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Mensagem 

Completar 25 anos em 2016 foi muito especial 

para o Ins�tuto do Câncer Infan�l.  Olhamos para a 

nossa história com orgulho por tudo o que foi 

conquistado até aqui, mas também com a certeza de 

que há muito a ser feito para que a Ins�tuição siga 

crescendo e oferecendo mais apoio à milhares de 

crianças e adolescentes com câncer e suas famílias.

Fruto de muita dedicação e empenho de 

colaboradores e de tantos que se dedicam de forma 

voluntária ao ICI, em 25 anos de história �vemos um 

aumento expressivo nos índices de cura do câncer 

infantojuvenil e na qualidade de vida de pacientes e 

seus familiares. Chamar a atenção para uma causa tão 

importante, engajar a sociedade e oferecer todo o 

apoio necessário em diversas áreas assistenciais faz 

parte da nossa missão de salvar mais vidas.

Em setembro do ano passado �vemos a alegria de 

inaugurar oficialmente o Centro Integrado de Apoio. 

A nova sede foi idealizada para ampliar os serviços de 

assistência e dar conforto e melhores condições para 

a con�nuidade do tratamento de pacientes com 

câncer. Novos programas foram criados, incluindo o 

Laboratório de Pesquisas próprio e convênios com 

outros hospitais do Estado. Neste sen�do, já está em 

fase de conclusão o projeto de reforma da Unidade de 

Oncologia Pediátrica do Grupo Hospitalar Conceição.

Com coragem e transparência no trabalho 

realizado, seguimos com muitos desafios para 2017. A 

meta é con�nuar mobilizando pessoas, empresas e 

órgãos públicos em prol da causa, expandindo os 

serviços e desenvolvendo novos projetos e parcerias 

para que pacientes e suas famílias sejam acolhidos 

com todo o apoio necessário durante o tratamento. 

Agradecemos por mais um ano de dedicação e 

solidariedade da comunidade, de voluntários, 

colaboradores, conselheiros, diretores e equipes 

médicas dos hospitais parceiros. O apoio de cada um 

à causa é o que nos faz crescer para proporcionar um 

futuro melhor para  crianças e adolescentes com 

câncer. 
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Ao longo de 25 anos de existência, o ICI trabalha com 
coragem, transparência e engajamento para salvar mais 
vidas e oferecer todo o apoio necessário para a con�nuida-
de do tratamento de milhares de crianças e adolescentes 
com câncer.  Unidos em prol da causa, voluntários, 
diretores, conselheiros, colaboradores, áreas mul�disci-
plinares e muitos parceiros se dedicam para proporcionar 
mais qualidade de vida aos pacientes e aumentar os 
índices de cura do câncer infantojuvenil. O obje�vo é 
crescer, diariamente, para con�nuar transformando para 
melhor o futuro de crianças e adolescentes.

Missão:
Assegurar a saúde da criança e do adolescente com 

câncer, por meio de parcerias, assistência, capacitação, 
pesquisa e mobilização social, independente do seu nível 
socioeconômico, visando a melhoria da qualidade de vida 
e dignidade aos pacientes e seus familiares.

Visão:
Consolidar a referência em diagnós�co, tratamento, 

pesquisa do câncer infantojuvenil, assistência e formação 
de profissionais, garan�ndo tratamento a todos em busca 
da cura.

Valores: 
Valorização da vida;
Amor e dedicação;
Solidariedade como forma de realização;
Generosidade;
Crença no voluntariado organizado.

Quem somosCapítulo 

1



 1ª Corrida pela Vida de Gramado

1ª grande obra – Construção do 
Serviço de Oncologia Pediátrica 
(SOP) no HCPA. Hoje, o espaço 
conta com 27 leitos e recebe 

centenas de pacientes por ano
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2011

2012

2014

1993

1994

1998

1995

1996

Dr. Brune�o se une ao jornalista 
Lauro Quadros e a outros 

parceiros para a fundação do 
Ins�tuto do Câncer Infan�l

Início da parceria com o Hospital 
São Lucas da PUCRS

Finalização da construção do 
Centro Integrado de Apoio

Inauguração Oficial do Centro 
Integrado de Apoio

Início da parceria com o Hospital 
São Vicente de Paulo

3ª grande obra – Construção da 
Sede Administra�va do ICI

Início das a�vidades da Central de 
Doações

Ampliação do ICI – um Centro de 
Apoio complementar

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

Nova ambientação e reforma do 
SOP - HCPA

Início da parceria com o Grupo 
Hospitalar Conceição

 1ª Corrida pela Vida de Porto 
Alegre (marca registrada do ICI)

 1º McDia Feliz

2ª grande obra – Construção da 
Casa de Apoio nas dependências 
do HCPA. Com 54 leitos, a casa 

passou a receber famílias oriundas 
do interior do estado



A nova Sede do ICI foi inaugura-

da oficialmente em setembro de 

2016.  Local izado na Rua São 

Manoel, 850, o prédio tem 2.800m² 

e quatro andares, unificando os 

serviços de assistência oferecidos a 

pacientes e seus familiares. Além do 

Núcleo de Atenção ao Paciente, 

andar dedicado aos pacientes e 

famílias, a nova sede também 

contempla a área administra�va, 

pesquisas cien�ficas, assistência à 

família, brechó, Central de Doações 

e núcleos de voluntariado. 

 Localizado no 3º andar do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

o SOP tem 1.600m² e 27 leitos. 

Através do núcleo de acompanha-

mento e  voluntar iado,  o  IC I 

disponibil iza assistência para 

pacientes e familiares a par�r do 

início do tratamento. Além disso, 

também são realizadas fes�vida-

des, a�vidades de recreação e 

outras formas de entretenimento 

para tornar mais leve o período de 

internação. 

Com 54 leitos, a Casa está 
localizada dentro do complexo 
hospitalar do HCPA, recebendo 
pacientes em tratamento na 
Oncopediatr ia,  Hematologia, 
Pediatria em geral e Transplantes. O 
ICI atua em parceria com fes�vida-
des e recreação. 

A parceria com o GHC iniciou 
em outubro de 2014, disponibili-
zando os serviços de assistência aos 
pacientes de câncer infantojuvenil 
em tratamento e seus familiares. 
No hospital, voluntários e colabora-
dores  do IC I  também levam 
fes�vidades  e  a�vidades  de 
recreação para as crianças e 
adolescentes.

A parceria com o Hospital São 

L u ca s  d a  P U C RS  i n i c i o u  e m 

fevereiro de 2015, disponibilizando 

os serviços de assistência aos 

pacientes de câncer infantojuvenil 

em tratamento e seus familiares.

D a n d o  c o n � n u i d a d e  à 

expansão dos serviços de assistên-

cia, em 2016 ICI e HSVP de Passo 

Fundo firmaram parceria. Além de 

proporcionar assistência com 

equipes mul�disciplinares aos 

pacientes, o ICI contribui para a 

r e a l i z a ç ã o  d e  a � v i d a d e s  e 

fes�vidades.
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O ICI no presente

Centro Integrado de Apoio

Serviço de Oncologia Pediátrica 
HCPA

Casa de Apoio

Grupo Hospitalar Conceição

Hospital São Lucas da PUCRS

Hospital São Vicente de Paulo

O ICI vem, constantemente, buscando alterna�vas para 
a sua expansão. Com o aumento da demanda nos atendi-
mentos e doações recebidas, o Ins�tuto está presente em 
diferentes unidades, com a constante missão de ampliar os 
serviços de assistência a pacientes e seus familiares. 
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O paciente A condição social
O câncer em crianças é uma doença rara de alto custo 

financeiro e social. As diferenças nas taxas de sobrevida 
regionais resultam da falta de oportunidades diagnós�cas e/ou 
terapêu�cas.

Globalmente, o número de casos novos de câncer em todas 
as faixas etárias aumentará de 12,7 milhões em 2008 para 22,2 
milhões em 2030. Este aumento deve-se principalmente à 
melhora na expecta�va de vida, mas também por conta da 
globalização dos costumes, hábitos e es�los de vida.

A maioria dos casos (80%) dos cânceres pediátricos ocorrem 
na América La�na e no Caribe, onde são diagnos�cados 18.000 
novos casos a cada ano. Enquanto a sobrevida das crianças com 
diagnós�co de câncer em países de alta renda per-capita é de 
80%, menos de 40% das crianças com câncer sobrevivem em 
países de baixa renda.

Embora ainda não suficientes, durante as úl�mas décadas 
têm havido importantes avanços no cuidado do câncer pediátri-
co na América La�na. Ins�tuições médicas em países de alta e 
baixa renda fizeram sensíveis contribuições através de parcerias 
entre eles.

O câncer infantojuvenil representa a primeira causa de 
morte (7% do total) por doença entre crianças e adolescentes de 
1 a 19 anos, em todas as regiões do Brasil. Este quadro não é 
diferente no Rio Grande do Sul.

Es�ma-se que ocorrerão cerca de 12.600 casos novos de 
câncer em crianças e adolescentes no Brasil por ano a par�r de 
2017. As regiões Sudeste e Nordeste apresentarão as maiores 
ocorrências de casos novos, 6.050 e 2.750, respec�vamente, 
seguidas pelas regiões Sul (1.320), Centro-Oeste (1.270) e Norte 
(1.210).  

Nas duas úl�mas décadas, as possibilidades de cura de 
crianças e adolescentes aumentaram consideravelmente, 
especialmente pela u�lização de protocolos terapêu�cos 
adequados aos grupos de risco das doenças e a melhoria nas 
medidas de suporte a estes pacientes.

Crianças e adolescentes com câncer devem ser tratados em 
centros especializados de Oncologia Pediátrica, onde toda a 
infraestrutura para o diagnós�co, quimioterapia e radioterapia, 
cirurgia, tratamento das complicações clínicas, apoio psicossoci-
al e reabilitação possa ser garan�da.

Os cuidados proporcionados por uma equipe mul�discipli-
nar especializada em crianças e adolescentes com câncer dentro 
de centros pediátricos vêm colaborando de forma ní�da com as 
altas taxas de cura em países de primeiro mundo.

O “estar com câncer” não sugere somente o estado de 
enfermidade, mas todo um sistema de complexidades que 
devem estar em sintonia a fim de que o obje�vo da cura seja 
finalmente alcançado.

A doença influirá diretamente na dinâmica familiar, tanto no 
aspecto social, quanto econômico, pois além da necessidade da 
reestruturação familiar, quando há outros filhos dependentes, 
haverá a necessidade de atenção específica dos pais e/ou 
cuidadores.

Diante disto, é fundamental que os profissionais envolvidos 
compreendam a realidade social em que o grupo familiar está 
inserido. Ao mencionar “grupo familiar”, sugere-se reconhecer o 
papel de cada membro e sua realidade estrutural como um todo, 
pois são estes que manterão os cuidados necessários para que o 
paciente siga o tratamento da melhor forma possível, ministran-
do medicações no domicílio, dirigindo-se ao local de tratamento 
e atendendo as questões interdisciplinares.

O serviço social (SS) é onde ocorre o primeiro contato da 
família e do paciente com o ICI. Os responsáveis pelos pacientes 
são encaminhados pelos assistentes sociais dos hospitais 
parceiros com a documentação necessária para a realização do 
acolhimento e avaliação socioeconômica. O SS dá o suporte para 
amenizar ao máximo este momento de dor que as famílias e os 
pacientes estão vivenciando. Isto é feito através da escuta e 
conhecimento das diversas questões sociais envolvidas, para 
assim intervir através de orientações sobre seus direitos sociais, 
polí�cas públicas e bene�cios assistenciais concretos.

O serviço social realizou 1597 atendimentos, 235% a mais 
que em 2015. Possivelmente isso se deve a mudança para o 
Centro Integrado de Apoio, tornando mais acessível o atendi-
mento dos pacientes e seus familiares pela equipe do NAP e, 
ainda, a colaboração de mais uma assistente social na equipe, 
ampliando o turno de atendimentos. 

Atendimentos ao ano



A renda per capita das famílias atendidas pela ins�tui-
ção é inferior às demais famílias residentes no RS, com 
diferença superior a 80%. O tratamento oncológico 
influencia diretamente em inúmeras questões sociais no 
grupo familiar, onde a carência de renda e a necessidade 
de reorganização familiar estão entre as mais proeminen-
tes. O comprome�mento da renda pode originar diversos 
problemas que dificultam a aderência do paciente ao 
tratamento oncológico, limitando o acesso às necessida-
des básicas (alimentação, vestuário e moradia), principal-
mente as que envolvem o tratamento oncológico, como 
medicamentos, transporte e custos de permanência no 
local de tratamento.

É importante ressaltar que 22%, cerca de 24 famílias 
das 115 inclusões em 2016, necessitam pagar aluguel pela 
moradia, o que potencializa as dificuldades econômicas, 
uma vez que esta despesa compromete boa parte da 
renda, minimizando-a e comprometendo outros gastos 
indispensáveis. 

Sessenta e oito por cento das famílias cadastradas em 
2016 residem em imóvel de alvenaria. No entanto, 21% 
não possuem saneamento básico. Tal condição pode 
agravar o estado de saúde do paciente em tratamento 
oncológico, principalmente nos transplantados, onde o 
cuidado com a saúde é ainda mais essencial.

Após acolhimento e avaliação socioeconômica do 
paciente, o serviço social realiza os encaminhamentos 
para a rede de apoio, concessão de bene�cios, tais como 
cesta básica, vestuário, auxilio medicação, emprés�mo de 
equipamentos, vale almoço e transporte.   

A Assistência à Família é um núcleo fundamental 
dentro do NAP, que conta com 26 voluntárias que organi-
zam as doações recebidas do Núcleo da Triagem, respon-
sável para que as roupas e alimentos cheguem em perfei-
tas condições aos pacientes e familiares assis�dos pelo ICI. 

No ano de 2016, a assistência à família entregou 30 
toneladas de alimentos e 15.861 peças de roupa.

Excelentes parceiros colaboram com este núcleo como 
a Dália Alimentos que, além de apadrinhar o núcleo com a 
ambientação, fornece mensalmente o leite que integra a 
cesta básica entregue aos pacientes e familiares. Assim 
também contamos com a MEMPHIS, que doa itens de 
higiene para compor a cesta básica doada às famílias.
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Além do auxílio com cestas básicas e vestuário, o ICI auxilia 
na aquisição de medicação e exames de imagem e laboratório. 
Em 2016, 210 pacientes receberam ajuda com medicação, 
totalizando R$ 25.562,60.

A maioria dos pacientes que o ICI assiste pertencem a outros 
municípios. Eles  deslocam-se até Porto Alegre para realizar o 
tratamento não encontrado nas proximidades de seus lares. O 
ICI, além de oferecer um espaço para descanso e permanência 
durante a espera das consultas, proporciona lanche e almoço 
para os pacientes e seus familiares.

Em junho, criou-se o núcleo Copa das Famílias, com voluntá-
rias que fazem e servem os lanches aos pacientes. A ideia de 
criação do núcleo é melhorar a qualidade dos lanches dos 
pacientes. Entre os meses de julho e dezembro deste ano, foram 
servidos mais de 744 lanches para pacientes e acompanhantes.

O almoço é oferecido pelo ICI no restaurante Santana's. O 
restaurante foi escolhido após avaliação da Nutricionista devido 
a sua proximidade com o ICI e pela variedade maior de alimen-
tos. Em 2016, foram concedidos 1758 almoços, totalizando R$ 
30.439,00.

Os pacientes em idade escolar recebem um incen�vo a mais 
para o retorno às suas a�vidades escolares. Com isso, as famílias 
contam com um auxilio no seu orçamento domés�co. Nesse 
ano, foram doadas 120 mochilas com material escolar completo.

No ano de 2016, foi criado o Núcleo Jurídico do NAP. Nele 
trabalha um grupo de profissionais que oferecem seus serviços 
exclusivamente para ações voltadas às necessidades jurídicas 
dos pacientes e seus familiares. Através do núcleo jurídico do 
NAP, é oferecida ajuda em processos rela�vos à medicação, 
bene�cios, entre outras demandas. 

No Brasil, existem mais de 180 centros pediátricos que 
atendem crianças com câncer. Estes centros trabalham em 
estreita colaboração com o governo e com cerca de 200 
Organizações Não Governamentais como o ICI, que colaboram 
com transporte, alojamento, alimentação e apoio emocional às 
crianças e adolescentes com câncer e suas famílias.

A proposta de um trabalho mul�profissional deve andar lado 
a lado com o intenso processo de especialização, numa frente 
horizontal de esforços que se baseia no trabalho em equipe 
como recurso essencial para o aumento da produ�vidade e da 
racionalização dos serviços.

Visando reproduzir a excelência de centros de tratamento e 

apoio ao tratamento de câncer infantojuvenil ao redor do 
mundo, o ICI conta, dentro de seu Centro Integrado, com uma 
área exclusiva des�nada ao paciente e seus familiares. O andar 
des�nado ao Núcleo de Atenção ao Paciente possui 12 salas. 
Uma área de recreação, uma área de convivência para a família, 
uma copa, uma sala para os profissionais, uma recepção, uma 
sala para atendimento das assistentes sociais, três consultórios 
para diferentes usos, um consultório para triagem, um consultó-
rio odontológico, uma sala de RX, um expurgo, uma sala de 
reuniões e uma sala para a�vidade �sica. Além das salas no 
terceiro andar, as famílias e pacientes contam com áreas para 
higiene e vestuário, refeições e descanso no primeiro andar.

O Núcleo de Atenção ao paciente (NAP), dando con�nuidade 
ao sucesso observado nos anos anteriores, con�nua crescendo e 
aumentando os serviços que são proporcionados aos pacientes 
graças a excelentes e produ�vas parcerias com ins�tuições de 
ensino como o Centro Universitário Metodista - IPA, a Pon��cia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Universidade 
Luterana do Brasil, a Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a 
Cesuca Faculdade Inedi, o Centro Universitário La Salle Canoas e 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Fisioterapia 

O fisioterapeuta é um profissional que se ocupa de 
promover, preservar, manter, desenvolver ou restaurar a 
integridade de um órgão, sistema ou função.

Pacientes que sofrem com doenças oncológicas, principal-
mente relacionadas aos ossos ou tumores de sistema nervoso 
central, precisam da ajuda deste profissional para superar as 
limitações da própria doença ou as consequências do tratamen-
to.

Os pacientes assis�dos pelo ICI que precisam de atendimen-
to fisioterapêu�co são atendidos nas Clínicas Integradas em 
parceria com o Centro Universitário Metodista. O curso de 
Fisioterapia do IPA é o primeiro localizado em Porto Alegre, 
v i sando atender  a  uma demanda de  formação de 
Fisioterapeutas.

Fonoaudiologia 
A voz é considerada um dos principais meios de interação 

humana, representando um instrumento de trabalho de 
aproximadamente 25% da população.

Na atuação fonoaudiológica com relação à atenção ao câncer 

As consultas



infan�l, destaca-se a contribuição do profissional 
fonoaudiólogo para o desenvolvimento integral destas crianças, 
por meio de orientações, es�mulações e da consolidação de um 
processo de reabilitação efe�vo, fundamental para os transtor-
nos sensi�vos ou motores secundários ao tumor ou ao próprio 
tratamento, que muitas vezes deixa como sequela uma deficiên-
cia audi�va ou um transtorno motor que repercute na fala.

O grupo de fonoaudiólogos do IPA atua dentro do ICI de 
diferentes formas. Seja pelo atendimento e reabilitação de 
pacientes, como prevenção, promoção, tratamento e aperfeiço-
amento vocal das nossas colaboradoras da central de doações 
que u�lizam diariamente sua voz como um elo de relação 
interpessoal.

A fonoaudiologia realizou mais de 150 atendimentos durante 
o ano de 2016, beneficiando mais de 30 crianças. Aquelas 
crianças que precisam de atendimentos mais especializados são 
encaminhadas para as Clínicas Integradas do IPA a fim de 
garan�r sua con�nuidade.

Também em parceria com o Centro Universitário Metodista – 
IPA, o ICI oferece aos pacientes dos hospitais parceiros a 
possibilidade de realizar audiometria e impedanciometria. Isto 
pode ocorrer antes, durante e ao final do tratamento com 
quimioterápicos ototóxicos. 

Nutrição
Dentro do contexto oncológico, a nutrição tem como 

obje�vo promover o crescimento e o desenvolvimento normal 
da criança, melhorar a resposta imunológica, aumentar a 
tolerância do paciente ao tratamento e melhorar a sua qualida-
de de vida. Para isso, a nutricionista desenvolve o trabalho de 
educação nutricional, além de atendimentos clínicos aos 
pacientes vinculados ao ICI.

Em 2016, foram 152 atendimentos realizados. Nas consultas, 
são trabalhadas questões de higiene, melhorias nos hábitos 
alimentares e minimização dos efeitos colaterais causados pelo 
tratamento, sempre levando em consideração o contexto clínico 
e psicossocial da família. Além das consultas, a nutricionista 
trabalha com educação nutricional fora do consultório, oficinas 
para pacientes e familiares, palestras para pacientes, voluntários 
e colaboradores do ICI.

O departamento de nutrição também é responsável pela 
verificação e triagem dos alimentos doados ao ICI, bem como 
pela supervisão dos alimentos servidos aos pacientes na Sede e 
no restaurante.

Oncologista Pediátrico 
Uma vez que a Sede do ICI é um centro de apoio para ser 

usado pelos pacientes com diagnós�co de câncer infantojuvenil 
nos hospitais parceiros, não se realizam procedimentos de 
diagnós�co e/ou tratamento oncológico no Centro Integrado de 
Apoio.

Entretanto, o ICI conta com um profissional especializado em 
Cancerologia infan�l,  hematologia e hemoterapia que avalia 
pacientes encaminhados por outros profissionais médicos ou 
não médicos e que fica à disposição das famílias que procuram o 
ICI.

O oncologista pediátrico ministra as palestras educa�vas 
tanto para profissionais da área da saúde, como para a 
comunidade em geral, com o intuito de educar e difundir sinais e 
sintomas do câncer infan�l que visam melhorar a correção das 
falhas de diagnós�co precoce. Esta comunicação expande-se 
para o canal direto com a comunidade através do site do ICI, 
onde são discu�dos casos e orientados aqueles familiares que 
procuram uma segunda opinião ou simplesmente uma orienta-
ção. Durante o “Setembro Dourado”, foram realizadas 10 
palestras totalizando um público de 500 pessoas.

Durante o ano de 2016, foram atendidos 20 pacientes de 
vários municípios do RS. Foram atendimentos que chegaram 
tanto por meio de e-mail, quanto pelas redes sociais ou por 
telefone. São consultas de segunda opinião, dúvidas, aconselha-
mento familiar ou dúvidas diagnós�cas. 

Odontologia
A Odontologia tem papel fundamental no restabelecimento 

da saúde geral e, consequentemente, na qualidade de vida 
desses jovens. Sua intervenção baseia-se na promoção da saúde 
a uma população infantojuvenil específica, como pacientes 
acome�dos pelo câncer. 

Neste sen�do, o tratamento odontológico realizado no ICI 
tem a finalidade de manter a saúde bucal e tratar as sequelas 
maxilo-faciais decorrentes do uso de quimioterápicos, da 
radioterapia e cirurgias. Isso se efe�va através do preparo e 
adequação dos pacientes tanto durante o tratamento oncológi-
co, como também na reparação dos danos no pós-tratamento. 
As terapias u�lizadas no tratamento oncológico podem gerar 
complicações na região crânio-maxilo-facial e, por isso, devem 
ser iden�ficadas, acompanhadas e tratadas.

Em 2016, a Odontologia recebeu 50 pacientes novos, tendo 
um acréscimo considerável (140%) em relação à 2015 com 21 
pacientes novos.
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Para todo este trabalho ser realizado, a equipe da 
Odontologia do ICI conta com 11 dedicados profissionais que 
atuam de forma voluntária. Durante 2016, foram realizadas 384 
consultas e 651 procedimentos de Den�s�ca (restaurações), 
Profilaxia (limpeza de tártaro) e Aplicação tópica de Flúor, 
Odontopediatria, Ortodon�a e Ortopedia Buco-maxilo-facial, 
Estomatologia e Endodon�a. Em alguns casos específicos, 
também se faz necessária a realização de tratamento 
Ortodôn�co. No momento, temos 56 pacientes que realizaram 
ou estão realizando tratamento ortodôn�co no ICI. Salientamos 
que o custo do tratamento ortodôn�co é minimizado pela 
doação da Morelli (fabricante de produtos ortodôn�cos, SP) e da 
Dentária N. Sra. Aparecida (Porto Alegre - RS).

A prevenção através da limpeza dos dentes é uma constante 
preocupação, onde se procura sempre informar e orientar o 
paciente e a mãe ou acompanhante, com instruções de higiene 
oral. Sempre na 1ª consulta, ou quando o paciente retorna para 
uma nova avaliação, é doado para o paciente um kit de limpeza. 
Durante 2016, foram doados aproximadamente 250 kits de 
pasta e escovas dentais.

Pedagogia e Psicopedagogia
O processo de tratamento do câncer infan�l é inevitavelmen-

te longo. Uma consequência nega�va é que a preocupação com 
os efeitos biopsicossociais do tratamento em si termina 
recebendo uma ênfase naturalmente reduzida. Sabemos que 
mesmo assim são perdas importantes e drás�cas, tanto para a 
vida da criança, quanto para a família. Logo que o diagnós�co é 
confirmado, inicia-se uma batalha que invariavelmente 
interferirá de forma perversa no co�diano da criança e de toda 
sua família.

A busca da redução do impacto que tudo isto causa a estas 
vidas é o foco principal do setor pedagógico que, ao desenvolver 
um conjunto de ações específicas, contribui posi�vamente para 
o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes e familiares.

A inserção de a�vidades pedagógicas no contexto de 
crianças em tratamento oncológico é essencial para que ela 
adquira o gosto pelo conhecimento.  Ciente dessa importância, 
o ICI, em parceria com Centro Universitário Metodista IPA, 
realiza o trabalho de Apoio Pedagógico com os pacientes em 
tratamento, possibilitando a construção do conhecimento e 
auxiliando no processo de superação das dificuldades de 
aprendizagem, com prá�cas dinâmicas, facilitando a compreen-
são dos conteúdos e tornando as aulas mais interessantes e 
eficazes.

A pedagogia contou com o apoio de 6 estagiárias que 
realizaram 78 atendimentos em 46 alunos, 80% a mais que 2015.

Já a intervenção psicopedagógica se dá devido à dificuldade 
de aprendizagem dos pacientes e é cada vez mais uma forma de 
ajudar aos familiares a entenderem como são importantes o 
incen�vo e o es�mulo, apesar de estarem passando por um 
momento delicado de tratamento da doença.

É di�cil avaliar ou julgar a a�tude que a família toma diante 
do diagnós�co de uma doença como o câncer que requer um 
tratamento desta magnitude, onde se percebe uma dedicação 
muitas vezes extrema, especialmente da mãe, que termina se 
transformando em superproteção.

No período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, foram 
efetuados 82 atendimentos psicopedagógicos, entre avaliações 
e acompanhamentos, totalizando 23 pacientes atendidos, 
sendo que 11 apresentaram dificuldades de aprendizagem.



Psicologia
Sabe-se que um tratamento oncológico pode produzir 

muitas dores reais no corpo. Isto influencia na estrutura 
psicológica do paciente e de sua família. Por conta da corriqueira 
necessidade de que os pais e cuidadores abandonem suas 
a�vidades profissionais, de modo a acompanhar a criança em 
suas consultas e internações, geralmente ocorrem problemas de 
desestruturação familiar, tanto em termos financeiros, quanto 
emocionais. 

A área da Psicologia no Ins�tuto do Câncer Infan�l é 
responsável por oferecer acompanhamento aos pacientes, seus 
familiares e cuidadores. A demanda pelo serviço de atendimen-
to psicológico pode surgir de forma espontânea ou através de 
encaminhamentos por parte das demais áreas do núcleo 
mul�profissional, bem como por parte da escola onde o aluno 
estuda ou de algum dos médicos responsáveis pelo seu trata-
mento.

A psicologia realizou, a contar entre familiares e pacientes 
oncológicos, 302 atendimentos ao longo do ano de 2016, em 
comparação com 146 atendimentos feitos durante o mesmo 
período do ano anterior, o que resulta em um crescimento da 
área de 106%. Foram recebidos 56 novos pacientes durante o 
ano de 2016.

Além dos atendimentos aos pacientes e familiares, a área da 
Psicologia contou com a supervisão de 15 estagiários, sendo dois 
destes, juntamente com as duas psicólogas da área, responsáve-
is pelos atendimentos clínicos no ICI. Os demais estagiários 
realizaram a�vidades de observação, de acordo com a demanda 
par�cular de sua universidade, circulando principalmente entre 
a sala de recreação e a sessão semanal de supervisão de estágio.

Reiki 
O Reiki é uma prá�ca enquadrada no vitalismo, criada em 

1922 pelo monge budista japonês Mikao Usui. Sua sabedoria 
acredita na existência da energia vital universal, manipulável 
através da superposição de mãos. É uma técnica para redução do 
estresse e relaxamento. O Reiki, como técnica holís�ca, trata a 
pessoa como um todo, incluindo corpo, emoções, mente e 
espírito, gerando muitos efeitos benéficos que incluem 
relaxamento, um profundo sen�mento de paz, segurança e 
bem-estar. Este trabalho é oferecido como método terapêu�co 
para cuidadores e pacientes adolescentes na sede do ICI. Em 
2016, foram 130 atendimentos realizados por uma terapeuta 
voluntária.

Treinamento Funcional 
A observação e o estudo das funções próprias de cada 

conjunto de movimentos que as pessoas u�lizam em seu dia a 
dia, serve de base para exercícios prá�cos específicos que 
chamamos de treinamento funcional. O treinamento �sico 
funcional vem sendo trabalhado como uma nova metodologia 
na preparação �sica dentro e fora do esporte que ajuda a 
melhorar habilidades do sujeito. Trata-se de um treinamento 
para o início das a�vidades diárias da criança. 

No caso dos pacientes Oncológicos, o treinamento �sico 
funcional ajuda a melhorar as habilidades das crianças e 
aumentar a força muscular daqueles que ficaram muito tempo 
imobilizados e perderam parte de sua força muscular.
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O lazer
Durante o tratamento, a preocupação com o bem-estar da 

criança e do adolescente é fundamental, uma vez que o trata-
mento oncológico costuma ser longo, com uma ro�na desgas-
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tante e inúmeros procedimentos. As crianças e familiares 
tornam-se merecedores de atenção e surgem algumas medidas 
indispensáveis como forma de aliviar o estresse que esse 
contexto causa.
As a�vidades lúdicas propiciam a imaginação, inicia�va, 
cria�vidade, comunicação e, por isso, o 'brincar' é reconhecido 
como um ato terapêu�co, melhorando significante a qualidade 
de vida do paciente durante o tratamento.

A�vidades culturais e de lazer
Passeios: são realizados com o obje�vo de desenvolver a 

socialização e ampliar os conhecimentos através de ações que 
despertam o interesse dos pacientes e seus familiares.

Disney on Ice

Visita na Arena Grêmio 

Stock Car

Peça de Teatro Adolescer 

Camping Del Suenõs no Uruguai 

Sessão de Cinema no Praia de Belas 

Visita à sede da Polícia Rodoviária Federal

Peça de teatro Romeu e Julieta - Teatro São Pedro 



Visita à Fábrica da Felicidade Coca-Cola

A�vidades lúdicas na Academia Sal da Terra

Embelezamento:  A a�vidade possibilita que os 
cuidadores tenham um tempo para cuidar de si, elevando sua 
autoes�ma. Esse trabalho é feito com a parceria de profissionais 
da área de beleza. Dentro das a�vidades oferecidas aos 
familiares estão corte de cabelos, manicure, maquiagem, design 
de sobrancelhas, massagem e relaxamento. Além dessas 
a�vidades com os cuidadores, os profissionais dão dicas para as 
meninas adolescentes sobre como se maquiar e u�lizar lenços, 
turbantes e perucas, de forma a valorizar e criar meios de 
sen�rem-se melhores com a própria aparência e poderem 
superar, juntas, traumas provocados pelo tratamento, como a 
queda dos cabelos. Foram realizadas 7 ações de embelezamento 
com total de 76 cuidadores par�cipantes. 

Fes�vidades
Festas especiais: A a�vidade fes�va tem como obje�vo 

deixar o dia ainda mais alegre, sem deixar passar em branco 
nenhuma data comemora�va. Para essa ação, é realizado 
anualmente um planejamento com os responsáveis pela 
recreação dos hospitais parceiros para que as festas tenham 
muita alegria e descontração.

O Núcleo Fes�vidades conta com 12 voluntários, distribuídos 
nos diferentes espaços de ação do ICI. Juntos, realizaram 26 
festas em datas comemora�vas nos hospitais parceiros e na sede 
do ICI.

Debutantes: Completar 15 anos, além de ser um aniversá-
rio especial, representa um marco na vida de toda adolescente. 
Para realizar o sonho dessas adolescentes, o ICI contou com 
apoio da Casa da Amizade das Senhoras, Rotarianos (Rotary 
Club) de Porto Alegre e também com parceiros que facilitaram a 
realização das festas de debutantes.
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Oficinas
A reintegração social e a par�cipação em a�vidades como 

aquelas propostas nestas oficinas são uma grande oportunidade 
de reintegrar os par�cipantes à sociedade, proporcionando 
momentos de interação social, fortalecendo o relacionamento 
interpessoal e a vivência com as trocas de experiências, bem 
como a superação de dificuldades e o desenvolvimento da 
cria�vidade.

As oficinas de artesanato são ofertadas semanalmente para 
pacientes adolescentes e cuidadores. No ano de 2016, foram 
realizadas 200 oficinas, produzindo 400 ar�gos finais. São 
ministradas pelos 9 voluntários do Núcleo Arte e Vida, que 
ensinam várias técnicas artesanais. Neste contexto, o cuidador 
se beneficia não apenas do aprendizado ou da geração de renda, 
mas também da oportunidade de criar novos vínculos de 
amizades, trocar experiências e se orgulhar de seu crescimento 
pessoal. 

Projetos Específicos
Terapia assis�da por Animais: São amplamente 

conhecidos os bene�cios da Terapia Assis�da por Animais (TAA) 
que inclui, entre outros: aumento das células de defesa, 
deixando o organismo mais tolerante a bactérias e ácaros; 
diminuindo a probabilidade das pessoas desenvolverem alergias 
e problemas respiratórios; o es�mulo do animalzinho faz com 
que aumente o nível de endorfina, ajudando a minimizar os 
efeitos da depressão; diminui a solidão e a inibição dos pacientes 
melhorando consideravelmente o comportamento social;  ajuda 

a descontrair o clima pesado de um ambiente hospitalar;  
aumenta o desejo de lutar pela vida;  melhora as relações 
interpessoais e, finalmente, mas não menos importante, o 
animal facilita e nutri a comunicação entre o profissional e o 
paciente.

Em um hospital, os animais transformam o clima pesado de 
um tratamento em um ambiente descontraído, principalmente 
entre as crianças, o que facilita a assistência. Pesquisas revela-
ram que pacientes crônicos que mantem contato com animais 
sofrem menos de depressão do que aqueles que não mantem 
contato algum e, por isso, a resposta ao tratamento é mais 
eficaz.

A TAA é um projeto novo iniciado em 2016 em parceria com a 
empresa Hercosul. Para ser aplicado, passou por uma norma�za-
ção rigorosa para que o animal (o cãozinho Buzz) pudesse atuar 
em ambiente com crianças com câncer. 

Durante 2016, o projeto aconteceu no ambulatório do Grupo 
Hospitalar Conceição, na recreação da Sede do ICI e, em 
dezembro, foi realizado na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. Foram vistas mensais aos hospitais menciona-
dos, beneficiando 109 pacientes além de familiares e colabora-
dores.

Camping por los Sueños: É um evento que acontece 
anualmente no mês de dezembro, realizado pela Ins�tuição 
Pérez Scremini, em La Floresta, Uruguai. 

Par�cipam cerca de 70 pacientes da América La�na, em 
ações de intercâmbio social, com troca de experiências. São 
realizadas a�vidades bem diversificadas, incluindo: conto de 
histórias e reflexões sobre algum tema em par�cular, gincanas, 
futebol, voleibol, visita ao Parque Costa Aventura, baile, karaokê, 
feira dos países, visita a Punta del Este, piscina, praia, entre 
outros.

É um momento que possibilita aos pacientes a troca de 
experiências, conhecer outras culturas e idiomas, fazer novas 
amizades, ter a sensação de liberdade, confiança e independên



cia, além de momentos que ficarão para sempre nas suas 
lembranças. Para o passeio de 2016, três pacientes com idades 
entre 13 e 15 anos acompanhados pela Assistente Social do ICI 
par�ciparam do projeto. 

Coragem para Refle�r: O projeto de intervenção com os 

voluntários do Ins�tuto, ba�zado “Coragem para Refle�r”, visou 
trabalhar, a par�r da metodologia de exposição de materiais 
preparados pela área da psicologia, com a�vidades reflexivas 
sobre o que é o trabalho do voluntário, quais demandas a 
a�vidade exige e com assuntos como: sigilo, conduta, angús�as, 
emoções, lutos, entre outros propostos que apareceram no 
decorrer das reuniões. O intuito de trabalhar tais temas é buscar 
dissolver os conflitos internos ou entre os voluntários que 
impliquem em uma queda da qualidade de seu trabalho.

O projeto é coordenado pelo grupo de psicologia do NAP 
com a par�cipação do Dr. Lauro Gregianin durante os dois 
úl�mos encontros. As três oficinas realizadas em três ocasiões 
contaram com a par�cipação de 56 voluntários no total. 

III Encuentro Internacional de Jóvenes com 
Câncer y Sobrevivientes: Com o intuito de comemorar os 

dez anos de criação, a “Fundación Jóvenes Contra el Cáncer”, do 
Equador, organizou com o apoio da FJCC-EUA o III Encontro 
Internacional de Jovens com Câncer e Sobreviventes realizado 
em Miami, nos Estados Unidos.

Par�ciparam deste Encontro pacientes em tratamento 
oncológico e sobreviventes de diferentes países, como: 
Marrocos, Portugal, Espanha, Hungria, Lituânia, Romênia, 
Irlanda, Croácia, Brasil, Chile, Argen�na, Bolívia, Equador, Peru, 
Colômbia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, 
Guatemala, México e Porto Rico. 

Em 2010, durante o I Encontro, foi criada a Declaração 
Internacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes com 
Câncer e Sobreviventes. Já em 2016, o encontro teve como 
obje�vo a criação do Manual de Dicas para Jovens, Familiares e 
Equipes de Saúde para Enfrentar Efe�vamente a Doença e o 
Tratamento do Câncer, além de trabalhar a liderança e valores 
para ajudar pacientes nos países de origem.

O ICI contou com a representação neste importante evento 
de Renata Dutra de Oliveira, sobrevivente do câncer infan�l do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre e voluntária do ICI. 

Segundo Renata, este encontro a brindou com a oportunida-
de de conhecer e conviver com pessoas de diferentes culturas, 
troca de experiências e histórias, novos conhecimentos 
adquiridos sobre a doença, visita ao Nicklaus Children's Hospital 
- NCH (Miami - FL) e ao Centro de Telemedicina, além de 
crescimento pessoal e espiritual.

Recreação
O brincar é uma medida imprescindível ao desenvolvimento 

e bem-estar da criança. Entre as inúmeras funções da brincadei-
ra, destacam-se algumas, como, a possibilidade de conhecer o 
mundo a sua volta, brincar pelo prazer de brincar, ato recrea�vo 
e prazeroso que sa�sfaz sua necessidade de a�vidade e 
ocupação do seu tempo, permite-lhe es�mular para aprender 
novas habilidades, facilita a socialização, atua como válvula de 
escape aliviando a ansiedade e atende necessidades afe�vas por 
meio do contato �sico.

Levando em conta esses fatores, o ICI tem uma estrutura de 
voluntários e equipe pedagógica capacitada para atuar nos 
espaços de recreação, nos hospitais parceiros e no Centro 
Integrado de Apoio, Sede do ICI.
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Os atendimentos seguem uma escala predefinida com as 
equipes do ICI, voluntários e colaboradores dos hospitais 
parceiros. São 188 voluntários que diver�ram 2260 pacientes 
em 2016.

A�vidades complementares nos espaços de 
recreação: 

Apresentação de ballet

A�vidade lúdica grupo Harley Davidson

Peça de teatro - Educação de Trânsito com Vida Urgente 

Teatro – “A Princesa e o Sapo”

Apresentação da Frozen

Apresentação com Arara Canindé do Pantanal 

A�vidade de música - Dudu do Cavaco 

A�vidade com música - Chimarruts  



Apresentação – Semana Farroupilha com Neto Fagundes

Oficina de pizza - Oca de Savóia 

Tarde da pizza – Pizza Hut

Projetos
Programa Diagnós�co Precoce
Fazer o diagnós�co de câncer infan�l é um grande desafio 

para os pediatras. 
Existem múl�plos fatores que influenciam no diagnós�co de 

câncer infantojuvenil. Fatores relacionados ao próprio tumor 
(�po de tumor, localização, velocidade de crescimento), fatores 
relacionados ao paciente e sua família (idade do paciente, grau 

A�vidade de música - Sons da Natureza 

A�vidades lúdicas com Operação Palha-Assada

Contato com a língua inglesa através do esporte - Li�le 
Kickers

Apresentação de Jair Kobe (Guri de Uruguaiana)
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Isto foi possível porque foram u�lizadas estratégias de maior 
nível de eficiência, tais como: 

1. Formação cuidadosa das turmas  
2. Aspectos organizacionais 
3. Intera�vidade com os responsáveis das UBS e SMS 
4. Monitoramento constante dos alunos 
5. Aulas de repescagem 
6. Novas oportunidades
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de entendimento dos pais, fatores culturais) e fatores relaciona-
dos ao sistema da saúde (distância até o centro de atendimento, 
grau de organização de rede oncológica, etc.).

A maioria dos sinais e sintomas que as crianças com câncer 
apresentam são comuns a outras doenças pediátricas, mais 
prevalentes. Desta maneira, só faz o diagnós�co de câncer quem 
realmente pensa em câncer. 

O diagnós�co de câncer tardio implica em necessidade de 
tratamentos mais agressivos, com maior possibilidade de 
sequelas tardias e impacto na qualidade de vida, maiores 
disfunções orgânicas estabelecidas e, principalmente, diminui-
ção nas chances de cura. 

Por estes mo�vos, o Ins�tuto do Câncer Infan�l (ICI) 
par�cipa, desde 2013, do programa de capacitação Diagnós�co 
Precoce. O programa é realizado em parceria com o Ins�tuto 
Ronald McDonald (IRM), Ins�tuto Nacional do Câncer (INCA), 
Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE) e 
Confederação Nacional das Ins�tuições de Apoio e Assistência à 
Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC). 

O foco principal do programa é a capacitação dos profissio-
nais da Estratégia Saúde da Família, independente da função que 
estes exercem, alertando agentes comunitários, enfermeiros, 
den�stas e médicos sobre os principais sinais e sintomas do 
câncer infantojuvenil. 

Atualmente, o programa está em sua quarta edição, Canoas II 
(2016-2017). Foram realizadas capacitações nos municípios de 
Porto Alegre (2013-2014), Região da Serra (2014-2015) e Canoas 
I (2015-2016). 

Nos três anos do programa, o ICI capacitou 682 profissionais, 
com uma cobertura de 2.400.735 habitantes em 9 municípios.

Na edição Canoas I (2015-2016), foram capacitados 269 
profissionais dos 341 previstos. Isto representa 80% do total 
previstos, ou seja, superamos as edições anteriores em mais de 
30%.

Programa Diagnóstico Precoce 2013

Programa Diagnóstico Precoce 2014

Programa Diagnóstico Precoce 2015

Região Metropolitana

Região Serra

Região Canoas I



Há um notório esforço e disposição de todas as partes em 
contribuir para o sucesso do projeto que se traduz no aumento 
do número de capacitados. Tudo isto é um importante incen�vo 
para abraçar nossos planos de, no próximo projeto, conseguir 
capacitar 90% dos profissionais. 

Avaliação de sa�sfação
Foi realizado um breve ques�onário de avaliação de 

qualidade do curso, onde pudemos colher alguns depoimentos 
encorajadores que corroboram a legi�midade e a eficiência do 
projeto, e foram mencionados aspectos sa�sfatórios com 
relação a:

* Sincronização de conhecimento 
* Esclarecimento de dúvidas
* Melhora na qualidade do atendimento das famílias

Além dos resultados com as capacitações, o Projeto do 
Diagnós�co Precoce permi�u:

 Estreitamento de relações com a diretoria do 
Departamento de Polí�cas em Ações de Saúde (DEPAS) e 
a Regulação do Município de Canoas;

 Esclarecimento de dúvidas diagnós�cas ou com respeito 
a regulação de pacientes com suspeita de câncer que se 
encontravam nas UBS do município de Canoas;

 Efe�vação de encaminhamentos de pacientes nos quais 
haviam dúvidas diagnós�cas. Estes pacientes foram 
encaminhados ao ambulatório do Centro Integrado do ICI 
através do canal direto da Coordenadoria da regulação do 
município com o coordenador cien�fico do projeto 
DP/IRM no ICI;

 Avaliação e acompanhamento dos pacientes que foram 
avaliados previamente e acompanhados até que o 
diagnós�co de câncer fosse afastado ou confirmado;

 Aproximação com a SES/RS: Por conta destas oportunida-
des nas quais atuamos junto com a regulação da 
SMS/Canoas, houve uma aproximação também com a 
regulação da SES/RS;

 Iden�ficação de problemas secundários à implementa-
ção do novo sistema de regulação;

 O coordenador cien�fico do ICI, juntamente com a Dra. 
Jiseh Loss do HCPA, estão idealizando um fluxograma de 
diagnós�co, encaminhamento e tratamento baseado no 
manual da OPS/OMS do diagnós�co precoce. Este 
fluxograma tem o intuito de ser distribuído não somente 
para as UBS de Canoas, mas para toda a rede básica;

 O ICI/SES/SMS está trabalhando através de um projeto de 
doutorado no mapeamento do câncer infan�l. O obje�vo 
principal é iden�ficar o local de tratamento e sobrevida 
global das crianças, adolescentes e adultos jovens (0-19 
anos) com câncer tratados pelo SUS no Rio Grande do Sul. 
Também iden�ficar as dificuldades que fazem com que 
esses pacientes não sejam encaminhados aos centros 
habilitados para Oncologia Pediátrica;

 Enriquecimento das a�vidades pedagógicas através da 
apresentação e discussão de casos clínicos com intensa 
par�cipação e compar�lhamento das experiências 
pessoais dos par�cipantes;

 Troca de experiências pessoais entre os funcionários da 
regulação da SMS/Canoas e os profissionais das UBS. Nas 
aulas, u�lizamos o computador para apresentar o 
sistema online de regulação a todos os par�cipantes.
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Além das aulas para os profissionais da área, estão progra-
madas visitas ao leito para conscien�zação dos familiares e 
pacientes internados na Oncologia Pediátrica do Centro 
hospitalar onde serão realizadas as aulas.

A integração entre a equipe de atenção ao paciente oncológi-
co é fundamental para o sucesso do tratamento. O cirurgião 
den�sta deve fazer parte da equipe e sua contribuição é muito 
importante neste processo. Evitar ou minimizar as manifesta-
ções bucais decorrentes do tratamento oncológico facilita o 
trabalho de toda equipe, permite alcançar melhores resultados 
e diminui impactos nega�vos na saúde dos pacientes. Prevenir e 
iden�ficar precocemente essas lesões evitam condições 
adversas durante o tratamento oncológico. Todos estes pontos 
são a base do êxito do projeto Coragem para Sorrir.

Projetos de Pesquisa NAP
“TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT) E 

PERCEPÇÃO SOBRE A DOENÇA EM SOBREVIVENTES DE CÂNCER 
INFANTIL, SEUS PAIS, MÃES E IRMÃOS”. Proponente: Elisa Kern 
de Castro - Universidade do Vale do Rio dos Sinos

“ESTUDO DOS EFEITOS TARDIOS DO TRATAMENTO 
ANTINEOPLÁSICO SOBRE AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS E ÓSSEAS 
NA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM” Proponente: Paulo 
Sérgio da Silva Santos – Universidade de São Paulo – Bauru

“ M A P E A M E N TO  D O  T R ATA M E N TO  D O  C Â N C E R 
INFANTOJUVENIL NO RIO GRANDE DO SUL” Proponente: Rafael 
Roesler - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

CAPACITAÇÃO DE CIRURGIÕES-DENTISTAS E DA EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO ODONTOLÓGICA DE 
PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIÁTRICOS Proponente: Manoela 
Domingues Mar�ns - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (PRONON) 

Coragem Para Sorrir: Capacitação de Cirurgiões- 
Den�stas Para o Atendimento Odontológico de Pacientes 
Oncológicos Pediátricos e Conscien�zação de Pais e Pacientes.

As doenças bucais cons�tuem atualmente um importante 
problema de saúde pública, não apenas pela alta prevalência, 
mas também pelo seu impacto no nível individual e cole�vo, em 
termos de dor, desconforto, limitações sociais e funcionais, 
afetando a qualidade de vida do indivíduo. 

A odontologia, baseada na promoção de saúde à uma 
população infan�l específica, como pacientes acome�dos pelo 
câncer, tem papel fundamental no reestabelecimento da saúde 
geral e, consequentemente, na qualidade de vida dessas 
crianças. 

A presença do cirurgião den�sta na equipe mul�disciplinar, 
que atua junto do paciente oncológico no período de sua 
hospitalização, não é ainda uma realidade em determinados 
centros de tratamento oncológicos.   

O Projeto Coragem para Sorrir tem, como foco principal, 
conscien�zar e informar os profissionais da área da odontologia 
sobre a importância do tratamento odontológico em crianças 
que estão em tratamento oncológico. 

A liberação dos fundos para a execução do projeto Coragem 
para Sorrir aconteceu em agosto de 2016 e o prazo para sua 
execução é de dois anos. As ações realizadas até o momento 
foram todas relacionadas à organização da logís�ca e desenvol-
vimento do instrumento de avaliação (testes) e veículo de 
capacitação (palestras). 

Foram realizadas duas aulas piloto, uma com a presença da 
equipe mul�profissional do ICI e outra com alunos da UFRGS. 
Durante as aulas, foram aplicados pré e pós testes com o intuito 
de avaliar a efe�vidade das palestras ministradas. Estes 
con�nham dezesseis questões de múl�pla escolha. Estas aulas 
piloto serviram para avaliar a forma e conteúdo das aulas e 
também a dinâmica do curso em geral. Como resultado, tanto as 
aulas, quanto os testes, foram modificados.

Ficou definido o cronograma de aulas, sendo no mínimo três 
encontros com os profissionais dos hospitais que atendem 
crianças com diagnós�co de câncer infantojuvenil de Porto 
Alegre, três encontros com os profissionais de Santa Maria, três 
encontros com os profissionais de Passo Fundo e três encontros 
com os profissionais de Caxias no ano de 2017. 



A Coordenação do 
Núcleo de Atenção ao 
Paciente

A coordenação do Núcleo de Atenção ao Paciente está a 

cargo da Sra. Monica Go�ardi, pedagoga e responsável pela 

gestão dos núcleos vinculados ao lazer dos pacientes e das 

famílias. Esses núcleos são compostos pelas áreas de recrea-

ção, oficinas, fes�vidades, eventos e passeios. Atualmente, 

somam 210 voluntários vinculados a estas áreas. 

Também são atribuições da coordenação do NAP auxiliar a 

Coordenação Médica do ICI na gestão dos profissionais da área 

relacionada ao paciente, alinhar ações com as áreas responsáve-

is de recreação dos hospitais parceiros, supervisão dos estagiári-

os do curso de pedagogia no apoio pedagógico e coordenação 

técnica no projeto diagnós�co precoce.

A Coordenação 
Médica do Ins�tuto 
do Câncer Infan�l

Ao longo de seus 25 anos, o ICI manteve uma parceria 
estreita com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). 
Juntos, concre�zaram vários projetos como a unidade de 
internação de Oncologia Pediátrica e sua posterior reforma, 
além da Casa de Apoio, ajudando a transformar a Oncologia 
Pediátrica do HCPA em um centro de excelência para o tratamen-
to do câncer infantojuvenil no sul do país.

Por outro lado, existem outros hospitais no Rio Grande do Sul 
com excelente potencial para o diagnós�co e tratamento do 
câncer infantojuvenil. O ICI entende a necessidade de estender 
seu apoio a estes hospitais que também são habilitados para 
Oncologia Pediátrica pelo Ministério da Saúde, tornando 
possível assim oferecer às crianças com câncer de nosso estado a 
possibilidade de contar com um apoio extra, a fim de aumentar 
as chances de cura e melhorar sua qualidade de vida, tudo isto 
como produto final de um atendimento integral e mul�profissio-
nal.

A principal função do Coordenador Médico do ICI, Dr. 
Alejandro Arancibia é, de forma conjunta com os Coordenadores 
da Oncologia Pediátrica dos hospitais parceiros e os gestores da 
saúde, fortalecer a Oncologia Pediátrica no Rio Grande do Sul. 
Seu empenho está voltado para um fortalecimento real da rede 
de Oncologia Pediátrica gaúcha que vai além das definições 
formais das portarias, leis e decretos do MS e SES-RS, sem deixar 
de garan�r a parceria e a ín�ma relação com aqueles órgãos 
federais e estaduais.

O ICI conta com a parceria do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA), Hospital da Criança Conceição (HCC), Hospital 
São Lucas – PUC-RS e Hospital São Vicente de Paula de Passo 
Fundo. Juntos, atenderam entre os anos de 2010 e 2015 mais de 
cinquenta por cento de todas as crianças diagnos�cadas com 
câncer no estado.

Durante este ano, o Coordenador médico do ICI par�cipou 
a�vamente das discussões clínicas no Hospital de Clínicas de 
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encontrar soluções para os problemas existentes. 
Durante a par�cipação do encontro internacional da 

“Agrupación Mexicana de Onco-Hematología Pediátrica” 
realizado em Porto Vallarta, México, Dr. Alejandro ministrou a 
palestra “Experiencia brasileña en el manejo de Sarcoma de 
Ewing”. Teve também a oportunidade de conversar com o Dr. 
Carlos Rodriguez-Galindo, (Execu�ve Vice President, and 
Director, Interna�onal Outreach Program, St. Jude) sobre a 
Oncologia Pediátrica no Rio Grande do Sul. Esta oportunidade de 
contato já trouxe resultados, com a visita da Dra. Monika 
Metzger (Regional Director, South and Central American Regions 
Member, Departments of Oncology and Global Pediatric 
Medicine, St Jude Children's Research Hospital) no dia 14 de 
novembro, onde foi iniciado um importante relacionamento a 
fim de possibilitar a realização de uma parceria médico-cien�fica 
entre ICI e Hospital St. Jude, Memphis, USA.

Já durante o XVII Congreso La�noamericano de Oncología 
Pediátrica (SLAOP), realizado na cidade de Lima, Peru, onde 
também foi realizado o II Encontro do Consorcio La�no-
americano de Enfermedades Hemato-Oncologica Pediátricas 
(CLEHOP), Dr. Alejandro Arancibia foi eleito membro do comitê 
execu�vo para o triênio 2016-2019. O obje�vo deste Consórcio 
La�no-Americano de doenças hemato-oncológicas pediátricas é 
facilitar os esforços coopera�vos para melhorar as taxas de 
sobrevivência para crianças com câncer na América La�na. 
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Porto Alegre e no Hospital da Criança Conceição. Esta oportuni-
dade oferecida ao ICI pelos hospitais parceiros tem grande 
importância, pois além de possibilitar a par�cipação nas 
discussões dos casos clínicos, nos permite avaliar as interven-
ções que o ICI pode realizar em casos pontuais para o sucesso do 
tratamento das crianças atendidas nestes hospitais. 

Já no Hospital São Vicente de Paulo, �vemos a oportunidade 
de oferecer um programa de capacitação ao voluntariado para o 
atendimento de crianças e adolescentes com câncer. 

Este encontro contou com a par�cipação de pessoas 
especializadas da Oncologia Clínica e Pediátrica do HSVP. Na 
oportunidade, foram ministradas 4 aulas: Câncer infantojuvenil 
– Epidemiologia e Polí�ca Nacional de Atenção Oncológica (Dr. 
Alejandro Arancibia), O voluntariado (Sra. Caroline Mar�ns), 
Voluntários no Núcleo de Atenção ao Paciente (Dr. Alejandro 
Arancibia) e Recreação (Sra. Bernardete Baumont).

A incidência de câncer, especialmente os pediátricos, não é 
bem documentada principalmente por problemas de descon�-
nuidade e infraestrutura. Na tenta�va de superar esta deficiên-
cia, o HSVP, juntamente com o ICI, mantém uma pesquisadora, 
Srta. Luziani Fabiani, responsável pelo andamento e manuten-
ção das Pesquisas Clínicas, Registro Hospitalar de Câncer (RHC), 
projetos como PRONON, entre outras a�vidades.

Em visita à Santa Maria, o Coordenador Médico do ICI 
par�cipou do seminário em comemoração aos 20 anos do 
Centro de Apoio a Criança Com Câncer de Santa Maria (CACC) 
onde ministrou a palestra inaugural “Diagnós�co precoce do 
câncer infantojuvenil: desafios e perspec�vas”. Também nesta 
oportunidade, visitou o serviço de Oncologia Pediátrica do 
Hospital Universitário de Santa Maria e o ambulatório de 
Oncologia Pediátrica Turma do Ique, onde foi recebido pela 
responsável do setor, a Dra. Virginia Coser. 

Em Caxias do Sul, o Dr. Alejandro Arancibia visitou o UNACON 
do Hospital Geral de Caxias do Sul, onde foi recebido pela Dra. 
Angela Rech, chefe do serviço de Oncologia Pediátrica e 
presidente da DOMUS, que mantém a Casa de Amparo à Criança 
e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha. Juntos, se 
comprometeram a trabalhar juntos em prol das crianças e 
adolescentes com câncer diagnos�cados em Caxias.

Ao final do ano, os coordenadores dos serviços de Oncologia 
Pediátrica do RS se reuniram no Centro Integrado de Apoio para 
discu�r os passos a seguir para dar con�nuidade ao processo de 
fortalecimento da Oncologia Pediátrica no RS e procurar 
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Capítulo 

3

Conhecer para 
Transformar

Com o obje�vo de gerar novos conhecimentos que possam 
ser u�lizados para aumentar as chances de cura, o Ins�tuto do 
Câncer Infan�l (ICI) investe em pesquisas relacionadas ao câncer 
infantojuvenil. A Oncologia Pediátrica é uma especialidade 
carente de recursos humanos e o apoio para a condução de 
estudos clínicos e de pesquisa básica é realizado principalmente 
através de grupos coopera�vos ou ligados a ins�tuições 
filantrópicas. O número menor de pacientes pediátricos em 
relação à população de adultos reduz compara�vamente o 
interesse da indústria farmacêu�ca em Oncologia Pediátrica, 
reduzindo drama�camente a velocidade dos avanços em 
tumores da infância. Por esta razão, faz-se necessária a busca de 
alterna�vas de inves�mento para oferecer o bene�cio do 
conhecimento cien�fico também para pacientes desta faixa 
etária. O ICI acredita ser papel da ins�tuição preencher esta 
lacuna, de modo a permi�r que novos avanços na cura desta 
doença possam ser alcançados.

Desde sua concepção, o ICI mantem uma equipe atuando no 
Laboratório de Pesquisas Celular e Molecular no Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e no setor de Pesquisa Clínica da 
Internação que desenvolvem estudos em parceria com o 
hospital e organizações nacionais e internacionais. Em alinha-
mento com o planejamento estratégico do ICI de estender a rede 
de assistência e pesquisa para todos os hospitais do estado do 
Rio Grande do Sul, houve uma reestruturação da equipe de 
pesquisa com o obje�vo de atender esta nova demanda.

A  é composta por profissionais que EQUIPE DA PESQUISA ICI
executam a�vidades em tempo integral ou parcial, remunerada 
ou voluntária. Existe um comitê de pesquisa cien�fica com 
reuniões estratégicas de planejamento composta pelos 
seguintes profissionais do ICI ou colaboradores externos:

 

Alejandro Arancibia – Coordenador Médico do ICI
Algemir Brune�o – Presidente do ICI
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André Brune�o – Coordenador do Comitê de Pesquisa
Caroline B. de Farias – Coord. de Pesq. Celular e Molecular
Fabíula Fagundes – Auxiliar de Pesquisa Clínica
Marialva Sinigaglia – Coord. do núcleo Bioinformá�ca
Julie Francine Ceru� – Coordenadora de Pesquisa Clínica 

em Oncologia Pediátrica
Prof. Lauro José Gregianin – Pesquisador colaborador
Prof. Rafael Roesler – Pesquisador colaborador

Existem diferentes �pos de pesquisa, e, por isso, a Unidade 
de Pesquisa do ICI é estruturada em núcleos dis�ntos: Pesquisa 
Celular e Molecular, Pesquisa Clínica e Pesquisa Epidemiológica. 
Com a construção da nova Sede inaugurada em 2016, foi 
possível oferecer suporte também a centros de pesquisa de 
outras cidades e estados. Além disso, está sendo equipado um 
laboratório de pesquisa próprio e independente, permi�ndo a 
ampliação das linhas de pesquisa já existentes, com o intuito de 
aumentar o número de estudos biológicos em oncologia 
pediátrica, o número de bolsas de formação acadêmica, 
possibilitar o conhecimento profundo da doença no país e 
introduzir novos conceitos tecnológicos que facilitem os estudos 
de tumores infantojuvenis como, por exemplo, a área de 
bioinformá�ca integrada a pesquisa translacional.

É por meio da Pesquisa Clínica que pesquisadores estudam o 
impacto do tratamento quimioterápico (novos fármacos e/ou 
esquemas terapêu�cos), radioterápico e cirúrgico oferecido a 
pacientes infantojuvenis com câncer. Conduzir estudos clínicos 
em oncologia pediátrica, assegurando que os padrões de 
assistência médica e é�ca estabelecidos pelas recomendações 
nacionais e internacionais sejam respeitados, oportunizando 
aos pacientes acesso a terapias, preservando a integridade, a 
confidencialidade e os direitos dos par�cipantes da pesquisa. 
Essas pesquisas podem ser patrocinadas por companhias 
farmacêu�cas, empresas que desenvolvem equipamentos 
médicos ou órgãos públicos nacionais ou internacionais 
interessados no desenvolvimento de alguma área de atuação. 
Podem ser desenvolvidas em caráter acadêmico, vinculadas a 
patrocínio privado ou através de leis de incen�vo fiscal. O ICI 
apoia a condução de estudos de grupos coopera�vos, na qual 
são pesquisas realizadas em centros de tratamento especializa-

Pesquisa Clínica

dos em todo o território brasileiro e alguns internacionais que 
tratam de crianças com câncer.

Obje�vos específicos
 Es�mular a pesquisa clínica e epidemiológica à busca do 

entendimento clínico (caracterís�cas sócio demográfi-
cas, da doença e do ambiente) do câncer pediátrico, e a 
iden�ficação de novas oportunidades de tratamento ou 
esquemas terapêu�cos;

 Avaliar efeitos de terapias já estabelecidas na literatura, 
porém em dosagens diferentes para um melhor efeito 
terapêu�co do tumor;

 Es�mular a divulgação de resultados de estudos em 
andamento;

 Melhorar a qualidade e a quan�dade dos dados clínicos 
coletados nos estudos clínicos;

 Coordenar o protocolo de tratamento do linfoma 
Hodgkin em crianças e adolescentes da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE);

 Coordenar do protocolo de tratamento de sarcoma de 
Ewing em crianças e adolescentes da SOBOPE. 

Protocolo La�no Americano de Sarcoma 
De Ewing

O sarcoma de Ewing é um tumor pediátrico altamente 
agressivo, caracterizado por pequenas células azuis arredonda-
das, que afeta ossos e, com menor frequência, tecidos moles. 
Esse �po de câncer representa a segunda neoplasia óssea mais 
frequente em crianças e adolescentes. Em colaboração com 
grupos nacionais e internacionais, os pesquisadores do ICI 
desenvolveram, ao longo dos úl�mos 13 anos, protocolos 
clínicos de tratamento para pacientes com sarcoma de Ewing 
com a finalidade de padronizar o tratamento no país, buscando 
diminuir a mortalidade da doença. Através de uma plataforma 
eletrônica desenvolvida pelo Setor de Tecnologia da Informação 
(TI) do ICI e de um programa de auditoria de dados de cada 
centro par�cipante, foi possível obter informações a respeito da 
evolução clínica e epidemiológica da doença. Estes estudos têm 
examinado o papel de regimes de tratamento adaptados, 
levando em consideração a realidade na América do Sul.
Para o estudo Ewing, contamos com a colaboração de diversas 
ins�tuições nacionais (16) e internacionais (14) que tratam 



crianças e adolescentes com câncer. Em 2016, �vemos a inclusão 
de mais dois centros ao nosso grupo. Abaixo segue a lista de 
ins�tuições parceiras:

O protocolo de Ewing Sul-americano encerrou o ano de 2016 
com 351 par�cipantes incluídos no estudo ao longo de 5 anos 
(2011 – 2016), sendo as distribuições por país conforma tabela 
abaixo.

Hospital de Pediatria SAMIC Profº Dr Juan Garrahan, Hospital de Câncer de 
Barretos, Ins�tuto Nacional de Câncer, Ins�tuto de Oncologia Pediátrica, 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, PINDA - Ezequiel González Cortés, 
CHL. Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, Centro Hospitalario Pereira Rossel, 
PINDA - Carlos Van Buren, Centro Hemato-Oncológico Pediátrico, Hospital de 
Niños Ricardo Gu�errez, Ins�tuto de Clínicas Ped. Bolivar Risso - GREENDACC, 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz - Recife, PINDA - San Ruan de Dios, Hospital 
Amaral Carvalho, PINDA - Sótero del Río, PINDA - San Borja Arriarán, PINDA - 
Hernán Henríquez, PINDA - Regional de Valdivia, PINDA - Roberto del Río, 
Hospital Pequeno Príncipe, Hospital de Niños Sor María Ludovica, Associação 
Piauiense de Combate ao Câncer - Hospital São Marcos, Associação Hospitalar 
Beneficente São Vicente de Paulo, Fundação Antonio Prudente - Hospital A C 
Camargo, Hospital da Criança Santo Antonio, Hospital da Criança Conceição, 
Hospital das Clínicas de São Paulo - ITACI, Hospital São Lucas da PUC-RS, Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo.

 

Não Metastá�co Metastá�co Total

Argen�na 36 23 59

Chile 32 25 57

Uruguai 15 7 22

Brasil 121 92 213

Total 204 147 351

Protocolo de Tratamento do Linfoma 
Hodgkin em Crianças e Adolescentes

O Linfoma Hodgkin (LH) é uma forma de câncer que se 
origina no linfonodos (gânglios) do sistema linfá�co, um 
conjunto composto por órgãos, tecidos que produzem células 
responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem estas 
células através do corpo.  O LH ocorre principalmente em 
crianças, adolescentes e adultos jovens. É o tumor mais frequen-
te entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade. 

O Ins�tuto do Câncer Infan�l é o centro coordenador do 
protocolo da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica desde 
28 de janeiro de 2016. Este protocolo é uma parceria com a 
Asociacion de Hemato-Oncologia Pediatrica de Centro America 
(AHOPCA), Grupo Argen�no de Tratamiento de la Leucemia 
Aguda (GATLA) e St Jude Children's Hospital. Apesar do protoco-
lo ter sido aprovado na Plataforma Brasil em janeiro de 2016, o 
Protocolo LH2015 vem sendo aplicado em mais de 25 ins�tui-
ções no Brasil desde janeiro de 2015 por ser o tratamento 
padrão para o LH. 

De janeiro de 2015 a novembro de 2016, o protocolo foi 
aplicado em 82 pacientes, em 12 ins�tuições diferentes. 
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Até dezembro de 2016, 100% dos pacientes encontram-se 
vivos. Somente um paciente apresentou recidiva, um ano após o 
fim do tratamento. A maior vantagem do protocolo é diminuir a 
indicação e doses da radioterapia. Visto que a maioria destes 
pacientes vão ter uma sobrevida longa, é importante diminuir ao 
máximo o efeito das sequelas do tratamento.

Principais a�vidades em 2016
Número de estudos conduzidos pela equipe da 

Pesquisa Clínica
Sete estudos de grupos coopera�vos e dois de inicia�va do 

PRONON estão sendo conduzidos pela equipe juntamente com 
ins�tuições nacionais e internacionais, com a finalidade de 
unificar tratamentos clínicos (esquemas terapêu�cos), novos 
medicamentos e epidemiologia das doenças.

Tabela de a�vidades desenvolvidas na Pesquisa 
Clínica
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Monitorias clínicas
Monitorias clínicas são visitas aos centros de pesquisas na 

qual estão realizando o estudo. Seu obje�vo é avaliar e conferir 
os dados clínicos coletados dos par�cipantes da pesquisa. Em 
2016, �vemos 16 monitorias clínicas ao longo do ano.

Treinamentos e atualizações
Em 2016, a equipe de pesquisa clínica manteve os treina-

mentos relacionados à coleta de dados com maior qualidade, 
quan�dade e eficiência através de constantes encontros online 
(videoconferência), pessoal e/ou telefônico. A finalidade é 
melhorar, dia após dia, a consistência do banco de dados com 
menor falha de informações possíveis inseridos na plataforma 
Share Point (ferramenta específica do estudo do Ewing) e maior 
proximidade entre os centros de pesquisa e suas equipes. Foram 
desenvolvidos bole�ns informa�vos, resumos do andamento do 
estudo Ewing Sul-americano. Foi colocado no ar a nova versão da 
Plataforma Share Point, mais clara, dinâmica, informa�va e 
precisa do protocolo Ewing, apresentada efe�vamente aos 
pesquisadores e equipe envolvida no estudo no XV Congresso de 
Oncologia Pediátrica no Rio de Janeiro, de 14 a 19 de novembro 
de 2016.

Reuniões e Eventos
IV Encontro Cien�fico do Protocolo de Sarcoma 

de Ewing e III Encontro do Comitê Cien�fico de 
Material Biológico

No dia 13 de maio, foi realizado no Ins�tuto do Câncer 
Infan�l o “IV Encontro Cien�fico do Protocolo La�no-americano 
de Sarcoma de Ewing” e o “III Encontro do Comitê Cien�fico de 
Material Biológico”.

O evento reuniu mais de 70 pesquisadores do Brasil, Uruguai, 
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Conferência de relatórios/liberação bolsas 103

Randomização 26 



Argen�na e Chile, com representantes de 24 ins�tuições que 
estão realizando o protocolo ou têm interesse em fazê-lo. Na 
programação composta por palestras e apresentações, foram 
abordados os resultados do Protocolo de Tratamento de 
Tumores da Família Ewing prévio e também os resultados 
preliminares do protocolo atual. 

Em salas paralelas à principal, onde foi discu�do o andamen-
to e casos clínicos do Ewing 2 pelos inves�gadores do estudo, 
houve a discussão de projetos moleculares pelo Comitê 
Cien�fico e alunos da pós-graduação da Universidade Federal 
RS. Ocorreu também uma reunião com os monitores clínicos do 
estudo, na qual foram discu�das diversas estratégias para 
melhorar a coleta de dados. Futuras ferramentas que serão 
desenvolvidas dentro do portal também foram apresentadas. 

I Encontro Cien�fico de Terapía Metronômica
Dr. Lauro Gregianin e Dras. Milena Vilarroel e Adriana Rose 

apresentaram no mês de maio em Rosário/Argen�na no “I 
Encontreo Cien�fico de Terápia Metronómica” resultados 
preliminares do estudo. Neste encontro, foram discu�dos 
muitos estudos moleculares pré-clínicos com diversas drogas e 
apresentados também estudos clínicos com terapia metronômi-
ca u�lizando como terapia palia�va e terapia an�angiogênica. 
Verifica-se a necessidade de aprofundar os conhecimentos 
modelo terapêu�co em Oncologia Pediátrica.

XXII Congresso Internacional de La Agrupación 
Mexicana Onco-Hematología Pediátrica 

De 29/06 à 02/07 o Dr. Alejandro Arancibia, Oncologista 
Pediátrico e Coordenador Médico ICI, realizou apresentação dos 
dados do protocolo Ewing 2 no México. Segundo Dr. Alejandro, 
foi também uma oportunidade na busca de novos centros 
abertos a par�cipar do nosso estudo na América La�na.

Inauguração da nova sede do Centro Integrado de 
Apoio do Ins�tuto do Câncer Infan�l (28/09)

Após “IV Encontro Cien�fico do Protocolo La�no-americano 
de Sarcoma de Ewing” e “III Encontro do Comitê Cien�fico de 
Material Biológico” realizado no 1º semestre de 2016 na nova 
sede do ICI em Porto Alegre, reunindo mais de 70 par�cipantes, 
houve a inauguração para a comunidade do Centro Integrado de 
Apoio do ICI. O centro de pesquisas Rafael Accordi, laboratório 
celular e molecular situado 2º andar, deverá ser sede da 
pesquisa translacional do protocolo Ewing do ICI. 
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Reunião de coordenadores e monitores clínicos – 
Hospital Garrahan (29 e 30/09) 

Em reunião entre os coordenadores e monitores do protoco-
lo na Argen�na (Buenos Aires), houve definição das futuras 
apresentações de resultados para GALOP e SOBOPE 2016. Os 
inves�gadores abordaram temas relacionados a condução do 
estudo e as análises esta�s�cas necessárias para a apresenta-
ção. A Enf. Julie Ceru�, coordenadora clínica do protocolo, 
realizou monitoria clínica com atualização e treinamento do 
novo portal.

XV Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica 
(Sobope)

Durante o mês de novembro de 2016, foi realizado no Rio de 
Janeiro o XV congresso da SOBOPE. O obje�vo principal do 
congresso foi abordar estratégias de intervenção nos diversos 
níveis de prevenção dos tumores que ocorrem em crianças e 
adolescentes para reduzir o impacto do câncer na comunidade, 
detectar precocemente, aprimorar o tratamento, aumentar os 
índices de cura e melhorar a qualidade de vida dos sobreviven-
tes. Es�mulando a par�cipação e a integração dos profissionais 
de saúde: profissionais da atenção básica, médicos, enfermei-
ros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêu�-
cos, nutricionistas, den�stas, biólogos, pesquisadores, assim 
como pais e pacientes, professores, sociedade civil e governo.

A SOBOPE sediou o ASPHO Essen�als (American Society of 
Pediatric Hematology and Oncology), na América La�na, em que 
foram abordados temas de onco-hematologia, oncologia e 
patologias hematológicas benignas. E o Encontro anual do 
Grupo La�no Americano em Oncologia Pediátrica (GALOP).

Foram cinco dias de intenso trabalho e aprendizado. O 
Ins�tuto do Câncer Infan�l par�cipou de diferentes formas 
durante este evento. A Sra. Valéria Fole�o, Gerente Ins�tucional 
do ICI, juntamente com a Sra. Caroline Mar�ns e a Srta. Fernanda 
Furtado ficaram à frente do estande do ICI dentro do centro de 
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exposições do congresso. Foi uma excelente oportunidade para 
a divulgação do trabalho do Ins�tuto, como também estreitar 
laços com outras ins�tuições e fortalecer novas parcerias.

O Ins�tuto do Câncer Infan�l par�cipou na programação 
cien�fica com a apresentação de 29 trabalhos cien�ficos, 28 
pôsteres e uma apresentação oral. Foram trabalhos de pesquisa 
básica (15), pesquisa clínica (4), pesquisa epidemiológica (1) e da 
equipe mul�profissional do NAP (9).

Durante o encontro anual do Grupo La�no-Americano em 
Oncologia Pediátrica (GALOP), houve minuciosa apresentação 
da evolução, avanços do protocolo clínico e resultados atualiza-
dos de 327 pacientes localizados e metastá�cos apresentados 
por Dr. Lauro, Dr. Algemir, Dr. Adriana, Dra. Mirela e Enf. Julie. 

Ocorreu em novembro na SOBOPE, o VI Encontro de 
Monitores Clínicos e Inves�gadores do Protocolo Ewing Sul-
americano e o II Encontro de Capacitação e Treinamento de 
Coleta e Acompanhamento de Dados Clínicos. Treinamentos 
específicos de coleta de dados foram ministrados pelo Dr. André 



Brune�o, Enf. Julie e a apresentação do novo portal pelo analista 
de TI, Yuri Castro. 

Dr. Lauro Gregianin mostrou os novos avanços no tratamento 
da doença durante o congresso e Dr. Algemir Brune�o 
apresentou os desafios de pesquisa translacional em Oncologia 
Pediátrica.

Houve também, o IV encontro do Comitê de Estudos 
Biológicos no qual ficaram definidas: 

1. Comitê será composto de 11 integrantes, cada um 
possuindo um suplente. A Coordenação do Comitê no 1º ano 
ficou sob responsabilidade dos representantes do ICI (Porto 
Alegre) e a Vice-Coordenação com Mario Galindo (Universidade 
de Chile - Hospital Calvo Mackenna Pinda). 

2. Necessidade de um Regimento para o Comitê. 
3. Aprovação do primeiro projeto a) Aprovação do projeto 

in�tulado “Desvendando a Biologia do Câncer Infan�l: 
Iden�dade Celular do Sarcoma de Ewing e Estratégias 
Terapêu�cas” 4. Ações para o V Encontro.

Outros Projetos Desenvolvidos na Pesquisa 
Clínica

 Projeto de Capacitação e Treinamento de Coleta e 
Acompanhamento de Dados Clínicos (Projeto com 
incen�vos fiscais “PRONON – Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica)”

 Estudo da relação entre polimorfismos de genes 
relacionados ao metabolismo e transporte de an�neo-

plásicos com a severidade de mucosite bucal e evolução 
clínica de pacientes pediátricos. (Projeto com incen�vos 
fiscais “PRONON – Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica)”. Finalidade: Pós-Doutorado.

 Avaliação da Qualidade dos dados clínicos de dois 
protocolos coopera�vos de tratamento a pacientes 
portadores de tumores da Família Ewing. Finalidade: 
Mestrado.

A metodologia com a qual se coleta e analisa informações é 
tão importante que existem áreas de estudos especialmente 
des�nadas a isso. Uma destas áreas, que possui aplicação tanto 
no mundo empresarial quanto em pesquisas cien�ficas, é a da 
gestão de dados (informações). A par�r de 2013, o ICI passou a 
inves�r nesta área de pesquisa epidemiológica a fim de adquirir 
maior conhecimento da população atendida, verificando 
caracterís�cas próprias, de forma quan�ta�va da distribuição 
dos fenômenos de saúde/doença, 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 par�r da 
iden�ficação de possíveis ações mul�disciplinares 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. 

Obje�vos específicos
 Realizar ações mul�disciplinares, 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. 

O registro de câncer na maioria das vezes é considerado um 
item inalcançável em países em desenvolvimento. Porém, 
quan�ficar a incidência e sobrevida é essencial para as 
estratégias de controle. 

No Brasil não existem dados epidemiológicos reais com 
respeito ao número de pacientes com câncer infantojuvenil
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(0-19 anos) com abrangência estadual e/ou nacional, como 
também não é conhecida a sobrevida global destes pacientes. 
Existem dados dos registros de câncer hospitalar (RCH) ou 
registros de câncer de base populacional (RCBP) e es�ma�vas 
baseadas em cálculos epidemiológicos. É importante conhecer 
onde estes pacientes são tratados e o resultado deste tratamen-
to para poder propor polí�cas de saúde orientadas às necessida-
des destes pacientes.
O Coordenador Médico do ICI, Dr. Alejandro Arancibia, apresen-
tou um projeto de pesquisa como parte de tese de doutorado 
com o obje�vo de iden�ficar o local de tratamento das crianças, 
adolescentes e adultos jovens (0-19 anos) com câncer tratados 
pelo SUS no Rio Grande do Sul e conhecer a sobrevida global 
destes pacientes, pois conhecer melhor estas informações nos 
remete a entender a situação da oncologia em geral nessa 
população. Este projeto mantém parceria com UFRGS, 
Secretarias da Saúde Estadual e Municipal.
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Pesquisa Celular e 

câncer infantojuvenil;
 Promover o intercâmbio cien�fico e acadêmico entre 

diferentes pesquisadores e ins�tuições es�mulando a 
formação de redes de pesquisa em oncopediatria.

Principais resultados cien�ficos ob�dos em 2016
Este relatório fornece um panorama geral das a�vidades no 

Núcleo de Pesquisa Celular e Molecular que contaram com 
apoio e par�cipação do ICI no ano de 2016, apresentando 
informações resumidas sobre produção cien�fica e formação de 
recursos humanos.

Os resultados ob�dos no ano de 2016 com apoio do ICI foram 
divulgados em periódicos cien�ficos internacionais de 
qualidade, press release e congressos especializados. 

O programa de pesquisa possibilitou a formação de recursos 
humanos em oncologia pediátrica em nível de iniciação 
cien�fica, mestrado e doutorado, principalmente através do 
Projeto Rafael Koff Acordi.

Publicações cien�ficas 
 A divulgação de resultados cien�ficos tem como 

obje�vo informar a comunidade cien�fica sobre os resultados 
ob�dos ao longo de um projeto, propiciando o desenvolvimento 
técnico cien�fico e uma possível aplicação destes resultados no 
futuro. Os estudos pré-clínicos apoiados pelo ICI têm gerado 
publicações cien�ficas em periódicos internacionais com nível 
de excelência. Além dos ar�gos cien�ficos, os resultados 
também foram divulgados em congressos cien�ficos 
especializados. Abaixo, a lista das publicações cien�ficas e 
trabalhos apresentados em congressos nacionais e internacio-
nais no ano de 2016. A equipe de pesquisa do ICI publicou 9 
ar�gos (listados abaixo) em revistas de impacto internacional e 
também realizou 29 apresentações (não listados) em conferên-
cias cien�ficas.

Ar�gos cien�ficos publicados em 2016
1. Thomaz, A.; Jaeger, M.; Buendia, M.; Bambini-Junior, V.; 

Gregianin, L.J.; Brune�o, A.L.; Brune�o, A.T.; De Farias, C.B. & 
Roesler, R. Bdnf/Trkb Signaling As A Poten�al Novel Target In 
Pediatric Brain Tumors: An�cancer Ac�vity Of Selec�ve Trkb 
Inhibi�on In Medulloblastoma Cells. J Mol Neurosci, 2015. 
*Projeto Aprovado No Gppg N° 14-0684. Com custeio Fipe no 
valor de R$ 8.000,00. 

O Núcleo de Pesquisa Celular e Molecular do Ins�tuto do 
Câncer Infan�l (ICI) tem como obje�vo a iden�ficação de novas 
estratégias para o tratamento de câncer infantojuvenil a par�r 
do conhecimento da biologia tumoral. Esse programa é desen-
volvido por pesquisadores, bolsistas, voluntários, alunos de 
graduação e pós-graduação, consultores e colaboradores.

Obje�vos Específicos
 Es�mular a pesquisa biológica na área de câncer 

pediátrico buscando o entendimento da biologia tumoral 
e a iden�ficação 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 prá�ca clínica;

 Es�mular a produção e divulgação de resultados na 
forma de ar�gos cien�ficos e/ou patentes, contribuindo 
para o desenvolvimento de novas terapias e/ou biomar-
cadores em câncer infantojuvenil;

 Formar recursos humanos de alto nível (graduação, 
mestrado e doutorado) especializados na pesquisa em 

Molecular



2. Menego�o, P. R.; Da Costa Lopez, P. L.; Souza, B. K.; De 
Farias, C. B.; Filippi-Chiela, E. C.; Vieira, I. A.; Schwartsmann, G.; 
Lenz, G.; Roesler, R. Gastrin-Releasing Pep�de Receptor 
Knockdown Induces Senescence In Glioblastoma Cells. 
Molecular Neurobiology, V. X, P. 1-7, 2016. 

3. Jaeger, M.; Ghisleni, E. C.; Fra�ni, L.; Brune�o, A. L.; 
Gregianin, L. J.; Brune�o, A. T.; Schwartsmann, G.; De Farias, C. 
B.; Roesler, R. Viability Of D283 Medulloblastoma Cells Treated 
With A Histone Deacetylase Inhibitor Combined With Bombesin 
Receptor Antagonists. Child's Nervous System (Online), V. 32, P. 
61-64, 2016. 

4. De Farias, C. B.; Schwartsmann, G.; Roesler, R. Resistance 
To An�-Egfr Therapy And Strategies To Overcome It: Possible 
Role Of Bdnf/Trkb. Journal Of Cancer Science & Therapy, V. 8, P. 
046-047, 2016. 

5. Heinen, T. E.; Dos Santos, R. P.; Rocha, A.; Santos, M. P.; 
Lopez, P. L. C.; Silva-Filho, M. A.; Souza, B. K.; Rivero, L. F. R.; 
Becker, R. G.; Gregianin, L. J.; Brune�o, A. L.; Brune�o, A. T.; De 
Farias, C. B.; Roesler, R. Trk Inhibi�on Reduces Cell Prolifera�on 
And Poten�ates The Effects Of Chemotherapeu�c Agents In 
Ewing Sarcoma. Oncotarget, V. 7, P. 34860-34880, 2016. 

6. Thomaz, A.; Jaeger, M.; Buendia, M.; Bambini-Junior, V.; 
Gregianin, L. J.; Brune�o, A. L.; Brune�o, A. T.; De Farias, C. B.; 
Roesler, R. Bdnf/Trkb Signaling As A Poten�al Novel Target In 
Pediatric Brain Tumors: An�cancer Ac�vity Of Selec�ve Trkb 
Inhibi�on In Medulloblastoma Cells. Journal Of Molecular 
Neuroscience, V. 59, P. 326-333, 2016. 

 7. Por�ch, J. P.; Gil, M. S.; Dos Santos, R. P.; Goulart, B. K.; 
Ferreira, M. B. C.; Loss, J. F.; Gregianin, L. J.; Brune�o, A. L. ; 
Brune�o, A. T.; Roesler, R.; De Farias, C. B. Low Brain-Derived 
Neurotrophic Factor Levels Are Associated With Ac�ve Disease 
And Poor Prognosis In Childhood Acute Leukemia. Cancer 
Biomarkers, V. 17, P. 347-352, 2016. 

 8. Almeida, V. R.; Vieira, I. A.; Buendia, M.; Brune�o, A. T.; 
Gregianin, L. J.; Brune�o, A. L.; Klamt, F.; De Farias, C. B.; 
Abujamra, A. L.; Lopez, P. L. C.; Roesler, R. Combined Treatments 
With A Re�noid Receptor Agonist And Epigene�c Modulators In 
Human Neuroblastoma Cells. Molecular Neurobiology, V. X, P. X, 
2016. 

9. Pinheiro, K. V.; Alves, C.; Buendia, M.; Gil, M. S.; Thomaz, 
A.; Schwartsmann, G.; De Farias, C. B.; Roesler, R.; Bowman, R. L.; 
Wang, Q.; Carro, A.; Verhaak, R. G. W.; Squatrito, M. Targe�ng 
Tyrosine Receptor Kinase B In Gliomas. Neuro-Oncology, V. 19, P. 
138-139, 2016.

Formação de Recursos Humanos e Projetos em 
Andamento 

As a�vidades de pesquisa apoiadas pelo ICI têm contribuído 
para a formação de pesquisadores especializados em oncologia 
experimental e câncer pediátrico em nível de graduação, 
mestrado e doutorado. Abaixo, seguem informações rela�vas 
aos pesquisadores e alunos que desenvolveram projetos no ano 
de 2016 com o apoio do ICI, além de um gráfico demonstrando a 
formação de recursos humanos em Oncologia Pediátrica no 
triênio.

Colaboração com Grupos de Pesquisa
Em colaboração com o Núcleo de Pesquisa Celular e 

Molecular, Pesquisa Clínica e pesquisadores de diversas 
ins�tuições la�no-americanas, foi cons�tuído o “Comitê 
Cien�fico de Estudos Biológicos em Sarcoma de Ewing” com o 
intuito de formar um grupo colabora�vo para o desenvolvimen-
to de projetos cien�ficos mul�cêntricos.

O obje�vo principal foi criar uma rede integrada em pesquisa 
para avaliação e desenvolvimento de projetos cien�ficos em 
material biológico de Sarcoma de Ewing. Foram realizadas duas 
reuniões presenciais em Porto Alegre (maio) e Rio de Janeiro 
(novembro). Existe colaboração com diversos outros grupos de 
pesquisa, universidades e laboratórios nacionais e internaciona-
is, pois a integração entre grupos de pesquisas de áreas afins é de 
suma importância para o con�nuo crescimento e aprimoramen-
to da produção técnico-cien�fica, permi�ndo a troca de 
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conhecimentos e o aperfeiçoamento de pessoal e de metodolo-
gias.

Atualmente, os experimentos de pesquisa básica do ICI são 
realizados em parceria com o Laboratório de Câncer e 
Neurobiologia no Centro de Pesquisas Experimentais do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Entretanto, com a inaugura-
ção do Centro Integrado de Apoio, o Núcleo de Pesquisa Celular 
e Molecular dispôs de uma nova área de laboratório, o Centro de 
Pesquisa Rafael Koff Acordi (ver Figura abaixo), ainda está em 
construção. No ano de 2016, foram realizados os projetos 
arquitetônicos desta área, bem como o projeto de mobiliário, 
elétrica e hidráulica. Os primeiros equipamentos também foram 
adquiridos através de verbas oriundas do PRONON (SIPAR nº: 
25000.162.034/2014-21 - “Iden�ficação de Novos Alvos 
Terapêu�cos e Desenvolvimento de Terapias-alvo para o 
Tratamento de Sarcoma de Ewing: um estudo molecular e 
celular”). 

 Layout do Centro de Pesquisa Rafael Koff Acordi. 1. Bioinformá�ca; 2. Biologia 
Celular; 3. Biologia Molecular; 4. Análises Citológicas; 5. Banco de Material 
Biológico; 6. Unidade Experimental; 7.Esterilização.

Nos úl�mos anos, presenciamos um aumento na geração de 
dados principalmente na área biomédica. Es�ma-se que em 
2018 o sequenciamento de genomas de pacientes provavelmen-
te produzirá um quin�lhão de bytes de dados anualmente, 
sendo grande parte destes dados gerados de pacientes com 
câncer. A tendência é que esse aumento con�nue gerando uma 
infinidade de dados disponíveis em banco de dados públicos. 
Dentro deste contexto, o Ins�tuto do Câncer Infan�l inves�u na 
implementação de uma nova área dentro do centro de pesquisa 
Rafael Koff Acordi, a “Bioinformá�ca”. A bioinformá�ca é uma 
área interdisciplinar que, de uma forma geral, u�liza métodos 
matemá�cos, esta�s�cos e computacionais para o processa-
mento e análise de dados biológicos. O principal obje�vo e 
desafio da bioinformá�ca no Ins�tuto é o desenvolvimento de  
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ferramentas e análises de dados que forneçam novos alvos 
terapêu�cos, bem como a compreensão dos processos que 
regem o desenvolvimento, evolução e resistência dos tumores 
infantojuvenis.

Obje�vos específicos
 Implementação e desenvolvimento de um Núcleo de 

Bioinformá�ca no centro de Pesquisa do Ins�tuto do 
Câncer Infan�l Rafael Koff Acordi;

 Integrar ferramentas de bioinformá�ca a pesquisa 
translacional, buscando o melhor entendimento da 
biologia dos tumores infanto-juvenis e possibilitando 
assim o surgimento de novas estratégias terapêu�cas e o 
aumento dos índices de cura;

 Estabelecer abordagens mul�disciplinares inovadoras, 
bem como formar recursos humanos em bioinformá�ca 
focando em uma nova geração de tratamentos verdadei-
ramente eficazes contra o câncer infatojuvenil.

 U�lizar dados de tumores infatojuvenis disponíveis em 
banco de dados públicos para selecionar alvos e/ou 
biomarcadores com alta precisão, diminuindo o tempo e 
os custos nas análises de bancada;

 Estabelecer parcerias para montar uma equipe mul�dis-
ciplinar em bioinformá�ca.

Principais resultados ob�dos em 2016
Em 28 de setembro de 2016, foi inaugurada a nova sede do 

Ins�tuto do Câncer Infan�l, juntamente com um Centro de 
Pesquisa próprio que recebeu o nome de Rafael Koff Acordi. Com 
este novo espaço foi des�nada uma área para o desenvolvimen-
to e criação de um Núcleo de Bioinformá�ca, uma área 
inovadora que aliada as pesquisas translacionais visa iden�ficar 
a classificação diagnós�ca das vias celulares que conduzem o 
crescimento tumoral infanto-juvenil, bem como iden�ficar 
genes alvos para diagnós�co e novas terapias. Com intuito de 
arrecadar fundos para equipar o Núcleo de Bioinformá�ca, 
foram subme�dos projetos ao programa Comunidade Presente 
da Fundação Itaú Social, bem como ao Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON). Além disso, houve um 
acompanhamento dos diferentes projetos de pesquisa dentro 
do Ins�tuto para inserção de ferramentas e análises de 
bioinformá�ca específicas para cada abordagem.

Implementação de novas análises de dados de expressão de 

Bioinformá�ca



genes e estabelecimento de uma rede de pesquisadores com 
diferentes exper�ses. O rápido progresso e a quan�dade de 
dados de expressão de amostras tumorais disponíveis requerem 
a união de pesquisadores em diferentes áreas para estabelecer 
abordagens mul�disciplinares inovadoras para focar em novas 
tecnologias e formar novos talentos para uma nova geração de 
tratamento de tumores infantojuvenis. Com esse obje�vo, 
estabelecemos parceria com a Dra. Rita Cunha de Almeida do 
Ins�tuto de �sica da UFRGS, que é especialista no desenvolvi-
mento de ferramentas de análises de bioinformá�ca, modela-
gem computacional e inteligência ar�ficial. Também estabelece-
mos parcerias com: o Dr. Gustavo Fioravan� Vieira (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul), o Dr. Ney Lemke (Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), Dr. Rodrigo Juliani 
Siqueira Dalmolin (Universidade de Rio Grande do Norte) e Msc 
Gisele Moraes Simas (Universidade de Rio Grande).

Desenvolvimento e construção de um Banco de Dados de 
genes de resistência à quimioterápicos que será disponibilizado 
à equipe de pesquisa do ICI.

O ICI oferece suporte através de captação de recursos na 
comunidade para as a�vidades de pesquisa e manutenção da 
unidade, contudo diversas outras fontes de fomento também 
possibilitam a realização e a condução das a�vidades cien�ficas.  
Empresas, através do Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (PRONON) junto ao Ministério da Saúde, tem sido a 
principal fonte de financiamento através de leis de incen�vo 
fiscal. O projeto Rafael Accordi, por meio da Fundação Família 
Accordi, também merece destaque pelo apoio ao estudo clínico 
in�tulado “Protocolo Sul-americano de tratamento a pacientes 
com Tumores da Família Ewing”. Agências públicas federais e 
estaduais através de editais e bolsas de pesquisa contribuem 
para projetos específicos.
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Recursos  
Humanos

A área de Recursos Humanos tem como principais 
responsabilidades promover a integração entre públicos 
internos, estreitar relacionamentos e desenvolver a 
qualidade de vida no trabalho. O setor de RH existe há 
quatro anos e a equipe desta área se dedica diariamente 
em planejar e executar ações que beneficiem funcionários 
e voluntários da ins�tuição. 

Centro Integrado de Apoio

Central de Doações

Pesquisa

Quadro de colaboradores ICI

Total de colaboradores

Adm/Financeiro

Recursos Humanos

Desenv. Ins�tucional

Menor Aprendiz

Estagiários

Administra�vo

Operação

Pesquisa Clínica

Pesquisa Básica

Administra�vo

Assistência Social

Odontologia

Médico

9

3

5

1

2

3

22

2

1

4

2

1

1

56

Núcleo de Atenção ao
Paciente
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Em 2016, a área de Recursos Humanos intensificou seus 
programas de ações, treinamentos, capacitações e palestras 
para funcionários. Fazem parte deste programa: ações de 
endomarke�ng, entrevistas individuais, dinâmicas de grupo 
para processo sele�vo, avaliação de desempenho e, semanal-
mente, ginás�ca laboral, promovendo assim o bem-estar da 
equipe. 

“Sou funcionário do Ins�tuto do 
Câncer Infan�l desde 2014. Entrei 
como menor aprendiz, quando ainda 
�nha 17 anos de idade, e comecei 
trabalhando na área de voluntariado 
onde aprendi a essência do Ins�tuto. 
Os mais de 400 voluntários, junto com 
os funcionários, formam uma grande 
família onde todos trabalham por uma 
causa: a luta contra o câncer infantoju-
venil. Logo percebi que ser funcionário 
é também ser voluntário. Não é como 
um trabalho qualquer, mesmo sendo 
remunerado. Saber que estamos 
trabalhando para dar a melhor 

assistência para o paciente que luta contra o câncer, poder ver o 
sorriso dessas crianças e a superação a cada dia me faz pensar o 
que são meus problemas, minhas tristeza e frustrações na vida 
perto do que estas crianças enfrentam e isso faz o meu trabalho 
ser diferente. 
Hoje como funcionário efe�vo da área de Desenvolvimento 
Ins�tucional posso dizer que aprendi muitas coisas que 
certamente levarei por toda minha vida. Trabalhar no ICI é estar 
sempre pronto, é nunca dizer não, é sorrir todos os dias, é fazer a 
diferença e é, acima de tudo, fazer parte de uma causa.”

Davi Garcez
Colaborador ICI

Nº de horas: capacitações com os colaboradores

Veja abaixo as subáreas do RH e as empresas parceiras: 

Endomarke�ng – Empresa: Inóss 
O diferencial em 2016 foi o apoio voluntário da INÓSS, 

empresa especializada em Endomarke�ng. Por meio da parceria 
com a INÓSS, a área desenvolveu um plano de Endomarke�ng, 
realizando mais de 30 ações que contemplaram funcionários e 
voluntários, mo�vando a equipe e fazendo com que cada 
integrante se sinta valorizado e parte desta grande causa.  

"Em 2016 �vemos o prazer de iniciar a 
parceria com o Ins�tuto do Câncer 
Infan�l para apoiá-lo nas inicia�vas de 
endomarke�ng.Nesse primeiro ano, 
p o d e m o s  a fi r m a r  q u e  a  n o s s a 
realização foi em dobro. Primeiro, nos 
enche de orgulho ter a oportunidade 
de contribuir com o nosso trabalho 
para uma ins�tuição focada em uma 
causa tão nobre; como segundo ponto, 
destaco os níveis de profissionalização 
e organização do ICI, que surpreendem 
de maneira posi�va, principalmente 
pelo grande desafio de começarmos a 
interagir com o terceiro setor.

Nossas entregas foram baseadas em peças e inicia�vas de 
comunicação para apoiar o calendário de eventos e ações 
internas do ins�tuto. Acredito que conseguimos agregar 
bastante nesse sen�do.Como grande marco, realizamos a 
Pesquisa e Diagnós�co Interno, que demonstra a maturidade do 
ICI para compreender as percepções de colaboradores e 
voluntários nesse trabalho de alto grau de profundidade.
O próximo passo é definir a estrutura de comunicação do ICI, com 
canais internos que viabilizem a transmissão das informações 
para o público interno. Estamos juntos para novos desafios!"

Gabriel Fontanari
Diretor Execu�vo 

iNÓSS Endomarke�ng

Peças gráficas de campanhas de endomarke�ng
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Total

1

1

182

1Semana do Meio Ambiente

Semana Farroupilha

Setembro Dourado

A�vidades Par�cipantes Tempo

Aniversários 25 anos do ICI 1

Aniversários 
Colaboradores 
e voluntários

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

Colaboradores 

12

2

1

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

1

144

2

1

Central de Doações 

Corrida pela Vida 

Dia da Coragem 

Dia da Mulher

Dia das Mães

Dia do Amigo

Dia do Homem

Dia do Trabalho

Dia dos Pais

Dia Nacional de Combate ao Câncer

Haloween

Inauguração do prédio

McDia Feliz 

Natal

Páscoa

Ginás�ca Laboral 

Consultoria em RH – Empresa: Desenvolver 

Curta Quick Massage 

Plano de Cargos e Salários – Empresa: P2n 
Consultoria 

Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional – 
Empresa: Braspar 

O RH também conta com o apoio voluntário da empresa 
Desenvolver, que atua com foco na Gestão de Pessoas. Através 
de suas sócias, promove ações entre as equipes como o evento 
de Integração e, em 2016, fez um trabalho de Coaching em grupo 
com as Lideranças Ins�tucionais (Gerente Ins�tucional, 
Coordenadora de RH, Coordenadora Adm. e Financeira, 
Coordenadora de Desenvolvimento Ins�tucional e Supervisora 
da Central de Doações).

Por meio da parceria com o IPA, sete alunos do curso de 
Educação Física realizaram seu estágio obrigatório no ICI, 
desenvolvendo a a�vidade de ginás�ca laboral por duas vezes na 
semana com a equipe. A cada trimestre, também contamos com 
o apoio da empresa Curta Quick Massage. O obje�vo é trazer 
bene�cios no trabalho e melhorar o condicionamento �sico dos 
profissionais.

Em 2014, o ICI implementou o Plano de Cargos e Salários e 
conta com o apoio do voluntário Fábio Pizzato, Sócio Consultor. 
O Plano tem como obje�vo definir de forma estruturada e 
organizada a polí�ca de remuneração a ser adotado pela 
empresa. 

O RH se preocupa com a Segurança no Trabalho e Saúde 
Ocupacional dos colaboradores. Com a empresa BRASPAR, 
anualmente é realizado o PPRA – Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais, que tem como obje�vo garan�r a preserva-
ção da saúde e integridade dos colaboradores e também 
periodicamente os exames de revisão da saúde dos colaborado-
res. Quando necessário, fazem parte também da segurança a 
entrega e acompanhamento dos “EPIS” – Equipamento de 
proteção individual. 

Qualidade de Vida no Trabalho – Empresa: IPA e 

A�vidades Par�cipantes Horas

Abertura Setembro Dourado 54 2

52 52Avaliação de desempenho com funcionários 
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160 80

54 54

15 6

3 20

30 4

Avaliação de desempenho com voluntários 

Capacitação do Voluntariado Hospital São 
Vicente de Paulo - Passo Fundo 
Cursos de qualificação para ONGs - Promovido 
pela Parceiros Voluntários

 Entrevista individual com voluntários

Gincana Interna McDia Feliz c/ funcionários 

32 1

35 1

6 6

80 16

37 2

16 8

6 6

120 8

17 2

8 8

23 2

16 1

10 20

13 6

14 2

36 2

40 6

16 1

27 4

370 6

17 1

10 20

12 6

26 1

25 1

10 6

23 2

Integração entre as equipes do ICI 

Oficina de Scrap e Macramé

Palestra Hábitos Alimentares

Palestra Meio Ambiente

Palestra mo�vacional: Você é quem gostaria 
de ser? 

Palestra Pesquisa Básica e Clínica

Palestra RH

Palestra sobre a doação de Medula Óssea

Palestra sobre a importância da Ginás�ca 
Laboral
Palestra sobre o trabalho odontológico com 
os pacientes do ICI 

Palestra: Uma discussão sobre o ECA

Palestra Transtorno de estresse pós-traumá�co 

Reunião com Responsáveis de Núcleo 

Reunião Núcleo Acompanhar 

Reunião Núcleo Administra�vo

Reunião Núcleo Assistência a Familia 

Reunião Núcleo Boas Vindas 

Reunião Núcleo Brechó 

Reunião Núcleo Copa 

Reunião Núcleo de Recreação 

Reunião Núcleo ICI SHOP 

Reunião Núcleo Oficinas 

Reunião Núcleo Triagem 

Reunião para novos voluntários

Reuniões preparatórias para eventos

Treinamento Fechamento em Vendas Central 
de Doações

Treinamento Funcriança

Total

44 2

78 3

1535 368

Treinamento Núcleo de Eventos 

Treinamento Recreação na Unidade de 
Internação e Acompanhar

O ICI não teria alcançado grandes sonhos e conquistas sem 
seus voluntários, que possuem um papel fundamental na 
ins�tuição. Hoje, há cerca de 250 voluntários a�vos que 
dedicam, pelo menos três horas por dia, uma vez por semana, 
em apoiar o trabalho em pra�camente todas as áreas da 
ins�tuição. Em 2016, com a mudança para o Centro Integrado de 
Apoio, quatro novos núcleos foram criados: Copa, Recepção, ICI 
SHOP e Triagem. Na área de Eventos, o ICI conta com o apoio de 
450 voluntários que ajudam nas principais ações como o McDia 
Feliz e a Corrida Pela Vida. 

Para se tornar um voluntário do ICI, o candidato par�cipa de 
um processo sele�vo composto por três etapas: reunião de 
sensibilização (que normalmente acontece 2 vezes ao ano), 
entrevista individual e, caso aprovado, treinamento voltado 
especificamente para o núcleo em que irá atuar.  

Voluntariado

2014

395
425

450

2015 2016

Número de voluntários

Nº de horas: capacitações 
com os voluntários



Perfil dos Par�cipantes da 
pesquisa – Sexo
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Amostra

199
Índice de par�cipação

41,4%

População

481
70 colaboradores

8 coordenadores
3 estagiários

400 voluntários

9 grupos focais realizados com 62 pessoas
3 entrevistas em profundidade com os Gestores

“Como voluntária do ICI me sinto 
par�cipante e engajada, realizando um 
trabalho que faz diferença na vida de 
tantas crianças e adolescentes. É um 
comprome�mento que me deixa feliz e 
realizada, um trabalho mo�vado por 
uma causa, um ideal. 
Conhecendo a história do ICI e o 
quanto a ajuda de toda a sociedade e 
colaboradores é importante, fica fácil 
doar tempo, disposição e esforço para 
ajudar a ins�tuição a cumprir todos os 
seus obje�vos.Acompanhar a ro�na 
dos pacientes, das famílias e todo o 
trabalho que o ICI desenvolve me dá 

forças para auxiliar na luta contra o câncer infantojuvenil, onde o 
maior propósito é aumentar os índices de cura da doença.
Obrigada, ICI, por me tornar um agente transformador!”

Simone Baier
Voluntária ICI

Pesquisa de Avaliação Interna 
No 2º semestre de 2016, o ICI aplicou uma pesquisa de 

avaliação interna, realizada pela empresa INÓSS. Através do 

resultado, pode-se observar a importância de se ter um plano de 

comunicação entre as equipes e buscar, cada vez mais, a 

profissionalização da equipe de voluntários, bem como 

promover a integração entre o funcionário e o voluntário. No 

gráfico abaixo é possível observar o perfil do público interno do 

ICI:

Perfil dos Par�cipantes - Escolaridade

Perfil dos Par�cipantes da pesquisa – Tempo de Empresa

Núcleos voluntariado
Acompanhar

O núcleo 'Acompanhar' tem como finalidade atender às 
necessidades de pacientes e familiares que necessitam de 
auxílio durante o período de internação. Em 2016, contamos 
com 15 voluntários atuando na Oncologia Pediátrica do Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre. 

2014

568 490

2015

572

2016
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Boas Vindas
O ICI busca sempre manter transparência perante à 

comunidade que tanto colabora para que sua missão seja 
cumprida. Para isso, contamos com a ajuda de oito voluntárias 
que se dispõem em recepcionar, a cada duas semanas, grupos de 
visita que possuem interesse em conhecer mais sobre a 
ins�tuição. Em 2016, foram realizadas 685 visitas e, através de 
um ques�onário, podemos observar o perfil dos visitantes 
abaixo:  

Idade dos
visitantes

Você soube do ICI por meio de:

O que te mo�vou a vir conhecer o ICI?

Brechó
O Brechó do ICI conquistou o coração dos porto-alegrenses e 

tem espaço garan�do no úl�mo sábado de cada mês. 
Organizado por 15 voluntárias, o evento arrecada em média R$ 
8.000,00 com a venda de roupas, calçados e acessórios disponí-
veis para a comunidade. 

O valor integral arrecadado no dia do evento é u�lizado para 
atender pacientes e familiares assis�dos pelo ICI.

ICI Shop 
Este núcleo foi criado em 2016 e conta, atualmente, com 16 

voluntários nesta equipe. O ICI SHOP tem como obje�vo a venda 
de peças do brechó, produtos ins�tucionais e também produtos 
feitos em oficinas com mães de pacientes. Ao final de cada visita, 
interessados em conhecer o Ins�tuto finalizam o tour no ICI 
SHOP e ficam à vontade para contribuir. 

Triagem
Para o�mizar o tempo e o controle das doações, foi criado no 

ano passado o Núcleo da Triagem. Todo o �po de doação que o 
ICI recebe, como roupas, calçados, brinquedos e utensílios 
diversos passam por uma triagem. Neste núcleo, as peças são 
higienizadas e, se necessário, costuradas para serem encami-
nhadas aos núcleos de Recreação, Assistência à Família e Brechó. 
Em 2016, o ICI recebeu 50.265 itens. 

1,93%

31,73%

6,73%

6,73%
9,62%

40,38%

2,88%

Menor de 14 anos de 14 a 19 anos de 20 a 25 anos

de 26 a 31 anosde 32 a 37 anos Acima de 37 anos

Não responderam

41,35%

8,65%10,57%

13,47%

20,19%

5,77%

Membro da Família
Material de Divulgação

Amigos
Evento
Redes Sociais Contato Central de Doações

12,50%13,46%

61,53%57,69%

5,76%

Vontade de ajudar ao próximo Trabalho acadêmico

Já �ve ou tenho caso de câncer na família Trabalho voluntário

Sou doador da Central de Doações



Apoio Administra�vo – Motoristas, Cofrinhos E 
Recepção 

O Núcleo Apoio Administra�vo se subdivide em três: 
semanalmente, o ICI possui voluntários motoristas que dirigem 
o carro da ins�tuição para coletar doações, entregar documen-
tos e fazer a�vidades externas. No ano passado, com a mudança 
para o Centro Integrado de Apoio e a grande circulação de 
pessoas pelo prédio, foi criado o Núcleo de Recepção para 
auxiliar na entrada e encaminhamento das pessoas. Já o projeto 
de arrecadação por meio de cofrinhos conta com um grupo de 
voluntários que se reúne na ins�tuição para planejamento, 
controle e contagem dos cofrinhos que chegam ao ICI.

“Há dois anos e meio comecei o 
voluntariado no setor administra�vo 
financeiro do ICI. Hoje, fico duas tardes 
por semana e ajudo em eventos.
No início achava tão pouco o que fazia, 
mas hoje vejo que este pouco de cada 
um vale muito. Sempre tento mostrar 
para as pessoas as maravilhas que são 
conquistadas. O que considero mais 
importante no trabalho voluntário é o 
comprome�mento que se deve ter 
com a  ins�tu ição.  Acho muito 
importante a ajuda aos pacientes e 
familiares, mas também o incen�vo às 

pesquisas para que tenhamos o aumento dos índices de cura.”

Marise Schuster
Voluntária ICI
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Desenvolvimento
Ins�tucional

Em 2016, a área de Comunicação do ICI foi reestrutura-
da e  nomeada Desenvolv imento Ins�tucional . 
Atualmente, o setor agrega as áreas de Comunicação, 
Marke�ng, Mobilização Social e Captação de Recursos e 
Projetos da ins�tuição.

O Ins�tuto do Câncer Infan�l vem, a cada ano, 
aprimorando a forma de comunicação com seus públicos, 
solidificando a imagem da ins�tuição, firmando novas 
parcerias e mobilizando mais pessoas em prol da causa. 
Para isso, o Desenvolvimento Ins�tucional executa um 
planejamento estratégico, promove ações, eventos, 
campanhas e divulga o trabalho da ins�tuição por meio de 
diversos canais e ferramentas. O setor, de forma integrada, 
busca levar o nome do ICI à outras localidades, consolidar a 
marca e engajar toda a sociedade em prol da causa do 
câncer infantojuvenil. 

Comunicação e Marke�ng
Com apoio das agências parceiras de publicidade e 

imprensa, o núcleo é responsável pelo desenvolvimento 
de campanhas, criação e produção de todos os materiais 
ins�tucionais internos e externos, planejamento, 
divulgação e geração de conteúdo para os canais e mídias.

Parceiros 
AMA Publicidade
A AMA Publicidade firmou parceria com o ICI em 2016, 

quando passou a atender demandas da área. Iniciando os 
trabalhos, a agência desenvolveu uma campanha muito 
especial em comemoração aos 25 anos da ins�tuição, 
trazendo o conceito “Nossa história começa quando 
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alguém precisa”. Além disso, também foram produzidos 
materiais para outras campanhas, como a Corrida pela Vida. No 
primeiro ano de parceria, foram doadas 423 horas de trabalho, 
representando uma economia de R$ 57.214,28 ao ICI.

Martha Becker Comunicação Corpora�va
A parceria com a agência Martha Becker Comunicação 

Corpora�va nasceu em 2012 e, desde então, vem colaborando 
para consolidação e credibilidade da ins�tuição através de 
espaços em mídias de comunicação. O comprome�mento da 
equipe da agência com a causa garante a inserção gratuita e 
presença constante do trabalho do ICI em diversos veículos do 
RS. Com o trabalho em parceria, são divulgados os principais 
eventos, campanhas e ações durante todo o ano.

Canais de Comunicação 
Imprensa
A cada ano, o ICI vem ganhando mais espaço em jornais, 

rádios, revistas, portais e TV's. Conquistando mídia espontânea 

e gratuita, �vemos a inserção em diversos veículos durante 
2016. No ano que passou, especialmente pela inauguração da 
nova Sede, o ICI esteve constantemente nas principais TV's e 
jornais do estado. Em números, o espaço ocupado com as 
publicações seria de R$ 727.638,50. Foram 209 inserções na 
imprensa e 45 press releases divulgados.

Publicidade
Com trabalhos desenvolvidos pela agência AMA e pelo 

Núcleo de Desenvolvimento Ins�tucional do ICI, diversos 
materiais e campanhas foram produzidos em 2016 para eventos 
e ações. As campanhas ins�tucionais também ganharam espaço 
em locais disponibilizados por parceiros, afim de informar os 
públicos e divulgar o trabalho realizado pela ins�tuição.

“Nossa parceria com o ICI nos enche de 

orgulho. O trabalho desenvolvido é 

lindo, emocionante e indispensável na 

vida de muitas famílias. Fazer parte 

desta história dá mais sen�do a nossa.”

“Tenho muito orgulho de fazer parte 

desse �me do ICI, pois esse é um 

trabalho que nos gra�fica imensamen-

te e que nos alimenta a alma e o 

coração.”

Zeca Honorato
Diretor da Agência AMA

Martha Becker
Diretora Execu�va da 

Martha Becker Comunicação Corpora�va



Redes Sociais
Atualmente, as redes sociais são os canais mais eficazes para 

alcançar os públicos, divulgar ações e eventos e trazer novidades 
sobre a ins�tuição. A par�cipação nas redes Facebook, Instagram, 
Twi�er e Youtube contribuem diretamente para a mobilização da 
sociedade em prol da causa, como fontes de informação, canais 
de comunicação e contato com o público. O Facebook, principal 
mídia de engajamento nas redes, cresce a cada ano e colabora 
para levar a causa Brasil afora. 

Cur�das na página do Facebook:
Até 2015: 65.660
Até dezembro 2016: 85.191

Site
Em 2016, o ICI iniciou uma atualização em seu site. O obje�vo 

é reestruturar a página, trazendo muitas novidades e conteúdos 
sobre o Ins�tuto. Além disso, o site é uma ferramenta de fonte de 
informações ins�tucionais, dados sobre o câncer infantojuvenil, 
serviços prestados e formas de ajudar.

www.ici-rs.org.br

Comunicação Interna
O alinhamento de informações e obje�vos, realização de 

ações de relacionamento e atualização de colaboradores, 
voluntários, diretores e demais públicos internos é muito 
importante para o trabalho da ins�tuição e, por isso, o ICI procura 
ampliar e desenvolver diversos canais de comunicação. No ano 
que passou, os setores de Desenvolvimento Ins�tucional (DI) e de 
Recursos Humanos contaram com a ajuda da agência de 
Endomarke�ng Inóss, que está trabalhando para reestruturar e 
aperfeiçoar a área. O núcleo de DI é responsável pelo desenvolvi-
mento de materiais internos, produção de conteúdo e gerencia-
mento de ferramentas.
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Mobilização Social 
Junto a parceiros, empresas e voluntários, a área de 

Desenvolvimento Ins�tucional planeja e executa os principais 
eventos e ações da ins�tuição, mobilizando a sociedade em prol 
da causa.

Eventos oficiais 
Jantar Anual
Noite de reunir personalidades locais, formadores de 

opinião e empresários em prol de uma só causa: a da solidarie-
dade. Esse é o Jantar Anual, tradicional evento do ICI, que une a 
sociedade em apoio a causa do câncer infantojuvenil. Em 2016, 
importante ano de comemorações para a ins�tuição, o tema não 
poderia ser diferente. Em uma linda e emocionante festa, os 25 
anos de história do Ins�tuto marcaram mais uma edição do 
Jantar.



No dia 2 de junho, es�veram reunidos mais de 40 anfitriões, 
além de amigos e parceiros,no jantar realizado na Associação 
Leopoldina Juvenil e assinado pelo chef Cláudio Solano. 
Simbolizando a história do ICI, o musical Mágico de Oz foi 
produzido em parceria comVanja Ca Maciel, Gandolfi Filmes e 
Música, Criar Produções, Flávio Cruz e gaúchos do The VoiceKids 
(Luiza Haggsträm, Gabriel Lins, Maria Fernanda Costa, Gabb 
Lippert e Le�cia Roennau). Dividindo o palco com personagens 
como o Leão da Coragem, Homem de Lata, Espantalho e 
Dorothy, os pequenos cantores emocionaram os espectadores. 

Além de outros parceiros e empresas apoiadoras, o Jantar 
contou com Rejane Brum na produção do evento e dos mestres 
de cerimônia Cris Silva, Daniela Sallet e Sérgio Do Erre na 
condução do cerimonial. A noite encerrou com apresentação da 
Banda Dublê.

McDia Feliz
A campanha coordenada pelo Ins�tuto Ronald McDonald é 

uma das maiores ações em prol da causa do câncer infantojuve-
nil, mobilizando a sociedade em bene�cio de milhares de 
crianças e adolescentes com câncer e mais de 50 ins�tuições em 
todo o país. Realizado anualmente, o McDia Feliz reverte toda a 
receita ob�da com a venda de sanduíches Big Mac para as 
ins�tuições par�cipantes da campanha.

Em 2016, o ICI ganhou um aliado para engajar a comunidade 
gaúcha em prol da causa. A união de esforços com a Santa Casa 
de Misericórdia beneficiou as duas ins�tuições com a campanha 
em mais de 30 lojas McDonald's no Rio Grande do Sul, contando 
com o apoio e comprome�mento de muitos parceiros, 
voluntários e colaboradores.

No dia do evento, 27 de agosto, a abertura oficial foi realizada 
no McDonald's Silva Só, com diversas a�vidades e presença de 
autoridades, personalidades e diretores das ins�tuições. O dia 
também foi de atrações e mobilização em mais de 30 restauran-
tes localizados em Cachoeirinha, Canoas, Gramado, Gravataí, 
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Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande,Santa Cruz do Sul, Tramandaí e 
Viamão.

Os recursos arrecadados com a campanha serão u�lizados 
para a aquisição de um veículo para transporte dos pacientes e 
seus acompanhantes, além da aquisição de importantes 
equipamentos para o novo Centro Integrado de Apoio do ICI.

Inauguração Oficial – Centro Integrado de Apoio
Para o Ins�tuto do Câncer Infan�l, 2016 foi de importantes 

conquistas e mo�vos para celebrar. Além da comemoração pelos 
25 anos de história, desafios e avanços, o ano trouxe uma grande 
vitória para milhares de crianças e adolescentes com câncer e 
para aqueles que nos ajudam a transformar o futuro destes 
pacientes.

Após quase uma década de muitos esforços, parcerias e 
ajuda da comunidade, a ins�tuição inaugurou seu novo Centro 
Integrado de Apoio. Em a�vidade desde o início de 2016, o 
prédio foi oficialmente inaugurado no dia 28 de setembro. O dia 
iniciou com um mee�ng para a imprensa, com apresentação do 
prédio e entrevistas com diretores e representantes da ins�tui-
ção. À noite, foi a vez de receber autoridades, empresas, 
voluntários e muitos parceiros para cerimônia de descerramen-
to da placa e corte da fita, contando com a presença da 
Embaixadora Nacional do ICI, Fernanda Lima. Completando as 

Resultados McDia Feliz 2016

Valor total arrecadado

Tíquetes antecipados

Venda de produtos oficiais

R$ 351.018,40

R$ 19.677,88

17.906



envolvidos no evento: par�cipantes, corredores, apoiadores, 
voluntários e colaboradores se uniram em um dia que, indepen-
dente de qualquer condição, o obje�vo era correr pela vida! O 
evento é organizado em parceria com o Clube dos Corredores de 
Porto Alegre (CORPA) e conta com conta duas modalidades, 
caminhada de 3 km e corrida de 3, 5 e 10 km. Uma estrutura com 
várias a�vidades, espaço para interação e divulgação dos 
patrocinadores foi montada para receber o público par�cipante. 
Mais uma vez, o espírito de solidariedade uniu e engajou 
milhares de pessoas em prol da causa do ICI!

comemorações, no sábado, 1° de outubro, o ICI abriu as portas 
da nova Sede para a comunidade em uma tarde de festa. A 
celebração trouxe foodtrucks, música, diversão e muitas brinca-
deiras para os que vieram pres�giar o evento e conhecer a nova 
casa.  

Corrida pela Vida de Porto Alegre
Foram muitos os envolvidos para que mais uma edição da 

Corrida pela Vida fosse uma grande mobilização em prol da causa 
do câncer infantojuvenil.Assim como no ano anterior, o 
L a n ç a m e n t o  O fi c i a l  d a  2 3 ª  e d i ç ã o  a c o n t e c e u  n o 
OutbackSteakHouse do Barra Shopping Sul. Realizado no dia 16 
de agosto, o evento reuniu cerca de 100 convidados, entre 
autoridades, diretores do ICI, assessorias espor�vas, patrocina-
dores e apoiadores. Durante o lançamento, ainda foram apresen-
tadas as camisetas em um desfile que contou com a par�cipação 
de pacientes assis�dos pelo Ins�tuto. Para 2016, a campanha 
trouxe o conceito “Correr vale a pena. Ainda mais por uma boa 
causa.”

A grande largada aconteceu no dia 16 de outubro, no estacio-
namento do Barra Shopping Sul. O tempo nublado e a possibilida-
de de chuva não �raram a energia e a disposição de todos os 
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Resultados 23ª Corrida pela Vida (2016)

Atletas inscritos na corrida compe��va

Camisetas adquiridas para a caminhada 23.000

1.200



Patrocínio Master                 Apoio
Sicredi                                    AMA Publicidade
Icatu Seguros                        CyrelaGoldsztein
Dália Alimentos                    Panvel
                                                Saúde no Copo

Corrida pela Vida de Gramado
A Corrida pela Vida de Gramado é sempre repleta de 

emoções, gra�dão e homenagens. A jornada de 2016, dividida 
em dois dias, iniciou na noite de 9 de setembro, quando 
pacientes assis�dos pelo Ins�tuto do Câncer Infan�l acenderam 
uma tocha simbólica, conduzida por maratonistas de Porto 
Alegre até Gramado. A chegada à Serra Gaúcha aconteceu às 13h 
do dia seguinte, na ExpoGramado, dando início a segunda etapa, 
a Caminhada de Revezamento por Equipes.

Em 2016, a Corrida de Gramado chegou a 19ª edição, 
homenageando crianças e famílias que lutam ou passaram pelo 
câncer. A organização da Corrida é do Vice-Presidente de 
Mobilização Social do ICI, Fabio Bertoluci, em conjunto com o ICI 
e diversos parceiros que apoiam o evento.

Patro
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Patrocínio                            Maso�   
Sicredi                                   Hotel Serra Azul             
Icatu Seguros                       Turistur Turismo
Dália Alimentos                    Jornal de Gramado
Florybal                                 Café no Bule
Sierra Móveis                       Cristais de Gramado
Bouquet Garni                     Can�na Pastaciu�a
Famas�l – Prat-k                  Display Card

Almoço Campeiro
Aproveitando as comemorações do mês farroupilha, em 

setembro o ICI realiza, em parceria com voluntários do Núcleo de 
Fes�vidades, o Almoço Campeiro. A edição de 2016 aconteceu 
na Associação dos Servidores do Banco Central (ASBAC) e teve a 
par�cipação do Guri de Uruguaiana e da companhia de dança 
Cadica.

Natal da Coragem
Dezembro é mês de reunir o Papai Noel, o Leão da Coragem e 

muitos pacientes, ex-pacientes e famílias para uma linda e 
emocionante festa de Natal. Para muitos, o Natal da Coragem é 
uma das comemorações mais especiais e esperadas do ano. 

Sempre preparada com muito carinho pelo ICI, a grande festa 
traz muitas a�vidades, brincadeiras, apresentações, comes e 
bebes para todos os pacientes assis�dos, acompanhados de 
suas famílias, vindos de diferentes cidades do estado. Em 2016, o 
Papai Noel chegou na Associação de Servidores do Hospital de 
Clínicas (ASHCLIN), local do evento, de Harley-Davidson. A 
chegada do Bom Velhinho é um dos momentos mais esperados 
pelas crianças para a entrega dos presentes e distribuição de 
muitos abraços.

                                               



Reunião do Conselho
Anualmente, Conselheiros, Sócios Honorários e Diretores do 

ICI se reúnem para apresentação do Relatório de A�vidades e 
exercício do ano anterior.

Festa de Confraternização
Além da confraternização entre voluntários e colaboradores 

no final do ano, em 2016 a festa também foi momento para 
celebrar os 25 anos do ICI, em aniversário no dia 9 de dezembro. 
Com o tema Festa à Fantasia, a comemoração aconteceu na 
noite de 8 de dezembro, no Clube Geraldo Santana.

Sabor Solidário
Em parceria com a Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (Abrasel RS), o ICI realizou, em dezembro de 2016, a 
primeira edição do evento Sabor Solidário. O obje�vo foi somar 
gastronomia com solidariedade em uma ação que reuniu 12 
restaurantes parceiros. Durante o período do evento, os estabele-
cimentos des�naram 10% do valor de pratos selecionados do 
cardápio para doação ao Ins�tuto.

Eventos de integração 
Integração
A conexão entre as pessoas e união de esforços são peças 

muito importantes para que o Ins�tuto cumpra a sua missão. Por 
isso, anualmente é realizado um evento de integração entre 
voluntários e colaboradores do ICI com diversas a�vidades 
durante um dia. No ano que passou, as a�vidades foram 
comandadas novamente pela coaching e voluntária Graça Cos�, 
da Desenvolver – Consultoria em Gestão de Pessoas
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Eventos com parceiros
Feijoada pela Vida
Realizada pelo Grupo Cozinha do Bem e pela Confraria União 

Cooks, no dia 25 de junho aconteceu a 3ª edição da Feijoada pela 
Vida. O evento, em bene�cio do ICI, contou com a presença de 
cerca de 400 pessoas e muitas atrações no Grêmio Náu�co 
União.

Caminhada pela Vida de Gravataí
Com a parceria do Colégio Cenecista Nossa Senhora dos 

Anjos – Gensa e da Faculdade CNEC Gravataí, o dia 29 de outubro 
foi de mobilização e apoio à causa em Gravataí na 3ª edição da 
Caminhada pela Vida na cidade. Comunidade, professores, 
funcionários, direção e alunos do Gensa/Faculdade se engaja-
ram no evento que, em mais um ano, coloriu as ruas da cidade 
em prol do ICI.

Baile e Caminhada pela Vida de Encruzilhada do Sul
Em 2016, Encruzilhada do Sul recebeu e apoiou mais dois 

eventos em bene�cio do Ins�tuto. Promovidos pela 
Embaixadora do ICI na cidade, Cris�ane Freda, o Baile e a 
Caminhada pela Vida de Encruzilhada do Sul aconteceram em 21 
de outubro e 19 de novembro, respec�vamente. Mobilizados 
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pela causa, a comunidade foi às ruas para par�cipar da 3ª edição 
da Caminhada na cidade.

Ações em bene�cio do ICI
* Adolescer
* Bazar mmartan
* Café com Bazar
* Calendário – Impresul
* Caminhada dos Amigos do Nick
* Campanha de Natal Gang
* Chá do Bem mmartan
* Imagine-me
* Inverno e Natal Solidário – Lisi Vieira Micropigmentação 

&Makeup
* Jantar da Maçonaria
* Kickante
* Madame PlimPlim
* Parque Terra Mágica Florybal
* Projeto Sorria Mais - Carolina Ely Ortodon�a
* Quarta beneficente – Parrilla del Sur
* Restaurant Week
* Roupa Boa a Gente Doa – Clube Social Pertence
* Seu Jeans Vale R$ 100,00 – Lojas Colcci
* Soluções Felizes – Sandrin Planejados
* Studio Kangoo
* Ves�bular São Judas Tadeu

Campanhas
Troca Solidária
No úl�mo ano, o ICI realizou a edição Páscoa da campanha 

Troca Solidária. O obje�vo da ação foi reforçar as doações de 
doce para a Páscoa de crianças e adolescentes assis�dos pelo ICI, 
promovendo a troca de camisetas de edições passadas da 
Corrida pela Vida por chocolates. A campanha foi um sucesso e o 
ICI recebeu muitas doações para adoçar a Páscoa dos pacientes.

                                               



Setembro Dourado
O movimento pela causa ganha força em Setembro, mês de 

conscien�zação sobre o câncer infantojuvenil e alerta para o 
diagnós�co precoce. Para isso, a campanha coordenada pela 
Confederação Nacional das Ins�tuições de Apoio e Assistência à 
Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC) mobiliza a 
sociedade, junto ao engajamento de ins�tuições de todo o país, 
com diversas ações e divulgação de informações sobre a doença.

No ICI, o Setembro Dourado mobiliza a sociedade com ações, 
palestras, distribuição de materiais informa�vos e uso do laço 
dourado, símbolo da campanha. Em 2016, as palestras foram 
ministradas em escolas e empresas pelo Oncologista Pediátrico 
e Coordenador Médico do ICI, Dr. Alejandro Arancibia. O Núcleo 
de Atenção ao Paciente do Ins�tuto também realizou diversas 
blitz em praças e shoppings de Porto Alegre. 

Campanhas de arrecadação
Durante o ano, o ICI conta com o apoio de parceiros e da 

comunidade na arrecadação de material escolar, doces para 
Páscoa, brinquedos para o Dia das Crianças e Natal e diversas 
outras ações em bene�cio dos pacientes e familiares assis�dos.
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Captação de Recursos e Projetos
Cupom Social RS – Regispel
Em agosto de 2016, Ins�tuto do Câncer Infan�l e Regispel 

comemoraram um ano de parceria do projeto Cupom Social-RS. 
Por meio da ação, um percentual do lucro da venda de bobinas 
fiscais é doado ao ICI. Os cupons, u�lizados em caixas de 
atendimento de supermercados e setor varejista, trazem ainda 
informações sobre o Ins�tuto no verso.

Empreendedor Social
Buscando agentes de mudanças que tragam novas ideias e 

soluções inovadoras, o projeto Empreendedor Social do ICI é 
uma oportunidade para empresas e parceiros que queiram 
exercer sua responsabilidade. Além da parceria e apoio a causa, 
a inicia�va faz a diferença na vida de quem precisa e gera 
resultados posi�vos para a sociedade.

Sa�sfeito
O Projeto Sa�sfeito, do Ins�tuto Alana, é um movimento 

nacional de conscien�zação contra o desperdício de alimentos e 
combate à desnutrição. Por meio de estabelecimentos e 
restaurantes parceiros, mensalmente o Sa�sfeito arrecada 
recursos em bene�cio de diversas ins�tuições. No RS, o ICI é uma 
das en�dades par�cipantes e, através do projeto, oferece apoio 
nutricional e assistência aos pacientes em tratamento oncológi-
co.

Em 2016, o Ins�tuto pres�giou o evento promovido pela 
Virada Sustentável Porto Alegre, onde o Projeto Sa�sfeito foi 
destaque na categoria "Melhores ações ambientais de proteção, 
preservação e recuperação - Terceiro Setor".

Selo da Coragem
O Selo da Coragem é uma cer�ficação que as empresas 



do tratamento nas áreas nutricionais, pedagógicas, assistencia-
is, odontológicas, entre outras áreas das equipes mul�profissio-
nais. Data de encerramento: 31/12/2018.

Empresas Apoiadoras – 2016
* Agiplan – Projeto Manutenção e Qualificação

* Aliança do Brasil Seguros (Mapfre) – Núcleo de Atenção ao 
Paciente

* Banco BRDE –  Projeto Manutenção e Qualificação

* Banco de Lage Landen Brasil S/A DLL – Projeto 
Manutenção e Qualificação

* Banrisul - Projeto Manutenção e Qualificação

* Cia Zaffari – Projeto Manutenção e Qualificação

podem incluir em seus produtos. Sinalizados com o selo, parte da 
venda destes produtos é des�nada ao ICI, com percentual 
definido pela empresa.

- Dália Alimentos:
Atualmente, a empresa Dália Alimentos tem o Selo da 

Coragem em dois produtos da sua linha. A parceria foi firmada no 
final de 2015 e renovada para 2017. Desde 2016, a linha de leites 
da empresa tem o Leão da Coragem, mascote do ICI, estampado 
nas embalagens. Em 2017, um novo produto foi lançado e 
também leva o Selo. O achocolatado Dália Kids, assim como na 
ação realizada com a linha de leites, tem parte do valor de venda 
rever�do para o ICI.

Em 2016, a Dália des�nou  para o ICI com o R$ 196.693,57
projeto Selo da Coragem.

Funcriança
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(Funcriança)tem por obje�vo financiar programas e projetos de 
promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.A 
responsabilidade sobre o Fundo é da Secretaria Municipal de 
Governança Local (SMGL). Toda verba des�nada ao Funcriança é 
integralmente inves�da nas en�dades cadastradas, a par�r da 
aprovação de projetos encaminhados pelas mesmas ao Conselho. 
Em 2016, �vemos dois projetos em andamento, onde diversas 
empresas aportaram através de incen�vos fiscais.

Projeto Projeto Manutenção e Qualificação: O projeto de 
Manutenção e a Qualificação do atendimento prestado pelo 
Ins�tuto do Câncer Infan�l tem como obje�vo melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes e seus familiares assis�dos, 
possibilitando auxílios fundamentais para a con�nuidade do 
tratamento. Data de encerramento: 31/12/2017

Projeto Núcleo de Apoio ao Paciente: O projeto visa melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes e familiares assis�dos pelo ICI, 
possibilitando atendimentos fundamentais para a con�nuidade 
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* Comercial Buffon – Projeto Manutenção e Qualificação

* Compart – Projeto Manutenção e Qualificação

* TDK - EPCOS do Brasil – Núcleo de Atenção ao Paciente

* Gerdau e Gerdau Açominas S/A – Projeto Manutenção e 
Qualificação

* Grupo InBe�a – Projeto Manutenção e Qualificação

* Grupo Sabemi Par�cipações – Projeto Manutenção e 
Qualificação

* Sumesa – Projeto Manutenção e Qualificação

* Medlive – Núcleo de Atenção ao Paciente

* Petroffacil Combus�veis – Projeto Manutenção e 
Qualificação

* Refinaria do Petróleo Rio Grandense  – Projeto 
Manutenção e Qualificação

* Banco Renner – Projeto Manutenção e Qualificação

Sociedade Porto Alegrense de Pesquisa Educacional – 
Projeto Manutenção e Qualificação
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Sul América – Projeto Manutenção e Qualificação

Sulgás – Projeto Manutenção e Qualificação

TFL – Projeto Manutenção e Qualificação

Unifer�l – Universal de Fer�lizantes– Projeto Manutenção e 
Qualificação

Tampinha Solidária – Rotary Club de Gravataí Parque dos 
Anjos

No mês de março de 2016, o Rotary Club de Gravataí Parque 
dos Anjos lançou a campanha "Tampinha Solidária", mobilizan-
do a comunidade na arrecadação de tampas de garrafa PET em 
prol do ICI.

Muitas escolas, empresas e parceiros se engajaram durante 
todo o ano e a campanha foi um sucesso. Foram cerca de 5 
toneladas de tampinhas arrecadadas, vendidas em unidades de 
reciclagem totalizando R$ 4.889,85. O valor foi rever�do para a 
renovação da Brinquedoteca do Ins�tuto. Para 2017, a 
campanha seguirá, buscando superar os números de 2016.

Turminha da Zenir Disarz e ICI
Idealizado em 2015, o Projeto Zenir Disarz e Ins�tuto Do 

Câncer Infan�l seguiu no ano que passou.O projeto é uma 
inicia�va empresa Zenir Disarzcom apoio da embaixadora do ICI 
em Erechim, AldeniseBalvedi. Para captar recursos para o 
Ins�tuto, foram produzidos cofrinhos temá�cos para coleta de 
doações, distribuídos em lojas parceiras, amigos da marca ou 
interessados em aderir à campanha. Os recursos coletados nos 
cofrinhos são aplicados na área de Pesquisas Cien�ficasda 
ins�tuição. 
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Sustentabilidade
Financeira

A Sustentabilidade Financeira do Ins�tuto provem do 
engajamento de pessoas �sicas e jurídicas que contribuem 
através de várias formas de doação. Em razão disso, o ICI 
faz uso de diversas  estratégias para captar recursos e 
garan�r a perenidade da Ins�tuição com uma gestão 
eficiente e eficaz, buscando assegurar a saúde da criança e 
adolescente com câncer.

Implantada em 2008, a Central de Doações tem como 
principal obje�vo apresentar o Ins�tuto do Câncer Infan�l 
e seus projetos para a comunidade, buscando o apoio à 
causa para transformá-los em realidade. Atualmente, a 
Central de Doações está alocada no Centro de Integrado de 
Apoio e tem em média 20 colaboradores.

Campanhas divulgadas pela Central de Doações em 
2016:

 Doe e Ganhe
 McDia Feliz
 Corrida Pela Vida
 Campanha – Dia das Crianças
 Presente Solidário – Campanha de Natal

Central de Doações

Recursos Captados

46%

23%5%

7%

7%
1% 5% 5% 1%

Central de Doações

Doação PJ e PF

McDia Feliz

Corrida pela Vida

Eventos e Projetos Diversos

Nota Fiscal Gaúcha

Funcriança

Projetos de Pesquisas Cien�ficas

ICI Shop
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Perspec�va de Crescimento 
Diferente dos anos anteriores, jus�ficada pela situação 

econômica apresentada atualmente resultante da diminuição 
de doadores a�vos, queremos em 2017 rea�var doadores que 
abraçaram projetos e conhecem a realidade da ins�tuição, para 
que renovem seu cadastro. Além disso, temos o obje�vo de 
aumentar a captação de novos doadores através da divulgação 
ins�tucional, campanhas e parcerias, visando a manutenção do 
Centro Integrado de Apoio.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
Demonstrações Contábeis

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

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis do INSTITUTO DO 

CÂNCER INFANTIL que compreendem o balanço patrimonial em 

31 de dezembro de 2016 e as respec�vas demonstrações do 

resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de 

caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-

dentes notas explica�vas, incluindo o resumo das principais 

polí�cas contábeis, aplicáveis às en�dades sem finalidade de 

lucro. 

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 em 31 de dezembro de 2016, o desempenho 

de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, de acordo com as prá�cas contábeis adotadas no 

Brasil, aplicáveis às en�dades sem finalidade de lucro. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-

des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 

a seguir in�tulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 

das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 

relação à En�dade, de acordo com os princípios é�cos 

relevantes previstos no Código de É�ca Profissional do Contador 

e nas normas profissionais emi�das pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 

é�cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 

evidência de auditoria ob�da é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas 

demonstrações contábeis.

A administração é responsável pela elaboração e adequada 

apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 

prá�cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permi�r a elabora-

ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro.Na elabora-

ção das demonstrações contábeis, a administração é responsá-

vel pela avaliação da capacidade de a En�dade con�nuar 

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-

dos com a sua con�nuidade operacional e o uso dessa base 

contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 

que a administração pretenda liquidar a En�dade ou cessar suas 

operações, ou não tenha nenhuma alterna�va realista para 

evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da En�dade são aqueles 

com responsabilidade pela supervisão do processo de elabora-

ção das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-

trações contábeis 

Nossos obje�vos são obter segurança razoável de que as 

demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 

distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

ou erro, e emi�r relatório de auditoria contendo nossa opinião. 

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 

Doadores A�vos

Doadores Novos

Valor médio das doações

Valor arrecadado no ano

7.692

2.484

R$ 30,61 

R$ 3.178.736,53



garan�a de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspec�va razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

profissional e mantemos ce�cismo profissional ao longo da 

auditoria. Além disso: 

 Iden�ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 

nas demonstrações contábeis, independentemente se 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 

procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 

detecção de distorção relevante resultante de fraude é 

maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 

envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

falsificação, omissão ou representações falsas intenciona-

is.

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de 

auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 

obje�vo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 

controles internos da En�dade.

 Avaliamos a adequação das polí�cas contábeis u�lizadas e 

a razoabilidade das es�ma�vas contábeis e respec�vas 

divulgações feitas pela administração.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-

ção, da base contábil de con�nuidade operacional e, com 

base nas evidências de auditoria ob�das, se existe 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
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possam levantar dúvida significa�va em relação à 

capacidade de con�nuidade operacional da En�dade. Se 

concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 

respec�vas divulgações nas demonstrações contábeis ou 

incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 

forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-

tadas nas evidências de auditoria ob�das até a data de 

nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 

podem levar a En�dade a não mais se manter em 

con�nuidade operacional.

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 

das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 

se as demonstrações contábeis representam as corres-

pondentes transações e os eventos de maneira compa�-

vel com o obje�vo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 

respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 

da auditoria e das constatações significa�vas de auditoria, 

inclusive as eventuais deficiências significa�vas nos controles 

internos que iden�ficamos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, RS, 27 de março de 2017

Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S

CRCRS nº 006706/O

CVM 12.360

Ronei Xavier Janovik

Contador – CRCRS nº 40.743
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A�vo
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Passivo
     

 

      
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro  

 (Valores expressos em reais um)
 

      
P A S S I V O

 

     
  

 

Notas
 

 

2016
 

 

2015
 

      CIRCULANTE
 

     Contas a Pagar  8 
 

            21.601  
 

          134.842  
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais  

  
          260.031  

 
          245.922  

Obrigações Tributárias  
  

            32.786  
 

            29.086  
Provisões Trabalhistas  9 

 
             7.117  

 
            15.800  

Subvenção Convênio MC Dia Feliz  10 
 

       5.005.063  
 

       4.688.652  

Subvenção Pronon  11 
 

       2.373.134  
 

       2.399.766  

Subvenção Projeto Diagnos�co Precoce  12 
 

             9.817  
 

            13.139  

Subvenção CMDCA -  Funcriança  13 
 

          539.305  
 

          363.620  

   
     8.248.854  

 
     7.890.827  

      

      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

     
Patrimônio Social  14 

 
       5.768.515  

 
       4.757.400  

Ajuste de Avaliação Patrimonial (CPC 27)
 

  
       

1.132.552 
 

 
       

1.863.707 
 

Superávit (Déficit) Acumulados
 

  
          

731.155 
 

 
       

1.011.115 
 

Superávit do Exercício 
 

  
            

10.167 
 

 
                  

-
    

   
     

7.642.389 
 

 
     

7.632.222 
 

      

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
 

LÍQUIDO
 

  
   

15.891.243 
 

 
   

15.523.049 
 

      

      

As notas explica�vas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demostração do Superávit

Demonstração do Superávit (Déficit) em 31 de dezembro 
(Valores expressos em reais um)

          

     

Notas

 
 

2016

 
 

2015

RECEITAS SOCIAIS

 
    

DOAÇÕES PESSOA FÍSICA

 
    

Mercadorias

 
  

                  

670.645 

 
 

                  

265.495 
Moeda Corrente

 
  

                  

293.717 

 
 

                  

546.262 

  
                

964.362 

 
 

                

811.757 
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA

 
  

  
 

Mercadorias

 
  

                  

486.110 

 
 

                  

107.758 
Moeda Corrente

 
  

                  

172.694 

 
 

                  

204.539 

  
                

658.804 

 
 

                

312.297 
CENTRAL DE DOAÇÕES

 
  

  
 

Boleto Bancário

 
  

                          

-

    
 

                     

7.440 
Moeda Corrente 

 
  

               

3.178.737 

 
 

               

4.148.764   
             

3.178.737 

 
 

             

4.156.204 
RECEITAS COM EVENTOS E PROJETOS

 
  

  
 

Programa Nota Fiscal Gaúcha

 

15

 
 

                   

50.000 

 
 

                   

43.233 
Eventos e Projetos Diversos

 
  

               

1.007.823 

 
 

                  

702.788 
  

             

1.057.823 

 
 

                

746.021 
RECEITAS C/VOLUNTARIADO

 
  

  
 

Receitas c/Voluntariado
 

  
               

1.664.057 
 

 
                  

910.083 

  
             

1.664.057 
 

 
                

910.083 
OUTRAS RECEITAS

 
  

  
 Venda do A�vo Imobilizado 16 

 
                  451.657  

 
                          -

Receitas com projetos - Subvenção  17 
 

             669.523,55  
 

                          -
Outras Receitas 

  
                  186.853  

 
                  172.196 

  
             

1.308.034 
 

 
                

172.196 

  
  

 
TOTAL DE RECEITAS

 
  

             
8.831.817 

 
 

             
7.108.558 

  
  

 

DESPESAS 

 
  

  
 

Casa de Apoio

 

19

 
 

                      

(429)

 
 

                  

(22.536)
Central de Doações

 
  

             

(1.229.040)

 
 

             

(1.519.551)
Núcleo de Atenção ao Paciente

 

19

 
 

                

(792.807)

 
 

                

(500.838)
Centro Integrado de Apoio/Sede

 

19/20

 
 

             

(1.457.890)

 
 

                

(968.193)
Despesas c/Voluntariado

 
  

             

(1.664.057)

 
 

                

(910.082)
Centro Integrado  

 
  

                          

-

    
 

                  

(12.923)
Depreciação e Amor�zação

 
  

                

(342.022)

 
 

                

(201.706)
Eventos e Projetos Diversos

 
  

             

(1.211.613)

 
 

                

(802.603)
Beneficio direto ao paciente

 

19

 
 

    

(1.259.213)

 
 

       

(512.048)
Projetos de Pesquisas Cien�ficas

 

19

 
 

                

(772.044)

 
 

                

(660.026)
Tributárias

 
  

                  

(31.853)

 
 

                  

(29.955)

  
           

(8.760.968)

 
 

           

(6.140.461)

  
  

 

TOTAL DE DESPESAS

 
  

           

(8.760.968)

 
 

           

(6.140.461)

  
  

 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

 
  

                

(60.682)

 
 

                  

(5.111)

Despesas financeiras

 
  

                

(226.893)

 
 

                

(205.597)
Receitas financeiras

                   

166.211 

                   

200.486 

Superávit Líquido do Exercício 10.167 962.986 

As notas explica�vas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

       
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

 
para os exercícios findos em 31 de dezembro  

 (Valores expressos em reais um)
 

                  

         

 
Descrição 

 
  

Patrimônio 
Social 

 

  
Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial 
 

  
Superávits 
(Déficits) 

Acumulados 
 

 
 

Total 
 

    

          Saldos em 01 de janeiro de 2015  
 

3.490.017  
 

   1.911.836  
 

       768.470  
 

     6.170.323  

          Transferência para o Patrimônio Social  
 

768.470  
 

                -    
 

 (768.470) 
 

                 -    

          Ajuste de Subvenção Patrimonial  
 

 (23.320) 
 

                -    
 

                -    
 

        (23.320) 

          Realização Parcial Centro Integrado de Apoio   
 

522.233  
 

                -    
 

                -    
 

        522.233  

          Realização Custo Atribuído-Depreciação  
 

                -    
 

        (48.129) 
 

          48.129  
 

                 -    

          Superávit  do Exercício   
 

                -    
 

                -    
 

        962.986  
 

        962.986  

  
  

 
  

 
  

 
  

 Saldos em 31 de dezembro de 2015  
 

4.757.400  
 

   1.863.707  
 

    1.011.115  
 

     7.632.222  

          Transferência para o Patrimônio Social  
 

1.011.115  
 

                -    
 

 (1.011.115) 
 

                 -    

          
Realização da mais Valia -

 
Venda Imóvel 

 
 

                
-
    

 
      

(697.640)
 

 
        

697.640 
 

 
                 

-
    

          
Realização Custo Atribuído-Depreciação 

 
 

                
-
    

 
        

(33.515)
 

 
          

33.515 
 

 
                 

-
    

          
Superávit  do Exercício  

 
 

                
-
    

 
                

-
    

 
          

10.167 
 

 
          

10.167 
 

          
Saldos em 31 de dezembro de 2016 

 
 5.768.515 

 
 

   
1.132.552 

 
 

       
741.322 

 
 

     
7.642.389 

 

        

      
As notas explica�vas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 



Relatório de 2016 | Ins�tuto do Câncer Infan�l 65

Demostração do Fluxo de Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro 

(Valores expressos em reais um)

     

Método Indireto

 

     

  

2016

 
 

2015

 

     

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

 
        

Superávit Líquido do Exercício

 
 

    

10.167 

 
 

   

962.986 

 

     

Ajustes por:

 
    

Depreciação e amor�zação

 
 

  

342.506 

 
 

   

201.706 

 

Ajuste Subvenção Patrimonial

 
 

   

-

    
 

   

(23.320)

 

Baixa do Imobilizado

 
 

      

1.084.594 

 
 

    

35 

 

Realização Parcial Centro Integrado de Apoio

 
 

   

-

    
 

   

522.233 

 

Geração bruta (Consumo) de caixa

 
 

    

1.437.267 

        

1.663.640 

 

     

Variação em a�vos e passivos

 
    

(Aumento) redução em estoques

 
 

  

(58.379)

 
 

     

42.512 

 

(Aumento) redução em CMDCA -

 
Funcriança

 
 

  
(74.564)

 
 

     
75.681 

 

(Aumento) redução em outros créditos
 

 
    

(9.391)
 

 
      

2.120 
 

(Aumento) redução em depósitos judiciais
 

 
   

-
    

 
      

3.000 
 

Aumento (redução) em contas a pagar 
 
(113.241)  

 
     49.257  

Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e encargos sociais  
 

    14.109  
 

     52.155  
Aumento (redução) em obrigações tributárias 

 
     3.700  

 
     17.558  

Aumento (redução) em provisões trabalhista s 
 

    (8.683)  
 

     (6.700)  
Aumento (redução) em subvenção Pronon

 
 

  
(26.632)

 
 

1.790.517 
 Aumento (redução) em subvenção Projeto Diagnós�co Precoce

 
 

    
(3.322)

 
 

     
(3.976)

 Aumento (redução) em subvenção CMDCA -

 
Funcriança

 
 

  
175.685 

 
 

   
187.495 

 Caixa proveniente das operações

 
 

     

(100.718)

 
 

     

2.209.619 

 

     

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

 
 

    

1.336.548 

 
 

     

3.873.259 

 

     

Fluxo de caixa das a�vidades de inves�mento

 
    

Aquisição de a�vo Imobilizado

 
 
     

(1.162.033)

 
 

      

(4.132.769)

 

Caixa líquido usado nas a�vidades de inves�mento

 
 

  

(1.162.033)

 
 

   

(4.132.769)

 

     

Fluxo de caixa das a�vidades de financiamento

 
    

Subvenções Convênio MC Dia Feliz 

 
 

  

316.411 

 
 

   

168.032 

 

Caixa líquido consumido nas a�vidades financiamento

 
 

316.411 

 
 

 

168.032 

 

     

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente a caixa

 
 

490.926 

 
 

 

(91.478)

 

     

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

 
 

      

4.391.602 

 
 

4.483.080 

 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

       

4.882.528 

 

4.391.602 

 

As notas explica�vas são parte integrante das demonstrações contábeis.



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

(e) O a�vo permanente é demonstrado ao custo, deduzido 
das depreciações dos bens do imobilizado, pelo método linear, 
que resulta em despesa constante, durante a vida ú�l 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. Aplicações financeiras

Recursos financeiros disponíveis são man�dos em aplicações 
financeiras, principalmente, junto a ins�tuições financeiras 
oficiais, visando à manutenção do poder aquisi�vo dos recursos 
financeiros temporariamente não u�lizados. As aplicações em 
fundos de inves�mentos, estão sujeitas as taxas de juros que 
variam de 0,90% a 1,22% a.m.(Em 2015 – 0,69% a 1,00% a.m).   

5. Estoques
        

Referem-se a roupas, calçados e alimentos recebidos em 
doação, ainda não distribuídos aos familiares das crianças 
atendidas pelo Ins�tuto do Câncer Infan�l.

6. Imobilizado
Em consonância ao ar�go 183 da lei 11.638 de 28/12/2007, e 

a NBC TG nº 001-Redução ao Valor Recuperável de A�vos, os 

1. Obje�vos Sociais
O Ins�tuto do Câncer Infan�l – ICI, cons�tuído em 9 de 

dezembro de 1991, é uma en�dade de direito privado, sem fins 
lucra�vos, com autonomia financeira e administra�va, tendo 
iniciado as suas a�vidades em fins de 1992. O Ins�tuto busca, 
através de sua atuação profissional e voluntária, o aperfeiçoa-
mento do ensino e de técnicas médicas e terapêu�cas, especial-
mente 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 pacien-
tes e seus familiares.

O Ins�tuto foi declarado de U�lidade Pública no âmbito 
federal, estadual e municipal, gozando dos bene�cios 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 prá�cas contábeis 
adotadas no Brasil e com observância às disposições con�das na 
legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orienta-
ções e interpretações técnicas emi�dos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) que tratam da aplicabilidade da 
legislação específica das En�dades sem fins lucra�vos, conforme 
Resolução CFC 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. 

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 prá�cas contábeis
(a) As receitas de doações e campanhas para custeio são 

contabilizadas por ocasião de seu efe�vo recebimento.
(b) As doações para inves�mento e imobilizações são 

contabilizadas como receitas quando do seu efe�vo recebimento 
e transferidas ao patrimônio social por ocasião na aprovação da 
assembleia.

(c) As demais receitas e despesas são apropriadas pelo 
regime de competência.
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Fundos de inves�mentos  2016  2015 

     

Banrisul S.A.  176.275    242.923 

Banco do Brasil S.A.        4.651.464  2.799.595 

CEF        14.994  13.315 

Itaú             515  - 

Total   4.843.248  3.055.833 

 

 2016  2015  

Estoques  145.774              87.395  

      

  
145.774 

 
87.395 

 
Total     
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itens do a�vo imobilizado que apresentam sinais de que seus custos 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 a�vos corpóreos u�lizados em 
suas operações são recuperáveis perante seu desempenho operacional e financeiro. A empresa em pauta, tendo como base as 
informações con�das na NBC TG nº 27 – A�vo Imobilizado, concluiu que até a data do presente balanço patrimonial exis�am valores 
constantes do a�vo imobilizado defasados em relação aos valores de mercado e em relação à expecta�va do prazo de geração de 
bene�cios econômicos. 

Com base nesse laudo técnico de avaliação, os valores rela�vos aos bens imóveis constantes do a�vo imobilizado foram 
atualizados conforme mapa abaixo:

 IMÓVEIS

 

Valor 
Contábil

 

Depreciação

 

Líquido 
Contábil

 

Mais Valia

 

Depreciação

 

Saldo 
31/12/2015

 Prédio -

 

Centro de Apoio

 

333.279

        

(118.594)

 

214.685

 

365.315

                  

(87.676)

 

277.639

 Terreno Centro de Apoio

                  

-

                    

-

               

-

    

420.000

                         

-

    

420.000

 Prédios
 

1.149.386
        

(689.284)
 

460.102
 

837.898
                

(201.095)
 

636.803
 Terrenos

 
545.735

                 
-

    
545.735

 
529.265

                         
-

    
529.265

 Total
 

2.028.400
        

(807.878)
 

1.220.522
 

2.152.478
                

(288.771)
 

1.863.707
 

  

Patrimônio Líquido  R$ Realização 
Saldo 

31/12/2015 
Ajuste de Avaliação Patrimonial -  CPC 27  2.152.478                (288.771) 1.863.707 

       
IMÓVEIS  Valor 

Contábil  Depreciação  Líquido 
Contábil 

Mais Valia Depreciação Saldo 
31/12/2016 

Prédios
 

1.149.386
        

(965.137)
 

184.249
 

837.898
                

(234.611)
 

603.287
 

Terrenos
 

547.185
                 

-
    

547.185
 

529.265
                      

-
     

529.265
 

Total
 

1.696.571
        

(965.137)
 

731.434
 

1.367.163
                

(234.611)
 

1.132.552
 

  

Patrimônio Líquido

 

R$

 

Realização/Baixa

 
Saldo 

31/12/2015

 

Ajuste de Avaliação Patrimonial -

 

CPC 27

 

1.863.707

                

(731.155)

 

1.132.552
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a. Composição de Saldos

Contas

 
 Taxa de 

Depreciação

  
2016

 

2015

 

 % a.a.
 

 
Custo

 
 Depreciação

 

Acumulada
  Líquido

 

 
Líquido

 

Centro de  Apoio -Sede/São Manoel
 

 4
 

 
      

5.679.171 
 

 
               

(1.345.906)
 

 
               

4.333.265 
 

 
                
1.204.012 

Centro de 
 

Apoio -Sede/Francisco Ferrer
 

 4
 

 
                    

-
    

 
                                 

-
    

 
                              

-
    

 
                    

610.918 

Benfeitorias em Prédio de Terceiros 
 4 

 
         151.513  

 
                     (42.665)  

 
                   108.848  

 
                    115.392 

Obras em Andamento - Sede 
 - 

 
     4.281.142  

 
                                 -     

 
               4.281.142  

 
                7.345.610 

Terrenos 
 

- 
 

     1.010.715  
 

                                 -     
 

               1.010.715  
 

                1.496.450 

Soma 
  

 
    11.122.541  

 
               (1.388.571)  

 
               9.733.970  

 
              10.772.382 

Aparelhos de Ar Central 
 

10 
 

        222.600  
 

                   (216.127)  
 

                       6.473  
 

                        7.890 

Biblioteca
 

 
10

 
 

         
1.800 

 
 

                              
(60)

 
 

                       
1.740 

 
 

                               
-

So�wares, Computadores e Periféricos
 

 

20
 

 
   

549.523 
 

 
                   

(386.602)
 

 
                   

162.921 
 

 
                    

164.089 

Equipamentos Laboratorias
 

 

10
 

 
      

506.392 
 

 
                   

(478.544)
 

 
                     

27.848 
 

 
                        

2.949 

Instalações e  Telefonia
 

 

10
 

 
      

20.322 
 

 
                     

(17.425)
 

 
                       

2.897 
 

 
                        

3.912 

Móveis e Utensílios

 
 

10

 
 

    
417.890 

 
 

                   
(254.845)

 
 

                   
163.045 

 
 

                      
23.350 

Veículos

 
 

20

 
 

      

49.769 

 
 

                     

(49.769)

 
 

                              

-

    
 

                        

9.954 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhos

 
 

10

 
 

   

135.517 

 
 

                   

(114.621)

 
 

                     

20.896 

 
 

                      

20.317 

Soma

 
  

 
    

1.903.813 

 
 

               

(1.517.993)

 
 

                   

385.820 

 
 

                    

232.461 

Imobilizado com Restrição

 
 

-

 
 

                   

620.347 

 
 

                                 

-

    
 

                   

620.347 

 
 

                       

-

Total 13.646.701 (2.906.564) 10.740.137 11.004.843 

 

b. Movimentação do Imobilizado

 

Contas
 

2015

 
 

Adições

 
 

Baixas

 
 

Transferências

 

 Depreciação

 
 

2016

Centro de  Apoio -Sede/São Manoel

 
 

         
1.204.012 

 
 

          
260.415 

 
 

                       
-

    
 

            
3.105.489 

 
 

        
(236.651)

 
 

         
4.333.265 

Centro de  Apoio -Sede/Francisco Ferrer
 

 
            

610.918 
 

 
                     

-
    

 
         

(598.859)
 

 
                           

-
    

 
           

(12.059)
 

 
                        

-

Benfeitorias em Prédio de Terceiros
 

 
            

115.392 
 

 
                     

-
    

 
                       

-
    

 
                           

-
    

 
             

(6.544)
 

 
            

108.848 

Obras em Andamento -
 

Sede
 

 
         

7.345.610 
 

 
            

41.021 
 

 
                       

-
    

 
         
(3.105.489)

 
 

                      
-

    
 

         
4.281.142 

Terrenos  
         1.496.450  

 
                     -    

 
         (485.735)  

 
                           -     

 
                      -     

 
         1.010.715 

Soma 
 

      10.772.382  
 

          301.436  
 

     (1.084.594)  
 

                           -     
 

        (255.254)  
 

         9.733.970 

Aparelhos de Ar Central 
 

                 7.890  
 

                  100  
 

                       -     
 

                           -     
 

             (1.517)  
 

                 6.473 

Biblioteca
 

                        -    
 

              1.800  
 

                       -     
 

                           -     
 

                   (60)  
 

                 1.740 

So�wares, Computadores e Periféricos
 

 
            

164.089 
 

 
                     

-
    

 
                       

-
    

 
                  

59.635 
 

 
           

(60.803)
 

 
            

162.921 

Equipamentos Laboratorias
 

 
                 

2.949 
 

 
            

26.195 
 

 
                       

-
    

 
                           

-
    

 
             

(1.296)
 

 
               

27.848 

Instalações e  Telefonia
 

 
                 

3.912 
 

 
                     

-
    

 
                       

-
    

 
                           

-
    

 
             

(1.015)
 

 
                 

2.897 

Móveis e Utensílios

 
 

               
23.350 

 
 

                  
383 

 
 

                       
-

    
 

               
147.253 

 
 

             
(7.941)

 
 

            
163.045 

Veículos

 
                 

9.954 

 
 

                     

-

    
 

                       

-

    
 

                           

-

    
 

             

(9.954)

 
 

                        

-

Máquinas, Equipamentos e Aparelhos

 
 

               

20.317 

 
 

              

4.884 

 
 

                       

-

    
 

                           

-

    
 

             

(4.305)

 
 

               

20.896 

Soma

 
 

            

232.461 

 
 

            

33.362 

 
 

                       

-

    
 

               

206.888 

 
 

           

(86.891)

 
 

            

385.820 

Imobilizado com Restrição

 
 

                        

-

              

827.235 

                        

-

                 

(206.888)

                       

-

                

620.347 

Total 11.004.843 1.162.033 (1.084.594) - (342.145) 10.740.137 



Descrição 

 

 Valor  

Saldo em 31/12/2015 

 

4.688.652  

Subvenção Convênio – Passivo Circulante   316.411  

Saldo em 31/12/2016  5.005.063  

Saldo inicial conta provisão para con�ngências –
 

31/12/2015
 

15.800

(-) Baixa de Provisões 8.682

(= ) Saldo final conta provisão con�ngências –
 

31/12/2016
 

7.118

So�wares 
adquiridos

 

  

9.701

 
            

(9.226)

 
475

20,00%

Total

10.729

(9.586)

1.143

Marcas e 
patentes

 

 

1.028

 

                 

-

   
1.028

So�wares 
adquiridosDescrição

  
Marcas e 
patentes

 

Total
    

Custo total

 
 

9.701

 
 

1.028

 

10.729

Amor�zação acumulada

 
 

           

(9.226)

 
 

                 

-

              

(9.226)

Saldos em 31 de dezembro de 2015

 
 475

 
 1.028

 

1.503

 
  

 
  

Taxas anuais de amor�zação -
 

%
 

 
20,00%

 
  

Descrição

 

 

Custo total

 
 

Amor�zação acumulada

 
 

Saldos em 31 de dezembro de 2016

 Taxas anuais de amor�zação - %

2016   2015

Fornecedor 19.279   133.625

Contas a Pagar 2.322   1.217

21.601  

 
134.842Total  
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 7. Intangível

8. 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.

 9. Provisões Trabalhistas
A en�dade possui ações judiciais de natureza trabalhista, 

decorrentes das a�vidades normais. 
Com base na opinião dos assessores jurídicos, a 

Administração da en�dade mantém provisão para con�ngências 
em montantes considerados suficientes para fazer face a 
eventuais perdas que possam advir de desfechos desfavoráveis, 
conforme demonstrado a seguir:

Quadro de movimentação das con�ngências:

Con�ngências possíveis - as causas consideradas como perda 
possível não estão provisionadas nas demonstrações contábeis 
no valor de R$ 225.726 de causas trabalhistas e no valor de R$ 
8.658 de causas cíveis.

10. Subvenção Convênio MC Dia Feliz

A subvenção McDia Feliz refere-se à campanha de arrecada-
ção de recursos contabilizados na conta patrimonial como 
subvenção com os respec�vos rendimentos, para ser inves�do 
no Centro Integrado de Apoio, conforme projeto e convênio 
aprovado pelo comitê cien�fico do Ins�tuto Ronald McDonald's.

11. Subvenção PRONON 
A subvenção do PRONON - Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica, ins�tuído pela Lei nº 12.715/2012, pessoas 
�sicas e jurídicas (com lucro real) des�nam parte do imposto de 
renda devido, para ins�tuições filantrópicas que tratam 
pacientes com câncer, beneficiando-se de deduções fiscais no 
Imposto de Renda. O Ins�tuto do Câncer Infan�l possui em 
execução  os seguintes projetos aprovados junto ao Ministério 
da Saúde: Capacitação e treinamento em coleta e acompanha-
mento de dados em estudo clínico; Iden�ficação de novos alvos 
terapêu�cos e desenvolvimento de terapias-alvo para 
tratamento de Sarcoma de Ewing: um estudo molecular e 
celular; Coragem para Sorrir-Capacitação de cirurgiões-
den�stas para o atendimento odontológico de pacientes 
oncológicos pediátricos e conscien�zação de Pais e Pacientes, e 
o Projeto Estudo da relação entre polimorfismo de genes 
relacionados ao metabolismo e transporte de an�neoplas�cos 

 

Natureza da con�ngência  2016 2015

 Trabalhista  7.118  15.800  
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com a severidade de mucosite bucal e evolução clínica de 
pacientes pediátricos. 

12. Subvenção Projeto Diagnós�co Precoce
Refere- se ao programa de diagnós�co precoce em parceria 

com o Ins�tuto Ronald Mc Donald, tem como obje�vo contribuir 
para a iden�ficação precoce do câncer em crianças e adolescen-
tes, de forma há reduzir o tempo entre o aparecimento de sinais e 
sintomas e o diagnós�co em um serviço especializado, aumentan-
do sensivelmente a expecta�va de cura. Esse programa oportuni-
za a execução de projetos de capacitação de profissionais da 
Estratégia da saúde da Família e Unidade Básica de saúde da 
Capital e Interior.

13. Subvenção CMDCA – Funcriança
A subvenção do Funcriança - Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente de Porto Alegre, pessoas �sicas e jurídicas (com lucro 
real) des�nam parte do imposto de renda devido para as 
ins�tuições que possuem projetos aprovados. O recurso captado 
des�na-se aos Projetos de Manutenção e Qualificação do 
Atendimento e ao Projeto Centro Integrado de Apoio.

14. Patrimônio social
De conformidade com o estatuto, o Patrimônio social é 

cons�tuído, fundamentalmente, de contribuições dos sócios, 
classificados como 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 a�vidades estatutárias.

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

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

15. Recursos provenientes do Poder Público
O Ins�tuto recebeu os seguintes recursos financeiros, através 

do Poder Público, registradas na rubrica Receitas com Projetos:

16. Venda do A�vo Imobilizado
Resultado proveniente da venda do imóvel situado na Rua 

Francisco Ferrer, 276 - Bairro Rio Branco - Porto Alegre/RS. O 
imóvel foi vendido pelo valor de R$ 1.340.000,00 (Hum milhão 
trezentos e quarenta mil) em 28/10/2016 através de depósito 
bancário realizado no Banco do Brasil, agência 1899-6 conta 
600.006-1. O valor da venda encontra-se aplicado em fundo de 
reserva da Ins�tuição.

17. Receitas com Projetos – Subvenção
Valor proveniente da execução dos projetos do PRONON, 

Funcriança e Diagnós�co Precoce dentro do ano fiscal.

18. Isenção da Cota Patronal
A En�dade é portadora do Cer�ficado de En�dade 

Beneficente de Assistência Social (CEBAS), an�go Cer�ficado de 
En�dade de Fins Filantrópicos; concedido e renovado  pelo 
Conselho Nacional de  Assistência Social e, após edição da Lei 
12.101/2009, pelo  Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome - MDS, sendo a úl�ma renovação através do 
processo nº  71000.086471/2011-14 Defer ido pela 
Portaria/MDS nº 236 de 21/11/2014 - publicado no Diário Oficial 
da União dia 25/11/2014 com validade 26/03/2010 a 
25/03/2015. Em 24/09/2012 protocolou junto ao MDS, atual 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDA, novo 
pedido de renovação do CEBAS Processo: 71000.112454/2012-
12. Em 14/11/2014 protocolou no mesmo MDA, novo pedido de 
renovação do CEBAS 71000.125643/2014-17, os quais tramitam 
no DRSP/SNAS/MDA. 

Conforme Art. 1º e 31 da Lei nº. 12.101/09 as en�dades 
beneficentes cer�ficadas (CEBAS) fazem jus à isenção do 
pagamento das contribuições sociais, estando nestas compreen-
didas a Quota patronal do INSS, o RAT, as Terceiras En�dades, o 
PIS, COFINS e o Salário Educação.  No exercício de 2016, o 
Ins�tuto deixou de recolher o valor de R$ 596.973 (Em 2015 - R$ 
539.334).

19. Aplicação dos recursos ob�dos 
A ins�tuição faz jus ao Cer�ficado de En�dade Beneficente 

de Assistência Social (CEBAS) por atender ao disposto na Lei 
12.101/2009 e suas alterações, parte dos recursos ob�dos em 
campanhas, doações e de outras fontes, são aplicados conforme 
abaixo demonstrado:

2016
  
2015

Programa Nota Fiscal Gaúcha - Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul 50.000              43.233

50.000
 

 
43.233Total
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    2016 2015 

Bene�cio direto ao paciente e seus familiares, visa o auxílio monetário para 
transportes, realização de exames, leites especiais e doações de roupas e 
man�mentos. Os pacientes são encaminhados pelos hospitais parceiros 
(Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital da PUCRS e Hospital Conceição).  

1.259.213 512.048 

O Núcleo de Atenção ao Paciente tem por obje�vo assis�r crianças e 
adolescentes em tratamento, e não hospitalizados, nas áreas mul�disciplinares 
(Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Pedagogia, Odontologia, Coordenação 
Médica, Oficinas, dentre outros serviços). 

    793.236 523.374 

      

 Nutrição 11.751 8.463 

 Psicologia 23.600 15.900 

 Assistência Social 95.621  41.008 

 Pedagogia 63.179 52.270 

 Odontologia 6.479 54.304 

 Coordenação Médica 517.329   322.378 

 Oficinas 693 0 

 Outros Serviços 73.228 22.535 

 Serviços de Oncologia Pediátrica 927 6.514 

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

   772.044 660.026 

Manutenção do Centro Integrado de Apoio des�na-se a receber pacientes e 
seus familiares e também toda a comunidade durante o dia, bem como, 
proporcionar gestão dos recursos des�nados à causa do câncer infantojuvenil.  

1.457.890 968.193 

        

    4.282.383 2.663.641 

 

Os gastos acima demonstrados estão registrados nas rubricas de despesas. 
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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 de R$ 342.146 (Em 2015 - R$ 201.346).

A aplicação dos demais recursos ob�dos, não demonstrados 
nos itens acima, foi des�nada principalmente à realização dos 
eventos, campanhas e projetos necessários à geração de receita 
para o financiamento da causa do Ins�tuto, além de outras 
a�vidades administra�vas. 

20. Centro Integrado de Apoio/Sede
Em 2015 refere-se aos valores inves�dos na manutenção da 

Sede situada na Rua Francisco Ferrer, 276 e na manutenção do 
Centro de Apoio situado na Rua São Manoel, 632 em Porto 
Alegre/RS.  Em 2016 refere-se aos recursos inves�dos no Centro 
Integrado de Apoio localizado na Rua São Manoel, 850 – Porto 
Alegre/RS.

21. Imunidade Tributária
O Ins�tuto do Câncer Infan�l é imune à incidência de Impostos 

e de Contribuições Sociais e Previdenciárias por força do Ar�go nº 
150, inciso VI, alínea “C” e Ar�go 195, parágrafo 7°, ambos da 
Cons�tuição Federal. O enquadramento do Ins�tuto como 
alcançado pela Imunidade, no que per�ne aos Impostos, tem 
previsão nos Ar�gos 9° e 14 do Código Tributário Nacional (Lei nº 
5.172/66) e no Art. 12 da Lei nº 9.532/97.

22. Seguros 
A polí�ca da En�dade é manter cobertura de seguros para os 

bens do imobilizado sujeitos a riscos e por montantes considera-
dos suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua a�vidade.

*******
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Capítulo 

7

Próximos 
desafios

Desafios e novos sonhos fazem parte do dia a dia do Ins�tuto 
do Câncer Infan�l. Desafios que incluem aumentar as chances de 
cura do câncer infantojuvenil, proporcionar assistência integral 
para pacientes e suas famílias e desenvolver projetos que 
permitam fazer a ins�tuição crescer para que crianças e 
adolescentes tenham mais qualidade de vida e um futuro com 
saúde. 

Com a inauguração do Centro Integrado de Apoio em 2016, 
no ano em que completamos 25 anos, o ICI ampliou os progra-
mas assistenciais existentes permi�ndo oferecer mais conforto 
às famílias e pacientes assis�dos, além de aumentar o número 
de atendimentos e serviços oferecidos pelo Núcleo de Atenção 
ao Paciente e sua equipe mul�disciplinar.  

Para 2017, a meta é ampliar a parceria com hospitais e 
estender a rede de assistência a outros centros oncológicos. O 
obje�vo é que mais crianças, adolescentes e suas famílias sejam 
acolhidas com todo o suporte necessário durante o tratamento. 
Neste sen�do, o Projeto de Rede Assistencial em parceria com as 
Secretarias de Saúde Municipal e Estadual tem o potencial 
expandir o atual modelo de atendimento integral aos pacientes. 

Na área das Pesquisas Cien�ficas, seguimos expandindo as 
parcerias a nível nacional e internacional.  A captação de 
recursos é fundamental para viabilizar inves�mentos em 
pesquisas clínicas, no conhecimento do perfil biológico da 
doença na América do Sul e em pesquisas epidemiológicas que 
permitam entender e prevenir os efeitos do tratamento sobre a 
saúde �sica e emocional dos pacientes. 

O processo de expansão do ICI com parcerias além dos 
limites do Estado amplia nossa capacidade de atender mais 
pacientes. A cada ano, ganhamos novos aliados, potencializando 
a mobilização da sociedade através de campanhas de conscien�-
zação, eventos ins�tucionais, apoio voluntário, doações e 
projetos. 





Este Relatório de A�vidades é de responsabilidade do Ins�tuto do Câncer Infan�l.
Foi elaborado e diagramado pelo Núcleo de Desenvolvimento Ins�tucional, com 

a colaboração de todas as áreas da Ins�tuição.
Para informações, crí�cas, sugestões ou saber mais sobre o trabalho 

desenvolvido pelo ICI, entre em contato: icirs@ici-rs.org.br



Endereço: Rua São Manoel, 850 |Rio Branco | Porto Alegre | RS
CEP 90620-110 |Fone: (51) 3331-8704

Site: www.ici-rs.org.br | E-mail: icirs@ici-rs.org.br
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