações e 

subvenções  

 
 

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial  

 
 

Superávits 
(Déficits) 

Acumulados  

 
 Total  

     

            Saldos em 31 de dezembro de 2012  
 

      2.582.778  
 

       2.666.313  
 

         2.008.093  
 

        660.861  
 

          7.918.045  

            Transferência para o Patrimônio Social  
 

           660.861  
   

                      -    
 

        (660.861) 
 

                       -    
 Transferência para Reserva de Doações e    

Subvenções  
 

                (520)  
 

       (2.666.313) 
 

                      -    
 

                  -    
 

        (2.666.833) 
 Realização Custo Atribuído-Depreciação  

 
                   -     

 
                   -    

 
              (48.129) 

 
           48.129  

 
                       -    

 Superávit  do Exercício   
 

                   -     
 

                   -    
 

                      -    
 

         198.768  
 

             198.768  

 Saldos em 31 de dezembro de 2013  
 

      3.243.119  
 

                   -    
 

         1.959.964  
 

        246.897  
 

          5.449.980  

            Transferência para o Patrimônio Social  
 

           246.897  
 

                   -    
 

                      -    
 

        (246.897) 
 

                       -    
 Superávit  do Exercício   

 
                   -     

 
                   -    

 
                      -    

 
         720.342  

 
             720.342  

 Realização Custo Atribuído-Depreciação  
 

                   -     
 

                   -    
 

              (48.128) 
 

           48.128  
 

                       -    

 
Saldos em 31 de dezembro de 2014 

       
3.490.016 

                    
-
             

1.911.836 
         

768.470 
           

6.170.322 
 

Demonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro  

(Valores expressos em reais um)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas 2014 2013

RECEITAS SOCIAIS
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA
Mercadorias 427.793 346.428 
Moeda Corrente 356.630 646.741 

  
                

784.423 

 
 

               

993.169 
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA

 
    

Mercadorias

  
                   

70.781 

 
 

                 

327.298 
Moeda Corrente

 
  

                  

115.726 

 
 

                 

125.175 

  
                

186.507 

 
 

               

452.473 
CENTRAL DE DOAÇÕES

 
    

Boleto Bancário

 
  

                  

117.298 

 
 

                 

502.947 
Moeda Corrente

 
  

               

2.971.317 

 
 

              

2.663.389   
             

3.088.615 

 
 

            

3.166.336 
RECEITAS COM EVENTOS E PROJETOS

 
    

Nota Solidária

 

16

 
 
                   

88.633 

 
 

                 

109.480 
Projeto Funcriança

 

16

 
 
                  

351.789 

 
 

                   

48.312 
Eventos e Projetos Diversos

 
  

                  
890.063 

 
 

                 
694.006 

  
             

1.330.485 
 

 
               

851.798 
OUTRAS RECEITAS

 
    Outras Receitas 
  

                   87.356  
 

                   76.483 

  
                  87.356  

 
                 76.483 

    
TOTAL DE RECEITAS

 
  

             
5.477.386 

 
 

            
5.540.259 

    
DESPESAS 

    

Casa de Apoio

 

17

 
 

                  

(32.847)

 
 

                 

(27.062)
Central de Doações

 
  

             

(1.391.590)

 
 

             

(2.099.792)
Centro de Apoio

 

17

 
 

             

(1.163.387)

 
 

             

(1.100.008)
Centro Integrado

 
  

                    

(7.108)

 
 

              

-
Depreciação 

 
  

                

(207.216)

 
 

               

(194.568)
Eventos e Projetos Diversos

 
  

                

(841.114)

 
 

               

(625.675)
Gratuidades Diretas

 

17

 
 

 

(603.118)

 
 

(528.362)
Projetos de Pesquisas

 

17

 
 

                

(490.977)

 
 

               

(521.698)
Projeto Serviço de Oncologia Pediátrica

 

17

 
 

                  

(23.849)

 
 

                 

(99.908)
Tributárias

  
                  

(42.831)

 
 

                 

(84.859)

  
           

(4.804.037)

 
 

          

(5.281.932)

    

TOTAL DE DESPESAS

            

(4.804.037)

           

(5.281.932)

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 46.993 (59.559)

Despesas financeiras (191.087) (201.936)
Receitas financeiras 238.080 142.377 

Superávit Líquido do Exercício 720.342 198.768 
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Demonstração do Superávit (Déficit) em 31 de dezembro Demonstração do Superávit (Déficit) em 31 de dezembro Demonstração do Superávit (Déficit) em 31 de dezembro 
(Valores expressos em reais um)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro 
(Valores expressos em reais um)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Método Indireto

2014 2013

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

   

Superávit Líquido do Exercício

 
 

720.342 

 
 

                 

198.768 

   

Ajustes por:

   

Depreciação e amor�zação

 
 

207.216 

 
 
                 

194.568 

Geração bruta (Consumo) de caixa

 
 

              

927.558 

 
 

               

393.336 

   

Variação em a�vos e passivos

 
   

(Aumento) redução em estoques

 
 

 

(29.630)

 
 
                      

(525)

(Aumento) redução em CMDCA -

 

Funcriança

 
 

                

302.725 

 
 
                   

49.064 

(Aumento) redução em outros créditos

 
 

                  

(9.393)

 
 

              

7.756 

(Aumento) redução em depósitos judiciais

 
 

                  

(9.142)

 
 

                         

-

Aumento (redução) em contas a pagar

 
 

                   

2.051 

 
 (13.252)

Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e encargos sociais
 

 
                  

24.877 
 

 (21.949)

Aumento (redução) em obrigações tributárias
 

 
                  

(1.108)
 

 
                    

1.677 

Aumento (redução) em provisões trabalhistas 
 

                   8.500  
 

                         -

Aumento (redução) em subvenção Pronon/Pronas/PCD 
 

                609.249  
 

                         -

Aumento (redução) em subvenção Projeto Diagnós�co Precoce
 

 
                  

17.115 
 

 
                         

-

Aumento (redução) em subvenção CMDCA -

 

Funcriança

 
 

              

(251.344)

 
 

                         

-

Caixa proveniente das operações

 
 

              

663.900 

 
 

                 

22.771 

   

Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) a�vidades operacionais

 
 

           

1.591.458 

 
 

               

416.107 

   

Fluxo de caixa das a�vidades de inves�mento

 
   

Aquisição de a�vo Imobilizado

 
 

 

(3.646.597)

 
 

(388.628)

Caixa líquido usado nas a�vidades de inves�mento

 
 

         

(3.646.597)

 
 

             

(388.628)

   

Fluxo de caixa das a�vidades de financiamento

 
   

Subvenções Convênio MC Dia Feliz 

                 

653.934 

                  

698.895 

Caixa líquido consumido nas a�vidades financiamento 653.934 698.895 

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa (1.401.205) 726.374 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 5.884.285 5.157.911 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4.483.080 5.884.285 



As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Empresa, e foram preparadas com base no custo 
histórico, exceto quando indicado de outra forma.

3. Principais Práticas Contábeis

(a) As receitas de doações e campanhas para custeio são 
contabilizadas por ocasião de seu efetivo recebimento.

(b) As doações para investimento e imobilizações são contabilizadas 
como receitas quando do seu efetivo recebimento e transferidas ao 
patrimônio social por ocasião na aprovação da assembléia.

(c) As demais receitas e despesas são apropriadas pelo regime de 
competência.

(d) Os ativos circulantes são apresentados ao valor de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.

(e) O ativo permanente é demonstrado ao custo, deduzido das 
depreciações dos bens do imobilizado, pelo método linear, que resulta em 
despesa constante, durante a vida útil econômica dos bens, às taxas 
mencionadas na Nota 6.

(f) Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
incorridos.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

1. Objetivos Sociais

O Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul – ICI/RS, constituído 
em 9 de dezembro de 1991, é uma entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, com autonomia financeira e administrativa, tendo iniciado as suas 
atividades em fins de 1992. O Instituto busca, através de sua atuação 
profissional e voluntária, o aperfeiçoamento do ensino e de técnicas médicas e 
terapêuticas, especialmente no campo da oncologia pediátrica, visando o 
aumento dos índices de cura e melhoria da qualidade de vida. 

Sua missão é assegurar a saúde da criança e adolescente com câncer, 
por meio de parcerias, assistência, capacitação, pesquisa e mobilização social, 
independente de seu nível socioeconômico, visando à melhoria da qualidade 
de vida e dignidade aos pacientes e seus familiares.

O Instituto foi declarado de Utilidade Pública no âmbito federal, 
estadual e municipal, gozando dos benefícios de imunidade fiscal para fins de 
alguns tributos.  

2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária 
brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que tratam da aplicabilidade da 
legislação específica das Entidades sem fins lucrativos, conforme NBC T 10.19. 
Esses pronunciamentos visam à convergência das Normas Brasileiras de 
Contabilidade conforme a NBC T 19.41 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas).

em 31 de dezembro de 2014 e de 2013
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma_____________________________________________________________________

 

Descrição  2014   2013  

    
Caixa  1.195   1.240  
Bancos Conta-Corrente        32.904   68.160  
Bancos Doações Condicionais        709.701   4  
Total  743.800   69.404  
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registrados são superiores aos seus valores de recuperação são revisados 
detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução 
do saldo contábil a seu valor de realização. 

Em 2010, a diretoria contratou a empresa Factum Brasil Consultoria, 
Avaliações, Patrimonial e Econômica para avaliar as possíveis mudanças de 
circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências 
de que seus ativos corpóreos utilizados em suas operações são recuperáveis 
perante seu desempenho operacional e financeiro. A empresa em pauta, 
tendo como base as informações contidas no CPC nº 27 – Ativo Imobilizado, 
concluiu que até a data do presente balanço patrimonial existiam valores 
constantes do ativo imobilizado defasados em relação aos valores de 
mercado e em relação à expectativa do prazo de geração de benefícios 
econômicos. 

Com base nesse laudo técnico de avaliação, os valores relativos aos 
bens imóveis constantes do ativo imobilizado foram atualizados conforme 
mapa abaixo:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Aplicações Financeiras

Recursos financeiros disponíveis são mantidos em aplicações 
financeiras, principalmente, junto a instituições financeiras oficiais, visando à 
manutenção do poder aquisitivo dos recursos financeiros temporariamente 
não utilizados. As aplicações em fundos de investimentos, estando sujeitas as 
taxas de juros que variam de 0,57% à 0,87% a.m (Em 2013 – 0,35% a 0,76% 
a.m).       

6. Estoques

Referem-se a roupas, calçados e alimentos recebidos em doação, 
ainda não distribuídos aos familiares das crianças atendidas pelo Instituto do 
Câncer Infantil do RS.

7. Imobilizado

Em consonância ao artigo 183 da lei 11.638 de 28/12/2007, e 
pronunciamento técnico CPC nº 001-Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
os itens do ativo imobilizado que apresentam sinais de que seus custos 

 2014   2013

Estoques  129.907               100.278 

 
129.907  

 
100.278Total   

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

44

Fundos de inves�mentos 2014 2013   

Banrisul S.A.
  

281.152
  

312.095
Banco do Brasil S.A.        1.656.180   4.598.333
HCBC        194.115   144.480
CEF        11.894   7.006
Itaú             54.499   50.535
Santander

  
1.272.366

  
583.558

Sicredi
 

269.074
  

118.874

Total 3.739.280 5.814.880

IMÓVEIS

 

Valor 
Contábil

 
Depreciação

 

Líquido 
Contábil

 
Valor 
Laudo

 
Mais 
Valia

 
Depreciação

 

Saldo 
31/12/2014

Prédio -

 

Centro de 
Apoio

 
        

333.279 

  
(118.594)

 
        

214.685 

 
        

580.000 

 
        

365.315 

 
           

(73.063)

         
292.252 

Terreno Centro de 
Apoio

                   
-

    
                      

-
    

                  

-
    

        

420.000 
 

        

420.000 
                     

-
            

420.000 

Prédios 
     

1.149.386  
          

(689.284) 
        

460.102  
     

1.298.000  
        

837.898  
         

(167.579)          670.319 

Terrenos 
        

545.735  
                      

-    
        

545.735  
     

1.075.000  
        

529.265                      -             529.265 

Total
 

     
2.028.400 

 
          

(807.878)
 

     
1.220.522 

 
     

3.373.000 
 

     
2.152.478 

 
         

(240.642)
      

1.911.836 

  

Patrimônio Líquido

 
R$

 
Realização

 

Saldo 
31/12/2014

Ajuste de Avaliação Patrimonial - CPC 27      2.152.478           240.642 1.911.836 



 

 

Descrição

 Construção e 
Benfeitorias 

Reformas em 
prédio de 
Terceiros

 

Construção, 
Benfeitorias e  

Reformas

 

Prédio –

 

Centro 
de Apoio

 

Terrenos

 
Aparelhos e 

Condic. de Ar 
Central

 So�wares, 
Computadores e 

Periféricos 

 
Equipamentos 
Laboratoriais 

 
Instalações e 

Telefonia

 
Móveis e 
Utensílios 

 

Veículos 

 

Equipamentos

 
Construções 

em 
andamento

 
TOTAL

 

 

São Manoel

 

Valor Original

 
            

  
 

Adição em 2013

                           

-

                             

-

                           

-

                           

-

                    

6.060 

                   

291.224 

                             

-

                          

-

                    

4.265 

                  

-

                         

15.000 

                

72.079 

      

388.628 

 
 

Baixas em 2013

                           

-

                             

-

                           

-

                           

-

                           

-

                                  

-

                                

-

                          

-

                            

-

                     

-

                                  

-

                             

-

                   

-

    
 

Transferências

                           
-

                             
-

                           
-

                           
-

                           
-

                                  
-

                                
-

                          
-

                            
-

                     
-

                                  
-

                   
-

                   
-

    

Saldos em 2013
    

2.023.875 
       

114.922 
     

698.594 
  

1.496.450 
      

222.601 
         

489.789 
        

477.507 
      

20.322 
     

266.542 
   
49.769 

          
130.633 

        
95.399 

   
6.086.402 

 

  
            

  

Depreciação
 

            
  

 

Adição em 2013
               

(80.955)
                

(4.597)
            

(27.944)
                        

-
                   

(3.312)
                   

(45.257)
                   

(10.133)
              

(1.433)
                

(5.701)
         
(9.954)

                     
(4.923)

                          
-

        
(194.208)

 
 

Baixas em 2013                           -                             -                           -                           -                           -                                  -                                 -                           -                             -                      -                                   -                              -                    -     

 
Saldos em 2013     (976.464)         (9.194)    (217.038)              -        (211.676)        (204.642)       (460.776)      (14.354)     (237.451)   (19.907)           (101.186)                 -      (2.452.688)  

 
Valor Residual 2013      1.047.411        105.728       481.556   1.496.450         10.925           285.148            16.731         5.968         29.091    29.862            29.447         95.399     3.633.714  

Taxas de 
depreciação    anuais 
-

 
%

 
4

                
-

    
4

 
-

 
10
 

20
 

10
 

10
 

10
 

20
 

10
 

-
                

-
    

  
 

Descrição 

Construção e 
Benfeitorias 

Reformas em 
prédio de 
Terceiros 

Construção, 
Benfeitorias e  

Reformas 
Prédio – Centro 

de Apoio Terrenos 
Aparelhos e 

Condic. de Ar 
Central 

So�wares, 
Computadores e 

Periféricos  

Equipamentos 
Laboratoriais  

Instalações e 
Telefonia  

Móveis e 
Utensílios  Veículos  Equipamentos  

Construções 
em 

andamento  
TOTAL  

 São Manoel 

Valor Original 
            

  
 

Adição em 2014                           -                             -                           -                           -                           -                               100                      2.690  -                  4.095                   -                                   -               3.639.712    3.646.597  
 

Baixas em 2014
                           

-
                             

-
                           

-
                           

-
                           

-
                                  

-
                                

-
                          

-
                            

-
                     

-
                                  

-
                             

-
                   

-
    

 Transferências
                           

-
                             

-
                           

-
                           

-
                           

-
                                  

-
                                

-
                          

-
                            

-
                     

-
                                  

-
                   

-
                   

-
    

Saldos em 2014
    

2.023.875 
       

114.922 
     

698.594 
  

1.496.450 
      

222.601 
         

489.889 
         

480.197 
      

20.322 
     

270.637 
   
49.769 

          
130.633 

     
3.735.111 

   
9.732.999 

 

             
  Depreciação

 
            

  
 Adição em 2014

               

(80.955)

                

(4.597)

            

(27.944)

                        

-

                           

-

                        

(61.015)

                  

(10.243)

              

(1.042)

               

(4.997)

         

(9.954)

 
                     (6.109)

                          

-

        

(206.856)

 
 

Baixas em 2014

                           

-

                             

-

                           

-

                           

-

                           

-

                                  

-

                                

-

                          

-

                            

-

                     

-

                                  

-

                             

-

                   

-

    

 
Saldos em 2014

    

(1.057.419)

        

(13.791)

   

(244.982)

              

-

        

(211.676)

        

(265.657)

        

(471.019)

     

(15.396)

    

(242.448)

  

(29.861)

        

(107.295)

                

-

     

(2.659.544)

 

 
Valor Residual 2014

       

966.456 

         

101.131 

      

453.612 

  

1.496.450 

        

10.925 

         

224.233 

             

9.178 

        

4.926 

        

28.189 

    

19.908 

           

23.338 

     

3.735.111 

   

7.073.455 

 
Taxas de 
depreciação    anuais 
-

 

%

 

4

                

-

    

4

 

-

 

10

 

20

 

10

 

10

 

10

 

20

 

10

 

-

                

-

    Construções em Andamento referem-se às futuras instalações do Centro Integrado e de sua estrutura administrativa, que serão 
transferidos para esse local, além da abertura de novas áreas de atuação. Sua localização é privilegiada em relação ao Hospital de Clinicas de 
Porto Alegre e a Casa de Apoio. A mudança tem por objetivo a qualificação e a ampliação dos serviços prestados.
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suficientes para fazer face a eventuais perdas que possam advir de 
desfechos desfavoráveis, conforme demonstrado a seguir:

Em 31 de dezembro de 2014, as contingências passivas de causas 
trabalhistas, consideradas como perda possível não estão provisionadas nas 
demonstrações contábeis, no montante R$ 10.500.

11. Subvenção Convênio Mc Dia Feliz

A subvenção McDia Feliz refere-se à campanha de arrecadação de 
recursos contabilizados na conta patrimonial como subvenção com os 
respectivos rendimentos, para ser investido futuramente no Centro Integrado 
de Apoio, conforme projeto e convênio aprovado pelo comitê científico do 
Instituto Ronald McDonald's. 

12. Subvenção Pronon/Pronas/PCD

A subvenção do PRONON - Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica, instituído pela Lei nº 12.715/2012, pessoas físicas e jurídicas (com 
lucro real) destinam parte do imposto de renda devido, para instituições 
filantrópicas que tratam pacientes com câncer, beneficiando-se de deduções 
fiscais no Imposto de Renda. O Instituto do Câncer Infantil aprovou junto ao 

8. Intangível

                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
9. Contas a Pagar 

Contas a pagar - Referem-se às contas de competência de dezembro, 
pagas nos meses subsequentes, como: água, telefone, material de consumo, 
expediente e compras de medicamentos para a assistência direta ao 
paciente. 

10. Provisões para Contingências

A entidade possui ações judiciais de natureza trabalhista, decorrentes 
das atividades normais. 

Com base na opinião dos assessores jurídicos, a Administração da 
entidade mantém provisão para contingências em montantes considerados 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
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Descrição
 So�wares 

adquiridos
 Marcas e 

patentes
 

Total
     

Custo total  9.701

 
 1.028

 
 10.729

Amor�zação acumulada
 

 
 

(8.506)
 

 
                 

-
    

 (8.506)

Saldos em 31 de dezembro de 2013
 

 
1.195

 
 

1.028
 

 
2.223

 
  

 
  

 
     

Custo total

 

9.701
 

 

1.028
 

 

10.729
Amor�zação acumulada

 
 

           
(8.866)

 
 

                 
-

    
 

           
(8.866)

Saldos em 31 de dezembro de 2014

 
 

835

 
 

1.028

 
 

1.863

    
Taxas anuais de amor�zação - % 20,00%

2014   2013

Fornecedor 84.817   2959
Contas a Pagar 768   80.575

85.585
 

83.534Total

 

Descrição 
Depósitos Judiciais  Con�ngências Prováveis

2014 2013  2014  2013

Trabalhistas       9.142             -              22.500         14.000 

Descrição
 

 
 

Valor 
 

Reserva de Doações e Subvenções 2012  
 

         3.180.340

Subvenção Convênio – Passivo Circulante                                      
 

         686.346

Saldo em 31/12/2013 
 

         3.866.686 

Subvenção Convênio – Passivo Circulante                                      
 

         644.565
Impostos das Obras em Andamento 

 

9.369

Saldo em 31/12/2014
          

4.520.620 



fundadores, beneméritos e honorários, bem como de doações, legados, 
auxílios, subvenções, contribuições e aquisições advindas de quaisquer 
pessoas ou fontes, além de resultados líquidos provenientes de suas 
atividades estatutárias.

Adicionalmente o estatuto prevê que os sócios não serão 
reembolsados por quotas eventualmente realizadas em favor do Instituto. 
Até o momento, não ocorreram contribuições de sócios.

O superávit ou o déficit de cada exercício social é incorporado ou 
absorvido pelo Patrimônio social.

16. Recursos Provenientes do Poder Público

O Instituto recebeu os seguintes recursos financeiros, através do Poder 
Público, registradas na rubrica Receitas com Projetos:

17. Aplicação dos Recursos Obtidos 

De acordo com o que estabelece o Decreto Federal 2.536/98, art. 3º., 
inciso VI, o Instituto aplicou, em gratuidade, parte dos recursos obtidos em 
campanhas, doações e de outras fontes, conforme abaixo demonstrado:

 

Ministério da Saúde em 2014, o projeto de Capacitação e Treinamento 
em Coleta e Acompanhamento de Dados em Estudos Clínicos. Em 31 de 
dezembro de 2014, na nota explicativa n° 4, o saldo desta subvenção em 
bancos conta-corrente no valor de R$609.249 (Em 2013, R$00).

13. Subvenção Projeto Diagnóstico Precoce

Refere-se ao programa de diagnóstico precoce em parceria com o 
Instituto Ronald Mc Donald, tem como objetivo contribuir para a identificação 
precoce do câncer em crianças e adolescentes, de forma a reduzir o tempo 
entre o aparecimento de sinais e sintomas e o diagnóstico em um serviço 
especializado, aumentando sensivelmente a expectativa de cura. Esse 
programa oportuniza a execução de projetos de capacitação de profissionais 
da Estratégia da saúde da Família e Unidade Básica de saúde da Capital e 
Interior.

14. Subvenção CMDCA – Funcriança

A subvenção do Funcriança - Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente de Porto Alegre, pessoas físicas e jurídicas (com lucro real) 
destinam parte do imposto de renda devido para as instituições que possuem 
projetos aprovados. O recurso captado destina-se aos Projetos de 
Manutenção e Qualificação do Atendimento e ao Projeto Construção do 
Centro Integrado de Apoio. Em 31 de dezembro de 2014, na nota explicativa n° 
4, o saldo desta subvenção em bancos conta-corrente no valor de R$110.445 
(Em 2013, R$00).

15. Patrimônio Social

De conformidade com o estatuto, o Patrimônio social é constituído, 
fundamentalmente, de contribuições dos sócios, classificados como 

2014

  
2013

Programa Solidariedade -
 

Nota Solidária -
 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 88.633               109.480    
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Porto Alegre 351.789   48.312

440.422

 
 157.793Total
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18. Isenção da Cota Patronal

Por gozar de isenção da contribuição patronal à Previdência Social, o 
Instituto deixou de recolher, em INSS, SAT, terceiros, COFINS e CSLL, no 
exercício de 2014, R$ 677.379 (Em 2013 - R$ 494.835) ao Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS. 

19. Seguros - Não Auditado

A política da Entidade é manter cobertura de seguros para os bens do 
imobilizado sujeitos a riscos e por montantes considerados suficientes para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

************************************************************************************************* 

 
Os gastos acima demonstrados estão registrados nas rubricas de 

despesas.
Os equipamentos cedidos ao Serviço de Oncologia Pediátrica do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre e demais itens do Imobilizado localizados 
no Centro de Apoio geraram despesas de depreciação e amortização de R$ 
207.216 (Em 2013 - R$ 194.568).

A aplicação dos demais recursos obtidos, não demonstrados nos itens 
acima, foi destinada principalmente à realização dos eventos, campanhas e 
projetos necessários à geração de receita para o financiamento da causa do 
Instituto, além de outras atividades administrativas. 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
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 2014 2013

Projeto de apoio social ao Serviço de Oncologia Pediátrica através de 
convênio com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com o obje�vo 
de viabilizar o atendimento e a internação de crianças e 
adolescentes.

 

23.849

  

99.908
  

Pesquisas para o aprimoramento do tratamento de câncer infan�l, 
em colaboração com en�dades de ensino e pesquisa, com ênfase na 
área clínica e laboratorial.

 
490.977

  
521.698  

Gratuidade direta ao paciente com o auxílio monetário para 
transportes, realização de exames especiais clínicos e doação de 
roupas e man�mentos, entre outros. 603.118   528.362

  
Manutenção do Centro de Apoio, que tem por obje�vo atender

 crianças e adolescentes em tratamento, e não hospitalizados, nas 
áreas de Odontologia, Pedagogia, Recreação, Aulas

 
de

 Informá�ca, Oficinas para mães e Assistência Social.

 

1.163.387

  

1.100.007

  
Projeto de apoio social à Casa de Apoio do HCPA, com o obje�vo de 
hospedar crianças e adolescentes com câncer, vindas no interior do 
Estado. 32.847 27.062

Total 2.314.178 2.277.037



CORAGEM 
PARA FAZER 

O ano de 2015 promete muitas conquistas, 
batalhas e novos desafios a serem alcançados. 
Uma das metas é a finalização e inauguração do 
Centro Integrado de Apoio, que com muito esforço, 
d e d i c a ç ã o  e  e n g a j a m e nt o  d e  d i v e r s o s 
colaboradores, está sendo construído para 
beneficiar milhares de crianças, adolescentes e 
suas famílias.

Unificando e ampliando diversas atividades 
da Instituição, o Centro Integrado contará com 
espaços mais amplos para recreação, biblioteca, 
salas de estudos e informática, oficinas para as 
mães, atividades festivas e assistência à família, 
com atendimento psicológico, nutric ional , 
odontológico, psicossocial e pedagógico. A área 

administrativa, voluntariado, central de doações, 
espaço para projetos de pesquisa cientificas e o 
tradicional brechó também farão parte desta 
nova sede, oferecendo alta qualidade nos serviços 
de assistência.

O ICI também tem um desafio e um 
compromisso permanente, mobilizando cada vez 
mais pessoas em sua missão: salvar mais vidas. 
Para isso, este projeto procura engajar mais 
pessoas em uma plataforma que apresenta 
diversas formas de contribuir com o Instituto, seja 
como doador, parceiro ou voluntário, através de 
projetos, eventos, programas como PRONON e 
Funcriança, ou contribuições de pessoa física ou 
jurídica.

Independente da maneira de colaborar, a 
missão do ICI e fazer com que todos os parceiros 
estejam engajados com a causa e fazendo o 
Instituto crescer, para que cada vez mais crianças 
e  a d o l e s c e n t e s  s e j a m  b e n e fi c i a d o s , 
transformando a esperança em cura.eventos e 
nas diversas ações da Instituição. Em 2014 
fechamos o nosso quadro funcional com 70 
colaboradores. No segundo semestre do ano 
passado iniciamos o Programa de Cargos e 
Salários através da parceria com um voluntário da 
área. A meta do RH para este ano é finalizar este 
Programa, desta forma valorizando ainda mais a 
equipe efetiva. 

MAIS

ANDAMENTO DA OBRA 
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Endereço: Rua Francisco Ferrer, 276
                   Rio Branco, 90420-140
                   Porto Alegre - RS

 51 3331.8704Telefone:
 www.ici-rs.org.brSite:

 icirs@ici-rs.org.brE-mail:
 twitter.com/icirsTwitter:

 Instituto do Câncer InfantilFacebook:

Para informações, críticas, 
sugestões ou para conhecer mais

sobre o trabalho desenvolvido pelo
ICI, entre em contato:

icirs@ici-rs.org.br

Este relatório de atividades é de
responsabilidade do Instituto

do Câncer Infantil.
Foi elaborado e diagramado
pelo núcleo de Comunicação
com a colaboração de todas 

as áreas da Instituição.





Realização:

®
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