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ApresentaçãoApresentaçãoApresentação

Através da prestação de contas, a 

publicação é desenvolvida com o 

objetivo de retribuir toda a dedicação 

e apoio da sociedade. Todos os 

resultados apresentados são frutos 

da confiança e da contribuição de 

muitos parceiros, voluntários e da 

comunidade, mobilizados em prol da 

causa.

Anualmente, o Instituto do Câncer 

Infantil apresenta seus principais 

resultados por meio do Relatório de 

Atividades. Esta publicação descreve, 

de forma transparente, o exercício de 

2018, divulgando ações, avanços, 

utilização dos recursos e novos 

desafios da instituição.

Mensagem da DiretoriaMensagem da DiretoriaMensagem da Diretoria

Para fazer acontecer em 2018 contamos com um grupo 
de colaboradores, voluntários e parceiros engajados, 
contribuindo para que os desafios sejam superados. 
Acreditamos que esta é uma das maiores conquistas do ICI 
ao longo destes 27 anos, ter junto de si pessoas apaixonadas 
pelo que fazem, que só fazem mais, melhor e durante mais 
tempo porque tem um propósito. Pessoas engajadas com 
brilho nos olhos e com as mãos dadas, cuidando para termos 
a sustentabilidade necessária e levar a instituição em 
direção a sua missão.

Ao longo destes 27 anos o ICI tem realizado diferentes 
ações sempre voltadas para atender a nossa missão: Salvar 
Mais Vidas. Em cada passo dado fica evidenciado a 
importância da transparência e credibilidade com todas as 
partes interessadas, com as crianças e famílias assistidas, 
com os parceiros, voluntários, colaboradores e sociedade. 

CORAGEM é uma palavra que está presente no dia a dia 
da instituição, coragem para inovar nas ações e buscar 
cada vez mais recursos para assistirmos os pacientes e suas 
famílias, coragem para avançar nas pesquisas e gerar 
conhecimento cientifico, coragem para conectar pessoas 
generosas que contribuem em prol das crianças e adoles-
centes.

Pessoas felizes fazem mais, melhor e durante mais 
tempo.
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Quem SomosQuem SomosQuem Somos
Há mais de 27 anos, uma história que transformaria a realidade de crianças e adolescentes com câncer era inicia-

da. Dr. Algemir Lunardi Brunetto, um dos fundadores do Instituto do Câncer Infantil e hoje Presidente da instituição, 

retornou da Inglaterra em 1990 após um período de especialização e, após se deparar com o sistema de saúde brasilei-

ro, percebeu que algo precisava ser feito. Foi assim que, junto ao jornalista Lauro Quadros e a outros parceiros, o 

projeto da construção de um centro de referência começou a ser idealizado. Desde o princípio, o objetivo foi oferecer a 

crianças e adolescentes com câncer a melhor oportunidade de vencer a doença.

Os anos foram passando e, com o apoio de muitos parceiros engajados com a causa, o ICI seguiu crescendo para 

que mais pacientes e famílias fossem beneficiados. O primeiro grande objetivo conquistado foi a construção do 

Serviço de Oncologia Pediátrica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 1995, com 27 leitos disponibilizados à 

crianças e adolescentes com câncer. Desde então o ICI cresce através de projetos, parcerias, convênios com hospitais 

referência, pesquisas. Nosso objetivo é contribuir com os índices do aumento de cura do câncer infantojuvenil.

O ICI não parou por aí. A cada ano, há a necessidade de crescer e expandir os serviços na área assistencial e de 

pesquisas científicas para seguir com a missão de salvar mais vidas. Durante quase três décadas de história, os 

progressos vieram com a inauguração de uma nova Sede, novas parcerias com hospitais e centros de referência, 

eventos, projetos e ações para que a instituição possa proporcionar todo o auxílio necessário para a continuidade do 

tratamento. Trabalhando com transparência e coragem, o ICI é de todos e para todos. A união de voluntários, colabo-

radores, diretores e de toda a sociedade nos permite ir além em prol desta causa tão importante.

MissãoMissãoMissão
Assistir crianças e adolescentes 
c o m  c â n c e r,  p ro p o rc i o n a n d o 
assistência por equipe multidisci-
plinar, visando aumentar os índices 
de cura e qualidade de vida dos 
pacientes e seus familiares.

VisãoVisãoVisão
Ser referência em assistência , pesquisa científica e ensino, buscando 
aumentar os índices de cura do câncer infantojuvenil.

ValoresValoresValores
Valorização à vida | Ética e transparência | Trabalho em Equipe | 
Voluntariado Organizado | Solidariedade | Sustentabilidade
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Início das atividades 
da Central de 
Doações

Construção da Sede 
Administrativa 
do ICI

1ª Corrida pela Vida de 
Gramado

Linha do TempoLinha do TempoLinha do Tempo

Dr. Brunetto se une 
ao jornalista Lauro 
Quadros e a outros 
parceiros para a 
fundação do 
Instituto do 
Câncer Infantil

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

1991 1993 1994 1995

1996

199820022008

2011

2012 2014 2015

2016

20172018

1º McDia Feliz

Construção do Serviço de Oncologia 
Pediátrica (SOP) no Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre. Hoje, o espaço conta com 
27 leitos e recebe centenas de pacientes 
por ano.

Construção do Serviço de Oncologia 
Pediátrica (SOP) no Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre. Hoje, o espaço conta com 
27 leitos e recebe centenas de pacientes 

por ano.

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

Início da parceria com o Hospital São 
Lucas da PUCRS

Finalização da construção do Centro 
Integrado de Apoio, nova Sede do ICI

Inauguração Oficial do 
Centro Integrado de Apoio

Início da parceria com o 
Hospital São Vicente de PauloInício da parceria 

com o Hospital Geral 
de Caxias do Sul 

Institucionalização do 
Setembro Dourado Pelo 
Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul
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 Localizado no 3º andar do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre, o SOP tem 27 leitos. Através do núcleo de 
acompanhamento e voluntariado, o ICI disponibiliza 
assistência para pacientes e familiares desde o início 
do tratamento. Além disso, também são realizadas 
festividades, atividades de 
recreação e outras formas de 
entretenimento para tornar 
mais leve o período de inter-
nação. 

Centro Integrado de ApoioCentro Integrado de ApoioCentro Integrado de Apoio

Hospitais ParceirosHospitais ParceirosHospitais Parceiros

Projetos ICI em benefício a Projetos ICI em benefício a 
hospitais parceiroshospitais parceiros
Projetos ICI em benefício a 
hospitais parceiros
Terceiro Leste - HCPATerceiro Leste - HCPATerceiro Leste - HCPA

Casa de ApoioCasa de ApoioCasa de Apoio

Ambientação e Humanização do Hospital Ambientação e Humanização do Hospital 
da Criança Conceição da Criança Conceição 
Ambientação e Humanização do Hospital 
da Criança Conceição 

Após aproximadamente 10 anos de captação de 
recursos através de eventos como McDia Feliz, 
Corrida pela Vida, Jantares e Bazares, doações de 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica, projetos e incentivos 
fiscais, em 2016 o ICI inaugurou oficialmente sua nova 
Sede. Com quatro andares e cerca de 3.000m², o 
Centro Integrado de Apoio unificou os serviços 
oferecidos pelo Instituto a pacientes e suas famílias. 
Além do Núcleo de Atenção ao Paciente, andar 
dedicado aos pacientes e famílias, a sede também 
contempla a área admi-
nistrativa, laboratório de 
pesquisas  científicas, 
assistência à família, 
b r e c h ó ,  C e n t r a l  d e 
Doações e  núcleos de 
voluntariado. 

Com 54 leitos, a Casa está localizada dentro do 
complexo hospitalar do HCPA, recebendo pacientes 
e m  t r a t a m e n t o  n a 
Oncopediatria, Hematologia, 
P e d i a t r i a  e m  g e r a l  e 
Transplantes.

Para realizar a reforma da 
U n i d a d e  d e  O n c o l o g i a 
Pediátrica do HCC, o Instituto 
contou com a arrecadação 
das campanhas McDia Feliz 
2017/2018 e contribuição de 
empresas e parceiros. 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Hospital São Lucas da PUCRS
Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo
Hospital Geral de Caxias do Sul

Buscando expandir os serviços de assistência, o ICI 
vem, ao longo da sua história, firmando parcerias 
com centros oncológicos. Desta forma, a instituição 
disponibiliza os serviços de assistência e atendimen-
tos da equipe multiprofissional para pacientes com 
câncer infantojuvenil em tratamento e acompanha-
mento e seus familiares. Além disso, com apoio de 
parceiros e voluntários, também são realizadas 
festividades, atividades de recreação e outras formas 
de entretenimento para tornar mais leve o período de 
internação nos hospitais. Atualmente, o ICI tem 
convênio com 5 centros:

Grupo Hospitalar Conceição

Relatório de Atividades 2018 | Instituto do Câncer Infantil
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O NAP possui um sistema informatizado 
chamado GEMED, onde todos os dados dos 
pacientes atendidos pelas áreas são lançados 
em uma plataforma eletrônica, oferecendo 
maior segurança aos dados.

O NAP também proporciona oficinas de artesanatos e oficinas de nutrição 
para as mães e pacientes, além de atividades festivas, passeios culturais, biblio-
teca e recreação.

Os pacientes assistidos no ICI são encaminhados pelo serviço social dos 
hospitais parceiros (HCPA, GHC e PUCRS) para o serviço social do ICI, onde é 
realizado o acolhimento das famílias através de um cadastro e avaliação 
sócio econômica da situação familiar para que a mesma tenha acesso aos 
benefícios oferecidos pela instituição. Todo este sistema contribui para o 
tratamento das crianças e adolescentes com câncer e isso só é possível 
devido ao empenho de toda a equipe que busca, através de suas ações, 
oferecer um atendimento humanizado aos pacientes e familiares. Os 
resultados deste esforço podem ser verificados através de suas ações, 
oferecer um atendimento humanizado aos pacientes e familiares. Os 
resultados deste esforço podem ser verificados através dos 18.470 
atendimentos realizados pela equipe do NAP, com um total de 580 pacien-
tes assistidos. Destes, em 2018 foram 99 novos pacientes.

O Núcleo de Atenção ao Paciente (NAP) é responsável pelos serviços complementares ao tratamento na institui-
ção, os quais contemplam: apoio pedagógico, psicopedagogia, psicologia, odontologia, treinamento funcional, 
orientação jurídica, nutrição, serviço social e consultoria médica. Em relação aos benefícios assistenciais, oferece: 
auxílio medicação, transporte, alimentação, concessão de cestas básicas, vestuário e empréstimos de equipamentos 
para reabilitação.
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Núcleo de Atenção ao Paciente

Olhar Biopsicossocial no Enfrentamento do Olhar Biopsicossocial no Enfrentamento do 
 Câncer Infantojuvenil  Câncer Infantojuvenil 
Olhar Biopsicossocial no Enfrentamento do 
 Câncer Infantojuvenil 

Atendimentos das Áreas

Nutrição Copa

Triagem tumores ósseos

Odontologia

Psiquiatria

Recreação

Autoestima

Nutrição Clínica

Oficinas

Reiki

Apoio Jurídico

Psicologia

Apoio Pedagógico

Psicopedagogia

Acompanhar

Assistência à Família

Treinamento Funcional

Atividades Festivas

Ações Culturais

Serviço Social

3.438

1.596

704

186

4.180
724

163233
648

31
16

97
83

1.231

1.144

3.620

498 472
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Áreas do NAPÁreas do NAPÁreas do NAP
GestãoGestãoGestão

Assessoria e Consultoria Técnica Assessoria e Consultoria Técnica 
Científica Científica 
Assessoria e Consultoria Técnica 
Científica 

Acolhimento Social Acolhimento Social Acolhimento Social 

O Núcleo de Atenção ao Paciente (NAP) é coorde-
nado por Mônica Gottardi, responsável pela gestão 
da equipe multidisciplinar e projetos do NAP. A equipe 
é composta atualmente por 18 áreas multidisciplina-
res, sendo que há um total de 270 voluntários, 13 
profissionais remunerados, somando uma equipe de 
283 profissionais. 

 Somou-se a esse grupo os 32 estagiários curricu-
lares de diversas universidades (IPA, UFRGS, 
UNIRITTER, UFSCPA, PUC E LA SALLE), que desenvol-
veram atividades em diferentes núcleos ao longo do 
ano.

Identificou-se um crescimento do NAP nos últimos 
anos, sendo que em 2018 tivemos um crescimento de 
aproximadamente 20%. Diante dessa realidade, foi 
necessário um planejamento para atender a deman-
da eminente, com a adequação da equipe multidisci-
plinar e a contratação de 2 profissionais durante o 
ano de 2018. Para o ano de 2019, idealiza-se o aumen-
to dessa equipe, para não gerar listas de espera e 
continuar oferecendo o atendimento de qualidade ao 
paciente e suas famílias.

O serviço social do Instituto do Câncer Infantil (ICI) 
é responsável pelo cadastramento das famílias 
atendidas, sendo esta a porta de entrada do paciente 
na Instituição. O paciente e seu responsável são 

Este núcleo é composto pelos consultores Dr. Lauro 
Gregianin, médico oncologista pediátrico, e pela Dra. 

Estão diretamente envolvidos com as Secretarias 
Municipal e Estadual de Saúde, colaboram direta-
mente na elaboração de programas dentro do Plano 
Estadual de Oncologia do RS, buscam oportunidades 
no Telessaúde para inserção da oncologia pediátrica 
via RegulaSUS e TeleConsultoria e estarão envolvidos 
no projeto Cancer City Challenge, além de outras 
atividades afins.

Luciane Di Leone, enfermeira, os quais são responsá-
veis por assessorar os serviços que complementam o 
Núcleo de Atenção ao Paciente (NAP) nas atividades 
técnico-científicas, na melhoria da gestão, na 
padronização de condutas, no auxílio na elaboração 
dos POP´s,  nas reuniões técnicas, entre outras 
atividades. Este trabalho é desenvolvido junto à 
coordenadora do NAP, Mônica Gottardi.

Dr. Lauro Gregianin presta ainda serviço de 
consultoria clínica, emitindo uma segunda opinião 
médica em casos de pacientes que buscam esses 
serviços no ICI. Além disso, os consultores são respon-
sáveis pelos seguintes projetos institucionais:  
Projeto de Rede da Oncologia Pediátrica do RS, 
Panorama da Oncologia Pediátrica no RS e 
Observatório de Câncer Infantojuvenil do RS (e 
Projeto Sarcoma de Ewing).

Além das atividades junto ao NAP, os consultores 
participam do programa de pesquisa científicas, 
junto a área de pesquisas do ICI.



Ependimoma Outros

Osteosarcoma

Sarcoma de Ewing

Aplasia de Medula

Neuroblastoma Tumor SNC

Linfomas

Leucemias

Retinoblastoma

34%

7%
5%

7%

3%

5%

3% 3%

22% 11%

Diagnósticos de novos pacientes
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Núcleo de Atenção ao Paciente

são encaminhados pelo serviço social dos hospitais 
parceiros para cadastro, avaliação social e atendi-
mento multiprofissional.

No serviço social são realizadas orientações sobre 
os direitos sociais dos pacientes e como acessá-los, 
bem como o acompanhamento social da família, com 
o objetivo de superar as dificuldades enfrentadas 
durante o tratamento.  

Com a finalidade de minimizar os impactos sociais 
causados pela doença, são viabilizados recursos 
como cesta básica, vestuário, compra de medicações 
para continuidade do tratamento, empréstimos de 
equipamentos e todo o auxílio necessário para 
qualidade de vida durante a terapêutica.

No ano de 2018 o serviço social realizou  3.438 
atendimentos, sendo 614 atendimentos a mais que em 
2017. 

Em 2018, 99 novos pacientes foram cadastrados 
no ICI, dos quais 76 do HCPA, 21 GHC e 2 da PUC. 

Há também pacientes de Manaus e Bahia, porém 
estes não são novos pacientes cadastros em 2018.

As famílias assistidas no NAP são oriundas de 
diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a 
maioria do Interior do Estado, o que corresponde a 
97% dos atendimentos. Em 2018, foram atendidos 
pacientes de outros Estados do Brasil, como Santa 
Catarina e Minas Gerais. 

Atendimentos por ano
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2824
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Pacientes novos
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22
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Dentre os 99 pacientes cadastrados em 2018, o 
diagnóstico com maior incidência foram as 
Leucemias com 34% dos casos, seguidas pelos 
L i n f o m a s  c o m  1 1 %  e  R e t i n o b l a s t o m a s  e 
Neuroblastomas com 7% dos casos atendidos. 
Destaca-se também outros diagnósticos oncológicos, 
abrangendo 22% dos pacientes.

RS

SC

MG97%

1%2%

Estado de novos pacientes
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A renda média das famílias cadastradas em 2018 é 
de R$ 1.430,14, sendo a renda per capita R$ 331,56. 
Uma renda baixa, considerando que se tratam de 
famílias envolvidas com o tratamento oncológico, 
que demanda reorganização familiar, social e 
econômica. Em comparação ao ano de 2017, houve 
uma queda na renda familiar, ainda que pequena, 
sabe-se que ela impacta diretamente no tratamento 
do paciente, cuja família já possui uma renda muito 
baixa para a demanda que o tratamento exige.   

Também visando auxiliar no tratamento do 
paciente, foram realizados 21 empréstimos de 
equipamentos, cadeiras de rodas e muletas, através 
de um contrato de empréstimo. Agiliza-se a entrega 
destes equipamentos para que a família não tenha 
que esperar por tempo indeterminado, as vezes vários 
meses, até que o SUS possa dispor dos mesmos. 

Além do enfrentamento da situação emocional 
que o câncer demanda, as famílias ainda precisam 
lidar com a situação econômica, que tende a diminuir, 
devido aos pais e/ou responsáveis deixarem de 
trabalhar para acompanhar o tratamento da criança. 
Visando minimizar esta situação, o serviço social 
disponibiliza auxílio de cestas básicas e vestuário 
para as famílias. Em 2018, foram concedidas 478 
cestas básicas e 841 liberações para concessão de 
vestuários através do núcleo de assistência à família. 

Sobre a faixa etária destes pacientes, destacam-
se os com idade de zero a cinco anos e de onze a quinze 
anos, abrangendo 26% dos atendimentos, seguidos 
por pacientes entre seis e dez anos, representando 
23% dos novos pacientes. Sendo apenas 8% maiores 
de 15 anos. É importante ressaltar que 92% dos novos 
pacientes atendidos em 2018 tem idades entre zero e 
quinze anos.

O serviço social representou o ICI nas plenárias da 
Comissão Regional de Assistência Social (CORAS) e do 
Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA). Foi possível participar junto às 
outras entidades da região, nos debates, deliberações 
e controle das políticas de atendimento a crianças. 
Tanto nas plenárias da CORAS, quanto no Fórum do 
CMDCA, o ICI obteve 100% de presença, garantindo a 
manutenção de inscrição para o ano de 2018. Para 
CORAS a manutenção foi realizada até 30/04/2018.

Atividades / ParticipaçõesAtividades / ParticipaçõesAtividades / Participações
Plenárias Coras e CMDCA

Programa Mesa Brasil/Sesc

Faixa etária de novos pacientes

43%

23%

26%

8%
0 à 05 anos

11 à 15 anos

06 à 10 anos

Maiores de 15 anos

R$ 50,00

R$ 100,00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 400,00

R$ 450,00

R$ 0,00
2016 2017 2018

R$ 381,00

R$ 331,56
R$ 307,61

Renda média per capita

Em dezembro de 2018, o ICI foi contemplado pelo 
Instituto BRF junto ao Programa Mesa Brasil/SESC, 
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Em 2018, foi renovada a parceria com a Dália 
Alimentos, que através de sua doação mensal, 
possibilita doar 8 litros de leite ao mês a cada família. 
O ICI também conta com a parceria da CCGL, que no 
último trimestre do ano doou 100kg de leite em 
pó/mês. Ressalta-se ainda a parceria com a cidade de 
Carlos Barbosa, que na figura dos nossos embaixado-
res Isabel e Antoninho Comin, arrecadaram durante o 
ano 9.733 kg/itens de alimentos, produtos de higiene e 

Esse núcleo é composto por voluntários que atuam 
diretamente no atendimento de concessão dos 
benefícios, juntamente com a área do serviço social.      

Durante o ano de 2018, a área realizou 1.596 
atendimentos a pacientes e familiares sendo 1.237 do 
HCPA, 350 do GHC e 9 da PUC, todos eles encaminha-
dos pelo serviço social do ICI, após avaliação pelo 
mesmo. Os atendimentos somaram 41.941 kg (unida-
des) de alimentos /produtos de higiene, que integram 
a cesta básica, e 28.584 itens/peças que compõe a 
entrega de vestuário (rotina, urgência, extra). Foram 
entregues 543 kg/l para a copa das famílias para o 
apoio nos lanches diários.

centenas de roupas.
O núcleo possui 27 voluntárias divididas em 

turnos, manhã e tarde, de segunda à sexta-feira.

Assistência à FamíliaAssistência à FamíliaAssistência à Família

 com 70 frangos (Chester) para serem doados para as 
famílias dos pacientes assistidos pela instituição. 
Assim como no ano de 2017, foi realizado o preenchi-
mento de um cadastro com dados do paciente e 
responsável e realizada a entrega às famílias, que 
ficaram muito satisfeitas com a oportunidade de ter 
uma ceia de Natal especial.

A área da psicologia no Instituto do Câncer Infantil 
busca auxiliar o paciente e seus familiares no enfren-
tamento do câncer infantojuvenil, proporcionando 
intervenções que atendam a criança/adolescente 
como sujeitos e não considerando apenas a doença.  O 
diagnóstico de câncer, o tratamento e suas implica-
ções, são processos que, inevitavelmente, causarão 
dúvidas, angústia, sofrimento e cada indivíduo os 
vivencia de forma singular. Nesse sentido, o atendi-
mento oferecido auxilia o paciente e/ou o familiar nas 
implicações do diagnóstico de câncer, no enfrenta-
mento da doença, na adesão ao tratamento, na 
diminuição das emoções negativas, bem como no 
manejo dos sintomas e limitações impostas pelo 

Psicologia | Acolhimentos de Coragem Psicologia | Acolhimentos de Coragem Psicologia | Acolhimentos de Coragem 



tratamento. A psicologia oferece um espaço de escuta 

e acolhimento para essas demandas e utiliza inter-

venções que assegurem qualidade de vida, bem-estar 

e um olhar individualizado para cada caso.

Devido ao aumento da demanda de atendimentos, 

a equipe da Psicologia também precisou acompanhar 

esse crescimento, o que resultou na contratação de 

uma profissional em tempo integral na instituição.

A área da psicologia realizou, ao longo do ano, 704 
atendimentos, com um total de 480 ausências. O 

número de ausências é expressivo e explica-se por 

vários motivos, como, internação dos pacientes, falta 

de transporte e falta de recursos próprios. Dos 

pacientes atendidos, 40 são do Grupo Hospitalar 

Conceição, 129 do Hospital de Clínicas e 1 do Hospital 

São Lucas da 

PUCRS.

Relatório de Atividades 2018 | Instituto do Câncer Infantil
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Nutrição | Nutrindo e CuidandoNutrição | Nutrindo e CuidandoNutrição | Nutrindo e Cuidando
O objetivo da Nutrição no contexto oncopediátri-

co é promover o crescimento e desenvolvimento 
adequado dos pacientes, auxiliando sua tolerância 
ao tratamento e melhorando a resposta imunológica. 

No ano de 2018, foram realizados 186 atendimen-
tos clínicos, sendo 51 de pacientes novos, realizando a 
primeira consulta nutricional. Além destes, foram 
realizados 18 atendimentos fora do ambiente formal, 
em outros espaços que não o consultório, como por 
exemplo conversa informal de esclarecimento de 
dúvidas pontuais trazidas pelas mães em momentos 
diversos. Durante as consultas, são trabalhadas 
questões relacionadas à higiene, minimização dos 
efeitos colaterais relacionados ao tratamento e 
melhoria de hábitos alimentares, sempre trabalhan-
do de maneira individualizada e considerando o 
contexto social ,  econômico e  psicossocial .

Além das atividades relacionadas com atendi-

A equipe de nutrição anteriormente era composta 
por uma Nutricionista que atuava 12 horas semanais. 
Em dezembro iniciou uma nova profissional com 
jornada ampliada para 30 horas semanais. Esta nova 
solicitação ocorreu devido ao aumento da demanda 
da instituição. Com este novo modelo, a profissional 
terá disponibilidade para implementar novas rotinas 
pertinentes à área, como: aprimoramento de receitas, 
treinamento periódicos com voluntários, desenvolvi-
mento de projetos, maior atuação na copa, minimi-
zando a lista de espera de pacientes para atendimen-
to clínico. Soma-se a esta área estagiários de gradua-
ção e voluntários na copa da família.
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mentos, dentro da instituição são desenvolvidas   
atividades de educação nutricional e outras ações, 
como oficinas culinárias e elaboração de jogos 
pedagógicos. Nestas atividades educativas, foram 
envolvidas 131 pessoas, entre pacientes e familiares. 
Este tipo de trabalho ajuda a reforçar as orientações 
já recebidas dentro do consultório e sanar dúvidas 
corriqueiras, além de fortalecer vínculos entre 
nutricionista e paciente.

Com o intuito de auxiliar nas atividades educati-
vas e fortalecer a parceria com as instituições de 
ensino, neste ano o setor de nutrição recebeu 17 
estagiários ao longo do ano. O retorno das institui-
ções de ensino foi positivo.

A Nutricionista também é responsável pela 
supervisão do restaurante conveniado Gugas, onde 
as famílias almoçam, e pela produção dos lanches 
servidos aos pacientes e acompanhantes na copa da 
família, onde neste ano de 2018 foram realizados 
4.180 atendimentos, dentre estes, 757 eram pacientes. 
Além deste serviço, o Núcleo Copa também foi 
responsável pela produção de diversos pratos 
servidos durante os eventos comemorativos voltados 
aos pacientes. Uma pesquisa de satisfação foi 
realizada para obter um feedback sobre as prepara-
ções oferta-
d a s ,  o n d e 
foram recebi-
d o s  m u i t o s 
elogios pelos 
t i p o s  d e 
a l i m e n t o s 
d i s p o n í v e i s 
diariamente.

A equipe da odontologia é responsável pelo 
atendimento de todas os pacientes que estão ou que 
já estiveram em tratamento de câncer nos hospitais 
parceiros. Todas os pacientes atendidos são cadas-
trados e continuam em manutenção do tratamento 
odontológico por tempo indeterminado. Esse atendi-
mento tem por finalidade a adequação dos procedi-
mentos odontológicos, para que os pacientes atendi-
dos tenham uma saúde bucal adequada antes, 
d u ra n t e  e  a p ó s  o  t ra t a m e n t o  d e  c â n c e r.  A 
Odontologia previne e trata a evolução de infecções 
buco-faciais e controla a severidade de alterações 
bucais que podem levar a interrupção do tratamento 
oncológico. Isso se faz através do preparo e adequa-
ção dos pacientes antes da terapia antineoplásica, 
assim como o suporte durante as aplicações e a 
reparação dos danos 
p ó s  t r a t a m e n t o .  O 
grupo de voluntários da 
Odontologia realizou 
d u r a n t e  2 0 1 8  7 2 4 
atendimentos com 642 
pacientes.

Odontologia | Sorrisos de coragem  Odontologia | Sorrisos de coragem  Odontologia | Sorrisos de coragem  
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Ao longo do ano de 2018, foram prestados 163 
atendimentos e 92 alunos, o que significa um 

crescimento do número de pacientes atendidos com 

relação ao ano anterior. Este crescimento foi de 30%, 

conforme gráfico abaixo. Sabe-se da necessidade de 

aumentar o número de profissionais da Educação 

para, então, melhorar os índices de pacientes atendi-

dos, pois há demanda represada. 

 A área pedagógica do NAP é constituída por vários 

profissionais voluntários, dentre eles pedagogas, 

professora de matemática, de português/inglês, 

biologia (mestranda da UFRGS) e estagiários curricu-

lares das áreas da educação. Este grupo mostra-se 

qualificado para o devido atendimento dos pacien-

tes, sendo sempre supervisionado pela coordenadora 

do NAP. 

Em 2018, iniciou-se a alfabetização de jovens e 
adultos que ainda não eram alfabetizados, atividade 
importante para adquirirem autonomia, indepen-

dência e empoderamento para, assim, poderem 
amparar e estimular seus filhos no tratamento do 
câncer infantojuvenil. Durante o ano, também foram 
iniciadas as aulas de língua estrangeira, que foram 
requisitadas pelos pacientes e seus familiares, sendo 
que a língua mais solicitada foi a inglesa. As aulas 
foram proporcionadas aos pacientes e às mães que 
tinham interesse no idioma.  Essa ação é significativa 
para os alunos ganharem confiança, credibilidade e 
autoestima, para atravessarem os momentos de 
dificuldade da forma mais branda possível. Também 
foram realizados momentos de leituras, como a “Hora 
do Conto”, oportunidade importante para os pacien-
tes, pois estimula o hábito da leitura e consequente-
mente contribui 
para a estimu-
l a ç ã o  d a 
criatividade e 
imaginação.

Áreas da Educação | Viver e aprenderÁreas da Educação | Viver e aprenderÁreas da Educação | Viver e aprender
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PsicopedagogiaPsicopedagogiaPsicopedagogia

Ao longo do ano de 2018, a Psicopedagogia contou 

com a colaboração de três profissionais especialistas. 

Também fez parte do quadro a aluna da UNILASALLE, 

que realizou seu estágio clínico e institucional, 

atuando junto aos pacientes atendidos pelo ICI. 

Os atendimentos foram realizados dentro do 

planejado, sabendo que por deficiência de profissio-

nais haveria dificuldade de ampliar de forma 

satisfatória o número de atendimentos. No total, 

foram realizados 233 atendimentos com 127 pacien-

tes. Há coincidência com o número de pacientes 

atendidos em 2017 e 2018, isto ocorreu porque os 

horários de atendimento ofertados permaneceram 

inalterados, apesar do ingresso da estagiária e 

devido o afastamento por mais de um mês de uma 

voluntária. 

A atuação da Psicopedagogia consiste na avalia-

ção e acompanhamento psicopedagógico. Dentro do 

escopo de ações da área, é dada especial atenção à 

inclusão escolar das crianças que estejam em trata-

mento do câncer ou no estágio de manutenção, pois o 

longo tratamento tem como consequência a impossi-

bilidade de frequentar a escola, muitas vezes origi-

nando dificuldades de aprendizagem. Além disso, há 

diversos estudos que postulam a ocorrência de 

transtornos de aprendizagem como sequela do 

tratamento rádio e/ou quimioterápico ou, até 

mesmo, da própria doença oncológica.

Durante o ano, a equipe cumpriu um cronograma 

Estabeleceu-se importante contato com o PhD. Dr. 

Prof. Luis Augusto Rohde, do Dep. de Psiquiatria da 

UFRGS, Diretor do Programa TDAH no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, com a finalidade de acordar 

uma maneira de encaminhar para avaliação os 

pacientes atendidos, tanto da Psicopedagogia 

quanto da Psicologia, para desta forma ser realizado 

um atendimento mais eficiente. O retorno ficará para 

o início de 2019, através da Secretaria Municipal de 

Educação, para possivelmente o NAP ser elencado 

como órgão encaminhador para avaliação na 

Psiquiatria Infantil.

de reuniões, com o objetivo de planejar o trabalho e 

para troca de informações sobre os casos atendidos.  

Em 2018, houve verba de projetos destinada para 

aquisição de jogos, testes e outros materiais utiliza-

dos na avaliação e atendimento psicopedagógico, 

colaborando de maneira significativa para a melhor 

qualidade em termos de eficiência e eficácia do 

serviço prestado. 

Atendimentos Psicopedagogia
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Treinamento Funcional Treinamento Funcional Treinamento Funcional 

A instituição conta com uma voluntária profissio-

nal da área, que presta atendimento às crianças e 

adolescentes, buscando intervir nas questões de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação 

das diferentes formas de sofrimentos mentais. Em 

2018, a área da Psiquiatria atuou até o mês de maio 

com um total de 6 pacientes atendidos.

PsiquiatriaPsiquiatriaPsiquiatria

O treinamento funcional é uma atividade destina-

da aos pacientes com implicações relacionadas ao 

tratamento. Esse trabalho é desenvolvido no ICI, por 

grupos de estudantes de Educação Física, através da 

parceria com o Centro Universitário IPA Metodista e 

supervisionado por professor. Em 2018, foram 

realizados 48 atendimentos com 26 pacientes.

Atendimentos Psiquiatria
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Triagem de pacientes com Triagem de pacientes com 
suspeita de tumores ósseossuspeita de tumores ósseos
Triagem de pacientes com 
suspeita de tumores ósseos

A partir do segundo semestre de 2018, foi estabele-

cida uma parceria entre o ICI e a secretaria Estadual 

de Saúde, com objetivo de realizar a triagem dos 

pacientes suspeitas de tumores ósseos.

Esses pacientes foram agendados e atendidos pelo 

Dr. Ricardo Becker (Ortopedista Especialista em 

neoplasias ósseas e de partes moles) em consultório 

dentro das instalações do ICI. Enquanto aguardavam 

a consulta, esses pacientes e familiares oriundos de 

diferentes municípios do RS, usufruíram das instala-

ções do NAP. A frequência das consultas era semanal e 

durante este período foram atendidos 31 pacientes.
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Apoio Jurídico Apoio Jurídico Apoio Jurídico 
O núcleo jurídico é constituído por um grupo de 

advogados voluntários, que realiza atendimentos 
individuais com as famílias para orientar, encami-
nhar e agilizar processos na garantia dos direitos do 
paciente com câncer. No ano de 2018, foram atendi-
das 16 famílias.

Os integrantes do 
Núcleo Jurídico fazem 
supervisão interna de 
seus trabalhos mensal-
mente.

Os atendimentos obedecem ao Estatuto da 
Advocacia, sendo feitos com todo o sigilo que a 
solenidade exige, sendo os casos autorizados, atendi-
dos de forma sistêmica, colaborativa, através da 
visão de cada profissional de outras áreas. 

O núcleo jurídico, juntamente as demais áreas do 
NAP, desenvolveu a Cartilha da Coragem, dos Direitos 
dos Pacientes com Câncer, lançada em dezembro de 
2018, cujos direitos foram destacados para divulgar a 
educação em direitos nos meios da rede de apoio à 
saúde e aos familiares 
dos pacientes.

Reiki Reiki Reiki 
O Reiki tem como objetivo restabelecer o equilíbrio 

energético vital e, assim, restaurar o estado de 
homeostase natural de quem o recebe, seja ele 
emocional, físico ou espiritual; podendo auxiliar no 
tratamento de doenças e promover saúde. Esta 
prática iniciou-se há três anos, como terapia alterna-
tiva no NAP e idealizada por voluntárias. A maioria do 
público atendido são os cuidadores e, no ano de 2018, 
realizou-se 97 atendimentos com 24 cuidado-
res/pacientes.

Com o intuito de restituir a segurança, confiança e 
consequente autoestima, este núcleo de voluntários 
atua no ICI e nos hospitais parceiros, proporcionando 
atividades de embelezamento, atrações para adoles-
centes e seus cuidadores. O núcleo realizou, ao longo 
do ano, ações com o total de 83 pessoas beneficiadas.

Núcleo Autoestima  Núcleo Autoestima  Núcleo Autoestima  

Famílias Atendidas Núcleo Jurídico
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Em todas as ações realizadas no ano, há um amplo 
envolvimento da equipe do NAP. Devido o grande 
número destas atividades, foi criado um núcleo novo 
chamado Núcleo Cultural, com um profissional 
responsável pela mobilização, planejamento e 
execução das atividades relacionadas a cultura dos 
pacientes e seus familiares. Participaram das ativi-
dades culturais e de lazer 1.231 pacientes e seus 
familiares.

Como forma de promover saúde e bem-estar, 
foram realizadas ações que contemplaram passeios, 
visitas, atividades variadas, envolvendo oficinas de 
expressão corporal, música, artes, entre outras. Todas 
elas aconteceram tanto na recreação da sede, quanto 
nos hospitais parceiros. Entre os principais passeios, 
foi realizada a ida ao Parque Temático Florybal, 
desfile dos pacientes no Natal Luz em Gramado, 
Tacobol Lebes na praia de Capão da Canoa, visita no 
Palácio Piratini, visita na Fábrica da Felicidade da 
Coca-Cola, passeio nos estádios de futebol, entre 
outros. Para estas atividades, participaram pacien-
tes dos hospitais parceiros da instituição (HCPA, GHC, 
PUCRS) e, em atividades pontuais, os pacientes dos 
hospitais do interior, Caxias e Passo Fundo.

 O tradicional Natal da Coragem contou com a 
participação de cerca de 390 pessoas, entre pacien-
tes e familiares. Foi uma festa linda e emocionante 
com achegada do Papai Noel de helicóptero. 

Durante o ano de 2018, o NAP realizou, em conjunto 
com os núcleos, inúmeras ações que contemplaram os 
pacientes e seus familiares. Dentre elas, destaca-se a 
segunda edição dos 15 anos Dourados, o Biônic 
Fashion Day na Bolívia, o Camping De Los Sueños no 
Uruguay e um passeio de helicóptero.

Ações Culturais e de Lazer Ações Culturais e de Lazer Ações Culturais e de Lazer 15 anos 
Dourados

Biônic 
Fashion Day 

Passeio de 
helicóptero

   Parque Temático 
Terra Mágica Florybal

Tacobol
Lojas Lebes

Passeio Polícia
Rodoviária 
Federal 

SnowlandNatal da 
Coragem
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Festa e AlegriaFesta e AlegriaFesta e Alegria
 São momentos festivos destinados a pacientes e 

seus familiares, realizados, através do núcleo de 

festividades, na sede do ICI e nos hospitais parceiros.

Nesse ano, 1.144 pessoas participaram das datas 

comemorativas nos espaços de recreação. Todos 

esses momentos, além de modificar a rotina estres-

sante dos pacientes, contribui significativamente na 

aquisição de recursos. 

Ao longo do ano o NAP recebeu 10.148 brinquedos 

vindo do setor de triagem. Estes brinquedos auxilia-

ram nas demandas dos espaços de recreação na sede 

do ICI e nos hospitais parceiros em inúmeras ativida-

des, como as festividades, atividades lúdicas e 

pedagógicas diárias.

Dia das 
Crianças

Dia das 
Mães

Festa
Junina

Existem diversas atividades que visam aliviar o 

estresse causado pelo contexto do tratamento e, 

dentre essas, as atividades lúdicas são ferramentas 

de suma importância. Além de se tratar de um ato 

terapêutico, permite a melhora significativa da 

qualidade de vida do paciente, possibilitando assim, 

o paciente imaginar, criar, comunicar e, tudo isso, 

através do ato de brincar. O núcleo da recreação 

d e s e n v o l v e u  a s 

atividades recreativas 

na sede do ICI, no GHC, 

PUCRS, HCPA e Casa de 

Ap o i o ,  t o t a l i z a n d o 

3.620 atendimentos, 

com 2.155 pacientes.

Recreação | Brincar é terapêutico   Recreação | Brincar é terapêutico   Recreação | Brincar é terapêutico   

O Projeto Arte e Vida são oficinas de artesanato 

que tem o objetivo de integrar pacientes e acompa-

nhantes, capacitar os participantes em diversas 

áreas e técnicas, além de fortalecer vínculos e gerar 

renda. O projeto desenvolvido nas oficinas proporci-

ona para os participantes um momento prazeroso, 

visando à elaboração de atividades práticas de 

recorte, colagem, pintura e enfeites diversos. As 

atividades são realizadas na sede do Instituto do 

Câncer Infantil e, em 2018, foram 472 atendimentos 

com 201 usuários.

Oficinas | Arte e VidaOficinas | Arte e VidaOficinas | Arte e Vida
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Este trabalho é realizado pelos voluntários do 

núcleo acompanhar, que prestam atendimento ao 

paciente e seu familiar na internação, sempre que 

solicitado através do serviço social do Hospital de 

Clínicas. Estes voluntários são responsáveis por 

acompanhar o familiar em demandas dentro e fora do 

hospital, além de permanecer com o paciente na 

internação, caso haja necessidade da saída do 

cuidador. No ano de 2018, o núcleo realizou 498 
atendimentos, com 136 pacientes. Para o ano de 2019, 

a meta é oferecer este serviço para os hospitais GHC e 

PUCRS.

Núcleo acompanhar | Na melhorNúcleo acompanhar | Na melhor
companhia companhia 
Núcleo acompanhar | Na melhor
companhia 

Os ProjetosOs ProjetosOs Projetos
 O NAP possui um banco de projetos e, durante o 

ano, submete a vários editais, como forma de capta-

ção de recursos para as áreas. Há projetos que não são 

voltados à captação de recursos diretamente, porém, 

indiretamente contribuem para o melhor atendimen-

to oferecido pela instituição.

Mobilização, Recursos, Mobilização, Recursos, 
Bem-estar e Visibilidade Bem-estar e Visibilidade 
Mobilização, Recursos, 
Bem-estar e Visibilidade 

Projeto Diagnóstico Precoce Projeto Diagnóstico Precoce Projeto Diagnóstico Precoce 
Durante o ano de 2018, o projeto Diagnóstico 

Precoce, em parceria com o Instituto Ronald 

McDonald, ocorreu na cidade Esteio e Sapucaia, com 

uma estimativa de 377 profissionais, sendo capacita-

dos 306 profissionais das UBS/ESF, representando 

91%. Durante os cinco anos de projeto, foram capaci-

tados 1.116 profissionais. A capacitação contribui 

muito; além de levar informação às equipes, auxilia 

nas demandas do fluxo de encaminhamento para a 

rede, fator que poderá ser decisivo para diagnosticar 

precocemente a doença e salvar vidas, além de 

contribuir com aporte financeiro durante seu período 

de execução. O valor captado desse projeto é proveni-

ente da campanha McDia Feliz.

 Para o próximo ano, o projeto terá mudanças na 

estrutura, bem como nas aulas e ampliação das 

equipes a serem capacitadas, incluindo alunos do 

curso de Medicina. A coordenação do projeto é 

realizada pela coordenadora do NAP e pelo consultor 

médico, que juntos desenvolvem atividades semanais 

do projeto, reuniões com gestores do município, 

relatórios trimestrais e   apresentações do resultado 

no workshop 

anual do IRM.
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Coragem para Sorrir Coragem para Sorrir Coragem para Sorrir 

 Em agosto de 2018, foi realizado na sede do 
Instituto do Câncer Infantil o encontro de fechamento 
das atividades do projeto Coragem para Sorrir, com o 
evento intitulado “4º Seminário de Odontologia 
Oncológica”, com a presença de palestrantes com 
expertise na área oncológica.  Dr. Paulo Sérgio da 
Silva Santos,  da Faculdade de Odontologia 
Bauru/USP, apresentou os temas: “Principais 
Doenças Oncológicas e  Oncohematológicas 
Pediátricas” e “Transplante de Células – tronco-

O Projeto Coragem para Sorrir, financiado pelo 

PRONON (Programa Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica, do Ministério da Saúde), tem por objetivo 

a capacitação de cirurgiões dentistas e equipe 

multiprofissional que atuam no atendimento aos 

pacientes oncológicos pediátricos.  Durante o ano de 

2018, foram realizadas 10 capacitações em 4 cidades 

no estado do Rio Grande do Sul: Caxias do Sul, Passo 

Fundo, Porto Alegre e Santa Maria, com um total de 

254 capacitados.
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hematopoiéticas”. O outro palestrante foi o Dr. Luiz 
Alberto Valente Jr, Supervisor da Divisão de 
Odontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), 
que apresentou 
o tema: “Manejo 
c l í n i c o  p r é , 
durante e após o 
tratamento do 
c â n c e r  e m 
crianças”. 

Coragem para SonharCoragem para SonharCoragem para Sonhar
Em agosto de 2018, recebemos a vista da 

Jornalista Gloria Maria, que comunicou a aprovação 
do Projeto Criança Esperança “Coragem Para 
Sonhar”. Foi uma grande conquista institucional e 
para o NAP, pois este projeto fará toda a diferença 
para as crianças de 0 a 13 anos, contribuindo para o 
desenvolvimento integral dos pacientes em trata-
mento oncológico, além da ampliação de recursos, 
através da contratação de Recursos Humanos e 
suporte em materiais pedagógicos, transporte e 
a l i m e n t a ç ã o . 
Este projeto será 
r e a l i z a d o 
durante o ano de 
2 0 1 9 ,  c o m 
p e r í o d o  d e 
execução de 12 
meses.



Relatório de Atividades 2018 | Instituto do Câncer Infantil

25

Coragem para Refletir Coragem para Refletir Coragem para Refletir 
É um projeto realizado pela área da psicologia, que 

visa proporcionar um espaço de escuta e comparti-

lhamento das experiências vividas pelos profissiona-

is e voluntários do NAP. A equipe da psicologia 

realizou ao longo do ano seis encontros do grupo 

“Coragem para Refletir”, contando com a participa-

ção de 90 voluntários. O grupo tem como objetivo 

acolher as demandas deste público e promover um 

espaço de troca e reflexão sobre o trabalho desenvol-

vido por eles. Participou, no mês de setembro, uma 

profissional de enfermagem, do Hospital de Clínicas, 

para trabalhar o tema “Cuidados Paliativos”. 

Foram realizados durante o segundo semestre de 

2018 grupos, com atividades de promoção de saúde, 

para trabalhar temas do cotidiano das famílias e do 

momento que vivenciam. Recebeu-se feedback 

positivo, tanto dos participantes, quanto da equipe 

que atende estas famílias. Nestes grupos, houve um 

total de 37 participantes, entre pacientes e cuidado-

res.

Grupos TerapêuticosGrupos TerapêuticosGrupos Terapêuticos

Pet Terapia Pet Terapia Pet Terapia 
A ação da Terapia Assistida por Animais promove 

um sentimento de segurança e alívio da dor, reduzin-

do a ansiedade e oferecendo um momento terapêuti-

co, de bem-estar e saúde emocional aos pacientes 

assistidos.

O projeto completou quatro anos de atuação em 

parceria com a empresa Hercosul, levando muita 

alegria às crianças do ICI e dos 

hospitais parceiros.

Para realizar as atividades 

de interação contou-se com a 

companhia do cachorro Buzz e 

seu estagiário Bili, mais uma 

mascote para auxiliar no Pet 

Terapia. Assim, mais pacien-

tes, familiares e a equipe da 

s a ú d e  a p r o v e i t a r a m  o s 

momentos de descontração.

Programa de Capacitação da Programa de Capacitação da 
Equipe Multidisciplinar Equipe Multidisciplinar 
Programa de Capacitação da 
Equipe Multidisciplinar 

Com o intuito de ter uma equipe preparada, tanto 

tecnicamente, quanto emocionalmente, buscou-se 

ao logo do ano de 2018 o aperfeiçoamento profissio-

nal. Durante o ano, as áreas multidisciplinares 

participam de capacitações externas e internas, 

aprimorando o conhecimento técnico e teórico, assim 

como adquirindo competências psíquicas e emocio-

nais. 

Neste sentido, os profissionais receberam 

treinamentos e aulas sobre o câncer infantojuvenil 

com o Consultor Médico Lauro Gregianin, treinamen-

tos motivacionais em parceria com a empresa PEMSE, 

além de workshops com profissionais capacitados 
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para desenvolver técnicas de meditação, yoga e 

relaxamento. Ações como essas são fundamentais 

para o equilíbrio, saúde emocional e bem-estar da 

equipe que atua no atendimento com o paciente.

Pelo segundo ano, a área da Psicologia participou 

da organização do Workshop promovido pela ONG 

Amada Helena, intitulado “O Poder da Empatia no 

Luto”, sendo oferecido aos voluntários da Instituição, 

profissionais da área da saúde de hospitais, estagiá-

rios e familiares dos pacientes. O evento contou com a 

presença da palestrante, Dra. Maria Helena Franco 

(coordenadora do Laboratório de Estudos e 

Intervenções sobre o Luto - LELu, da PUC-SP). O 

evento aconteceu no mês de maio, na UFSCPA.

Em junho de 2018, na sede do ICI, o Núcleo da 

Odontologia realizou um curso ministrado pela Dra. 

Juliana Rodrigues de Castro, Pesquisadora e 

C o l a b o r a d o r a  d o  l a b o r a t ó r i o  d e  La s e r e m 

Odontologia da FOUSP, sobre “Princípios e uso da 

terapia Fotobiomoduladora no paciente onco-

hematológico.” 

Nos meses de julho e agosto, duas profissionais da 

odontologia realizaram uma “Mini residência de 

Odontologia e Oncologia” na Fundação Bauruense de 

Estudos Odontológicos da FOB-USP (FUNBEO). Esse 

curso teve como objetivo fornecer subsídios teóricos e 

práticos para o cirurgião dentista se atualizar, 

aperfeiçoar para o atendimento em odontologia para 

pacientes oncológicos.

No mês de agosto, realizou-se um encontro com Dr. 

Paulo Santos, (Coordenador do Grupo de Estudos em 

Odontologia em Pacientes Transplantados da 

Ainda referente ao aperfeiçoamento da equipe, o 

núcleo apoio Jurídico realizou no ano atividades de 

aperfeiçoamento, palestras, congressos em Direito 

Médico, integração da comissão da saúde da OAB/RS.

Universidade de São Paulo), onde foram discutidos 

casos clínicos e também definição dos POPS de 

tratamento com Laser de baixa potência, tratamento 

que começou a ser realizado nos pacientes do ICI em 

outubro de 2018.  Foi defendido um modelo/carta de 

solicitação de informações sobre o tratamento 

oncológico do paciente, que foi enviada ao médico 

oncologista pediátrico responsável pelo tratamento 

oncológico do mesmo. Dr. Lauro Gregianin, consultor 

médico do NAP, tem a função de analisar os itens de 

informações dessa carta. 

Capacitação com novos voluntáriosCapacitação com novos voluntáriosCapacitação com novos voluntários
A capacitação para os novos voluntários iniciou 

no mês de março, onde é apresentado o Núcleo de 

Atenção ao Paciente para esses candidatos. Após, é 

realizada dinâmica de seleção e treinamentos 

específicos. No ano de 2018, foram treinados 170 

voluntários. Destes, 54 foram selecionados para 

atuar no NAP.

Treinamento EstagiáriosTreinamento EstagiáriosTreinamento Estagiários
Durante o ano de 2018, 32 alunos de diversas 

universidades desenvolveram estágio curricular no 

NAP.



Relatório de Atividades 2018 | Instituto do Câncer Infantil

27

Participação em CongressosParticipação em CongressosParticipação em Congressos
No mês de outubro de 2018, a equipe de nove 

profissionais entre colaboradores e voluntários de 

d i f e r e n t e s  á r e a s  ( C o o r d .  N A P,  P e d a g o g i a , 

Psicopedagogia, Psicologia, Odontologia e Serviço 

Socia) participaram do XVI Congresso Brasileiro de 

Oncologia Pediátrica, um evento de grande impor-

tância para equipe multidisciplinar.

Neste congresso, tivemos a participação das áreas 

de Psicopedagogia e Psicologia com exposição de 

pôster com os seguintes temas:

 “Atuação Psicopedagogia junto às Crianças e 
Adolescentes Pacientes Oncológicos”.

 “Espiritualidade: um olhar integral ao sofrimento 
do paciente oncológico e sua família. “

A Psicopedagogia esteve representada também 

no XI Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e V 
Simpósio Internacional de Psicopedagogos em São 
Paulo.

A Nutrição participou do VI congresso de nutrição 
oncologia no Rio de Janeiro em novembro de 2018. 

A coordenação do NAP participou em abril de 2018 

do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica 
(FIFE), na cidade de Recife (PE).

Participação em PesquisasParticipação em PesquisasParticipação em Pesquisas
A área da Odontologia, em parceria com a FOB-

USP, foi aprovada em setembro de 2018 pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da FOB-USP, com as radiografi-

as panorâmicas dos nossos pacientes onde será feita 

uma avaliação óssea baseada nas radiografias 

panorâmicas, através de medidas morfométricas.

“TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO 
( T E P T )  E  P E R C E P Ç ÃO  S O B R E  A  D O E N Ç A  E M 
SOBREVIVENTES DE CÂNCER INFANTIL, SEUS PAIS, 
MÃES E IRMÃOS”. Proponente: Elisa Kern de Castro - 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em parceria 

com equipe de Psicologia do ICI. Essa pesquisa iniciou 

em 2013 com coletas de dados com os pacientes 

sobreviventes do câncer.



O INCA estimou cerca de 13 mil casos de câncer infantojuvenil no 

Brasil para 2018 e, embora a principal causa de morte por doença em 

crianças e adolescentes no Brasil esteja relacionado à esta doença, os 

recursos financeiros para pesquisa em oncologia pediátrica são 

reduzidos. Isto ocorre pela falta de financiamento governamental e de 

investimentos privados em uma enfermidade de baixa prevalência 

quando comparada à população de adultos. Por estas razões, faz-se 

necessária a busca de alternativas de recursos para oferecer o benefício 

do conhecimento científico também para pacientes desta faixa etária. O 

ICI acredita ser papel da instituição preencher esta lacuna, de modo a 

permitir que novos avanços na cura do câncer pediátrico possam ser 

alcançados. 

Instituto do Câncer Infantil (ICI) investe em pesquisas científicas com 

o objetivo de aumentar as chances de cura dos pacientes com câncer 

infantojuvenil. A descoberta de novos tratamentos e alvos terapêuticos 

é o foco das pesquisas realizadas pela instituição. Desde sua concepção, 

o ICI mantém uma equipe de pesquisa atuando e desenvolvendo estudos 

científicos em parceria com hospitais e organizações nacionais e 

internacionais. 

A Equipe de Pesquisa do ICI é composta por profissionais que 

executam atividades em tempo integral ou parcial, remunerada ou 

voluntária. A equipe é composta de profissionais de diversas áreas 

incluindo médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, bolsistas, alunos 

de graduação e pós-graduação, e consultores técnicos em bioestatística 

e tecnologia da informação. 
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Conhecer Para Transformar Conhecer Para Transformar Conhecer Para Transformar 
André T. Brunetto 

Auxiliar de Pesquisa Clínica

Conheça a equipe:

Consultor de Pesquisa Clínica

Consultor de Pesquisa Básica 

Ricardo Becker  

Supervisora de Laboratório

Consultor Analista Tecnologia da 
Informação

Coordenadora de Pesquisa Clínica

Luciano Guimarães  

Marialva Sinigaglia   

Caroline B. de Farias  

Coordenador Médico de Pesquisa  

Consultora de Pesquisa Básica

Fabíula Fagundes  

Julie Francine Cerutti Santos  

Lauro José Gregianin   

Consultor em Estatística

Coordenadora do Projeto de 
Bioinformática

Mariane da Cunha Jaeger    

Rafael Roesler    

Consultor de Pesquisa Clínica

Yuri Castro  
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A Unidade de Pesquisa do ICI é estruturada em três núcleos distintos, porém 

integrada de forma que as ações sejam planejadas estrategicamente com objetivos 

em comum. Projetos executados no laboratório de pesquisa celular e molecular 

são levados para os estudos clínicos e depois podem ser usados pela comuni-

dade médica. Da mesma forma, estudos epidemiológicos podem trazer 

perguntas importantes que serão respondidas dentro dos outros núcleos. 

Esta engrenagem coordenada e integrada possibilita que novas descobertas 

progridam com maior velocidade. 

Pesquisa 
Epidemio-

lógica

Pesquisa 
Clínica Pesquisa 

Celular e 
Molecular

Pesquisa EpidemiológicaPesquisa EpidemiológicaPesquisa Epidemiológica
A Pesquisa Epidemiológica coleta dados a partir 

da identificação de possíveis ações multidisciplina-

res para melhorar o tratamento e o acompanhamento 

das crianças e adolescentes com câncer, baseado 

principalmente na endemicidade e fatores de risco 

associados à doença. Há vários anos, o ICI passou a 

investir nesta área da pesquisa com o objetivo de 

melhor entender a população atendida.  A epidemio-

logia permite ainda a avaliação da eficácia das 

intervenções realizadas no âmbito da saúde pública.

Sabe-se que no Brasil não existem dados epidemi-

ológicos reais com respeito ao número de pacientes 

com câncer infantojuvenil com abrangência estadual 

e nacional, assim como também se desconhece a 

sobrevida global destes pacientes. Existem dados dos 

registros de câncer hospitalar (RCH) ou registros de 

câncer de base populacional (RCBP) e estimativas 

baseadas em cálculos epidemiológicos, entretanto 

conhecer onde estes pacientes são tratados e o 

resultado deste tratamento se faz necessário para 

propor novas políticas de saúde orientadas às 

necessidades dos pacientes.

* Quantificar a incidência e sobrevida das diferentes patologias e desenhar estratégias de controle do câncer infantojuvenil 

a partir do diagnóstico das suas causas. 
* Aprimorar o registro de câncer, que na maioria das vezes, é considerado um problema em países em desenvolvimento, pois 

há subnotificação dos casos. 

Objetivos específicos:
* Gerar informações biopsicossociais do paciente para desenvolver ações de melhoria da qualidade de vida.
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Pesquisa ClínicaPesquisa ClínicaPesquisa Clínica

Protocolo Latino Americano de Sarcoma de EwingProtocolo Latino Americano de Sarcoma de EwingProtocolo Latino Americano de Sarcoma de Ewing

É por meio da Pesquisa Clínica que pesquisadores 
estudam o impacto de novos fármacos e/ou esque-
mas terapêuticos, radioterápicos e cirúrgicos 
oferecidos aos pacientes com câncer. Conduzir 
estudos clínicos em oncologia pediátrica envolve 
assegurar padrões de assistência médica e ética 
estabelecidos pelas recomendações nacionais e 
internacionais, oportunizar aos pacientes acesso a 

Essas pesquisas podem ser patrocinadas por 
companhias farmacêuticas, empresas que desenvol-
vem equipamentos médicos ou órgãos públicos. O ICI 
apoia a condução de estudos de Grupos Cooperativos 
onde as pesquisas são realizadas por iniciativa 
voluntária de grupos médicos em diferentes centros 
de tratamento especializados em todo o território 
brasileiro e alguns internacionais que tratam crian-
ças com câncer

terapias, preservando a integridade, a confidenciali-
dade e os direitos dos participantes da pesquisa. 

Objetivos específicos:

* Melhorar o processo de condução dos estudos clínicos entre grupos cooperativos nos hospitais parceiros e capacitar  

pesquisadores;

* Apoiar a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE) na condução de estudos cooperativos;
* Coordenar o protocolo de tratamento de Sarcoma de Ewing em crianças e adolescentes na América latina;

* Estimular a divulgação de resultados científicos;

* Elaborar projetos de pesquisa e dar suporte aos pesquisadores parceiros do ICI.

Através de uma plataforma eletrônica desenvolvida pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI) do ICI e de um 
programa de auditoria de dados, é possível obter informações a respeito da evolução clínica e epidemiológica da 
doença dos pacientes incluídos neste projeto. Estes estudos têm examinado o papel de regimes de tratamento 
levando em consideração a realidade na América do Sul.

O sarcoma de Ewing é um tumor pediátrico altamente agressivo que afeta ossos e, com menor frequência, tecidos 
moles. Esse tipo 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 últimos 15 
anos, protocolos clínicos de tratamento (EWING I & II) para pacientes com sarcoma de Ewing com a finalidade de 
padronizar o tratamento, buscando diminuir a mortalidade pela doença através da participação dos hospitais e 
descobrir novas modalidades terapêuticas que possam beneficiar pacientes no futuro. 
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Para este estudo, mantivemos a colaboração de 

20 instituições nacionais e 14 internacionais que 

tratam crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, 

tivemos a inclusão de outros três centros ao time. O 

protocolo de Ewing Sul-americano encerrou o ano de 

2018 com 472 participantes incluídos no estudo ao 

longo de 7 anos (2011 – 2018), sendo as características 

conforme a tabela abaixo. O estudo será conduzido 

até seu objetivo de incluir 500 pacientes com prová-

vel encerramento em 2019. Importantes resultados já 

foram apresentados em congressos nacionais e 

internacionais. O grupo de pesquisadores responsá-

veis pela condução médica já estão preparando o 

novo protocolo EWING III.  Planejamos também para o 

próximo protocolo aumentar o número de centros e 

incluir novos países.

 

 

Atividades desenvolvidas na Atividades desenvolvidas na 
Pesquisa ClínicaPesquisa Clínica
Atividades desenvolvidas na 
Pesquisa Clínica

A Pesquisa Clínica oferece suporte a seis estudos 

cooperativos em hospitais parceiros que atendem 

crianças com câncer infantojuvenil. Este suporte 

inclui o recebimento do protocolo e submissão ao 

comitê de ética, condução de todas as etapas do 

estudo e preenchimento de fichas clínicas, suporte à 

equipe médica, entre outros. Projetos em parceria: 

GLATO, Tumores Renais, Ewing, Linfoma Hodgkin, TCG 

e TGC/ortopedia. Além dessas atividades, a equipe de 

pesquisa oferece suporte a discussão de casos e 

manutenção do banco de registros de casos oncológi-

cos.

A coleta, armazenamento e envio de material 

biológico é uma etapa importante dentro de um 

protocolo clínico. Segue abaixo um gráfico de 

algumas destas atividades no ano de 2018.
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Pélvico 103 21,8%

Tabela das características dos pacientes do Protocolo Ewing.
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Monitorias ClínicasMonitorias ClínicasMonitorias Clínicas

Treinamentos e atualizaçõesTreinamentos e atualizaçõesTreinamentos e atualizações

Monitorias clínicas são visitas aos hospitais, realizadas pelo centro 

coordenador de um estudo na qual tem por objetivo a supervisão do projeto 

de pesquisa. Esta atividade pode garantir que as etapas da pesquisa sejam 

realizadas de acordo com as Boas Práticas Clínicas e outras exigências 

regulatórias aplicáveis.

A Plataforma Share Point (figura 

ao lado) se mantém em constante 

atualização para melhor atender aos 

nossos usuários de forma mais clara, 

dinâmica, informativa e precisa. 

Foram desenvolvidos Boletins 

Informativos que resumem o anda-

m e n t o  d o  e s t u d o  E w i n g  S u l -

americano e encaminhados à equipe 

médica e não médica sócios da 

SOBOPE. 

Em 2018, toda a equipe de pesquisa manteve os treinamentos relacionados à condução do estudo clínico, coleta de 

dados com maior qualidade, quantidade e eficiência através de constantes encontros online (videoconferência), 

pessoal e/ou telefônico. A finalidade é sempre melhorar a consistência dos bancos de dados com a menor falha de 

informações possível inseridos na plataforma Share Point (ferramenta específica do estudo do Ewing) e aumentar a 

proximidade entre os centros de 

pesquisa e suas equipes. 

Visitas Técnicas/Monitoria

1º Semestre 2º Semestre

34 33
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Outros Projetos Desenvolvidos na Pesquisa ClínicaOutros Projetos Desenvolvidos na Pesquisa ClínicaOutros Projetos Desenvolvidos na Pesquisa Clínica
Projeto de Capacitação e Treinamento de Coleta e Acompanhamento de Dados Clínicos (Projeto com incentivos 

fiscais “PRONON” – Projeto do departamento.

Segundo módulo (Reciclagem): Pesquisa clínica, Segurança do paciente e evento adverso, Coleta e armazenamen-

to de materiais biológicos, O papel da bioinformática na análise de dados, Coleta de dados cirúrgicos em estudos 

clínicos.

Encerrado em outubro de 2018 com a participação de 415 pessoas com a realização de um curso EAD (Ensino à 

Distância) composto por 2 grandes módulos nos diversos temas: introdução à pesquisa, manejo das informações 

(cirúrgicas, patológicas e clínicas), evento adverso sério (EAS), boas práticas clínicas (BPC) e pesquisa em oncologia 

pediátrica. Além do curso EAD, houve capacitações presenciais em todo o Brasil para 35 instituições em 2017 e31 em 

2018, beneficiando pelo menos 70 profissionais médicos e não médicos para condução de pesquisa oncológica 

pediátrica.

Estudo da relação entre polimorfismos de genes relacionados ao metabolismo e transporte de antineoplásicos 

com a severidade de mucosite bucal e evolução clínica de pacientes pediátricos. (Projeto com incentivos fiscais 

“PRONON” – Projeto do pós-graduação: pós-doutorado.

Resumo: A meta para a capacitação de profissionais ligados à pesquisa clínica foi desenhada para 180 pessoas em 

três anos. Primeiro módulo, contemplou os temas: Introdução à pesquisa, Planejamento e Protocolos em Pesquisa 

Clínica, Manejo de Informações em Pesquisa Clínica, Pesquisa em Oncologia Pediátrica.

Resumo: O tratamento quimioterápico é associado a uma série de efeitos adversos que podem estar associada a 

variações genotípicas, como polimorfismos. Dentre as variáveis genéticas individuais, há especial interesse em alvos 

moleculares potencialmente envolvidos na farmacocinética dos medicamentos antineoplásicos. Sendo assim, este 

estudo tem como objetivo investigar a relação entre polimorfismos de 22 genes relacionados com o metabolismo e 

transporte dos antineoplásicos metotrexato, ciclofosfamida e doxurrubicina com a severidade de mucosite bucal, 

mielossupressão, toxicidade hepática, toxicidade renal e evolução clínica em pacientes pediátricos.
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Resumo: Os objetivos deste projeto foram avaliar e comparar a qualidade dos dados clínicos (completude e 

consistência) de dois dos protocolos cooperativos para tratamento de pacientes com sarcoma de Ewing; identificar 

desvios e violações e avaliar o impacto dos treinamentos contínuos na qualidade dos dados clínicos. 

Avaliação da Qualidade dos dados clínicos de dois protocolos cooperativos de tratamento a pacientes portado-
res de tumores da Família Ewing – Projeto do pós-graduação: mestrado.

A completude dos dados clínicos foi diferente nos 2 estudos. Os treinamentos e a otimização no sistema eletrônico 

de coleta auxiliaram na melhoria do processo de condução do ensaio clínico Ewing 2, tanto na completude quanto na 

consistência das informações coletadas ao longo do estudo.

A taxa média geral de completude total(100%) de todas as fichas clínicas foi de 35% no Ewing 1 e de 27% no Ewing 2. 

A dimensão consistência (concordância dos dados das fichas com os do prontuário) foramclassificadas em “boa 

concordância” (≥90%), “razoável concordância” (≥ 80 e< 90) e “fraca concordância” (<70%). A comparação entre os 

percentuais de desvios e violações foram menores no Ewing 2 se comparado ao Ewing 1. 

Pesquisa Celular e Pesquisa Celular e 
MolecularMolecular
Pesquisa Celular e 
Molecular

O Núcleo de Pesquisa Básica do Instituto do 
Câncer Infantil (ICI) tem como missão compreender a 
biologia tumoral do câncer infantojuvenil, com o 
intuito de identificar novas estratégias para o 
tratamento e impactar na sobrevida. Esta área é 
formada pelo Laboratórios de Biologia Celular e 
Molecular, com infraestrutura para experimentos 
científicos e o Laboratório de Bioinformática que 
utiliza métodos matemáticos, estatísticos e compu-
tacionais para o processamento e análise de dados 
biológicos. Em conjunto, buscam o desenvolvimento 
de ferramentas e análises de dados que forneçam 
novos alvos terapêuticos bem como a compreensão 
dos processos envolvidos no desenvolvimento, 

O grupo é composto por uma rede de diversos 
profissionais que tem ampla experiência em pesquisa 
na área de oncologia. O novo centro integrado do ICI 
conta com laboratório próprio de pesquisa, o Centro 
de Pesquisas Rafael Koff Acordi.

evolução e resistência dos tumores infantojuvenis. 

PESQUISA
CELULAR E

MOLECULAR

Coordenador

Pesquisadores

Consultores

Patologistas
Oncologistas
pediátricos

Cirurgiões
pediátricos

Bioinformatas

Alunos de
graduação e

pós-graduação
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* Estimular a produção e divulgação de resultados na forma de artigos científicos, contribuindo para o desenvolvimento de 

novas terapias e/ou biomarcadores em câncer infantojuvenil;

* Promover o intercâmbio científico e acadêmico entre diferentes pesquisadores e instituições,  estimulando a formação de 

redes de pesquisa em oncopediatria.

Objetivos específicos:

* Integrar diferentes abordagens científicas, da bioinformática à pesquisa translacional, buscando o melhor entendimento 

da biologia dos tumores infantojuvenis e, assim, possibilitando o surgimento de novas estratégias terapêuticas e o aumento 

dos índices de cura.

* Estimular a pesquisa biológica na área de câncer pediátrico buscando o entendimento da biologia tumoral e a identifica-

ção de novas oportunidades de tratamento;

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

juvenil;

* Avaliar através de ensaios pré-clínicos os efeitos de novas terapias experimentais e/ou biomarcadores em tumores 

pediátricos, com foco em pesquisa translacional, ou seja, nos resultados que tenham aplicação na prática clínica;

Formação de Recursos HumanosFormação de Recursos HumanosFormação de Recursos Humanos
As atividades de pesquisa têm contribuído para 

a formação de pesquisadores especializados em 

oncologia experimental e câncer pediátrico em 

nível de graduação, mestrado, doutorado e pós-

doutorado. Ao lado, informações detalhadas sobre 

as dissertações e teses desenvolvidas ao longo de 

2018 com o apoio do ICI e a representação da 

quantidade e qualidade da formação de recursos 

humanos na pesquisa em Oncologia Pediátrica no 

último triênio. 

Segue uma tabela de alunos de graduação e 

pós-graduação vinculados ao ICI.

Recursos Humanos da Pesquisa Básica no Triênio

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Iniciação
Científica

Mestrado

2016 2017 2018

Doutorado Pós-Doutorado
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Nível Aluno Projeto

Tese de 
doutorado 
concluída

Teses de 
doutorado em 

andamento

Dissertações 
de mestrado 
concluídas

Dissertações 
de mestrado 

em andamento

Kelly de Vargas Pinheiro

Alexandre Perla

Camila Alves da Silva

Amanda Cristina Godot Thomaz

Matheus Loureiro

Alejandro Maurício Arancibia

Marcel da Câmara Ribeiro Dantas

Rafael Pereira dos Santos

Lívia Fratini Dutra

André Tesainer Brunetto

Julie Francine Cerutti Santos

Maria Eduarda Battistella

Sophia Andreola

Gisele Morais Simas

Efeito do bloqueio combinado de receptores tirosina quinase 
no crescimento de glioblastoma experimental.

Avaliação de Fingolimod como antineoplásico 
no tratamento de meduloblastoma.

Avaliação de quimiorresistência em leucemias pediátricas agudas

BDNF/TrkB em meduloblastoma: caracterização 
funcional em células tronco tumorais e proposta de alvo terapêutico.

Avaliação da Expressão de Toll-likeReceptors nas 
Leucemias Pediátricas.

Mapeamento do tratamento do câncer infanto-juvenil no RS.

Engenharia reversa da rede regulatória do sarcoma 
de Ewing e inferência de reguladores mestres.

Avaliação da origem celular de Sarcoma de Ewing.

Modulação de ZEB1 em linhagens celulares de 
meduloblastoma humano.

Análise da influência de neurotrofinas em células 
iniciadoras de leucemias pediátricas.

Algoritmo Genético com Modelo Baseado em Ilhas 
para Seleção de Genes Relevantes na Classificação de Câncer

Sinalização por neurotrofinas em câncer de próstata: 
interações funcionais com EGFR e vias de dano e reparo celular, 

papel em células-tronco tumorais e proposta de novas 
estratégias terapêuticas experimentais.

Avaliação da qualidade dos dados clínicos de dois 
protocolos cooperativos de tratamento a pacientes 

portadores de tumores da família Ewing.

Unravelingpediatric câncer biology: neural 
differentiationofEwing's Sarcoma celllines.

Expressão de BMI1 e ativação de ERK colaboram na 
manutenção do fenótipo “tronco” em células de meduloblastomaMariane da Cunha Jaeger

Tabela de Pós-Graduandos nível Mestrado e Doutorado em 2018



As publicações científicas têm o objetivo informar a comunidade sobre os 

resultados obtidos ao longo de um projeto, propiciando o desenvolvimento 

técnico científico e uma possível aplicação destes resultados no futuro. Os 

estudos pré-clínicos apoiados pelo ICI têm gerado publicações em periódicos 

internacionais com nível de excelência e a apresentação desses trabalhos em 

congressos especializados.
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Publicações e Divulgações CientíficasPublicações e Divulgações CientíficasPublicações e Divulgações Científicas

A American Association for Advance in Science 
(AAAS), instituição americana com mais 150 anos com 
propósito de promover o desenvolvimento da ciência 
no mundo destacou o trabalho realizado pelo grupo de 
pesquisadores do ICI em parceria com o Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre e a UFRGS que contou com a 
participação da Dra. Carol Thiele, chefe da oncologia 

pediátrica do NationalCancerInstitute. Neste trabalho, a autora principal Dra. Barbara KunzlerSouza, aborda 
os mecanismos de regulação epigenética das células de sarcoma de Ewing. 

Descrição

Com a orientação do professor do Departamento de Farmacologia da UFRGS e Coordenador do Laboratório 
de Câncer e Neurobiologia do Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o 
Professor Rafael Roesler destaca em entrevista para a  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS) e destaque no site do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa (CONFAP) : “ Mecanismos epigenéticos são aqueles que regulam o nível de expressão de genes, por 
exemplo, enzimas com capacidade de modificar a cromatina, estrutura que “empacota” o DNA,  levando a 
uma ativação ou inativação da expressão de genes. A alteração anormal na programação epigenética pode 
estar na origem do surgimento e crescimentos desses tipos de câncer. Quando usamos compostos químicos que 
ajudam a modificar, talvez reverter essa programação epigenética, observamos efeitos antitumorais nas 
células cultivadas em laboratório”

Artigos Científicos Poster em Congressos

Apresentação Oral
em Congressos

Press Release / Notícias

3

3

2

11

Divulgações Científicas 2018
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O HCPA também destacou em pesquisa e inovação a 
tese de doutorado da pesquisadora Viviane Rössner de 
Almeida que trouxe novas perspectivas para o tratamen-
to do neuroblastoma, um tipo de câncer infantil.O proces-
so inovador foi divulgado recentemente na revista 
Molecular Neurobiology, que aborda as últimas novidades 
em Neurociência Molecular. O Professor Rafael acrescen-
ta:“nossa proposta é que medicamentos que tenham ação 
na regulação epigenética possam ser testados em estudos 
clínicos, em conjunto com a quimioterapia, radioterapia e 
cirurgias já utilizadas em pacientes com esses tumores”. 
Ver entrevista completa no site da FAPERGS. 

Projeto de BioinformáticaProjeto de BioinformáticaProjeto de Bioinformática
Atualmente há um grande esforço da comunidade científica 

para o compartilhamento de dados genéticos em bancos de dados 

públicos. Já existem centenas de dados de tumores pediátricos 

depositados em bancos de dados com acesso livre, permitindo 

assim, que os pesquisadores analisem esses dados de várias 

maneiras, utilizando diferentes ferramentas, fazendo novas 

perguntas e obtendo assim novas descobertas. Essas análises de 

grandes quantidades de dados são realizadas através de ferra-

mentas da bioinformática com baixo custo. 

O projeto de Bioinformática do ICI atua analisando dados de 

tumores pediátricos em repositórios públicos com intuito de 

selecionar genes alvos para serem testados em pesquisas de bancada. Em 2018 o trabalho colaborativo entre o ICI e 

BIOME/UFRN recebeu o Prêmio Jovem Bioinformata no III Simpósio Norte e Nordeste de Bioinformática concedido ao 

aluno Marcel Ribeiro Dantas. O trabalho avaliou dados de expressão de Sarcoma de Ewing disponíveis em banco de 

dados públicos e identificou sete proteínas que são chaves na regulação desse tumor.
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Comitê Científico de Estudos Biológicos em Sarcoma de EwingComitê Científico de Estudos Biológicos em Sarcoma de EwingComitê Científico de Estudos Biológicos em Sarcoma de Ewing
O “Comitê Científico de Estudos Biológicos em Sarcoma de Ewing” é um grupo colaborativo com o objetivo de criar 

uma rede integrada em pesquisa para avaliação e desenvolvimento de projetos multicêntricos em material biológico 
de Sarcoma de Ewing.  Instituições participantes do Comitê: AC Camargo (SP), Associação Hospitalar de Proteção à 
Infãncia Doutor Raul Carneiro (PR), Centro Infantil Boldrini (SP), Fundação Pio XII (SP), Grupo de Defesa da Criança 
com Câncer - GRENDACC (SP), Instituto Nacional do Câncer - INCA (RJ), Instituto de Oncologia Pediátrica 
GRAACC/UNIFESP (SP), Hospital Amaral Carvalho (SP), Hospital Santa Marcelina (SP), Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz (PE), Universidade de São Paulo – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP), Centro Hospitalario Pereira 
Rossell (Uruguai), Hospital Calvo Mackenna Pinda (Chile), Hospital Garrahan  (Argentina), Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (Peru).

Documento de formação do Comitê de material biológico
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Colaboração com grupos de pesquisaColaboração com grupos de pesquisaColaboração com grupos de pesquisa
O ICI possui colaborações com outros grupos de pesquisa, universidades e laboratórios nacionais e internacionais. 

A integração entre grupos de pesquisas é de suma importância para o contínuo crescimento e aprimoramento da 

produção técnico-científica, permitindo a troca de conhecimentos e o aperfeiçoamento de pessoal e de metodologi-

as. Segue  lista de grupos colaboradores:

* Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

* PINDA - Ezequiel González Cortés

* PINDA - Sótero del Río

* PINDA - Hernán Henríquez

* Hospital de Pediatria SAMIC Profº Dr Juan 

Garrahan

* Hospital de Câncer de Barretos

* Instituto Nacional de Câncer

* Instituto de Oncologia Pediátrica

* PINDA - Carlos Van Buren

* Centro Hemato-Oncológico Pediátrico

* GRENDACC- Grupo em Defesa da Criança com 

Câncer

* PINDA - San Juan de Dios

* PINDA - Regional de Valdivia

* Hospital Universitário Oswaldo Cruz

* CHL. Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna

* Hospital de Niños Ricardo Gutierrez

* Hospital Amaral Carvalho 

* PINDA - Roberto del Río

* Hospital de Niños Sor María Ludovica

* Centro Hospitalario Pereira Rossel

* PINDA - San Borja Arriarán

* Hospital Pequeno Príncipe 

* Hospital da Criança Santo Antonio

 * Hospital São Lucas da PUC-RS

* Hospital de Clínicas da Universidade Federal de 

Uberlândia

* Casa de Saúde Santa Marcelina 

* Assoc. Piauiense de Combate ao Câncer - 

Hospital São Marcos 

* Associação Hospitalar Beneficente São Vicente 

de Paulo

* Hospital da Criança Conceição

* Fundação Antonio Prudente - Hospital AC 

Camargo

* Hospital das Clínicas de São Paulo – ITACI

* Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

* Hospital Infantil Joana de Gusmão

* Hospital das Clínicas da UFMG



XI Congresso de Oncologia Ortopédica
Abril de 2018 

Local: Belém do Pará
Data: 19 à 21 de abril de 2018

O Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica foi 
realizado em Belém do Pará. O evento contou com a participa-
ção dos mais reconhecidos especialistas em tumores múscu-
lo-esqueléticos do Brasil, bem como de cinco convidados 
internacionais. Os médicos Dr. Lauro José Gregianin, Dr. Bruno 
Antunes e o Dr. Ricardo Becker participaram ativamente dos debates e reuniões para o tratamento do câncer ortopé-
dico. O Dr. Ricardo apresentou os resultados cirúrgicos do estudo Ewing I. 

Relatório de Atividades 2018 | Instituto do Câncer Infantil

41

 

 

Congressos, eventos e apresentaçõesCongressos, eventos e apresentaçõesCongressos, eventos e apresentações
Março de 2018 

Local: São Paulo/SP

No mesmo evento, integrantes do Comitê Científico de Material Biológico se reuniram para discutir o andamento 
de projeto de pesquisa. Contando com participação da Dra. Caroline 
Brunetto (Instituto do Câncer Infantil, Brasil), Dra. Jessica López 
Marti (Hospital Garrahan, Argentina), Dra. Laurice Siqueira (Hospital 
Universtário Oswaldo Cruz, Recife, Brasil), Dra. Maria de Los Ángeles 
Rodriguez (Centro Hospitalario Pereira Rossel, Uruguai), Dra. 
Marialva Sinigaglia (Instituto do Câncer Infantil,Brasil), Mariane da 
Cunha Jaeger (Instituto do Câncer Infantil, Brasil), Dr. Roberto Rosati 
(Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba, Brasil), Dr. Tiago Goss dos 
Santos (A.C Camargo Center, Brasil).   

Realizado em São Paulo, no dia 14 de março de 2018, os eventos abordaram as atualizações e perspectivas dos 
projetos vigentes. Os coordenadores dos protocolos cooperativos do GALOP apresentaram resultados preliminares e 
novas propostas para serem implementadas para o ano atual. 

Data: 14 de março de 2018

Encontro GALOP e Encontro do Comitê Científico de Material Biológico



Setembro de 2018 
Encontro dos Coordenadores do Protocolo Ewing Sul-americano 

Data: 05 e 06 de setembro de 2018

O encontro contou com a participação dos coordenadores do 
protocolo latino-americano de tratamento a pacientes com Tumores 
da Família Ewing, Dr. Milena Villarroel (Hospital Mackenna - Chile), Dra. 
Adriana Rose (Hospital Garrahan - Argentina), Dr. Algemir Lunardi 
Brunetto e Dr. Lauro José Gregianin, juntamente com as pesquisadoras 
Dra. Carla Macedo (IOP/GRAAC – São Paulo) e Dra. Erica Boldrini 
(Hospital de Amor - Barretos), onde trabalharam intensamente na 
discussão dos resultados preliminares dos estudos em andamento e da 
elaboração da nova proposta de estudo – Ewing III.

Local: Porto Alegre
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Local: Porto Alegre

O evento contou com a presença do Dr. Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin, vice coordenador do BiOME (Bioinfor-
matics Multidisciplinary Environment), Dr. André Brunetto, 
Coordenador Médico das Pesquisas Científicas do ICI, Dra. 
Marialva Sinigaglia, Pesquisadora do Instituto, MSC. Mariane 
Jaeger, Pesquisadora do ICI e MSC Marcel Ribeiro Dantas do 
BIOME/UFRN. Foram discutidas diferentes estratégias para 
investigação dos genes identificados nas análises de 
bioinformática em amostras de Sarcoma de Ewing (disponí-
veis em bancos de dados públicos) associando aos dados 
clínicos dos pacientes e como isso pode ser conduzido a 
estudos clínicos (pesquisa translacional).

Data: 28 de Agosto de 2018

Agosto de 2018 
Capacitação e Treinamento Interdisciplinar em Tumores Pediátricos



Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica  

Data: 03 à 05 de outubro de 2018

O Comitê de Amostras Biológicas também participou do evento, com 
uma reunião dos integrantes do grupo e a apresentação de um pôster 
sobre a formação do Comitê.

Local: Porto Alegre

O ICI participou do Congresso da SOBOPE 2018 com a presença do 
stand institucional para apresentação ao público presente. Diversos 
alunos tiveram a oportunidade de apresentar seus trabalhos em forma 
de pôster ou apresentação oral. Além disso, o evento proporcionou o 
encerramento do “Projeto Capacitação de Profissionais em Pesquisa 
Clínica” na qual teve a presença de aproximadamente 40 participantes. 

Outubro de 2018 
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Local: Caruarú/PE
I Simpósio Multidisciplinar em oncologia Pediátrica do Agreste 

O Instituto do Câncer Infantil do Agreste (ICIA) promoveu o primeiro simpósio 
em Oncologia pediátrica do agreste. O Dr. André Brunetto realizou apresentações 
sobre pesquisa científica no desenvolvimento de novos medicamentos e sobre 
tumores ósseos e o protocolo latino-americano de sarcoma de Ewing. Na foto, o 
recebimento do certificado pelo Diretor do ICIA, Dr. Luiz Henrique Soares. 

Data: 13 e 14 de setembro de 2018

Apresentação do trabalho ''Algoritmos genético 
baseado em ilhas para a seleção de genes 

relevantes na classificação de câncer'', pela 
doutoranda Gisele Simas.

Apresentação do trabalho "Efeitos biológicos 
do bloqueio seletivo de TrkB em modelos pré-clínicos 

de meduloblastoma'', pela Dra. Bárbara Kunzler.

Stand ICI

Comitê de material biológico
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Doação Microscópio – Projeto Rotaract Porto Alegre 
Bom Fim
Local: Porto Alegre

Data: 12 de novembro de 2018

Novembro de 2018 

O grupo Rotaract realizou um leilão através do 

projeto “O que te faz sorrir?” e o valor arrecadado foi 

revertido para a aquisição de microscópio invertido 

para o laboratório de pesquisa do ICI. Este equipa-

mento contribuirá para as pesquisas básicas realiza-

das na instituição.

Plenary Lecture Brain Tumor

Local: Preston/Inglatera

Dezembro de 2018 

Data: 14 de dezembro de 2018

O Dr. Rafael Roesler foi palestrante convidado no 

exterior para a “Plenary Lecture Brain Tumor North 

East Annual Retreat 2018”, apresentando o trabalho 

“TrkBinibition in Glioblastoma”. 

O ICI oferece suporte através de captação de 

recursos na comunidade para as atividades de 

pesquisa e manutenção da unidade, contudo diversas 

outras fontes de fomento também possibilitam a 

realização e a condução das atividades científicas. 

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 incentivo fiscal. O projeto Rafael 

Fontes de Financiamento Fontes de Financiamento 
e Infraestruturae Infraestrutura
Fontes de Financiamento 
e Infraestrutura
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PRONON: Projeto de Capacitação e Treinamento de 
Coleta e Acompanhamento de Dados Clínicos (Projeto 
com incentivos fiscais “PRONON – Programa 
Nacional  de Apoio à Atenção Oncológica)”. 
Coordenador: Algemir L. Brunetto. Valor do projeto: 
R$ 609.100,00.

Accordi, por meio da Fundação Família Accordi, 

também merece destaque pelo apoio ao estudo 

clínico intitulado “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. Além dos recursos investi-

dos pelo ICI para contínua adequação de área física, 

aquisição de insumos e a remuneração de funcionári-

os, consultores e bolsistas, as pesquisas desenvolvi-

das no Núcleo de Pesquisa Celular e Molecular 

contaram ainda com outras fontes de financiamento 

que contribuem na aquisição de bens de consumo e 

bens permanentes e concedem bolsas de iniciação 

científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

conforme segue abaixo:

PRONON: Identificação de novos alvos terapêuticos e 
desenvolvimento de terapias-alvo para o tratamen-
to de Sarcoma de Ewing: um estudo molecular e 
celular. Coordenador: Caroline B. de Farias. Valor do 
projeto: R$ 805.800,00.

PRONON: Estudo da relação entre polimorfismos de 
genes relacionados ao metabolismo e transporte de 
antineoplásicos com a severidade de mucosite bucal 
e evolução clínica de pacientes pediátricos. (Projeto 
com incentivos fiscais “PRONON – Programa 

Projeto número 06, Programa CAPES/University of 
Nottingham, Edital 041/2014-Drug Discovery 
Structure-activity relationships and biological 
actions of G protein-coupled receptors and their 
ligands - Coordenador: Rafael Roesler. Valor do 
projeto: R$ 1.000.354,40.

Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS), Termo de Outorga número 
17/2551-0001, Edital 02/2017 - PqG. Alterações 
celulares induzidas por moduladores epigenéticos em 
tumores sólidos pediátricos. - Coordenador: Rafael 
Roesler Valor do projeto: R$ 47.000,00. 

PRONON: Desvendando a Biologia do Câncer Infantil: 
Identidade Celular do Sarcoma de Ewing e 
Estratégias Terapêuticas.  Coordenador: Caroline B. 
de Farias. Valor do projeto: R$ 1.459.877,29.

Processo 407765/2017-4, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
Chamada Bolsas Especiais-Calendário 3 - Pós-
Doutorado Júnior - PDJ. Modulação epigenética em 
células de tumores sólidos pediátricos - Coordenador: 
Rafael Roesler Valor do projeto: R$ 54.000,00. 

Nacional  de Apoio à Atenção Oncológica)”. 
Coordenador: Algemir L. Brunetto. Valor do projeto: R$ 
383.805,56.

Processo 409287/2016-4, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); 
Sinalização por BDNF/TrkB em tumores cerebrais: 
interações funcionais com EGFR, papel em células-
tronco tumorais e proposta de novas estratégias 
terapêuticas experimentais - Coordenador: Rafael 
Roesler. Valor do projeto: R$ 98.370,00.



A área de Recursos Humanos do ICI tem como principais responsabilidades: o gerenciamento das relações dos 

colaboradores, promover a qualidade de vida no trabalho, seguindo os objetivos institucionais. Entre as principais 

demandas da área, podemos citar: treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, captação e retenção 

de talentos (entrevistas individuais, dinâmicas de grupos para o processo seletivo), administração de pessoal com o 

gerenciamento da folha de pagamento e ações de endomarketing. Em 2018, a área de Recursos Humanos deu foco nas 

competências essencias e adaptou os processos seletivos, tanto na entrada de um novo colaborador como de um novo 

voluntário, baseados nas competências: coragem para ir além, coragem para cuidar e servir, coragem para se 

envolver e coragem para realizar. Veja abaixo o significado de cada competência: 
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Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos

para ir além

Competência Selo Conceito

Coragem para 
IR ALÉM

Coragem para 
SE ENVOLVER

Coragem para 
CUIDAR E SERVIR

Coragem para 
REALIZAR

Capacidade de compreender e agir frente aos desafios, engajando-se com a 
causa, demonstrando entendimento sobre o propósito na sua atuação diária

Capacidade de adaptar a sua atuação às necessidades do dia a dia, sendo 
propositivo, flexível, disponível, e atuando com energia para conquistar os 
desafios e ir além das possibilidades aparentes.

Capacidade de cuidar e servir, com proatividade, generosidade 
e solidariedade, demonstrando humildade e prazer em atender 
as necessidades das pessoas.

Capacidade de realizar entregas de suas responsabilidades 
entendendo sua parte no todo, buscando alternativas por 
meio de interações com pessoas, atuando com autonomia e 
persistência para o alcance dos resultados, cuidando sempre 
para alcança-los com sustentabilidade e qualidade superiores.

para
se envolver

para ir além
para ir além

para
cuidar e servir

para ir além
para realizar
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Desde 2017, devido ao crescimento do ICI, identifi-
camos a necessidade de uma restruturação através 
de um Programa por Competências que pudesse 
apoiar as ações e dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelo Recursos Humanos. Frente a este 
novo momento, o ICI se uniu a Resolution - 
Inteligência Humana, que prontamente abraçou este 
desafio. 

Total de colaboradores 64

Centro 
Integrado
de Apoio

Central
de

Doações

Pesquisa

Núcleo de
Atenção ao

Paciente

Administrativo
Assistência Social

Psicólogo
Nutricionista

Pesquisa Clínica
Pesquisa Básica

2
1

3
2
1
1

Administrativo
Operação

2
25

Administrativo / Financeiro
Recursos Humanos

Desenvolvimento Institucional
Menor Aprendiz

Estagiários

12
3
5
2
5

“Estamos muito contentes em contribuir com a 
evolução dos processos de gestão de pessoas do ICI 
neste segundo ano de parceira voluntária. O 
Instituto possui um papel social muito relevante na 
comunidade gaúcha, o que nos desafia e motiva 
ainda mais, pois sabemos que com esse apoio 
estendemos nossas mãos aquelas crianças e 
famílias atendidas. Para falar a verdade, nós 
somos muito gratos pela oportunidade de viver-
mos essa emoção de servir e sermos úteis para a 
construção de uma sociedade mais fraterna.

Nosso trabalho neste ano de 2018 foi de dar 
continuidade à implementação do modelo de 
cargos, carreiras e performance construído em 
2017. Nesse sentido, nos dedicamos a capacitar as 
lideranças e apoiar a área de Recursos Humanos na 
realização do processo de gestão da performance, 
onde o primeiro passo foi a realização de um 
“acordo de expectativas de desempenho”, a partir 
dos perfis de cargos desenhados. Por intermédio 
desse acordo, a metodologia aplicada pela 
Resolution busca alinhar e dar clareza aos colabo-
radores em relação às expectativas das entregas e 
competências necessárias para cada cargo, de 
forma a criar um processo didático e positivo de 
corresponsabilidade e autodesenvolvimento de 
carreira.

Para isso, estimulamos as lideranças a conduzir 
e sustentar diálogos leves e significativos com os 
colaboradores, de forma a reforçar e solidificar 
uma cultura construtiva para gestão e desenvolvi-
mento das pessoas. Também realizamos uma 
rodada de debate para identificar as oportunida-
des e melhorias para que o processo seja contínuo e 
evolutivo no ICI. Em 2019 continuaremos juntos 
nessa caminhada para que as pessoas que fazem 
parte desta causa possam cada vez mais apoiar o 
Instituto na realização de sua nobre missão!”
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Outra parceria que firmamos em 2018 voltada aos 

t r e i n a m e n t o s  f o i  c o m  a  P E M S E  -   H U B  d e 

Treinamentos. A empresa cria, aplica e desenvolve 

treinamentos, conectando tecnologias e pessoas 

para desenvolver a melhor solução.  Em 2018, alinha-

mos o trabalho juntamente com os líderes de cada 

área e, a partir deste alinhamento, foi criado o 

fluxograma das ações. O programa de treinamentos 

iniciou com a equipe do NAP.

O ICI conta com a parceria do escritório Souto 

Correa, Cesa Lummertz & Amaral Advogados na 

assessoria jurídica. A equipe atua em capacitações, 

consultorias e audiências. Além disso, o escritório é 

parceiro nas ações como McDia Feliz, Corrida Pela 

Vida, entre outros projetos. No final de 2018, 

iniciamos o trabalho para implementação do 

Compliance no ICI. 

“Ser voluntário do ICI para nós é entregar com o 

coração o que temos de melhor e perceber que faz 

tão bem pra gente quanto para o outro. É viver da 

forma mais genuína a empatia, o sentir, o doar, o 

amar e ser amado!

Ser voluntário é usufruir do tempo de maneira 

mais prazerosa, acreditando numa causa linda e 

cheia de propósito!”

O ICI abrange diversas realidades de trabalho 

distintas. São empregados, voluntários, pesquisa-

dores-bolsistas e autônomos operando para 

realizar os objetivos da entidade que englobam 

assistência, beneficência e pesquisa. Os profissio-

nais da Souto Correa atuam na orientação e defesa 

trabalhista do ICI, pois compreendem que, dessa 

forma, contribuem para o desenvolvimento e 

consolidação do Instituto. Além disso, “agrega 

humanidade e responsabilidade social ao fazer 

advocatício diário, o que é muito gratificante”, 

afirma Denise Fincato, sócia do escritório e 

Conselheira Fiscal do ICI. O sócio Anderson 

Trautman Cardoso acrescenta que “a vinculação 

com o terceiro setor é valiosa para todos os tipos de 

empresas” e que “a partir dessas iniciativas, o 

escritório busca contribuir com a transformação 

de nossa realidade e com a construção de um 

futuro melhor”.

Alessandra e Carine  - Pemse



"Estou no Instituto desde 2015, e como é 
gratificante trabalhar por uma causa 
como a nossa, acompanhar tantas 
histórias de coragem e de superação. 
Trabalhar no ICI é aprender diariamente, 
é se superar a cada novo desafio, é 
perceber que nossos problemas são tão 
pequenos perto da realidade vivida por 
tantas famílias que por aqui passam, é 
crescer como profissional e principal-
mente como ser humano.

Fico muito feliz por poder, através do meu trabalho, colaborar 
na luta contra o câncer infantil."

Vanessa Cardoso
Colaboradora ICI
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Há três anos, contamos com o apoio voluntário da 

iNÓSS, empresa especializada em Endomarketing. 

Por meio da parceria com a iNÓSS, seguimos um plano 

de Endomarketing e, em 2018, foram criadas 106 

peças, com ações que contemplaram colaboradores e 

voluntários, motivando a equipe e fazendo com que 

cada integrante se sinta valorizado e parte desta 

grande causa.  

A empresa parceira informa que o valor de 

R$80.560,00 foram investidos ao longo de 2018. 

Por meio da parceria com o IPA, três alunos do 

curso de Educação Física realizaram seu estágio 

obrigatório no ICI, desenvolvendo a atividade de 

ginástica laboral uma vez na semana com a equipe. O 

objetivo é trazer benefícios no trabalho e melhorar o 

condicionamento físico dos profissionais.

Subáreas do RH e as Subáreas do RH e as 
empresas parceirasempresas parceiras
Subáreas do RH e as 
empresas parceiras
Endomarketing | iNóssEndomarketing | iNóssEndomarketing | iNóss

Qualidade de Vida no Trabalho | Qualidade de Vida no Trabalho | 
   Ipa   Ipa
Qualidade de Vida no Trabalho | 
   Ipa
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Outra parceria firmada em 2018 foi com a Fitarelli 
Consultoria – Recursos Humanos,  Pesquisa e 

Responsabilidade Social. O ICI contou com o trabalho 

da empresa na área de recrutamento e seleção. Como 

já mencionado anteriormente, os processos seletivos 

foram adaptados e baseados nas competências 

essenciais. Com a ajuda da empresa, o processo ficou 

mais profissional, efetivo e com mais qualidade.

Em 2018, o ICI atualizou o Plano de Cargos e 
Salários que foi implementado há quatro anos. Para 
esta atividade, contamos com o apoio do voluntário 
Fábio Pizzato, Sócio Consultor. O Plano tem como 
objetivo definir de forma estruturada e organizada a 
política de remuneração a ser adotado pelo Instituto.  

Consultoria RH | Fitarelli Consultoria RH | Fitarelli Consultoria RH | Fitarelli Plano de Cargos e Salários | Plano de Cargos e Salários | 
P2N Consultoria P2N Consultoria 
Plano de Cargos e Salários | 
P2N Consultoria 

"A Consultoria Fitarelli RH se sentiu muito 

honrada com o convite para ser parceira nos 

processos de Seleção. Durante o ano a consultoria 

esteve muito próxima da Instituição, auxiliando na 

profissionalização de busca de pessoas capacita-

das com um perfil específico para atuarem na 

Instituição e assim contribuirem para o crescimen-

to da mesma. O profissional que estiver aderente  

às funções do cargo, trará melhores resultados em 

sua atuação."

"Minha trajetória no ICI começou 
quando eu estava meio sem propósito na 
vida. Diante desta nobre causa e da 
energia das pessoas que passam pela 
instituição, eu consegui estabelecer um 
norte novamente em minha vida. Quando 
c o m e c e i ,  n ã o  t i n h a  d i m e n s ã o  d a 
grandeza do trabalho feito aqui, nem 
mesmo do vasto conhecimento que iria 
adquirir dia após dia. Faço parte de um 

setor que considero chave na instituição, que envolve muita 
pressão por resultados, mas isso não afeta o trabalho diário da 
equipe, pois todos entendemos que há um propósito maior que é 
o combate ao câncer infantojuvenil. Quando temos um 
propósito, tudo fica mais leve e fácil, pois sabemos o que 
queremos, que é a esperança diária para nossos atendidos. Em 
meio a tudo isso, pude perceber que comecei a me tornar não só 
um profissional melhor, mas sim uma pessoa melhor. Ver tantas 
pessoas com esperança e transmitindo amor à pessoas que 
chegam sofrendo por conta das dificuldades da doença, nos faz 
refletir e repensar tudo que achamos significante. Hoje, após 
seis meses, vejo um novo propósito em minha vida, pessoal e 
profissionalmente. Traço meus objetivos, mas sempre levo esse 
ensinamento diário do ICI, que mesmo diante de tamanha 
dificuldade, devemos sempre ter CORAGEM, ESPERANÇA e 
AMOR." 

Luiz Felipe Zimmermann 
Colaborador ICI
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Em 2018, tivemos a eleição dos membros da CIPA – 

Gestão 2018/2019. O diferencial de 2018 foi a parceria 

com a Transul – Emêrgencias Médicas, em que 

atualmente temos a Área Protegida no Centro 

Integrado de Apoio pela empresa. A CIPA tem como 

objetivo a preservação da saúde e da integridade 

física dos trabalhadores e de todos aqueles que 

interagem na Instituição. Também observar e relatar 

condições de risco nos ambientes de trabalho, 

eliminar os riscos existentes e/ou neutralizar os 

mesmos. Em 2018, os membros eleitos entregaram o 

mapa de risco do prédio. Atualmente, temos um mapa 

por andar no Centro Integrado de Apoio. Anualmente 

é realizado o PPRA – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais, que tem como objetivo garantir a 

preservação da saúde e integridade dos colaborado-

res e também periodicamente os exames de revisão 

da saúde dos colaboradores. Foi organizada também 

a Semana SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes, que aconteceu de 08 à 11 de outubro. 

Cipa | Comissão Interna de Cipa | Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes | Prevenção de Acidentes | 
Segurança no TrabalhoSegurança no Trabalho

Cipa | Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes | 
Segurança no Trabalho
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Atividades 
Ações Endomarketing - INOSS 

Nº encontros Duração Participantes

33

36

90

20

6

1

1

1

1

1

1

1

5

4

3

2

3

2

3

9

4

4

1

1

1

2

3

33

18

45

151

12

8

2

2

2

120

2

3

10

4

3

8

6

4

6

18

8

16

2

8

3

4

144

454

36

90

20

120

105

15

41

34

5

34

104

20

12

23

6

15

12

178

95

77

4

74

12

22

1.671645

60

3

Contratação de expectativas - Programa Gestão por competências 

Curso de Coaching Pessoal e Profissional 

Entrevista com novos voluntários 

Dinâmicas de grupo com novos voluntários 

Integração entre as equipes do ICI 

Cursos para as áreas: ADM, RH, DI, Central de Doações e NAP 

Palestra sobre Conscientização no Trânsito 

Palestra Setembro Dourado 

Palestra sobre a Pesquisa no ICI 

Participação em Congresso - FIFE 

Reunião com os anfitriões McDia Feliz 

Reunião com os líderes e vice dos Núcleos 

Reunião geral McDia Feliz 

Reunião Núcleo Acompanhar 

Reunião Núcleo Assistência à Família 

Reunião Núcleo Boas Vindas 

Reunião Núcleo Brechó e ICI SHOP

Reunião Núcleo Triagem 

Reunião para novos voluntários - março de 2018

Reuniões preparatória para eventos 

SIPAT - Semana interna de prevenção de acidentes de trabalho 

Treinamento Curso CIPA 

Treinamento Núcleo McDia Feliz e Corrida Pela Vida 

Treinamento para recreação e acompanhar 

Workshop Conexões, nossa essência, nossa causa 

Workshop Central de Doações - Vendas 

AtividadesAtividadesAtividades
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Horas capacitações | ColaboradoresHoras capacitações | ColaboradoresHoras capacitações | Colaboradores

VoluntariadoVoluntariadoVoluntariado
O ICI não teria alcançado grandes sonhos e 

conquistas sem os nossos voluntários, papel funda-
mental na instituição. Hoje, contamos com cerca de 
250 voluntários ativos que dedicam, pelo menos, três 
horas por dia, uma vez por semana, em apoiar nosso 
trabalho em praticamente todas as áreas da institui-
ção. Desde a mudança para o Centro Integrado de 
Apoio, foram criados novo Núcleos de Voluntariado. 
Além dos voluntários semanais, em 2018 tivemos um 
total de 510 voluntários que completaram o time de 
voluntariado do ICI.

No ano de 2018, enfatizamos as competências 

essenciais e desta forma modificamos o processo 

seletivo para entrada dos novos voluntários. Além 

das reuniões de sensibilização e entrevistas individu-

ais, os candidatos passaram a preencher uma ficha de 

habilidades e também participaram de dinâmincas 

de grupo para identificação do perfil. Segue o 

cronograma: 

0

100

200

300

400

500

600

510

2018

550

2017

450

2016

Etapa 2

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Reuniões/palestras para apresentar 
o Programa de Voluntariado

ICI agenda entrevistas individuais com 
os candidatos selecionados na dinâmica

Treinamentos específicos por área

Início da atividade como voluntário

14, 15 e 17/03

Final de abril até 11/05

A partir de 14/05

Final de maio / início de junho

Etapa 1 Data

Resumo das habilidades do candidato 
e confirmação na reunião Fevereiro

Etapa 3

Dinâmicas de grupo com candidatos -
perfil x atividade Abril

Além de todo processo de qualificação para 

ingressar ao ICI, o voluntário é convidado, no decorrer 

do ano, a participar de palestras, atividades e 

integrações que a instituição proporciona. 

Veja o perfil dos candidatos ao trabalho voluntá-

rio que participaram do Processo Seletivo em 2018: 



Desde 2015, o ICI controla através de um relatório 

enviado a Contabilidade as horas dos voluntários de 

todos os Núcleos de trabalho voluntário. Abaixo, o 

gráfico dos últimos 3 anos e o quanto representa em 

valores.
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Sim

Não
50,30% 49,10%

Você já fez trabalho voluntário?

Redes Sociais

Jornal

TV

Amigos

Outros

Como você ficou sabendo do ICI?

Central de Doações

5,39%
19,76%

5,39%

9,58%

26,35% 30,54%

O mundo precisa de mais amor e ser voluntário é espalhar esse 
amor de forma espontânea, sem esperar nada em troca. É um 
exercício de cidadania."

" A  v o n t a d e  d e  t r a b a l h a r c o m o 
voluntária veio aos poucos, sentindo a 
necessidade de fazer algo pelas pessoas. 
Encontrei no SESC um curso para 
formação de voluntariado e, após o 
curso, em outubro/2017, fui encaminha-
da ao ICI para iniciar atividade como 
voluntária. Fui recebida de forma 
carinhosa e, de imediato, me senti 
engajada na causa, contribuindo para o 
objetivo maior da instituição. 

Nesse pouco tempo de trabalho, percebi que as crianças e 
adolescentes atendidos pelo ICI têm histórias lindas de 
superação. Mesmo diante das dificuldades, mostram coragem 
para enfrentar suas condições, nos dando exemplo. Um simples 
sorriso dessas crianças e adolescentes faz com que eu tenha 
certeza de estar no caminho certo.

Idalir Maria Toni
Voluntária ICI

Outros

Câncer na família
92%

8%

Por que procurou o ICI?

Receita Voluntariado

R$0,00

R$500.000,00

R$1.000.000,00

R$1.500.000,00

R$2.000.000,00

R$2.500.000,00 R$2.260.366,20
R$2.422.659,87

R$1.664.056,53

201820172016

Núcleos de trabalhoNúcleos de trabalho
voluntáriovoluntário
Núcleos de trabalho
voluntário

Desde 2016, identificamos a importância e a 
necessidade dos núcleos que tem relação com 
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Boas vindasBoas vindasBoas vindas

paciente e com a família serem ligados à área do NAP 
– Núcleo de Atenção ao Paciente. Desta forma, a 
seguir serão apresentados os demais núcleos do ICI. 

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 recepci-
onar, a cada duas semanas, grupos de visita que 
possuem interesse em conhecer mais sobre a institui-
ção. Em 2018, foram realizadas 477 visitas e, através 
de um questionário, podemos observar o perfil dos 
visitantes abaixo: 

BrechóBrechóBrechó
O Brechó do ICI conquistou o coração dos porto-

alegrenses e tem espaço garantido no último sábado 
de cada mês. Organizado por voluntários, o evento 
arrecadou em 2018 R$ 73.817,89  com a venda de 
roupas, calçados e acessórios disponíveis para a 
comunidade. 

O valor integral arrecadado no dia do evento é 
utilizado para atender pacientes e familiares assisti-
dos pelo ICI. 

Perfil participantes da pesquisa | Sexo

Perfil participantes da pesquisa | Idade

Você soube do ICI por meio de:

65,75%

34,25% Feminino

Masculino

2,89%

37,57%

12,14%7,51%

7,51%

6,36%

26,01%
24 à 29 anos

30 à 35 anos

36 à 41 anos

Mais de 41 anos

Não responderam

Menor de 18 anos

18 à 23 anos

Membro da família

Evento

Redes sociais

Central de Doações

Outros

Amigos

Material divulgação

33,33%

9,13%
4,57%

9,13%

9,13%

6,39%

10,50%

Este núcleo foi criado em 2017 e conta, atualmen-
te, com 13 voluntários nesta equipe. O ICI SHOP tem 
como objetivo a venda de peças do brechó, produtos 
institucionais e também produtos feitos em oficinas 
com mães de pacientes. Ao final de cada visita, 
interessados em conhecer o Instituto finalizam o tour 
no ICI SHOP e ficam à vontade para contribuir. Em 
2018, o Núcleo ICI SHOP arrecadou R$ 12.273,55. 

ICI ShopICI ShopICI Shop



O Núcleo Apoio Administrativo possui voluntários 
motoristas que dirigem o carro da instituição para 
coletar doações, entregar documentos e fazer 
atividades externas. Desde 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 e 
tampinhas conta com um grupo de voluntários que se 
reúne na instituição para planejamento, controle e 
contagem dos cofrinhos que chegam ao ICI. Além 
destas atividades, o ICI possui a ajuda de voluntários 
que auxiliam os setores, como por exemplo: 
Administrativo e Financeiro, Central de Doações, 
entre outros com atividades administrativas.
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Recursos Humanos e Voluntariado

Apoio Administrativo | motoristas, Apoio Administrativo | motoristas, 
  cofrinhos, projeto tampinha solidária e   cofrinhos, projeto tampinha solidária e 
  recepção   recepção 

Apoio Administrativo | motoristas, 
  cofrinhos, projeto tampinha solidária e 
  recepção 

Para otimizar o tempo e o controle das doações, foi 
criado em 2016 o Núcleo da Triagem. Todo o tipo 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 encaminhadas 
aos núcleos de Recreação, Assistência à Família e 
Brechó. Em 2018, o ICI recebeu 82.075 itens. Foram 
triados e encaminhados ao NAP 10.148 brinquedos e 
confeccionados pela equipe da costura 252 peças de 
roupas, cobertores e lençóis. 

TriagemTriagemTriagem

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

84.000 82.075

70.986

20182017

Quantidade de ítens recebidos

Horas - Capacitações com voluntários

"Meu professor de fotografia, Germano, 
me trouxe ao ICI para fotografar a 
Corrida pela Vida. No Caminho do Gol, na 
Copa do Mundo, o Marcelo me ajudou a 
vestir pela primeira vez o leãozinho. A 
Maria guiou meus primeiros passos na 
recreação. A cada momento, em minha 
trajetória na vida e no ICI, eu tenho 
aprendido e confirmado que sempre 
somos conduzidos por bons professores e 

que, de mãos dadas, é muito mais fácil - e mais divertido. Os 
voluntários me fazem acreditar na humanidade e num futuro 
com mais amor. Juntos podemos construir coisas muito boas."

Diego Neves
Voluntário ICI
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Comunicação
- Transparência
- Serviços ICI
- Prestação de contas
- Conversar com públicos
(stakeholders)

Ações
- Parcerias
- Eventos

Relacionamento 
imprensa
- Influenciadores

O setor de Desenvolvimento Institucional contempla as áreas de COMUNICAÇÃO, MARKETING, MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL, PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E RELACIONAMENTO da instituição. De forma integrada o setor tem por 
objetivo divulgar as diversas ações, consolidar a marca, prospectar e fidelizar parcerias. O DI também trabalha em 
conjunto com RH para melhorias e estratégias na comunicação interna. A equipe atualmente é composta por 6 
profissionais da área de Relações Públicas e Publicidade.

Desenvolvimento InstitucionalDesenvolvimento InstitucionalDesenvolvimento Institucional

Marketing
- Ações de engajamento
- Publicidade

Eventos
- Experiências
- Doadores | Captação
- Mobilização
- Internos NAP
- Apoio RH

Ferramentas 
Com. Externa
- Redes Sociais
- EMM
- Material gráfico
- Site
- Assinatura de e-mail
- Informativo semestral

Ferramentas 
Com. Interna
- WorkPlace
- Plano de Fundo PC
- E-mail Com. Interna
- Grupo FB
- Acrílicos
- Grupo Whats

Projetos 
Captação | PJ
- Leis de Incentivo
(Pronon | FunCriança)
- Editais

Comunicação
Interna
- DI | RH
- Voluntariado
- Funcionários
- Parceiros Hospitais
- Diretoria
- Conselho Deliberativo
- Parceiros específicos
- Doadores
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Agências parceirasAgências parceirasAgências parceiras

Eduarda Streb ComunicaçãoEduarda Streb ComunicaçãoEduarda Streb Comunicação

Buscando a excelência na entrega de ações, 

eventos e projetos o setor conta com a parceria de 

duas agências:

Parceria iniciada 

em junho de 2018 na 

qual fortalece nossa relação com mídia em diferentes 

canais de comunicação (assessoria de comunicação). 

Desde o inicio da parceria calculamos um total de 276 

inserções e um valor estimado de R$ 7.742.004,70 em 

inserções que com o apoio da assessoria e de parcei-

ros de diversos canais de comunicação economiza-

mos.

“É gratificante fazer 
p a r t e  d e s t e  t i m e  q u e 
defende uma causa tão 
n o b r e  e  c o m  t a m a n h a 
paixão. Somar esforços, se 
envolver e colher resultados 
que vão além de uma página 
no jornal. A comunicação do 
ICI depende de cada um de 
nós. E assim como foi escrita 
a história da Instituição, 
tijolinho a tijolinho, há 
quase um ano estamos construindo um trabalho 
que nos enche de orgulho e satisfação”

Eduarda Streb
Eduarda Streb Comunicação
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Somos referência em assistência.
Somos pesquisa científica e ensino.
Somos mobilização para nocautear
um adversário forte, mas não invencível.

Agência BistrôAgência BistrôAgência Bistrô
Parceira do ICI desde agosto 

de 2017, a agência Bistrô iniciou 

os trabalhos com o planejamento 

e a criação da nova campanha institucional que foi 

lançada em 2018 e permanece sendo atual: Somos a 

luta contra o câncer infantojuvenil. O trabalho em 

conjunto com a equipe de DI do ICI, traz sempre 

novidades e conceitos que fazem dos eventos grande 

sucesso.  No ano de 2018 as horas doadas ao ICI 

representam uma economia de R$ 78.000,00.

“A  Bi s t r ô  s e  o r g u l h a 
muito em fazer parte, mais 
um ano, da construção da 
m a r c a  d o  I n s t i t u t o  d o 
Câncer Infantil. Toda nossa 
equipe cria,  com muito 
carinho, as campanhas do 
ICI. A cada ano que passa, a 
gente acompanha esse lindo 
trabalho que é realizado por 
pessoas engajadas para 
crianças e seus familiares 
que precisam desse suporte. É um sentimento muito 
bom fazer parte dessa história e ajudar na constru-
ção da narrativa do nosso Leão Coragem.”

Fernanda Aldabe
Agência Bistrô
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Redes SociaisRedes SociaisRedes Sociais Site e MailingSite e MailingSite e Mailing

Comunicação InternaComunicação InternaComunicação Interna

Números até o fechamento deste relatório:

 Os perfis nas redes Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube Linkedin tem sido importantes canais para 

relacionamento e comunicação com a comunidade. 

As redes sociais possibilitam que o ICI leve a causa 

para diferentes localidades, além de serem fontes de 

informação, novidades, divulgação e canais de 

contato com o público.

Estas duas ferramentas possibilitam um plus em 

nosso acesso aos públicos que queremos atingir. 

Nosso site (www.ici.ong), ainda em transição para um 

portal, tem por objetivo informar nossos serviços e 

facilitar a procura da sociedade sobre o que fazemos 

na instituição. 

Nosso mailing conta atualmente com 158.813 e-

mails cadastrados, o que facilita a divulgação de 

eventos e projetos daqueles que procuram saber 

constantemente sobre nossas ações. 

Além de trabalhar a comunicação com o público 

externo, a instituição procura estar sempre alinhada 

com o público interno através da realização de ações 

e utilização de diferentes canais que mantenham 

colaboradores, voluntários, diretores e conselheiros 

sempre informados e atualizados. Trabalhando em 

conjunto com a área de Recursos Humanos do ICI e 

com a agência de Endomarketing Inóss, o Núcleo de 

Desenvolvimento Institucional é responsável pela 

produção de conteúdo, materiais e gerenciamento 

dos canais de comunicação.

Ferramentas de comunicação interna: Intranet, 

Workplace, acrílicos em pontos estratégicos da 

Instituição, e-mails informativos, grupos em redes 

sociais.

 Facebook: 91.806 curtidas

Instagram: 8.010 seguidores
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Mobilização SocialMobilização SocialMobilização Social
Eventos e Ações organizados pela instituição com 

objetivo de engajar ainda mais a sociedade em prol da 

causa:

Todo último sábado do mês (de março à novembro), 

temos o brechó aberto à comunidade, na Sede do ICI.

Portas Abertas e Brechó Portas Abertas e Brechó 
Vista essa CausaVista essa Causa
Portas Abertas e Brechó 
Vista essa Causa

Brechó Mensal ICI Brechó Mensal ICI Brechó Mensal ICI 

Bazar da Coragem Bazar da Coragem Bazar da Coragem 
Dia das Mães | SogipaDia das Mães | SogipaDia das Mães | Sogipa

Natal | Sociedade LibanesaNatal | Sociedade LibanesaNatal | Sociedade Libanesa
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Jantar AnualJantar AnualJantar Anual

McDia FelizMcDia FelizMcDia Feliz

Corrida pela Vida Porto Alegre Corrida pela Vida Porto Alegre Corrida pela Vida Porto Alegre 

Em mais um ano de parceria com o Instituto 

Ronald McDonald, a campanha foi um sucesso, 

reunindo mais de 200 voluntários e captando recur-

sos para o projeto de Ambientação e Humanização da 

Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança 

Conceição. No total a ação arrecadou R$ 342.391,29 
em vendas de tíquetes antecipados, no dia e venda de 

p r o d u t o s 

instituciona-

is, nomeados 

McProdutos.

Os patrocinadores deste evento foram:

A 25ª edição da Corrida pela Vida Porto Alegre 

aconteceu em novo local: Jockey Club. A parceria 

abrilhantou ainda mais o evento que contou com 

1.100 corredores e aproximadamente 4 mil caminhan-

tes, em mobilização a causa. Em 2018 o ICI inscreveu 

15 mil pessoas, através da camiseta antecipada.
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Lançamento: Outback

O ICI também esteve presente no interior do 

estado, confira as cidades que ajudam a promover a 

causa mobilizando a comunidade em caminhadas:

Corrida pela Vida Interior Corrida pela Vida Interior Corrida pela Vida Interior 

GramadoGramadoGramado

Encruzilhada do SulEncruzilhada do SulEncruzilhada do Sul

Bento GonçalvesBento GonçalvesBento Gonçalves

EstrelaEstrelaEstrela

OsórioOsórioOsório
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Leilão da Coragem Leilão da Coragem Leilão da Coragem 

Almoço CampeiroAlmoço CampeiroAlmoço Campeiro

Dia de DoarDia de DoarDia de Doar

Loja de Natal ICI no Shopping Loja de Natal ICI no Shopping 
TotalTotal
Loja de Natal ICI no Shopping 
Total

Festa de Confraternização de Festa de Confraternização de 
Voluntariado Voluntariado 
Festa de Confraternização de 
Voluntariado 

Através de doação de itens de jogadores da 

Seleção Brasileira de jogadores da dupla GreNal e de 

outros clubes do Brasil, o ICI promoveu juntamente 

com a PESTANA LEILÕES seu Leilão da Coragem e 

arrecadou aproximadamente R$ 23.000,00.
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* Boleto Setembro Dourado

* Evento Pedal Pela Vida

Apoio:

* Parceria com Governo do Estado, institucionali-
zando o mês de combate ao Câncer Infantojuvenil 

Natal da Coragem Natal da Coragem Natal da Coragem 

Setembro DouradoSetembro DouradoSetembro Dourado
O mês de conscientização do câncer infantojuvenil 

mais um ano contou com diversas ações de mobiliza-

ção, confirma algumas:

* 15 Anos Dourados (em parceria com Dionathan 
Santos)

* Cards de conscientização redes sociais
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Faders

Expointer

Fase
Banner - Tribunal 

de Contas do Estado

Ministério Público

Palácio Piratini

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO
DO CÂNCER INFANTOJUVENIL

Acesse  e saiba mais.reparenodetalhe.comreparenodetalhe.comAcesse  e saiba mais.reparenodetalhe.com

#SetembroDourado #RepareNoDetalhe 
(51) 3331-8704 | ici@ici.ong | www.ici.ong

ProjetosProjetosProjetos
FuncriançaFuncriançaFuncriança

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Funcriança) tem por objetivo financiar 

programas e projetos de promoção e defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes. A responsabilida-

de sobre o Fundo é da Secretaria Municipal de 

Governança Local (SMGL). Toda verba destinada ao 

Funcriança é integralmente investida nas entidades 

cadastradas, a partir da aprovação de projetos 

e n c a m i n h a d o s  p e l a s  m e s m a s  a o  Co n s e l h o . 

Projeto Núcleo de Apoio ao Paciente: O projeto visa 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familia-

res assistidos pelo ICI, possibilitando atendimentos 

fundamentais para a continuidade do tratamento 

nas áreas nutricionais, pedagógicas, assistenciais, 

odontológicas, entre outras áreas das equipes 

m u l t i p r ofi s s i o n a i s .  D a t a  d e  e n c e r r a m e n t o : 

31/12/2018.

 Atualmente, o ICI tem dois projetos em andamento. 

Em 2018, além de doações da comunidade, diversas 

empresas aportaram através de incentivos fiscais.

Projeto Manutenção e Qualificação: O projeto de 

Manutenção e a Qualificação do atendimento 

prestado pelo Instituto do Câncer Infantil tem como 

objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes e 

seus familiares assistidos, possibilitando auxílios 

fundamentais para a continuidade do tratamento. 

Data de encerramento: 31/12/2019.

Empresas Apoiadoras – 2018:

Banco de Lage Landen Brasil S/A DLL 
Banrisul
Compart 
EPCOS do Brasil
Inbetta
Jackwal
Marcher
Sabemi
TFL do Brasil
Visa
Zaffari
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Regispel - Cupom SocialRegispel - Cupom SocialRegispel - Cupom Social

VisaVisaVisa

SatisfeitoSatisfeitoSatisfeito

Criança EsperançaCriança EsperançaCriança Esperança

Em 2018 foram destinados R$ 6.094,40 para o ICI.

Neste projeto coordenado e idealizado pela 

empresa REGISPEL de SP,  um percentual da venda de 

bobinas fiscais é destinado ao ICI. Os cupons, 

utilizados em caixas de atendimento de supermerca-

dos e setor varejista, trazem ainda informações sobre 

o Instituto no verso. 

Em 2018 fechamos uma parceria com a VISA, 

fazemos parte das 15 instituições do Brasil que 

participam do VISA CAUSAS onde o cliente VISA pode 

escolher uma instituição e 

d e s t i n a r  0 , 0 1  d a  s u a 

transação débito/crédito. 

Em 2018 o total arrecada-

do com a campanha foi de 

R$ 120.000,00.

O Projeto Satisfeito, do Instituto Alana, é um 
movimento nacional de conscientização contra o 
desperdício de alimentos e combate à desnutrição. 
Por meio de estabelecimentos e restaurantes parcei-
ros, mensalmente o Satisfeito arrecada recursos em 
benefício de diversas instituições. No RS, o ICI é uma 
das entidades participantes e, através do projeto, 
oferece apoio nutricional e assistência aos pacientes 
em tratamento oncológico. No último ano, R$ 4.611,00 
foram destinados ao Instituto.

Em 2018, o ICI foi uma das 90 instituições no país 
selecionadas no programa Criança Esperança. O 
Instituto obteve a aprovação do projeto “Coragem 
para Sonhar”, com foco de atuação na área da 
educação e desenvolvimento integral dos pacientes 
em tratamento oncológico. Para divulgar a partici-
pação da instituição, a jornalista Gloria Maria, 
escolhida como mobilizadora da instituição, visitou a 
Sede e interagiu com pacientes e familiares.

O objetivo é oferecer um ambiente planejado e 
equipado para o desenvolvimento das crianças que 
não podem frequentar a educação infantil em função 
do tratamento da doença. As atividades desenvolvi-
das com o projeto são: prática e aulas de informática, 
atividades físicas, desportos e lazer, hora do conto, 
caixa de linguagem, aulas de inglês, passeios cultura-
is, feira cultural de artes, oficinas de nutrição, 
alimentação saudável e práticas de higiene bucal e 
musicalização.
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Tampinha SolidáriaTampinha SolidáriaTampinha Solidária

Selo da CoragemSelo da CoragemSelo da Coragem
Boleto SolidárioBoleto SolidárioBoleto Solidário

DáliaDáliaDália

PanvelPanvelPanvel

Em sua terceira edição, a campanha foi novamen-

te um sucesso contou com o apoio de muitas escolas, 

empresas e parceiros. Foram cerca de 20 toneladas de 

tampinhas arrecadadas, vendidas em unidades de 

reciclagem, totalizando R$ 19.700,00. O valor foi 

revertido para o Núcleo de Atenção ao Paciente. Em 

2019, a campanha continua, buscando engajar ainda 

mais a comunidade para superar os números do 

último ano.

Lançada em 2016, a campanha "Tampinha 

Solidária", Rotary Club de Gravataí Parque dos Anjos, 

vem mobilizando a comunidade na arrecadação de 

tampas plásticas em prol do ICI.

O selo é uma certificação que as empresas podem 
incluir em seus produtos. Quando sinalizados com o 
selo, parte da venda destes produtos é destinada ao 
ICI, com percentual definido pela empresa. O projeto 
que já tem 3 anos conta com dois grandes parceiros:

Outra importante fonte de recursos em 2018 foi o 

Boleto Solidário. Através de boletos encartados em 

jornais parceiros da instituição, a comunidade se 

mobilizou e doou em 2018 o total de R$ 192.674,15. 

Foram parceiros para esta ação: Zero Hora, Diário 

Gaúcho, Jornal do Comércio e Concepa.

Através do projeto Criança Dália, parte do valor do 
Leite é revertido para o ICI. Em 2018 o valor doado foi 
de R$ R$ 189.067,50. 
Além do selo, a Dália 
doa 600 litros/mês de 
l e i t a  p a r a  a  c e s t a 
básica das famílias 
assistidas pelo ICI.

A Panvel é parceira através do selo nas fraldas 
Baby Club de marca própria. Em 2018 o total de 
doação através do projeto foi de R$ 18.957,00, além de 
fraldas para compor a 
c e s t a  b á s i c a  d a s 
famílias.
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Ações, Campanhas e Ações, Campanhas e 
Eventos em parceriaEventos em parceria
Ações, Campanhas e 
Eventos em parceria
* Tacobol Lebes

* 1ª Feijoada à Moda Leão - Rotary Clube de Capão 
da Canoa

* Rock Solidário

* Bazar Solidário Mmartan

* Troca Solidária: 
   Volta às aulas, 
   Páscoa e 
  Material de Higiene

* Calendário Impresul em beneficio ao ICI 

* RH Fora da Caixa- Pemse

* Parque Terra Magica Florybal - Edição Dia das Mães 
e Dia dos Pais

* Seu jeans usado vale R$ 100,00 - COLCCI

* Dia do Bagual Solidário – Pampa Burguer
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* Parceria OrthoMundi

* Cabelaço

* Encontro Multiprofissional em parceria com ONG
 Amada Helena

* Mind Talks

* Ações comunidade de Carlos Barbosa 

* Assado do Bem – Núcleo de Jovens Criadores 

* Oca de Savóia - Ajudar nunca foi tão gostoso

* Pingente ICI - Dona Lua

* Chá Solidário - Lions Clube Erechim Imigrantes

 

A Dona Lua Joias em parceria com o ICI, 
desenvolveu estes lindos pingentes (do Leão da 
Coragem e o laço dourado), folheados a ouro 18K. 
Todo lucro das vendas, é revertido para a instituição. 

* Storytelling com James McSill

* Bunny Baby Store - Infância + Colorida 

O livro é um relato onde a autora narra a rotina de 
sua família durante o tratamento contra o câncer de 
seu filho Renato, o Tato. Inicialmente pensado como 
um diário para preservar as memórias dessa época de 
luta, o diário transformou-se na primeira edição do 
Três Céus após o falecimento do Tato, e toda a renda 
obtida com a venda do livro foi doada ao Instituto do 
Câncer Infantil.

* Livro Três Céus – parceria Taiane Bonorino e Editora 
Verbo
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ReconhecimentosReconhecimentosReconhecimentos
Melhores OngsMelhores OngsMelhores Ongs

Isabel e Antoninho 
Comin

Embaixadores Carlos
Barbosa

Fernanda Lima
Embaixadora Nacional

Fernanda Stümer
Embaixadora Gramado

Ilton Muller
Embaixador Gramado

Renata Sandrin
Embaixadora Bento 

Gonçalves

Simone Prestes
Embaixadora Canoas

Cristiane Silva
Embaixadora Regional

Aldenise Balvedi
Embaixadora Erechim

Breno Avila
Embaixador Gravataí

Dilamar do Amaral
Embaixador Dois Irmãos

Cristiane Freda
Embaixadora Encruzilhada 

do Sul

O embaixador tem responsabilidade de ser um constante representante da instituição, buscando parcerias e 
engajar mais pessoas à c ausa do câncer infantojuvenil. Conheça nossos embaixadores:

O ICI, pelo segundo ano, recebeu o prêmio Melhores ONGS, estando entre as 100 melhores. O 
prêmio, é uma iniciativa do Instituto Doar e Rede Filantropia e foi criado para valorizar as 
organizações filantrópicas que se destacam pelo trabalho em prol da sociedade com boas 
práticas de gestão e transparência. Com esse trabalho, o Instituto Doar e a Rede Filantropia 
estimulam a melhoria contínua da gestão das entidades e criam espaços de visibilidade para 
ONGs encontrarem mais doadores.    

Em 2018, o ICI foi vencedor do Prêmio Enats de Boas Práticas de Gestão no 3º Setor 2018, na 
categoria Organizações de Médio Porte, por sua excelência em transparência.    

EnatsEnatsEnats

EmbaixadoresEmbaixadoresEmbaixadores
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A Sustentabilidade Financeira do Instituto provem do engaja-

mento de pessoas físicas e jurídicas que contribuem através de 

uma "Plataforma de Engajamento" que apresenta diversas 

formas de doações. Em razão disso, o ICI desenvolve diversas 

estratégias para captar recursos e garantir a perenidade da 

Instituição com uma gestão eficiente e eficaz, buscando 

assegurar a saúde da criança e adolescente com câncer.
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Sustentabilidade FinanceiraSustentabilidade FinanceiraSustentabilidade Financeira

Central de DoaçõesCentral de DoaçõesCentral de Doações

45%

18%

20%

5%
3%

3% 5%
Central de Doações

Eventos e Projetos Diversos

Funcriança - Incentivos Fiscais

Pessoa Física

Pessoa Juridica

Outras Receitas Eventuais

Campanha McDia Feliz

Recursos Captados

Campanhas divulgadas pela Central de Doações 
em 2018:

* Mc Dia Feliz

Implantada em 2008, a Central de Doações tem 
como principal objetivo apresentar o Instituto do 
Câncer Infantil e seus projetos à comunidade, buscan-
do apoio à causa para transformá-los em realidade. 
Atualmente, a Central de Doações está alocada no 
Centro Integrado de Apoio e tem em média 25 opera-
dores.

* Campanha de Páscoa

* Corrida pela Vida
* Natal da Coragem

Nosso objetivo em 2019 é aumentar a abrangência 
de captação de recursos na região metropolitana e no 
interior do Estado, principalmente nas cidades dos 
Embaixadores do ICI, com a finalidade de engajar 
novos doadores e parceiros para a causa.

Perspectiva de CrescimentoPerspectiva de CrescimentoPerspectiva de Crescimento

10.963Doadores ativos

Doadores novos

Valor médio das doações

Valor arrecadado (anual) 

841
R$ 34,00

R$ 3.150.510,61
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 
OpiniãoOpiniãoOpinião

Base para opiniãoBase para opiniãoBase para opinião

Responsabilidades da administração e da Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis  governança pelas demonstrações contábeis  
Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis  

Examinamos as demonstrações contábeis do 
INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das muta-
ções do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis, aplicáveis às entida-
des 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 2018, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem 
finalidade de lucros.  

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. 

ÊnfaseÊnfaseÊnfase
Conforme Nota Explicativa nº 18 às demonstra-

ções contábeis, contém citação de que o Instituto do 
Câncer Infantil está em busca da renovação do CEBAS 
através do processo Nº 71000.125643/201417, que 
trata do pleno gozo da imunidade tributária em 
relação aos impostos federais, estaduais e municipa-
is, nos termos do Artigo nº 150 da Constituição 
Federal. Nossa opinião não contém ressalva relacio-
nada a esse assunto.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. 

A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros 
e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábe-
is.   
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Responsabilidades do auditor pela auditoria Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis  das demonstrações contábeis  
Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis  

Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:  

Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia 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 perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis. 

* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. 

* Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da 

* Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábe-
is e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. 

* Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. 

* Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuida-
de operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condi-
ções futuras podem levar a Entidade a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Entidade. 

Ronei Xavier Janovik
Contador - CRCRS nº 40.743

Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S
CRCRS nº 006706/0 | CVM 12.360

Porto Alegre, RS, 22 de março de 2019.
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro   

(Valores expressos em reais um) 

      
A T I V O 

      

 Notas  2018  2017 

      
CIRCULANTE      

Caixa e Equivalentes de Caixa 4  83.481  153.830 

Aplicações Financeiras 5  6.968.980  6.065.278 

Estoques 6  167.371  160.707 

Outros Créditos   79.801  136.436 

Despesas Antecipadas   5.740  5.062 

   7.305.373  6.521.313 

      

      
NÃO CIRCULANTE      

   Realizável a Longo Prazo      
     Depósitos Judiciais 7  19.359  8.000 

     Créditos Sindicato de Transportes Rodoviários 8  121.534  124.000 

   Imobilizado 9  10.770.783  10.804.717 

   Intangível 10  1.028  1.028 

   10.912.704  10.937.745 

      
TOTAL DO ATIVO     18.218.077     17.459.058  

      

      

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

 

AtivoAtivoAtivo
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PassivoPassivoPassivo
      

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro   
(Valores expressos em reais um) 

      
P A S S I V O 

       

 Notas  2018  2017 

      
CIRCULANTE      

Contas a Pagar 11                82.954                 39.688  

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais                248.623                300.625  

Obrigações Tributárias                 14.882                 36.465  

Provisões Trabalhistas 12                49.948                   7.825  

Subvenção Convênio MC Dia Feliz 13a               680.249                700.212  

Subvenção Pronon 13b            2.937.050             3.482.142  

Subvenção Projeto IRM - Diagnós�co Precoce 13c                       -                   85.726  

Subvenção CMDCA - Funcriança 13d                  2.766                   3.651  

          4.016.472          4.656.334  

      

      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO      

Patrimônio Social 14          11.703.688             6.509.835  

Ajuste de Avaliação Patrimonial             1.065.520             1.099.036  

Superávit (Déficit) Acumulados             1.432.397             5.193.853  

        14.201.605        12.802.724  

      
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO         18.218.077        17.459.058  

      

      

      
As notas explica�vas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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DemonstraçãoDemonstração
do Superávitdo Superávit
Demonstração
do Superávit

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

Notas 2018 2017

RECEITAS SOCIAIS
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA

    

Mercadorias

   

1.264.550

  

1.093.285
Moeda Corrente

   

350.086

  

633.181

  

1.614.636

  

1.726.466
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA

     

Mercadorias

   

61.232

  

200.712
Moeda Corrente

   

148.733

  

150.444
Moeda Estrangeira

   

81.563

  

60.403

  

291.528

  

411.559
CENTRAL DE DOAÇÕES

     

Moeda Corrente 

   

3.150.511

  

2.828.042

  

3.150.511

  

2.828.042
RECEITAS COM EVENTOS E PROJETOS

     

Programa Nota Fiscal Gaúcha

 

15

  

56.000

  

38.000
Eventos e Projetos diversos

   

1.186.522

  

1.079.704
  

1.242.522

  

1.117.704
RECEITAS C/VOLUNTARIADO

     

Receitas c/Voluntariado

   
2.260.366

  
2.422.660  

2.260.366

  
2.422.660

OUTRAS RECEITAS
     

Receitas com Projetos -
 

Subvenção 
 

16
  2.244.092

  2.043.551
Outras Receitas    330.630   151.703
Subvenção Projeto Aquisição Veículo 17   68.985   -

  
2.643.707   

2.195.254
    

RECEITA -
 

CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO DE 
APOIO

      Subvenção Mc Dia Feliz -

 
Projeto Construção

 
17

  

295.915

  

4.738.734

  

295.915

  

4.738.734

TOTAL DE RECEITAS

   

11.499.186

  

15.440.419

     
DESPESAS 

      

Bene�cios

 

Assistenciais

 

19

  

-

  

(1.405.442)
Centro Integrado de Apoio -

 

Casa Dia

 

19

  

(1.626.463)

  

(1.381.653)
Depreciação e Amor�zação

 

19

  

(459.699)

  

(543.149)
Despesas c/Voluntariado

   

(2.260.366)

  

(2.422.660)
Despesas Tributárias

   

(18.434)

  

(19.654)
Eventos Diversos -

 

Captação de Recursos

   

(1.102.540)

  

(1.078.000)
Núcleo de Atenção ao Paciente 

 

19

  

(2.064.812)

  

(894.867)
Outros Projetos 

   

(51.773)

  

(610.355)
Projeto Captação -

 

Central de Doações

   

(1.127.804)

  

(1.094.180)
Projetos de Pesquisas Cien�ficas

 

19

  

(1.309.409)

  

(759.259)

  

(10.021.300)

  

(10.209.219)

TOTAL DE DESPESAS

   

(10.021.300)

  

(10.209.219)

    

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (79.005) (70.863)

Despesas Financeiras (274.836) (273.066)
Receitas Financeiras 195.831 202.203

Superávit do Exercício 1.398.881 5.160.337

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



           
 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 31 de dezembro de 2016   5.768.513  1.132.552  741.322  7.642.387 

         
 Transferência para o Patrimônio Social   741.322  -  (741.322)  - 

         
 Realização Custo Atribuído-Depreciação   -  (33.516)  33.516  - 

         
 Superávit do Exercício    -  -  5.160.337  5.160.337 

             

 Saldos em 31 de dezembro de 2017   6.509.835  1.099.036  5.193.853  12.802.724 

         
 Transferência para o Patrimôn io Social   5.193.853  -  (5.193.853)  - 

         
 Realização Custo Atribuído-Depreciação   -  (33.516)  33.516  - 

         
 Superávit do Exercício    -  -  1.398.881  1.398.881 

         
 Saldos em 31 de dezembro de 2018   11.703.688  1.065.520  1.432.397  14.201.605 
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Demonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstração das Mutações do Patrimônio LíquidoDemonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
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DemonstraçãoDemonstração
do Fluxo dedo Fluxo de
CaixaCaixa

Demonstração
do Fluxo de
Caixa

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro  

(Valores expressos em reais um)

Método Indireto

2018 2017

    

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

     

Superávit do Exercício

  

1.398.881

  

5.160.337

    

Ajustes por:

     

Depreciação e Amor�zação

  

459.699

  

543.149

Baixa do Imobilizado

  

8

  

14.996

Realização da Subvenção Convênio MC Dia Feliz 

  

(364.900)

  

(4.738.734)

Geração Bruta (Consumo) de Caixa

  

1.493.688

  

979.748
    

Variação em A�vos e Passivos

     

(Aumento) Redução em Estoques

  
(6.664)

  
(14.933)

(Aumento) Redução em CMDCA -

 
Funcriança

  
-

  
74.564

(Aumento) Redução em Outros Créditos
  

56.635
  

(83.480)

(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas
  (678)

  (5.062)

(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais  (11.359)   (1.858)

(Aumento) Redução em Créditos Sindicato de Transportes Rodov iários   2.466   (136.000)

Aumento (Redução) em Contas a Pagar  
43.266   

18.085

Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e
 

Encargos
 

Sociais
  

(52.002)
  

40.593

Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias
  

(21.583)
  
3.679

Aumento (Redução) em Provisões Trabalhistas

  

42.123

  

708

Aumento (Redução) em Subvenções Convênio MC Dia Feliz 

  

344.937

  

433.883

Aumento (Redução) em Subvenção Pronon/Pronas/PCD

  

(545.092)

  

1.109.008

Aumento (Redução) em Subvenção Projeto IRM Diagnós�co Precoce

  

(85.726)

  

75.909

Aumento (Redução) em Subvenção CMDCA -

 

Funcriança

  

(885)

  

(535.654)

Caixa Proveniente das Operações

  

(234.562)

  

979.442

    

Caixa Líquido Proveniente

 

das (Aplicado nas) A�vidades Operacionais

  

1.259.126

  

1.959.190

    

Fluxo de Caixa das A�vidades de Inves�mento

     

Aquisição de A�vo Imobilizado

  

(425.773)

  

(622.610)

Caixa Líquido Usado nas A�vidades de Inves�mento

  

(425.773)

  

(622.610)

    

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de caixa

  

833.353

  

1.336.580

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 6.219.108 4.882.528

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 7.052.461 6.219.108

As notas explica�vas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Objetivos Sociais  1. Objetivos Sociais  1. Objetivos Sociais  

2. Base de preparação e apresentação das 2. Base de preparação e apresentação das 
demonstrações contábeis  demonstrações contábeis  
2. Base de preparação e apresentação das 
demonstrações contábeis  

Criado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil é 

uma organização sem fins lucrativos que atua para 

aumentar as chances de cura do câncer infantojuve-

nil. Referência na assistência de crianças e adoles-

centes com câncer, proporciona todo o auxílio 

necessário para a continuidade do tratamento. 

Através do ICI, os pacientes contam com apoio 

pedagógico, psicológico, nutricional, odontológico, 

de medicamentos e exames especiais. Suas famílias 

também recebem apoio assistencial com auxílios de 

vestuário, calçados e alimentos.  O ICI também 

desenvolve projetos de Pesquisas Científicas 

dedicados ao avanço de novos tratamentos para o 

câncer infantojuvenil. 

Sua missão é assistir crianças e adolescentes com 

câncer, proporcionando assistência por equipe 

multidisciplinar, visando aumentar os índices de cura 

e qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.  

 O Instituto foi declarado de Utilidade Pública no 

âmbito federal, estadual e municipal, gozando dos 

benefícios de imunidade fiscal para fins de alguns 

tributos. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas e 

estão sendo apresentadas em conformidade com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil e com obser-

vância às disposições contidas na legislação societá-

ria brasileira e nos pronunciamentos, orientações e 

interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de  

Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que tratam 

da aplicabilidade da legislação específica das 

entidades sem fins lucrativos, conforme Resolução 

CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002.  

 As demonstrações contábeis são apresentadas em 

Real, que é a moeda funcional da entidade, e foram 

preparadas com base no custo histórico, exceto 

quando indicado de outra forma. 

Em 22 de março de 2019, a administração da 

entidade autorizou a emissão das demonstrações 

contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 

2018.

3. Principais práticas contábeis 3. Principais práticas contábeis 3. Principais práticas contábeis 

(b) As doações para investimento e imobilizações 

são contabilizadas como receitas quando do seu 

efetivo recebimento e transferidas ao patrimônio 

social por ocasião da aprovação na assembleia. 

(c) As demais receitas e despesas são apropria-

das pelo regime de competência. 

(e) Os ativos e passivos monetários são ajusta-

dos pelo seu valor presente quando o efeito é conside-

rado relevante em relação às demonstrações contá-

beis tomadas em conjunto.  

(f) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo 

(d) Os ativos circulantes são apresentados ao 

valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 

rendimentos auferidos. 

(a) As receitas de doações e campanhas para 

custeio são contabilizadas por ocasião de seu efetivo 

recebimento. 



 (g) Os passivos circulantes são demonstrados 

pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos 

incorridos. 

histórico de aquisição, deduzido das depreciações 

acumuladas, pelo método linear, que resulta em 

despesa constante, durante a vida útil econômica dos 

bens, às taxas mencionadas na Nota 9. 
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6. Estoques 6. Estoques 6. Estoques 

7. Depósitos Judiciais 7. Depósitos Judiciais 7. Depósitos Judiciais 4. Caixa e Equivalentes de Caixa 4. Caixa e Equivalentes de Caixa 4. Caixa e Equivalentes de Caixa 
Descrição

Caixa
Bancos conta Movimento 
Bancos conta Movimento - Doações Condicionais 
Total

 

 
 

 

 

 

 
2018

  

           
1.174 

 

         79.230  

           3.077  
83.481 

2017  
 

1.174  

149.433  
3.223 

 153.830 

5. Aplicações Financeiras 5. Aplicações Financeiras 5. Aplicações Financeiras 
Descrição

Banrisul S.A.
 

Banco do Brasil S.A. 

CEF

Itaú

Unicred
 

Santan der
 

Total

2018 2017    
 

 
205

  
46.971

       6.742.897  
 

5.788.348

       8.817  
 

    16.271

                               -     
 

    15.622

 1.000
 

 
              

-

 216.061
   

198.066

 6.968.980
 

6.065.278

Os recursos financeiros disponíveis são mantidos 

em aplicações financeiras, p a instituições financei- 

ras oficiais, visando à manutenção do poder 

aquisitivo dos recursos financeiros temporariamente 

não utilizados. As aplicações em fundos de investi-

mentos, estão sujeitas as taxas de juros que variam de 

0,33% a 0,54% a.m. (Em 2017 – 0,40% a 1,07% a.m.). 

Os saldos de R$167.371 em 2018 (em 2017, 

R$160.707), referem-se a roupas, calçados e alimen-

tos recebidos em doação, distribuídos quando 

necessário aos familiares das crianças assistidas pelo 

Instituto do Câncer Infantil. 

O saldo de R$19.359 em 2018 (em 2017, R$8.000), 

refere-se a bloqueio judicial, devido a ações traba-

lhistas movidas contra a Instituição.  

8. Créditos Sindicato de Transportes 8. Créditos Sindicato de Transportes 
Rodoviários Rodoviários 
8. Créditos Sindicato de Transportes 
Rodoviários 

Em 2017, foi registrado o direito a receber de 

R$136.000. No exercício de 2018, foi destinado ao ICI o 

valor de R$130.000, devido ao fechamento do 

Hospital Parque Belém. Desde 2017, foi recebido o 

montante de R$36.000, sendo que em 2018 o valor de 

R$22.000. Sobre os saldos a receber não há previsão 

de atualização monetária e de juros. 

Recurso referente a multa aplicada pelo Tribunal 

Regional do Trabalho - TRT ao Sindicato dos 

Trabalhadores do Transporte Rodoviário. O Instituto 

do Câncer Infantil foi beneficiado a receber 150 

parcelas.  

Em 2018, foi reconhecido o AVP – Ajuste a Valor 

Presente, utilizando-se a taxa Selic de 6,5% a.a. 
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9. Imobilizado9. Imobilizado9. Imobilizado

Em 2010, a diretoria contratou a empresa Factum Brasil Consultoria, Avaliações, Patrimonial e Econômica para 

avaliar as possíveis mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências de que 

seus ativos corpóreos utilizados em suas operações são recuperáveis perante seu desempenho operacional e finance-

iro. A empresa em pauta, tendo como base as informações contidas na NBC TG nº 27 – Ativo Imobilizado, concluiu que 

até a data do balanço patrimonial existiam valores constantes do ativo imobilizado defasados em relação aos 

valores de mercado e em relação à expectativa do prazo de geração de benefícios econômicos.  

Em consonância ao artigo 183 da lei 11.638 de 28/12/2007, e a NBC TG nº 001-Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos, os itens do ativo 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.  

Com base nesse laudo técnico de avaliação, os valores relativos aos bens imóveis constantes do ativo imobilizado 

foram atualizados conforme mapa de movimentação: 

 

IMÓVEIS  
Valor 
Laudo  

Realização  Total  
Valor 

Contábil  
Depreciação 

Líquido 
Contábil 

Mais Valia Depreciação 
Saldo 

31/12/2018 
Prédios  1.298.000  (589.955)  708.045  1.149.386  (1.057.088) 92.298 837.898 (301.643) 536.255 

Terrenos  1.075.000  (64.285)  1.010.715  481.450  - 481.450 529.265 - 529.265 

Total  2.373.000  (654.240)  1.718.760  1.630.836  (1.057.088) 573.748 1.367.163 (301.643) 1.065.520 

  

Patrimônio Líquido  R$ Realização Saldo 
31/12/2018 

Ajuste de  Avaliação Patrimonial -  NBC TG 27 1.099.036 (33.516) 1.065.520 
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IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO
Taxa de 

Depreciação 
% a.a.

Custo
Depreciação 
Acumulada

Residual Adições Baixas
Transferências 

(+)
Transferências 

(-)
Depreciações Custo

Depreciação 
Acumulada

Residual

Benfeitorias – HCPA 4% - - - 2.353 - - - (23) 2.353 (23) 2.330

Benfeitorias - Projeto Construção - IRM

   

4%

  

189.891

 

(1.633)

 

188.258

  

9.296

 

-

 

5.026

 

(199.188)

 

(3.392)

 

5.025 (5.025) -

Benfeitorias - Humanização - GHC

  

4%

  

-

 

-

 

-

  

206.819

 

-

 

-

 

-

 

(2.611)

 

206.819 (2.611) 204.208

Computadores e Periféricos - Capacit e 
Treinamento - Pronon

  

20%

  

7.382

 

(1.476)

 

5.906

  

-

 

-

 

2.937

 

(7.383)

 

(1.460)

 

2.936 (2.936) -

Computadores e Periféricos - Coragem 
para Sorrir – Pronon

  

20%

  

-

 

-

 

-

  

9.276

 

-

 

999

 

(9.276)

 

(999)

 

999 (999) -

Computadores e Periféricos - HCPA

   

20%

  

-

 

-

 

-

  

32.739

 

-

 

-

 

-

 

(2.423)

 

32.739 (2.423) 30.316

Computadores e Periféricos – IRM

  

20%

  

20.263

 

(1.590)

 

18.673

    

3.335

 

(20.263)

 

(1.745)

 

3.335 (3.335) -

Equipamentos Laboratoriais - Novos 
Alvos – Pronon

  
10%

  

421.817

 
(40.589)

 
381.228

  

-

 
-

 
-

 
-

 
(42.182)

 
421.817 (82.771) 339.046

Máquinas e Equipamentos – IRM
  

10%
  

4.550
 

(85)
 

4.465
  

-
 

-
 

281
 

(4.550)
 

(196)
 

281 (281) -

Máquinas e Equipamentos - Capacit e 
Treinamento - Pronon  10%  2.983 (298) 2.685  -   593  (2.983)  (295)  593 (593) -

Máquinas e Equipamentos - Coragem 
para Sorrir – Pronon

  
10%

  
-

 
-

 
-

  
30.559

 
-

 
1.773

 
(30.560)

 
(1.772)

 
1.772 (1.772) -

Máquinas e Equipamentos -
Polimorfismo – Pronon

  

10%

  

6.580

 

(421)

 

6.159

  

-

 

-

 

-

 

-

 

(658)

 

6.580 (1.079) 5.501

Máquinas e Equipamentos -
Humanização – GHC

  

10%

  

-

 

-

 

-

  

10.049

 

-

 

-

 

-

 

(145)

 

10.049 (145) 9.904

Móveis e Utensílios - Coragem para 
Sorrir – Pronon

  

10%

  

-

 

-

 

-

  

12.300

 

-

 

612

 

(12.300)

 

(612)

 

612 (612) -

Móveis e Utensílios – HCPA

  

10%

  

-

 

-

 

-

  

44.166

 

-

 

-

 

-

 

(1.352)

 

44.166 (1.352) 42.814

Móveis e Utensílios – GHC

  

10%

  

-

 

-

 

-

  

28.480

 

-

 

-

 

-

 

(77)

 

28.480 (77) 28.403

Móveis e Utensílios – IRM 10% 16.750 (489) 16.261 - 1.146 (16.750) (657) 1.146 (1.146) -

Veículos – IRM 20% 63.536 (3.109) 60.427 - - 8.097 (63.536) (4.988) 8.097 (8.097) -

Total do Imobilizado c om Restrição 733.752 (49.690) 684.062 386.037 - 24.799 (366.789) (65.587) 777.799 (115.277) 662.522

Total do Imobilizado 14.254.318 (3.449.601) 10.804.717 425.773 (8) 391.584 (391.584) (459.699) 14.680.083 (3.909.300) 10.770.783

a) Composição de Saldos e movimentação do Imobilizado

Contas

   

2017

            

2018

 

             

IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO  
Taxa de 

Depreciação 
% a.a.

 
  

Custo

 

Depreciação 
Acumulada

 

Residual

 

 Adições

 

Baixas

 

Transferências 
(+)

 
Transferências 

(-)

 

Depreciações

 

Custo

 

Depreciação 
Acumulada

Residual

Centro de Apoio Sede - São Manoel

 
 

4%

 
 

     
9.145.945 

       
(437.470)

 
8.708.475 

                
-

            
-

                
199.187 

              
(5.025)

          
(180.894)

      
9.340.107 

 
(618.364) 8.721.743 

Benfeitorias em Prédios de Terceiros
 

 

4%
 

 

     
2.023.875 

    
(1.300.384)

 
723.491 

                
-

            
-

                          
-

                        
-

               
(80.955)

      
2.023.875 

 
(1.381.339) 642.536 

Ar Condicionado Central
 

10% 
 

        222.600        (217.645) 4.955           2.709          -                           -                         -                  (1.427)          225.309  (219.072) 6.237 

Biblioteca 10%
 

 

            
1.800 

              
(240)

 
1.560 

                
-

            
-

                          
-

                        
-

                    
(180)

             
1.800 

 
(420) 1.380 

So�ware, Computadores e Periféricos

 
 20%

 
 

        

630.424 

       

(466.923)

 

163.501 

        

15.705 

         

-

                  

36.920 

              

(7.272)

            

(58.966)

         

675.777 

 

(525.889) 149.888 

Equipamentos Laboratoriais

 
10%

 
 

        

506.392 

       

(481.677)

 

24.715 

                

-

            

-

                          

-

                        

-

                 

(3.022)

         

506.392 

 

(484.699) 21.693 

Instalações Telefônicas

 

10%

 
 

          

20.322 

         

(18.439)

 

1.883 

                

-

            

-

                  

14.850 

              

(1.036)

              

(1.560)

           

34.136 

 

(19.999) 14.137 

Móveis e Utensílios

 

10%

 
 

        

750.166 

       

(306.893)

 

443.273 

          

1.590 

         

(7)

               

14.200 

                 

(720)

            

(51.759)

         

765.229 

 

(358.652) 406.577 

Máquinas, Equipamentos e Aparelhos

 
 

10%

 
 

        

169.273 

       

(120.471)

 

48.802 

        

19.732 

         

-

                  

38.092 

              

(2.646)

              

(7.629)

         

224.451 

 

(128.100) 96.351 

Veículos

 

20%

 

49.769 (49.769) - (1) 63.536 (8.096) (7.720) 105.208 (57.489) 47.719 

Total do Imobilizado sem Restrição 13.520.566 (3.399.911) 10.120.655 39.736 (8) 366.785 (24.795) (394.112) 13.902.284 (3.794.023) 10.108.261 
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10. Intangível10. Intangível10. Intangível

11. Contas a Pagar11. Contas a Pagar11. Contas a Pagar

12. Provisões Trabalhistas 12. Provisões Trabalhistas 12. Provisões Trabalhistas 

Descrição
So�wares 
adquiridos

Marcas e 

Marcas e 

Total

   

Custo total

 

6.878

  

1.028 10.729
Amor�zação acumulada

             

(6.878)

patentes 

patentes 

                  

- (9.701)
Saldos em 31 de dezembro de 2018

  
-

  

1.028 1.028
Taxas anuais de amor�zação - %

   
20,00%

   

Descrição - Movimentação

  

So�wares 
adquiridos

  

Total

   
Custo total

 

9.701

  

1.028 10.729
Baixa (2.823) - (2.823)
Amor�zação acumulada (6.878) - (6.878)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - 1.028 1.028

2018   2017

Fornecedor 77.444   36.590

Contas a Pagar 5.510   3.098

Total 82.954   39.688

Referem-se as contas de competência de dezem-

bro, pagas nos meses subsequentes, como: água, 

telefone, material de consumo, expediente e compras 

de medicamentos para a assistência direta ao 

paciente.  

A entidade possui ações judiciais de natureza 

trabalhista, decorrentes das atividades normais. 

Com base na opinião dos assessores jurídicos, a 

administração da entidade mantém provisão para 

contingências em montantes considerados suficien-

tes para fazer face a eventuais perdas que possam 

advir de desfechos desfavoráveis, conforme demons-

trado a seguir:

Natureza da con�ngência 2018  2017  

Trabalhista 49.948  7.825  

13. Subvenções – Convênios e Aplicações 13. Subvenções – Convênios e Aplicações 13. Subvenções – Convênios e Aplicações 

Com base na opinião dos assessores jurídicos, as 
causas de natureza trabalhista, foram consideradas 
como perda possível e não estão provisionadas das 
demonstrações contábeis no montante de R$60.000 
(em 2017, R$328.000).   

Saldo inicial conta provisão para con�ngências - 31/12/2017 

(=) Saldo final conta provisão para con�ngências - 31/12/2018 

7.825

(+) Aumento de Provisões 42.123

49.848

Quadro de movimentação das contingências:

Descrição

i) Projetos – Subvenções

Passivo Circulante

MC Feliz
Subvenção IRM -

 

HCPA GHC

 

Funcriança
Subvenção Pronon

 

Retenção INSS -

 

ISSQN

 

Total

ii) Projetos –

 
Aplicações

 

A�vo Circulante 
Bancos conta corrente – Doações 
Aplicações Financeiras –

 
Doações

 Imobilizado com restrição

 Depreciação com restrição

 
Subvenção -

 

Projeto IRM

 
Subvenção -

 

Projeto Veículo

 

Soma

IRF Pronon -

 

Capacitação

 

e Treinamento

 

IRF Pronon -

 

Coragem para Sorrir

 

IRF Pronon – Polimorfismo
IRF Pronon - Novos Alvos

Soma

Total

2018

2018

 

680.249

  

-

  

2.766

  

2.937.050

  

-

  

3.620.065

  
  
  
  

2018   
3.077   

2.927.925
  

753.003

  (90.480)

  
-

  
-

  
3.593.525

  
  

15.490

  

3.281

  

2.627

 

5.142

26.540

3.620.065

2017

2017

700.212
85.726

3.651
3.482.142

791

4.272.522

2017

6.875
3.487.440

733.751
(49.688)

61.218
6.386

4.245.982

15.490
3.281
2.627
5.142

26.540

4.272.522
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Campanha 
McDia Feliz

Projetos Total

Saldo em 31/12/2015

 

4.688.652

 

- 4.688.652

Subvenção Convênio –

 
Passivo Circulante

 
316.411

 
- 316.411

Saldo em 31/12/2016
 

5.005.063
 

- 5.005.063

Subvenção Convênios 1.326.269  85.726 1.411.995

Realizações de Subvenção Convênios
 

(5.631.120)
 

(5.631.120)

Saldo em 31/12/2017

 

700.212

 

85.726 785.938

Subvenção Convênios

 

-

 

594.513 594.513

Realizações de Subvenção Convênios (700.202) (700.202)

Saldo em 31/12/2018 10 680.239 680.249

a) Subvenção Convênio MC Dia Feliz 

Refere-se a campanhas de arrecadação, cujos 
recursos são contabilizados na conta patrimonial 
como subvenção com os respectivos rendimentos, 
para serem investidos conforme projetos e convênios 
aprovados pelo comitê científico do Instituto Ronald 
McDonald's.    

b) Subvenção PRONON 
Os saldos de R$2.937.050 em 2018, (em 2017, 

R$3.482.142), referem-se a captação de recursos 
através do Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica - PRONON, instituído pela Lei nº 
12.715/2012, por doações realizadas pelas pessoas 
físicas e jurídicas (com lucro real) que destinam parte 
do imposto de renda devido, para instituições 
filantrópicas que tratam pacientes com câncer, 
beneficiando-se de deduções fiscais no Imposto de 
Renda.  

O Instituto do Câncer Infantil possui em execução 
os seguintes projetos aprovados junto ao Ministério 
da Saúde: Capacitação e treinamento em coleta e 
acompanhamento de dados em estudo clínico 
(vigência maio/15 à out/18); Identificação de novos 
alvos terapêuticos e desenvolvimento de terapias-
alvo para tratamento de Sarcoma de Ewing: um 
estudo molecular e celular (vigência agosto/16 à 
agosto/19); Coragem para Sorrir-Capacitação de

 cirurgiões-dentistas para o atendimento odontológi-
co de pacientes oncológicos pediátricos e conscienti-
zação de Pais e Pacientes (vigência agosto/16 a 
outubro/18); Projeto Estudo da relação entre poli-
morfismo de genes relacionados ao metabolismo e 
transporte de antineoplásicos com a severidade de 
mucosite bucal e evolução clínica de pacientes 
pediátricos (vigência agosto/16 à agosto/19); e 
projeto Desvendando a biologia do câncer infantil: 
identidade celular do Sarcoma de Ewing e estratégias 
terapêuticas ( vigência outubro/18 a outubro/21). 

c) Subvenção Projeto Diagnóstico Precoce 
O saldo de R$85.726 em 2017, refere-se a captação 

de recursos do programa de diagnóstico precoce em 
parceria com o Instituto Ronald Mc Donald, cujo 
objetivo é contribuir para a identificação precoce do 
câncer em crianças e adolescentes, de forma a reduzir 
o tempo entre o aparecimento de sinais e sintomas e o 
diagnóstico em um serviço especializado, aumentan-
do sensivelmente a expectativa de cura. Esse progra-
ma oportuniza a capacitação de profissionais da 
Estratégia da saúde da Família e Unidade Básica de 
saúde da Capital e Interior. 

d) Subvenção CMDCA – Funcriança 
Os saldos de R$2.766 em 2018, (em 2017, R$3.651), 

referem-se a captação de recursos através do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Porto Alegre - FUNCRIANÇA, de doações 
realizadas por pessoas físicas e jurídicas (com lucro 
real) que destinam parte do imposto de renda devido, 
para as instituições que possuem projetos aprovados. 
Os recursos captados destinam-se ao Projeto de 
Manutenção e Qualificação do Atendimento e ao 
Projeto Núcleo de Apoio ao Paciente. 
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15. Recursos provenientes do Poder Público 15. Recursos provenientes do Poder Público 15. Recursos provenientes do Poder Público 

16. Receitas com Projetos - Subvenção 16. Receitas com Projetos - Subvenção 16. Receitas com Projetos - Subvenção 

14. Patrimônio Social 14. Patrimônio Social 14. Patrimônio Social 
De conformidade com o estatuto, o Patrimônio 

social é constituído, fundamentalmente, de contribu-
ições 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 
atividades estatutárias. 

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

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

O Instituto recebeu recursos financeiros, através 
do Poder Público, registrado na rubrica Receitas com 
Eventos e Projetos:  

Os recursos provenientes da execução dos projetos 
do PRONON, FUNCRIANÇA e Projetos do Instituto 
Ronald McDonald como Diagnóstico Precoce e a 
campanha McDia Feliz, são registrados como 
Subvenção no Passivo e no Caixa e Equivalentes de 
Caixa no Ativo. Na medida em que os recursos são 
aplicados é realizado o reconhecimento das receitas 
confrontadas com as despesas do período.  

18. Imunidade Tributária  18. Imunidade Tributária  18. Imunidade Tributária  
O ICI goza plenamente da imunidade tributária em 

relação aos impostos federais, estaduais e municipa-
is, nos termos do Artigo nº 150 da Constituição 
Federal. Goza também da imunidade de contribuições 
sociais por garantia do Art. 195, § 7º da mesma 
Constituição. É portadora do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social (CEBAS),  concedido 
e renovado  pelo Conselho Nacional de  Assistência 
Social e, após edição da Lei 12.101/2009, pelo  
Ministério do Desenvolvimento Social – MDS; sendo a 
ú l t i m a  r e n o v a ç ã o  a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  n º 
71000.086471/2011-14,  deferido pela Portaria/MDS 
nº 236 de 21/11/2014 - publicado no Diário Oficial da 
União dia 25/11/2014; tramitam  junto ao MDS, 
tempestivamente apresentados, os processos de 
renovação do CEBAS de Nº 71000.112454/2012-12 e; 
Nº 71000.125643/2014-17, este tramitando em grau de 
recurso na SNAS/MDS. Deve ser ressaltado que a 
legislação ordinária que regulava o alcance da 

17. Receitas Sociais – Instituto Ronald 17. Receitas Sociais – Instituto Ronald 
McDonald McDonald 
17. Receitas Sociais – Instituto Ronald 
McDonald 

* Convênio 133/2016-Projeto Centro Integrado de 
Apoio.

* Convênio 134/2016-Projeto Aquisição de um 
veículo para o Centro Integrado de Apoio.

Receitas provenientes dos convênios firmados 
entre o ICI e o IRM com a finalidade de aquisição de um 
veículo marca/modelo “Chevrolet - Spin” para o 
transporte de pacientes e familiares da instituição e o 
projeto específico para o Centro Integrado de Apoio. 
Os convênios foram encerrados em 2018, conforme 
Termo de Encerramento de Convênio números: 

2018   2017  
Programa Nota Fiscal Gaúcha - Governo  56.000               38.000  

Total 56.000   38.000  
do Estado do Rio Grande do Sul
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19. Aplicação dos recursos 19. Aplicação dos recursos 
obtidos   obtidos   
19. Aplicação dos recursos 
obtidos   

20. Seguros 20. Seguros 20. Seguros 

O ICI aplica integralmente seus 
recursos e eventual superávit na 
manutenção e desenvolvimento de 
seus fins institucionais, cumprindo 
fielmente a legislação que regula a o 
alcance de imunidades tributárias, a 
saber:  Art. 14, do CTN; Art. 12 da Lei 
9.532 e; e Art. 29 da Lei 12.101/2009. 
Parte dos recursos obtidos em 
campanhas, doações e de outras 
fontes, são aplicados conforme 
demonstrado: 

A depreciação contabilizada no valor de R$ 459.699 (Em 2017 - R$ 
543.149), refere-se aos equipamentos e itens do imobilizado localizados no 
Centro Integrado de Apoio e no Serviço de Oncologia Pediátrica – HCPA. 

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

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

* O centro de custo “Bene�cios Assistenciais” em 2018 foram transferidos para o Centro de custo Núcleo de Atenção ao Paciente. 

isenção de contribuições sociais, foi 
considerada inconstitucional, por 
decisão do Supremo Tribunal  Federal, 
quando do julgamento da ADIN 2028 e 
do RE 566622, concluídos em 2017. 
Assim, por conta desta decisão do STF 
a s  e n t i d a d e s  b e n e fi c e n t e s  d e 
assistência social, sem fins lucrati-
vos, fazem jus ao pleno alcance da 
imunidade das contribuições sociais e 
previdenciárias, estando nestas 
compreendidas a Quota patronal do 
INSS, o RAT, as Terceiras Entidades, o 
PIS, COFINS e o Salário Educação.  No 
exercício de 2018, considerando a 
imunidade tributária, o Instituto 
aplicou na sua atividade para fins 
institucionais as contribuições 
sociais e previdenciárias no montan-
te de R$ 530.189 (Em 2017  | R$ 
588.020). 

Descrição 2018 2017

*Bene�cios Assistenciais aos pacientes e seus familiares, visam o
auxílio para transportes, medicamentos, realização de exames, 
leites especiais, lanches e refeições e doações de roupas e 
mantimentos. Os pacientes são encaminhados pelos hospitais 
parceiros (Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital da PUCRS e 
Hospital Conceição).

   
-

 

  
1.405.442   

O Núcleo de Atenção ao Paciente, proporciona assistência à 
crianças e adolescentes

 

em tratamento, e não hospitalizados, 
encaminhados pelos hospitais parceiros,

 

nas áreas 
mul�disciplinares de Nutrição, Psicologia, Assistência Social, 
Pedagogia, Psicopedagogia, Odontologia e Médica, dentre outros 
serviços. Os pacientes e seus familiares também recebem 
importantes benefícios assistenciais, com o auxílio transportes, 
realização de exames, leites especiais e doações de roupas e 
man�mentos.  

  

2.064.812

   

894.867

   
Programa de Pesquisas Cien�ficas para o aprimoramento do 
tratamento do câncer infantojuvenil,

 
em
 

colaboração com 
en�dades de ensino e pesquisa, com

 
ênfase na área clínica, 

laboratorial e bioinformá�ca.

 

  
1.309.409

   
759.259

   O Centro Integrado de Apoio -

 

" Casa Dia", des�na-se ao 
acolhimento de crianças

 

e adolescentes que enfrentam o câncer 
infantojuvenil e seus familiares, proporcionando toda a assistência 
necessária para a con�nuidade do tratamento.

 

  

1.626.463

   

1.381.653

5.000.684 4.441.221
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Planejamento Estratégico

Mapa Estratégico ICIMapa Estratégico ICIMapa Estratégico ICI

So
ci

ed
a

d
e

P
a

ci
en

te
s 

e
fa

m
ili

a
re

s

Elevar os índices de cura do 
câncer infantojuvenil e a 

melhoria da qualidade de vida
dos pacientes

Firmar parcerias com Centros Oncológicos 
em nível Estadual, Nacional e Internacional 

para desenvolvimento de tratamentos 
inovadores para o câncer infantojuvenil

Ser referência em 
assistência, pesquisa 

científica e ensino

Ampliar os atendimentos
multiprofissionais no Centro 

Integrado de Apoio

Oferecer assistência 
de qualidade

Criar um canal de comunicação
para pacientes e familiares

Su
st

en
ta

bi
lid

a
d

e
Fi

na
nc

ei
ra

G
es

tã
o 

d
a

 m
a

rc
a

Ter gestão eficiente
do uso dos recursos

Maximizar investimentos
em pesquisas científicas

Gestão orçamentária
por áreas de atuação

Maximizar a captação de 
recursos pela plataforma de
engajamento para operação

Prestar contas da atuação e dos resultados para 
público interno e externo

Fortalecer a imagem institucional

P
ro

ce
ss

os

Garantir altos padrões 
de pesquisa

Garantir processos de gestão 
eficiente e transparente

Garantir ensino
de qualidade

Garantir os suprimentos
adequados à operação

P
es

so
a

s,
 in

ov
a

çã
o

e 
in

fr
a

es
tr

ut
ur

a Atrair, formar e reter pessoas
altamente capacitadas e 

comprometidas com a busca por 
melhores resultados

Buscar satisfação
e motivação

do pessoal

Ter sistema de informação
integrado e acessível

Manter a 
infraestrutura e ter 

tecnologia adequada

Va
lo

re
s

Valorização 
a vida

Ética e
transparência

Voluntariado
organizado Solidariedade

Trabalho em
equipe Sustentabilidade

Viabilizar um programa de assistência 
integral ao paciente, através da criação 
de uma Rede Oncológica infantojuvenil 

em nível Regional

Missão:
Assistir crianças e adolescentes com câncer, proporcionando assistência 

por equipe multidisciplinar,  visando aumentar os índices de cura e 

qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.

Ser referência em assistência , pesquisa científica e ensino, buscando 

aumentar os índices de cura do câncer infantojuvenil.

Visão:



Próximos DesafiosPróximos DesafiosPróximos Desafios
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Ao longo dos seus 27 anos, o Instituto do Câncer Infantil concre-

tizou muitos projetos e ações em benefício de milhares de crianças 

e adolescentes com câncer.

Vamos expandir as parcerias com Centros Oncológicos em nível 

Estadual, Nacional e Internacional para o desenvolvimento de 

tratamentos inovadores para o câncer infantojuvenil e a criação 

de uma Rede Oncológica em nível regional.

No Centro Integrado de Apoio, continuaremos proporcionando 

assistência integral aos pacientes e seus familiares, através das 

equipes multidisciplinares, ampliando os atendimentos e estrutu-

rando novas áreas para as crianças e adolescentes.

Para nossos próximos desafios, seguimos em busca de aumen-

tar os índices de cura e de descobertas de novos conhecimentos 

através do Programa de Pesquisas Cientificas, com mais projetos 

nas áreas das pesquisas celular e molecular, clínica e bioinformáti-

ca, captando recursos através das iniciativas público-privadas.

Desta forma, o foco principal será o novo Mapa Estratégico da 

instituição, que evidencia os desafios que o ICI terá que superar 

para concretizar sua missão e visão de futuro, por meios dos 

objetivos estratégicos para sociedade, pacientes e familiares, 

sustentabilidade financeira, processos, gestão da marca, pessoas, 

inovação e infraestrutura.

89

Relatório de Atividades 2018 | Instituto do Câncer Infantil



Este Relatório de Atividades é de 

responsabilidade do Instituto do Câncer Infantil.

Foi elaborado e diagramado pelo Núcleo de 

Desenvolvimento Institucional, com a 

colaboração de todas as áreas da Instituição.

Para informações, críticas, sugestões ou saber 

mais sobre o trabalho desenvolvido pelo ICI, 

entre em contato: ici@ici.ong.



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

www.ici.ong | ici@ici.ong


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90

