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Mensagem da Diretoria

Apresentação
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 2019, divulgando ações, avanços, utilização dos recursos e novos 

desafios da instituição.

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 comunida-

de, mobilizados em prol da causa.

Crescer oferece a possibilidade de amadurecer, é assim que percebemos a jornada 

destes 28 anos, onde a cada passo procuramos dar significado e refletir sobre qual 

aprendizado a experiência nos trouxe, aumentando assim nosso repertório e capacida-

de de aprender de forma rápida, nos mantendo flexíveis ao contexto e necessidades 

que a causa do câncer infantojuvenil nos exige.

Para o ICI, amadurecer traz consigo a necessidade de adquirir novas competências 

e ampliar nossa rede de relacionamento e de atuação, tanto na área assistencial como 

de pesquisa, assim nos levando a alcançar maiores índices de cura e qualidade de vida 

dos pacientes e seus familiares.

O que você irá ler neste relatório é fruto do trabalho conjunto de Voluntários, 

Funcionários, Doadores e Parceiros. Gratidão! Queremos acima de tudo agradecer e 

reconhecer à todos que ajudam o ICI a ser referência na assistência de crianças e 

adolescentes com câncer. 

O Instituto do Câncer Infantil tem a oportunidade a cada ano, de compartilhar com 

a sociedade o seu Relatório de Atividades. Ao redigirmos nossas ações de 2019, se torna 

ainda mais evidente o crescimento expressivo que foi alcançado. 
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Quem 

Desde então, muito foi conquistado em prol da causa. 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. A cada ano, o ICI segue crescendo 
e expandindo os serviços na área assistencial e de pesquisas científicas, beneficiando milhares de pacientes e famílias de 
diferentes localidades.

Em 2020, o Instituto do Câncer Infantil completa 29 anos de história. Em todos estes anos, a instituição trabalha com 
seriedade, dedicação, amor e transparência para transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes com câncer, 
sempre com o apoio fundamental de voluntários, parceiros, empresas, colaboradores e da comunidade. Juntos, salvamos mais 
vidas e oferecemos mais esperança e qualidade de vida a muitas famílias que estão enfrentando esta batalha.

A trajetória do Instituto do Câncer Infantil começou a ser escrita quando Dr. Algemir Lunardi Brunetto, um dos fundadores 
do ICI, retornou da Inglaterra em 1990 após um período de especialização. Após se deparar com o sistema de saúde brasileiro, 
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 oferecera crianças e adoles-
centes com câncer a melhor oportunidade de vencer a doença.

Missão

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

Visão

Valorização à vida 

Trabalho em equipe 
Voluntariado organizado 

Sustentabilidade

Ética e transparência 

Assistir crianças e adolescentes com câncer, proporcio-
nando assistência por equipe multidisciplinar, visando 
aumentar os índices de cura e qualidade de vida dos 
pacientes e seus familiares.

Solidariedade 

Valores

Somos
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Linha 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) 1º McDia Feliz

1991 1993 1994

1995

19961998

2008

2018

2011

2019

201420152016

2002

2017

2012

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 da Casa de Apoio 
nas dependências do HCPA. 

Com 54 leitos, a casa passou a 
receber famílias oriundas do 

interior do estado
1ª Corrida pela Vida 

de Gramado

Construção 
da Sede 
Administrativa 
do ICI

Início das atividades da 
Central de Doações

Ampliação do ICI: 
um Centro de Apoio 

complementar

ICI sem fronteiras: Projeto Rafael 
Acordi é implantado e tem 

cooperação de centros internacio-
nais 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 

Paulo

Início da parceria 
com o Hospital Geral 

de Caxias do Sul 

Institucionalização do 
Setembro Dourado Pelo 

Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul

Reforma para ambientação e humaniza-
ção da Oncologia Pediátrica do Hospital 

da Criança Conceição

Frente Parlamentar Estadual em Apoio ao ICI

Frente Parlamentar de Prevenção e Combate 
ao Câncer Infantojuvenil
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Prêmios e Reconhecimentos

Selo Doar

O Selo Doar é elaborado a partir de uma 
extensa pesquisa dos conceitos e critérios 
adotados por diferentes organismos nacionais e 
internacionais e pode ser resumido em cinco 
campos:  Causa e estratégia de atuação, 
Representação e responsabilidade, Organização e 
gestão institucional, Estratégia de financiamento e 
Transparência, Prestação de contas e comunica-
ção.

Em 2019, o ICI recebeu a certificação que é uma 
iniciativa do Instituto Doar como forma de 
reconhecimento pela gestão e transparência de 
organizações sem fins lucrativos.

2018 - Prêmio Melhores Ongs; Prêmio Enats de Boas 
Práticas de Gestão no Terceiro Setor;

2005 - Certificado pela indicação a 3° edição do Prêmio 
Parceiros Voluntários; Troféu, medalha e certificado do 
prêmio Responsabilidade Social 2005;

2011 - 3° lugar do 10º Prêmio Escola Voluntária;

2013 - “Medalha 53º Legislatura”; Certificado de Fornecedor 
Consciente IDF-RS;

2002 - Conquista da 6ª edição do Prêmio Bem Eficiente;

2008 - Prêmio Top Ser Humano da ABRH-RS; Prêmio Top 
Cidadania da ABRH-RS;

2016 - Prêmio Promotores da Paz- Camara de Vereadores 
de Gravataí;

2009 - 1º Lugar com o Prêmio Ser Humano Oswaldo 
Checchia; 3º Lugar com o Prêmio Ser Humano Oswaldo 
Checchia;

2010 - Prêmio Destaque UNITV; Prêmio Carmen Prudente;

2014 - IPGM (Instituto de Pesquisas Gianelli Martins) 
homenagem e reconhecimento público; Certificado de 
Fornecedor Consciente IDF-RS;

2015 - Prêmio Miguel Velasquez de Direitos Humanos;

2017 - Homenagem ao Conjunto de Ações Desenvolvidas 
em favor de um Rio Grande do Sul mais cidadão e solidário- 
Projeto Nota Fiscal Gaúcha; Medalha de Responsabilidade 
Social RS; Selo 100 Melhores Ongs; Premiação no Top de 
Marketing ADVB/RS 2017;

2004 - Troféu Prêmio Líderes e Vencedores na categoria 
Destaque Comunitário – Federasul e Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Sul.; Medalha e certificado do prêmio 
Responsabilidade Social – Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul; Troféu 100esporte à Corrida pela Vida

2019 - Selo Doar; Prêmio Responsabilidade Social RS – 
Assembleia Legislativa.

Prêmio Responsabilidade Social RS – Assembleia 
Legislativa 

O Instituto do Câncer Infantil foi novamente 
premiado com o Troféu na categoria Entidades 
Sem Fins Econômicos (acima de R$ 250.000,00). A 
premiação foi realizada no Teatro Dante Barone, na 
Assembleia Legislativa, o Dr. Algemir Brunetto e o 
Lauro Quadros representaram o ICI.
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Centro Integrado de Apoio Projetos em Benefício dos
Hospitais Parceiros

Hospitais Parceiros

Instituto do Câncer Infantil 
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Após aproximadamente 10 anos de captação de 
recursos através de diversos eventos, 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 administrativa, laboratório de 
pesquisas científicas, assistência à família, brechó, Central 
de Doações e núcleos de voluntariado.

Serviço de Oncologia Pediátrica – HCPA
Localizado no 3º andar do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre, o SOP foi construído em 1995 e 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 internação.

Com 54 leitos, a Casa foi construída em 1996 e está 
localizada dentro do complexo hospitalar do HCPA, 
recebendo pacientes em tratamento na Oncopediatria, 
Hematologia, Pediatria em geral e Transplantes.

Casa de Apoio

Oncologia Pediátrica – HCC
Em 2019, o ICI inaugurou a nova Oncologia Pediátrica do 

Hospital da Criança Conceição. A reforma de ambientação e 
humanização da ala foi realizada com recursos arrecadados 
durante dois anos da campanha McDia Feliz (2017 e 2018), 
além do apoio de empresas e parceiros.

Hospital Geral de Caxias do Sul

Grupo Hospital Conceição

Buscando expandir os serviços de assistência, o ICI 
vem, ao longo da sua história, firmando parcerias com 
centros oncológicos. Desta forma, a instituição disponibili-
za os serviços de assistência e atendimentos da equipe 
multiprofissional para pacientes com câncer infantojuvenil 
em tratamento e acompanhamento 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:

Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo 
Hospital São Lucas da PUCRS 



Assistência Integral ao 

Paciente
Dada a complexidade do cuidado que se deve ter nos diferentes 

momentos do tratamento, o Núcleo de Atenção ao Paciente (NAP) é 
composto por uma equipe multidisciplinar que atua na assistência integral ao 
paciente nas seguintes áreas e núcleos: serviço social, nutrição, apoio pedagógico, 
psicologia, odontologia, psicopedagogia, educação física, fisioterapia, copa, 
festividades, atividades culturais, assistência à família, autoestima, reiki, recreação, 
oficinas de artesanato, núcleo acompanhar e núcleo jurídico. Todos os atendimentos prestados são realizados por colaborado-
res, voluntários e consultoria técnica científica.

12 colaboradores
2 consultores técnico científico
231 voluntários
18 núcleos 

Dados da equipe NAP

24.791 atendimentos
531 pacientes

Indicadores 2019

Serviço Social

Nos atendimentos com o serviço social, é possível acompanhar as famílias no que diz respeito aos 
benefícios assistenciais oferecidos, como: compra de medicamento, vale almoço, cesta básica, 

vestuário, além da adesão com as áreas multidisciplinares. Esse conjunto de fatores ajuda a minimizar 
o impacto causado pela doença e o tratamento. Desta forma, são conhecidas as particularidades de 
cada família e realizadas as intervenções.

O paciente em tratamento oncológico e sua família chegam no Instituto do Câncer Infantil encaminhados pelo serviço 
social dos hospitais parceiros (HCPA – Hospital de Clínicas de Porto Alegre, GHC - Grupo Hospitalar Conceição e HSL – Hospital 
São Lucas da PUC). Ao chegarem na instituição, o primeiro contato é feito pelo Serviço Social, que realiza o acolhimento e o 
cadastro, que inclui a avaliação socioeconômica da família e abrange os dados pessoais do paciente, diagnóstico, questões de 

moradia e renda, entre outros. Como critérios de análise desta avaliação, considera-se a atual situação em que vive a 
família e as dificuldades no enfrentamento da doença.

A Pesquisa de Satisfação foi aplicada nos seguintes núcleos e áreas: 
serviço social, nutrição, apoio pedagógico, psicologia, odontologia, 
psicopedagogia, educação física, fisioterapia, copa, festividades, 
atividades culturais, assistência à família, autoestima, reiki, recreação, 
oficinas de artesanato, núcleo acompanhar e núcleo jurídico. Observou-
se que, das 359 respostas obtidas, 98,14% dos usuários consideram os 
atendimentos prestados pela equipe multidisciplinar “Ótimo”.

Com o objetivo de gerar informações sobre a qualidade dos atendi-
mentos prestados pelo NAP, em 2019 aplicou-se uma pesquisa de 
satisfação com as famílias e/ou pacientes. Obter esse indicador sobre os 
atendimentos é ferramenta importante para o planejamento e acompa-
nhamento dos serviços. 

Pesquisa de Satisfação

98.14%

1.66%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Ótimo Moderado

Pesquisa de Satifação - áreas NAP 

0.13%
Ruim

3918
atendimentos 

realizados

391
pacientes
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Número de pacientes
novos por Estado

Paraíba

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Ceará

98

2

1

1

Benefícios

almoços medicamentosexames

R$ 46.865,00  R$ 38.103,45  R$ 61.489,37 

Diagnóstico dos 
pacientes 
assistidos:

Perfil sócio econômico

Em relação ao domicílio, 56 são próprios, 23 são 
alugados e 22 cedidos/emprestados. Tipo de construção 
das residências: madeira 13, alvenaria 73 e mista 15. Apenas 
5 famílias não possuem rede de saneamento básico. 

Dos 101 pacientes novos cadastrados, 22 recebem o 
bolsa família do programa do governo federal. 

Renda média das famílias cadastradas: 
R$ 2.273,70, tendo uma diferença significativa ao ano 

anterior de R$ 843.56. Este fato justifica-se devido a renda 
atípica de seis famílias, o que impactou diretamente na 
renda média. 

8%

11%

2%

33%

13%

4%
2%

2%
4%

21%

Retinoblastoma

Neuroblastoma

Tumor de Wilms

Leucemias

Linfomas

Meduloblastoma

Sarcoma de Ewing

Rabdomiosarcoma

Tumor do SNC

Outros

Hospitais de procedência das novas famílias cadastradas, 
suas renda média e per capta

R$ 877,22 
per capta 
R$ 200,43

R$ 976,96 
per capta 
R$ 237,42

R$ 2.316,00 
per capta 
R$ 584,63

82
novas famílias

12
novas famílias

7
novas famílias

Núcleo de Atenção ao Paciente
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Em 2019, o ICI se juntou a diversos parceiros para auxiliar uma família que estava passando por um momento delicado na 
batalha contra o câncer. Este desafio causou um impacto positivo na vida de muitas pessoas, mas principalmente para um 
paciente. Diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda, o paciente realizou tratamento quimioterápico durante um 
período. Porém, sem sucesso, foi necessária a realização de um transplante de medula óssea. A irmã, de 12 anos, era compatível e 
foi sua doadora. 

Com tudo encaminhado para o procedimento, a família, moradora de Viamão, se deparou com outro impedimento. A 
orientação médica era de que, após o transplante, os cuidados fossem mais rigorosos. Contudo, a condição social da família era 
muito vulnerável e sua residência não possuía as mínimas condições para recebê-lo e dar continuidade ao tratamento, o que 
poderia colocar sua vida em risco. Foi assim que, juntamente a parceiros, o ICI uniu esforços na construção de um novo lar para 
esta família, assegurando a saúde do paciente pós transplante.

No dia 03 do julho de 2019, após a realização do transplante, o paciente, seus pais e os 4 irmãos (que moram com ele) foram 
então para a nova casa. Com toda a estrutura necessária, mais conforto e segurança, a família teve então mais condições de dar 
seguimento ao tratamento de câncer do filho.

O ICI assiste o paciente e seus familiares com benefícios assistenciais e consultas com a equipe multidisciplinar. Além disso, 
o serviço social acompanhou ativamente o caso, realizando a articulação com a rede, visitas domiciliares e, acima de tudo, com 
um olhar humanizado. A família segue em acompanhamento, no sentido de orientar e proporcionar qualidade de vida e bem-
estar na atual residência e na continuidade do tratamento. 

Novo Lar: paciente assistido pelo ICI ganha nova casa para seguir tratamento

entrega da casa nova

primeiro dia na casa novadepois

antes

Relatório de Atividades 2019 | Instituto do Câncer Infantil
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Assistência à Família

Psicologia

Esse núcleo é composto por voluntários que atuam 
juntamente com a área do Serviço Social, nos atendimentos 
dos benefícios assistenciais ao paciente e a família.

A equipe da Psicologia no ICI oferece atendimento 
clínico para crianças, adolescentes e seus familiares, na 
intenção de promover um ambiente onde expressem 
livremente as emoções, dúvidas e medos inerentes ao 
tratamento. Nesse sentido, busca, através de intervenções 
psicológicas, auxiliar o paciente e seus familiares a elaborar 
o diagnóstico da doença e os efeitos dela, bem como as 
mudanças na rotina, na organização familiar e na busca 
constante de qualidade de vida e bem-estar. Dentro das 
atribuições da Psicologia, estão também as supervisões de 
estágio, ações de promoção de saúde e apoio às famílias 
enlutadas.

Ao longo do ano de 2019, foram realizadas diversas 
ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças e 
participações em eventos relacionados com a causa. 

cestas básicasvestuários

36.173 48.401kg
atendimentos

1.793

Nutrição

O objetivo da nutrição no contexto oncopediátrico é 
promover o crescimento e desenvolvimento adequado dos 
pacientes, auxiliando sua tolerância ao tratamento e 
melhorando a sua resposta imunológica. Este atendimento 
clínico é pensado e planejado pela Nutricionista de forma 
individual, avaliando a necessidade e situação atual de cada 
criança.

120 alunos
4 aulas ministradas 
em universidades 

79 voluntários 
5 encontros Grupo 

Coragem para Refletir 

218 pacientes

1.279 atendimentos individuais

82 participantes
 12 encontros Grupo 

Guerreiros do ICI 

104 participantes 
7 encontros Grupo 

Mãos Dadas 

249 atendimentos clínicos

11 
oficinas culinárias

86 participantes

Núcleo de Atenção ao Paciente
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Esse projeto teve início em maio de 2019 e totalizou 
231 atendimentospara63 pacientes internados. 
Através desse auxílio, houve melhora na higiene 
bucal, redução ou ausência de sintomatologia 
dolorosa e de focos de infecção odontogênica. Após 
internação hospitalar, os pacientes continuam o seu 
tratamento odontológico no consultório do ICI, 
entretanto sem as devidas urgências e com uma nova 
visão sob os cuidados com sua higiene oral.

Orientação Odontológica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre
A odontologia do Instituto do Câncer Infantil proporciona atendimento aos pacientes 

oncológicos pediátricos na internação do terceiro leste do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA). O atendimento é realizado semanalmente pela cirurgiã-dentista do ICI e 
conta com o auxílio da Odontopediatra do HCPA. 

A finalidade é orientar sobre as boas práticas de higiene bucal, bem como realizar 
atendimento para os casos de urgência aos pacientes. 

Orientação Odontológica no HCPA
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Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

nº de pacientes nº de atendimentos

25 24
20 21 22 24

1113

25 24

45
39 38

28

18

46

Odontologia

O principal objetivo do atendimento 
odontológico é eliminar ou minimizar os focos 
de infecções na cavidade bucal, bem como 
proporcionar saúde e conforto bucal aos 
pacientes oncológicos. A equipe é composta 
por 20 dentistas voluntários de diversas 
especialidades, como: Odontopediatria, 
Endodontia, Estomatologia, Dentística, 
Prótese ,  C irurg ia Bucomax i lofac ia l e 
Ortodontia. Além disso, a equipe conta com 
uma auxiliar de saúde bucal e uma cirurgiã-
dentista contratada.

344
atendimentos

consulta 
ortodôntica

206 
pacientes

482 
atendimentos
consulta clínica

846 atendimentos

52 
novos 

pacientes

Copa da família
Neste espaço ocorre o atendimento aos pacientes e familiares diariamente, 

como serviço de alimentação através de lanches nutricionalmente adequados. 
Também são desenvolvidas oficinas educativas e empreendedoras sobre alimenta-
ção, como uma forma de geração de renda para a família.

7.003 atendimentos na copa

Relatório de Atividades 2019 | Instituto do Câncer Infantil
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Fisioterapia

O tratamento oncológico pode trazer algumas conse-
quências no corpo do paciente, como: 

O objetivo da fisioterapia é proporcionar uma melhor 
qualidade de vida, minimizando as dores e estimulando a 
independência funcional dos pacientes. As condutas são 
realizadas de forma individual e cuidadosa, após avaliação 
fisioterapêutica. Os pais são orientados também e recebem 
um retorno após cada atendimento.

Apoio Pedagógico e Psicopedagogia

Os profissionais da área da educação buscam facilitar os 
processos de aprendizagem, realizando um trabalho de 
reforço escolar individualizado.  Sendo assim, a pedagogia e 
a psicopedagogia buscam fortalecer a comunicação, a 
inclusão, o equilíbrio emocional, a empatia e o comprometi-
mento dos profissionais atuantes para com os alu-
nos/pacientes.Ainda dentro deste setor, os profissionais da 
área mantêm contato direto com as escolas, buscando a 
troca recíproca de informações, além de possibilitarem a 
permanência do vínculo dos alunos/pacientes com a escola.

Treinamento funcional

É uma atividade destinada aos pacientes com implica-
ções relacionadas ao tratamento. Este trabalho é desenvol-
vido por grupos de estudantes de Educação Física, do 
Centro Universitário IPA Metodista e supervisionado pelo 
professor/supervisor.

dores e 
cansaço

reabilitação 
conforme

as mudanças 
do corpo

estimular a criança
e o adolescente a

se manterem ativos,
auxiliando na

melhora da
qualidade de vida

preferir ficar 
mais tempo 
em repouso

diminuição da 
força  muscular; 

alteração no 
equilíbrio e 

desenvolvimento 
motor; necessidade 

de amputações; entre outros

Os atendimentos foram realizados pela fisioterapeuta 
voluntária, que iniciou no ICI em maio de 2019

9 pacientes2x na semana 73 atendimentos

 

 

 

15
pacientes

112
atendimentos

239
atendimentos

31
pacientes

Apoio Pedagógico

233
atendimentos

64
pacientes

Psicopegagogia

13%

5% 1%

10%

71%  

Escolaridade dos pacientes

Educação infantil

Ensino fundamental

Ensino médio

Não estuda

Ensino superior

Núcleo de Atenção ao Paciente
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Ações Culturais e Festividades

Tacobol Lebes,Disney on Ice, 15 Anos Dourados, Visitas 
aos Estádios de Futebol Grêmio/Inter, Camping Por Los 
Sueños (Uruguai), Projeto Felicidade em SP, Passeio de 
Maria Fumaça, Natal Luz etc. As atividades culturais tornam 
a rotina do paciente e de seus cuidadores mais leve e 
descontraída. As ações desenvolvidas por esse núcleo 
tornam-se terapêuticas, visto que é possível pacientes e 
cuidadores aliviarem o estresse e ansiedade causados pelo 
diagnóstico e tratamento.

Recreação

Dentro do ambiente recreativo são executadas diversas 
atividades direcionadas ao lúdico, as quais buscam 
amenizar o estresse causado pelo percurso do tratamento. 
Para mais, estas atividades colaboram para uma melhora 
significativa na qualidade de vida do paciente, possibilitan-
do, assim, a imaginação, a criatividade e a comunicação 
através do ato de brincar. Assim, para a realização destas 
práticas, o ICI conta com o apoio e envolvimento de 
voluntários dentro da sede do ICI, no HCPA, no GHC, na 
PUCRS, na Casa de Apoio e de uma estagiária de pedagogia 
na recreação, sede do Instituto.

4.841
atendimentos

306
pacientes

783
participantes das ações culturais

(pacientes e familiares)

1.136 
participantes de ações festivas

(pacientes e familiares)

Principais ações:
Tacobol Lebes, Disney on Ice,
15 anos Dourados, visitas aos 

estários de futebol (Grê-
mio/Inter), Camping por Los 

Sueños (Uruguai), Projeto 
Felicidade em SP, Passeio de 

Maria Fumaça, Natal Luz, entre 
outros.

Principais festas:

Festa Farroupilha 

Festa de Páscoa 

Festa de carnaval

Dia das Crianças 

Natal da Coragem 
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Arte e Vida - Oficina de Artesanato

O Núcleo Arte e Vida oferece oficinas de artesanato para 
auxiliar as famílias na geração de renda. As oficinas são 
ministradas semanalmente por voluntárias artesãs, para 
pacientes e cuidadores, proporcionando momentos de 
interação social, fortalecendo o relacionamento interpes-
soal e a vivência com as trocas de experiências e o desenvol-
vimento da criatividade.

Apoio Jurídico

O Núcleo Jurídico é constituído por um grupo de 
advogados voluntários, que realizam atendimentos 
individuais com as famílias, para orientar, encaminhar e 
agilizar processos na garantia dos direitos do paciente com 
câncer.

Projetos

O projeto completou 5 anos e é realizado em parceria 
com a empresa Hercosul, levando muita alegria às crianças 
do ICI e dos hospitais parceiros. Para realizar as atividades 
de interação, contamos com a companhia do cachorro Buzz 
e seu estagiário Bili.Assim, mais pacientes, familiares e a 
equipe desfrutam de momentos de alegria, descontração e 
bem-estar.

Pet Terapia

Núcleo Autoestima

Com o intuito de restituir a segurança, confiança e 
consequente autoestima, este núcleo de voluntários atua 
no NAP e nos hospitais parceiros, proporcionando ativida-
des de embelezamento para cuidadores.

Reiki

Essa atividade é realizada por voluntários Reikanos que 
atendem individualmente ou em pequenos grupos os 
pacientes e seu responsável. O Reiki é um sistema natural de 
equilíbrio e de reposição energética, através da imposição 

das mãos, que contribui para a produção de relaxamento e 
bem-estar.

Núcleo Acompanhar

Este trabalho é realizado pelos voluntários, que prestam 
atendimento ao paciente e seus familiares na internação, 
auxiliando as famílias em demandas dentro e fora do 
hospital.

462
atendimentos

59
atendimentos

232
beneficiados

508
atendimentos

86
pacientes

45
atendimentos

15
pacientes

Núcleo de Atenção ao Paciente
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Diagnóstico Precoce
O Programa Diagnóstico Precoce é uma parceria entre o 

Instituto Ronald McDonald e o Instituto do Câncer Infantil. 
Tem como objetivo capacitar profissionais da Atenção 
Básica e da Rede Privada, bem como estudantes de 
medicina, para reconhecer os sinais e sintomas do câncer 
infantojuvenil, visando facilitar o acesso ao diagnóstico.

Pacientes suspeita de tumores ósseos parceria com a SMS
O convênio entre o ICI e a Secretaria Estadual de Saúde 

do Estado do Rio Grande do Sultem como objetivo realizar a 
triagem dos pacientes com suspeitas de tumores ósseos. 
Esses pacientes são atendidos pelo parceiro Dr. Ricardo 
Becker (Ortopedista Especialista em Neoplasias Ósseas e 
de Partes Moles) em consultório nas instalações do NAP.

Canoas, Gramado e Sapucaia

Municípios que participaram 

do projeto: 

Porto Alegre, Esteio, Serra,

Total de Profissionais 
Capacitados em 6 anos de 

projeto

1.133

39
pacientes

477
atendimentos

O Projeto Coragem Para Sonhar trouxe uma rotina ativa, 
com o objetivo de oferecer um ambiente planejado e 
equipado para o desenvolvimento das crianças em trata-
mento oncológico. Foram oferecidas atividades a fim de 
estimular o aprendizado, como linguagem, raciocínio lógico 
e coordenação motora.

Criança Esperança 

807 atendimentos

811 familiares beneficiados
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Modelo de 
Integração 
entre Equipes

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 experimental são levados para os estudos 
clínicos e depois podem ser usados pela comunidade 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.

Conhecer para  

Unidade de Pesquisas 

20

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) tem como principal objetivo 
aumentar as chances de cura dos pacientes com câncer infantojuvenil. A 
descoberta de novos alvos terapêuticos e tratamentos mais eficientes 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 
de diversas áreas, incluindo médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, 
alunos de graduação e pós- graduação e consultores técnicos em 
bioestatística e tecnologia da informação.

Transformar
- Formar recursos humanos 

especializados em câncer infantojuvenil;

- Entender a biologia de tumores 
pediátricos;

- Identificar novas oportunidades de 
tratamento;

- Integrar diferentes abordagens 
científicas de biologia celular e 

molecular e bioinformática.

- Promover o intercâmbio científico;

no Brasil;

- Estimular a participação de 
instituições e pacientes em protocolos 

de pesquisa clínica;

de Sarcoma de Ewing na América latina;

- Capacitar equipes de pesquisa na 
condução de estudos clínicos 

- Coordenar o protocolo de tratamento

- Apoiar a Sociedade Brasileira de 
Oncologia Pediátrica (SOBOPE) na 

condução de estudos cooperativos;

- Gerar informações biopsicossociais 
para desenvolver ações de melhoria;
- Quantificar a incidência e sobrevida 

dos tumores pediátricos;
-Desenhar estratégias de controle do 

câncer infantojuvenil;
- Estimular o registro de câncer 

infantojuvenil;

Pesquisa 
Experimental

Pesquisa 
Clínica

Pesquisa 
Epidemiológica

Cirurgiões
Pediátricos

Pesquisa
Instituto do 

Câncer Infantil

Consultores

Oncologistas
Pediátricos

Pesquisadores

Bioinformatas

Patologistas

Alunos de 
Iniciação Científica, 

Mestrado,
Doutorado e 

Pós Doc
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Indicadores

1. Estudos em andamento

Pesquisa 
Experimental

10 estudos

Pesquisa 
Clínica

10 estudos

A unidade de pesquisa do ICI apoia com recursos financei-
ros e recursos humanos projetos de pesquisa experimentais e 
clínicos. O ICI tem parcerias nacionais e internacionais para 
desenvolvimento destes projetos. 

O ICI possui colaboração com Instituições parceiras em universidades, laboratórios e hospitais nacionais e internacionais. 
A integração entre os grupos permite a troca de conhecimento e a aperfeiçoamento técnico-científico.  

A equipe de colaboradores do ICI dá suporte para os 
projetos de pesquisa e tem contribuído para a formação de 
pesquisadores especializados em oncologia experimental e 
câncer pediátrico em nível de graduação e pós graduação.  

O ICI apoia a condução de estudos clínicos cooperati-
vos e o recrutamento de pacientes nas Instituições 
parceiras, além de promover a capacitação de profissionais 
da saúde. 

2. Instituições Parceiras

3. Formação de Recursos Humanos

2
Inglaterra

1
Canadá

1
EUA

1
Peru

1
Uruguai

9
Chile

25
Brasil

3
Argentina

Projeto Capacitação Pesquisa Clínica - EAD (n=428)

GLATO.2017 (n=8),

Tumor de Células Germinativas.2017(n=3), 

Ewing Sulamericano Metastático (n=326), 

Tumor de Células Gigantes (n=108),

Linfoma Hodgkin.2015 (n=16),

Tumores Renais.2015 (n=11), 

Banco Registros Casos Novos HCPA (n=2523) 

Ewing Sulamericano Não Metastático (n=198),
Iniciação Científica } 9

} 5Mestrado

} 8Doutorado

} 2Pós Doutorado

4. N úmero de participantes em projetos

} 1Supervisor Pesquisa

Consultoria 
Técnica } 5

Coordenador 
Pesquisa } 3

Monitor Pesquisa

} 5

Auxiliar Pesquisa

} 1

Estágiário

} 1
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5. Atividades de Pesquisa

Capacitações / 
treinamentos

Randomização

226 34

Preenchimento 
ou atualização 
de fichas 
clínicas

Processo 
Regulatório
CEP/CONEP

Monitorias
ou visitas
técnicas

1513 103 50

Elaboração de
projetos de 
pesquisa /
relatórios

Atualização
registro
hospitalares
oncopediátricos

Envio e 
recebimento
material 
biológico 
/ cirurgia

83 38 1454

6. Divulgação Científica
A divulgação de resultados tem como objetivo informar 

a comunidade sobre os resultados obtidos propiciando o 
desenvolvimento técnico científico  Os estudos apoiados 
pelo ICI têm gerado publicações em periódicos internacio-
nais. Além dos artigos, os resultados também foram 
divulgados em congressos e eventos científicos.

 São as atividades de gestão dos projetos de pesquisa 
que incluem processos regulatórios, inclusão de partici-
pantes de pesquisa, de supervisão e auditoria, capacitação e 
de organização do departamento. 

Plataforma Eletrônica de Coleta de Dados
O sarcoma de Ewing é um 

tumor pediátrico que  representa 
a segunda neoplasia óssea mais 
frequente em crianças e adoles-
centes. Os pesquisadores do ICI 
desenvolveram este estudo para 
pacientes com sarcoma de Ewing 
com a finalidade de padronizar o 
tratamento na América Latina. 
Através de uma plataforma 
e l e t rô n i c a  ( f i g u ra  a o  l a d o) 
desenvolvida pelo Setor de 
Tecnologia da Informação (TI) do 
ICI é possível registrar informações clínicas dos participantes de pesquisa. O estudo conta com a participação de instituições 
nacionais (20) e internacionais (14) e encerrou o ano de 2019 com a participação de 524 pacientes. O estudo teve apresentação 
oral no Congresso da SIOP em Lyon, França pelo Dr. Lauro Gregianin. 

Reuniões 
departamento
/ consultorias 
estatísticas

175 16

Participação e/ou 

organização de eventos 
(sociais, científicos)

3

Notícias na 
Mídia

5

Participação em defesa
de teses

3

Publicações
Internacionais

8

Apresentações
em Congressos

2

Boletins
Informativos
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Divulgações Científicas

15 e 16 de janeiro de 2019
Apresentação dos resultados preliminares do “Protocolo 
Ewing Sulamericano” no “Encontro Euro-EWING pelo Profº 
Drº Lauro José Gregianin em Essen/Alemanha.

Apresentação de pôsteres com resultados preliminares dos 
projetos desenvolvidos pelos alunos da Pesquisa 
Experimental na “39ª Semana Científica do HCPA”

30 de setembro à 04 de outubro de 2019

Apresentação dos resultados do trabalho do Laboratório de 
Bioinformática “Análise de transcriptograma para dados de 
Sarcoma de Ewing” na “IX Feira 
de  Inovação Tecnológ ica 
UFRGS”

21 de outubro à 25 de outubro de 2019

23 à 26 de outubro de 2019
Evento SIOP (International Society of Pediatric Oncology), 
Lyon/França. Saiba mais: https://siop-online.org.

19 de novembro à 22 de novembro de 2019
Apresentação de pôsteres pelos alunos de pós-graduação 
envolvidos com a Pesquisa Experimental no “XX Encontro 
Anual do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e 
Molecular da UFRGS.
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Eventos Científicos

25 de janeiro de 2019
Pré-Teot Onco Ortopedia da Sbot-RS, realizado em Porto Alegre, RS
Ocorreu no Instituto do Câncer Infantil o módulo de tumores ósseos do curso preparatório da SBOT -RS para a prova de Título 
de Especialista em Ortopedia e Traumatologia (TEOT 2019). O evento contou com a participação de aproximadamente 60 
participantes, entre eles alunos de medicina, médicos residentes de ortopedia, patologia e radiologia, professores, biomédicos, 
enfermeiros, entre outros profissionais. Diversos temas foram abordados dentro da Oncologia Ortopédica, com apresentação 
de casos clínicos por médicos renomadas nesta área.

06 e 07 de maio de 2019

O evento contou com a presença dos colegas do grupo GALOP dos 4 países (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai). Foram apresenta-
dos os dados preliminares do estudo Ewing - Galop, pelos PI's Dr.Algemir Brunetto, Dr. Lauro Gregianin, Dra. Milena Vilarroel e 
Dra. Adriana Rose, sendo debatido com o plenário. Também contamos com a participação do Dr. Douglas Hawkins (COG), 
contribuindo de maneira importante com a leitura dos resultados.

GALOP 2019, realizado em Buenos Aires

Foi possível divulgar o Protocolo junto aos novos centros que se engajaram ao GALOP (Peru, Equador, Paraguai), que demons-
traram interesse em participar futuramente do estudo Ewing-GALOP.
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31 de maio de 2019
O Dr. Ricardo Becker ministrou uma aula no Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis, sobre Tumores Ósseos Pediátricos: 
Tratamento com Autoenxerto Reciclado e Aloenxerto.

11 de junho de 2019
Palestra do Dr. Gabriel Macedo sobre "Novas possibilidades 
em biomarcadores na oncologia, realizada no Instituto do 
Câncer Infantil, em Porto Alegre, RS.

Foram apresentados dados preliminares  dos  estudos  de  osteossarcoma  
(GLATO),  que  incluem imunoterapia ao esquema tradicional. Não houve 
identificação de droga ou modalidade de tratamento diferente do que vem 
sendo aplicado atualmente.

Encontro do COG (Children's Oncology Group) – Comitê de Tumores Ósseos, realizado em Atlanta, EUA.

Na conferência de Sarcoma de Ewing foram abordados os esquemas atualmen-
te em uso nos diversos continentes, com menção ao Protocolo de Ewing que 
está sendo conduzido.
O protocolo de Ewing foi citado no Abstract da ASCO (American Society of 
Clinical Oncology), destacando o uso de quimioterapia metronômica.

10 a 13 de setembro de 2019

28 de agosto de 2019
Capacitação e Treinamento Interdisciplinar em Tumores 
Pediátricos. O evento contou com a presença do Dr. 
Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin, vice coordenador do 
BiOME (Bioinformatics Multidisciplinary Environment) e 
representantes do Protocolo. Realizado no Instituto do 
Câncer Infantil, Porto Alegre, RS.



Unidade de Pesquisas 

26

Evento SULBRA (XXI Congresso Sul brasileiro de 
Ortopedia e Traumatologia), em Bento Gonçalves, RS.

11 a 13 de julho de 2019

Os eventos contaram com a participação de ortopedistas 
de diferentes regiões do Brasil e representantes de centros 
oncológicos. Foi realizada uma apresentação dos resulta-
dos parciais dos procedimentos cirúrgicos do estudo 
Ewing.

14 a 16 de novembro de 2019
Evento SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia), realizado em Fortaleza, Ceará.

20 e 21 de setembro de 2019

Encontro do Comitê de Material Biológico em Sarcoma de 

Ewing – Norte e Nordeste

Pesquisadores das principais instituições de oncologia 

pediátrica do norte e nordeste do Brasil apresentaram seus 

centros e definiram estratégias para inclusão do maior 

número de pacientes em estudos clínicos e biológicos, 

permitindo a avaliação das características genéticas e 

moleculares, bem como novas estratégias para o tratamen-

to da população brasileira com Sarcoma de Ewing.

Durante o  XVII  Encontro Nacional dos Grupos 

Cooperativos da SOBOPE, foi realizada uma reunião sobre 

os projetos colaborativos em pesquisa translacional de 

Sarcoma de Ewing.

Fomos Notícia

11 de agosto de 2019
por Reinaldo José Lopes

Gaúchos acham caminho para 
bloquear crescimento de tumor 

cerebral em crianças

 Pesquisa conjunta da Ufrgs e 
Instituto do Câncer Infantil é 

destaque na Rádio Gaúcha
16 de agosto de 2019

https://bit.ly/3acAHmg

 Pesquisadores procuram alternativa 
para tratamento de câncer infantil. 

19 de setembro de 2019
https://bit.ly/3bbCrxv

Realizado em parceria entre a UFRGS, o Instituto do 
Câncer Infantil e instituições canadenses, estudo 

propõe uma forma de inibir o processo de proliferação 
de células cancerígenas do tipo meduloblastoma
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Fontes de Financiamento

O ICI oferece suporte através de captação de recursos da 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.

Por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), empresas junto ao Ministério da Saúde, tem sido 
uma das principais fontes de financiamento através de leis de incentivo fiscal. Agências públicas federais e estaduais contribu-
em com bolsas de pesquisa para projetos específicos.

Identificação de novos alvos 

terapêuticos e desenvolvimento 

de terapias-alvo para o tratamento de 

Sarcoma de Ewing: um estudo molecular e celular. 

Valor do projeto: R$ 805.800,00 Valor do projeto: R$ 54.000,00

C h a m a d a  B o l s a s  E s p e c i a i s -

Calendário 3 - Pós-Doutorado Júnior 

- PDJ. Modulação epigenética em 

células de tumores sólidos pediátricos.

Valor do projeto: R$ 383.305,56

Estudo da relação entre polimor-

fismos de genes relacionados ao 

metabolismo e transporte de antineo-

plásicos com a severidade de mucosite bucal e evolução 

clínica de pacientes pediátricos. 

Sinalização por BDNF/TrkB em 

tumores cerebrais:  interações 

funcionais com EGFR, papel em 

células-tronco tumorais e proposta de novas estratégi-

as terapêuticas experimentais.

Termo de Outorga número 17/2551- 

0 0 0 1 ,  E d i t a l  0 2 / 2 0 1 7  -  P q G . 

Alterações celulares induzidas por 

moduladores epigenét icos em 

tumores sólidos pediátricos.

Valor do projeto: R$ 47.000,00

Desvendando a Biologia do 
Câncer Infanti l :  Identidade 

Celu lar do  Sarcoma de  Ewing  e 
Estratégias Terapêuticas.

Valor do projeto: R$ 1.459.877,29
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Recursos Humanos
O Instituto do Câncer Infantil reconhece os colaboradores, voluntá-

rios, bolsistas, estagiários e jovens aprendizes que compõem a equipe 
interna como agentes fundamentais para o sucesso da entidade, 
valorizando e estimulando seu engajamento e seu comprometimento 
com os resultados. A instituição incentiva o trabalho em equipe, em um 
ambiente seguro, saudável e de respeito à pessoa, no qual o desenvolvi-
mento e o crescimento são estimulados, sendo o mérito reconhecido. 
Diretrizes institucionais definidas em planos específicos asseguram a 
qualidade dos processos de seleção, movimentação, desenvolvimento e 
valorização das pessoas, atendendo às demandas conforme o planeja-
mento relativo à força de trabalho e ao perfil de competências necessári-
as. 

Através do acompanhamento da área de RH foi possível calcular o 
turnover de 2019, ou seja, o índice de rotatividade, entradas e saídas de 
pessoas do ICI. Durante o ano passado, o índice não ultrapassou 1% em 
cada mês. Este índice foi considerado muito bom, já que a média conside-
rável normal é de até 5%. Manter um clima bom de trabalho, valorizar as 
pessoas e ter um tratamento diferenciado na gestão fazem com que este 
índice seja baixo. 

Em 2019, a área de Recursos Humanos intensificou suas ações 
baseadas nas competências essenciais e adaptou os processos seleti-
vos, tanto na entrada de um novo colaborador como de um novo 
voluntário, baseados nas seguidas competências: Coragem para ir Além, 
Coragem para Cuidar e Servir, Coragem para se Envolver e Coragem 
para Realizar (veja abaixo). Em 2019, foram abertas um total de 22 vagas e 
recebidos 2.416 currículos de candidatos interessados em participar 
das seleções da instituição. 

Pesquisa
Pesquisa 
Clínica

Pesquisa
Básica

Menor 
Aprendiz

Estagiários

Centro Integrado de Apoio
Administrativo 
Financeiro

Recursos
Humanos

Desenvol.
Institucional

Pedagoga

Nutricionista

Núcleo de Atenção ao Paciente

Administrativo 

Assistência
Social

Psicólogo

Central de Doações

Administrativo 

Operação

Total de colaboradores (regime CLT, estágios, e menor aprendiz)   66

Capacidade de compreender e agir frente aos desafios, engajan-
do-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 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 ir além

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

para
se envolver

para ir além
para ir além

para
cuidar e servir

para ir além
para realizar

12}

03}

05}

02}

02}

02}

02}

01}

01}

01}

01}

03}

25

06}
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Márcia Liberato | Assistente Social 

Aprendemos que nossos problemas não são os maiores, que há esperança, fé e 
solidariedade ainda neste mundo em que vivemos e que é sim possível que ele se 

torne melhor quando estamos abertos a olhar para o lado e perceber o que está 
acontecendo ao nosso redor. O amor, a compreensão, a escuta... nos doarmos a esta 

causa quer dizer nos tornarmos pessoas melhores. Valorizamos então a vida que, às 
vezes, não nos é tão simpática, tão fácil e nos apresenta tantos obstáculos. Mas que 
diante desta causa maior, que é o câncer infantojuvenil, valorizamos as coisas mais 
banais e simples da vida e podemos enxergar o quanto somos felizes.

Enfim... o ICI se tornou também a minha família! Amo o que faço e faço 
com amor.

E como é bom ouvir de um familiar que te ama e coloca você em suas orações.

C o n t r a t a d a 
temporariamente em 2015 para 

substituir um período de licença maternidade da 
colega assistente social, acabei sendo efetivada como a 2ª 

A.S. do ICI nestes seus 28 anos. Estava desempregada até então 
fazia 1 ano. Ao ICI só tenho a agradecer imensamente. Os dias aqui são 

sempre de muito aprendizado.

Comprometida e apaixonada pela causa, amor pela profissão, encontrar no ICI boas 
parcerias, poder ajudar as famílias a enfrentar o câncer de maneira acolhedora me 
faz todos os dias levantar e vir para o ICI sempre de bom humor e disposta a 
encarar o dia que sempre nos apresenta novidades.

Desde 2017, devido ao crescimento do ICI, identificou-se 
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.  

Resolution - Inteligência Humana e Equipe ICI

A part i r  do  segundo 
semestre, foi iniciada a etapa 
de “embarque” dos colaboradores em seus Mapas 
de Competências. Este instrumento retrata as 
entregas e as competências (técnicas e comporta-
mentais) que são desejadas para todos os postos 
de trabalho da Instituição. Através desta metodo-
logia de trabalho aplicada, os colaboradores 
passam a ter maior clareza daquilo que o Instituto 
(e seus líderes) esperam de cada membro da 
equipe. São conversas abertas e que visam a 
estimular o protagonismo e o desenvolvimento da 
nossa força de trabalho.

“No ano de 2019, a parceria da Resolution e da 
plataforma digital Analisa fluidcareers seguiu 
rendendo ótimos frutos para os processos de 
gestão de pessoas do ICI.

Através da plataforma digital, gestores e 
colaboradores podem, a qualquer momento, 
realizar combinações de ações de desenvolvimen-
to e celebrarem suas conquistas, através dos 
elogios e dos reconhecimentos pelos serviços 
prestados.”
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Junto aos líderes do ICI a Consultoria Pemse desenvol-
veu um projeto para contribuir com o desempenho das 
equipes de todas as áreas. Realizamos uma co-construção 
com os gestores e juntos foram identificadas as principais 
necessidades para estruturar o desenvolvimento compor-
tamental com diversos conteúdos, que iniciou em 2019. 

Alessandra e Carine – Pemse  e Equipe ICI

No final do ano de 2019, o ICI passou a contar com a 
parceria do escritório Mielke e Lucena Advogados, que 
assumiu sua assessoria jurídica. Os advogados, capitanea-
dos por renomados professores e pesquisadores, atuam em 
prol do ICI em atividades consultivas e contenciosas.

A advogada Denise Fincato, sócia do escritório e 
Conselheira Fiscal do ICI, destaca que a equipe do Mielke e 
Lucena é naturalmente engajada em causas e propostas 
sociais e diz que doar horas de trabalho e expertise às 
entidades do terceiro setor gera no grupo o que chama de 
“felicidade corporativa”. A advogada diz ainda que “o ICI é 
um empreendedor social e isto gera um sem-fim de 
desdobramentos legais a observar. Os voluntários, por 
exemplo, são um grupo especial de trabalhadores que, 
somados aos empregados, dirigentes e autônomos que 
atuam no ICI, resultam numa multidão de pessoas com 
relações a serem gerenciadas. É nesse espaço que o Mielke 
e Lucena atua, permitindo que o ICI se dedique à sua missão: 
salvar vidinhas!”

Somos voluntárias e nos entregamos ao projeto 
de coração, pois acreditamos muito que ao 
desenvolver as pessoas, temos resultados mais 
assertivos e com mais leveza.

Estamos extremamente felizes em saber que 
através de nosso conhecimento estamos contribu-
indo para que os colaboradores do ICI alcancem 
seus resultados e continuem focados em seu 
trabalho, pois precisamos da clareza de que é o ICI 
precisa dessa estrutura rodando como uma 
engrenagem para funcionar. Agradecemos a 
confiança em nosso trabalho e seguimos em 2020 
com o projeto, impulsionando as lideranças e os 
times, aprendendo e ensinando, com muita troca 
em prol dessa causa.

Mielke e Lucena Advogados

Subáreas do RH e empresas parceiras 
Endomarketing | iNÓSS

Há 4 anos, a instituição conta com o apoio voluntário da 
INÓSS, empresa especializada em Endomarketing. Por 
meio desta, seguimos um plano de Endomarketing, onde em 
2019 foram criadas 130 peças, com ações que contempla-
ram colaboradores e voluntários, motivando a equipe e 
fazendo com que cada integrante se sinta valorizado e parte 
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Em 2019, o ICI atualizou o Plano de Cargos e Salários que 
foi implementado há 5 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. 

Plano de cargos e salários – P2n Consultoria  

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
Segurança no Trabalho

Em 2019, aconteceu a eleição dos membros da CIPA – 
Gestão 2019/2020. Atualmente, temos a Área Protegida no 
Centro Integrado de Apoio pela empresa Transul – 
Emergências Médicas, parceira do ICI desde 2018. A CIPA 
tem como objetivo a preservação da saúde e da integridade 
física dos trabalhadores e de todos aqueles que interagem 
ou na Instituição,  também observar e relatar condições de 
risco nos ambientes de trabalho, eliminar os riscos existen-
tes e/ou neutralizar os mesmos. Em 2019, os membros 
eleitos entregaram o mapa de risco do prédio. Atualmente, 
há 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 colaboradores e 
também periodicamente os exames de revisão da saúde dos 
colaboradores. Foi organizado também a Semana SIPAT – 
Semana Interna de prevenção de acidentes que aconteceu 
de 14/10 a 18/10. 

desta grande causa. Em novembro de 2019, através desta 
parceria, foi realizada uma pesquisa de clima com a equipe 
interna e o resultado será apresentado no início de 2020.

Qualidade de vida no trabalho  | IPA
Por meio da parceria com o IPA, 6 alunos do curso de 

Educação Física realizaram seu estágio obrigatório no ICI, 
desenvolvendo a atividade de ginástica laboral 3 vezes na 
semana com a equipe. O objetivo é trazer benefícios no 
trabalho e melhorar o condicionamento físico dos profissio-
nais.

Desde 2018, o ICI conta com o apoio da Fitarelli 
C o n s u l t o r i a  –  Re c u r s o s  H u m a n o s ,  Pe s q u i s a  e 
Responsabilidade Social nos processos de recrutamento e 
seleção. 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. 

Fitarelli – Consultoria 



33

Relatório de Atividades 2019 | Instituto do Câncer Infantil

Atividades

Atividades 
Ações Endomarketing - INOSS 

Café ABRH - Capacitação 

Dinâmicas de grupo com novos voluntários 

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

Palestra sobre Conscientização no Trânsito 

Palestra sobre prevenção do câncer de boca 

Entrevista com novos voluntários 

Integração entre as equipes do ICI 

Oficina de Reike - iniciação 

Palestra Setembro Dourado 

Palestra sobre o meio ambiente 

Participação em Congresso - FIFE 

Pesquisa de Clima - grupo focal 

Reunião com os líderes e vice dos Núcleos 

Reunião Núcleo Acompanhar 

Reunião Núcleo Boas Vindas 

Reunião Núcleo Triagem 

Reunião Núcleo Tampinhas 

Reuniões preparatória para eventos 

Treinamento Curso CIPA 

Treinamento para recreação e acompanhar 

Treinamento PEMSE Gestão líderes e Planejar e Prever 

Workshop Central de Doações - Vendas 

SIPAT - Semana interna de prevenção de acidentes de trabalho 

Treinamento Núcleo McDia Feliz e Corrida Pela Vida 

Treinamento Resolution - Analisa 

Programa de desenvolvimento de líderes voluntários - PDLV 

Palestra Outubro Rosa 

Participação em Congresso - CONVOCC 

Reunião com os anfitriões McDia Feliz 

Reunião geral McDia Feliz 

Reunião Núcleo Assistência a Família 

Reunião Núcleo Brechó e ICI SHOP

Reunião Núcleo Recepção 

Reunião para novos voluntários -  março de 2019

Nº encontros Duração Participantes
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Denilda Moraes 
Colaboradora ICI

Voluntariado
A atuação dos voluntários integra o trabalho do 

ICI desde a sua fundação. As atividades realizadas 
pelo grupo estão alinhadas com a missão, visão, 
valores e planejamento estratégico da instituição e, 
para isso, se desenvolvem em vários núcleos de 
atuação, tanto trabalhando diretamente com o 
paciente e a família ou em outras áreas. Todos os 
núcleos são muito importantes para a instituição e o 
apoio e dedicação dos voluntários é fundamental 
para o ICI atingir as suas metas e sonhos. Em 2019, 
um total de 546 pessoas completaram o time de 
voluntariado do ICI.  

Em outubro de 2019, em Maceió, aconteceu o 21º CONVOCC – 
Congresso Nacional de Voluntários e Instituições de Apoio à Criança 
eAdolescente com Câncer. O ICI conseguiu reunir 30 voluntários 
que participaram do Congresso, com trocas de experiencias e muito 
aprendizado.

Q u a n d o 
recebi a notícia que iria 

trabalhar no Instituto do Câncer 
Infantil fiquei muito feliz. Até então não 

conhecia o ICI, somente ouvia falar. Para 
mim está sendo um grande aprendizado, 

posso dizer que a cada dia aprendo mais e mais, 
p o i s  t e n h o  d e t e r m i n a ç ã o,  c o ra g e m  e 
autoconfiança que devo ir além. São fatores 
para o sucesso.
Agradeço de coração poder fazer parte de 

cada momento do ICI, sou grata por 
isso.
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No ano de 2019, foram enfatizadas as competências 
essenciais e, desta forma, o processo seletivo para entrada 
dos novos voluntários foi modificado. Além das reuniões de 
sensilibização e entrevistas individuais, os candidatos 
passaram a preencher uma ficha de habilidades e também 
participaram de dinâmicas de grupo para identificação do 
perfil. Confira o cronograma: 

Além de todo processo de qualificação para ingressar ao 
ICI, o voluntário é convidado, no decorrer do ano, a 
participar de momentos de capacitação e palestras, 
atividades e integrações que a instituição proporciona. Veja 
o perfil dos candidatos ao trabalho voluntário que participa-
ram do proceso seletivo em 2019: 

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Ao final de 2019, contamos com a permanência de 84 voluntários

Indicadores

Programa de Voluntariado 2019 

Durante o ano anterior ao processo, os 
interessados ao voluntariado entram em 

uma lista de espera.

Envio das fichas de inscrição e 
confirmação na reunião

Reuniões / palestras para apresentar 
o Programa de Voluntariado

Dinâmicas de grupo com 
candidatos - perfil x atividade

Entrevistas individuais com os 
candidatos selecionados

O processo iniciou com 542 
candidatos na lista de espera

268 candidatos inscritos 
e confirmados

157 candidatos compareceram 
às reuniões

142 candidatos compareceram 
às dinâmicas

124 iniciaram o trabalho voluntário 
nos diversos núcleos de atuação

19%

81%

Feminino

Masculino

Perfil participantes programa voluntariado | Sexo

Perfil participantes programa voluntariado | Idade

6%

28%

35%

21%

10%

30 à 45 anos

46 à 59 anos

acima de 59 anos

Menor de 18 anos

18 à 23 anos

Perfil participantes programa voluntariado | Escolaridade

4%

17%

21%
40%

18% Ensino Fundamental
Ensino médio completo

Superior Incompleto

Superior completo
Pós-graduação

Carla de Mattos 
e Rodolpho Leal
Voluntários 
ICI 

Para sermos 
voluntários do ICI, participamos 

de um processo seletivo liderado pelo RH. As 
entrevistas e dinâmicas utilizadas neste processo já 

nos fizeram perceber o quanto o ICI prestigia e valoriza o 
seu voluntariado.O trabalho em prol das crianças, 

adolescentes e familiares assistidos por esta organização está 
nos mostrando, dia a dia, o quanto é forte a “marca ICI” e o que ela 

representa.
Compartilhamos o mesmo sentimento como voluntários do ICI, 
vontade de colaborar, amparar, dividir alegrias, aliviar sofrimentos e 
de melhorar a qualidade de vida em comum. Doar energia e tempo, 
mas ganhar muito mais em troca, como contato humano, 
convivência com diferentes pessoas, oportunidade de viver 
novas situações, aprender com a satisfação de se sentir útil.
Sentimos orgulho em fazer parte dessa causa. Participamos 

dando todo o nosso amor que vem de dentro do coração.
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Em 2019, iniciou-se o Projeto de Desenvolvimento de 
Líderes Voluntários do ICI. Para este projeto, a instituição 
buscou o apoio da Consultoria Estalo. Durante o ano 
passado, aconteceram dois módulos: Autoconhecimento e 
Relações Interpessoais. Estão previstos mais quatro 
módulos para 2020.

Desde 2015, o ICI controla através de um relatório 
enviado à contabilidade as horas dos voluntários de todos 
os núcleos. Abaixo, o gráfico dos últimos três anos e o 
quanto representa em valores.

Núcleos de Trabalho Voluntário

O ICI busca sempre manter transparência perante à 
comunidade que tanto colabora para que sua missão seja 

Desde 2016 identificamos a importância e necessidade 
dos núcleos que tem relação com paciente e família serem 
ligados à área do NAP – Núcleo de Atenção ao Paciente. 
Desta forma, serão apresentados os demais núcleos do ICI. 

Boas Vindas

cumprida. Para isso, contamos com a ajuda de oito voluntá-
rias que se dispõem em recepcionar, a cada duas semanas, 
grupos de visita que possuem interesse em conhecer mais 
sobre a instituição. No ano passado, 666 pessoas conhece-
ram o ICI. Através de um questionário, pode-se observar o 
perfil dos visitantes abaixo: 

Liane – Estalo e Líderes de Núcleos Voluntários

Iniciar o projeto de desenvolvimento de líderes 
voluntários foi um privilégio. A cada encontro 
construímos conceitos importantes para a atuação 
destes voluntários, oferecendo mais domínio sobre 
técnicas e ferramentas. O envolvimento dos 
participantes faz toda a diferença para o sucesso 
deste projeto. 

Liane Becker Soares
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Perfil participantes da pesquisa | Sexo
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Brechó
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 2019 R$ 113.687,50 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 assistidos pelo ICI.

ICI Shop
Este núcleo foi criado em 2017 e tem como objetivo a 

venda de peças do brechó, produtos institucionais e 
também produtos feitos em oficinas com mães de pacien-
tes. Ao final de cada visita, interessados em conhecer o 
Instituto finalizam o tour no ICI Shop e ficam à vontade para 
contribuir. Em 2019, o ICI Shop arrecadou R$ 12.808,05.

Triagem
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 2019, o ICI recebeu 
92.142 itens. Foram triados e encaminhados ao NAP 8.980 
brinquedos e confeccionados pela equipe da costura 398 
peças de roupas, cobertores e lençóis.

O Núcleo Apoio Administrativo possui voluntários 
motoristas que dirigem o veículo 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 encaminha-
mento das pessoas. 

Já o projeto de arrecadação de tampinhas conta com 
um grupo de voluntários que se reúne na instituição para 
separação e controle do material que chega ao ICI. Além 
destas atividades, o ICI possui a ajuda de voluntários que 
auxiliam setores como: Administrativo e Financeiro, Central 
de Doações, entre outros com atividades administrativas. 

Apoio Administrativo – motoristas, projeto tampinha 
solidária e recepção 

Perfil participantes da pesquisa | Escolaridade
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Abaixo, a arrecadação do Projeto Tampinha Solidária nos 
últimos 3 anos:

Luciana Lombardi | Voluntária ICI

Nas recreações, aprendo com os meus pequenos heróis e seus familiares 
a importância do "estar", do "ser parte", do quanto é mágico transformar 
momentos, muitas vezes duros em risadas e distrações, mesmo que 

seja por alguns segundos.

Acredito que 
nada é por acaso na nossa vida. 

Pessoas, lugares, aprendizados, trocas, 
sensações...tudo, absolutamente tudo tem uma ligação 

e um porque de ser. Assim acontece com o ICI na minha 
vida, em todos os sentidos.

Muito obrigada por me permitir ser parte de tudo isso!

Cada uma das pessoas que conheci nestes anos de voluntariado no ICI 
me ensinaram que juntos podemos enfrentar qualquer situação, superar as 

limitações e os desafios.

Somos todos ICI! Somos todos Leõezinhos da Coragem!

Descobri a força de um abraço mesmo que seja dado em forma de 
sorriso, a cumplicidade na troca de olhares, desejando que o 

momento se torne mais leve, e o poder que o amor exerce em nossas 
vidas.
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Desenvolvimento

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 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 das áreas de Relações Públicas e Publicidade.

Institucional

Marketing Comunicação

Ações de engajamento
Publicidade

Influenciadores

Parcerias
Eventos

Relacionamento 
imprensa

Ações

Eventos

Projetos
Captação / PJ

Comunicação
Interna

Experiências
Doadores | Captação

Mobilização
Internos NAP

Apoio RH

Leis de Incentivo 
(Pronon | Funcriança)

Editais

DI | RH
Voluntariado
Funcionários

Parceiros Hospitais
Diretoria

Conselho Deliberativo
Parceiros específicos

Doadores

Transparência
Serviços ICI

Prestação de contas
Conversar com públicos

(stakeholders)Redes Sociais
E-mail Marketing

Site
Informativos
trimestrais

Ferramentas 
Comunicação Externa

Ferramentas 
Comunicação Interna

WorkPlace
E-mail Comunicação Interna

Grupo Facebook
Grupo WhatsApp
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Agências Parceiras

Atualmente, o ICI conta com o apoio e parceria de duas agências, de imprensa e de publicidade, para promover e divulgar o 
trabalho da instituição e todas as ações realizadas. Além disso, a instituição também tem o apoio do Multiverso IPA, parceiros 
para produção de conteúdo e materiais institucionais.

Eduarda Streb Comunicação
A parceria foi iniciada em junho de 2018, fortalecendo a 

relação com a mídia em diferentes canais de comunicação. 
De forma gratuita ou espontânea, em 2019 houve um total 
de 483 inserções na mídia, divulgando diversos eventos, 
ações e serviços prestados pela instituição. Se pago, o valor 
estimado seria de R$ 9.150.762,79, que foram então econo-
mizados com o apoio da assessoria e de parceiros de 
diversos veículos de comunicação. 

Agência Bistrô
Parceira do ICI desde agosto de 2017, a agência Bistrô 

desenvolve diversas campanhas e materiais para os eventos 
e ações da instituição. 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 2019, as horas 
doadas ao ICI representam uma economia de R$114mil.

"Em quase dois anos de trabalho, acompanha-
mos de perto o crescimento da Instituição que 
ganha, cada vez mais, a confiança e a admiração 
das pessoas. E também o reconhecimento da 
mídia. É gratificante poder contribuir nesse 
processo que envolve muita paixão e dedicação 
de todos."

«Para nós da Agência Bistrô é um privilégio 
ajudar na comunicação do Instituto do Câncer 
Infantil. Primeiro porque acreditamos nos 
valores da Instituição e segundo porque ela 
realmente torna a vida das crianças e de seus 
familiares mais cheia de amor, suporte e carinho."

Fernanda 
Aldabe 
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IPA - Multiverso
A parceria com o Multiverso, agência de comunicação 

do IPA, iniciou em 2018 e vem trazendo diversas contribui-
ções para o trabalho da instituição. Os alunos do curso de 
Comunicação, coordenados pela professora Valéria Deluca, 
produzem diversos conteúdos publicados nos canais e 
redes sociais do ICI, além de fazerem a cobertura em 
diversos eventos e ações promovidos pela instituição.

No ano que passou, a instituição desenvolveu mais uma 
ferramenta para divulgar o trabalho e arrecadar recursos 
em prol da causa. Disponível no Google Play e na APP Store, 
o aplicativo pode ser encontra-
do com a busca “ici.ong”. Com o 
app, o usuário fica atualizado 
sobre campanhas e eventos da 
inst ituição,  além de fazer 
doações, acumular pontos e 
trocar por produtos institucio-
nais.

O ano de 2019 foi de lançamento do novo site do ICI. O 
portal contempla informações sobre todas as áreas e 
serviços da instituição, além de informações importantes 
sobre o câncer infantojuvenil e os estudos realizados pela 
área de pesquisa científica. Eventos, projetos, novidades e 
formas de ajudar também são divulgados no site, proporci-
onando à sociedade um portal completo de informações 
sobre a instituição.

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. 

Redes Sociais

App ICI

Site (www.ici.ong)

Comunicação Interna

Nossas conexões

mais de 111 mil 
curtidas na página

Intranet

E-mail Grupos em
Redes Sociais

Ações e
Eventos

Workplace Acrílicos / 
Murais

mais de 16.600
seguidores

3.351 
seguidores

411
seguidores

274
inscritos

Números contabilizados até o fechamento deste relatório
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Eventos e ações organizados pela instituição são 
importantes meios de engajar a sociedade em prol da causa, 
além de fontes de captação de recursos para manter os 
serviços prestados. Em 2019, diversos eventos fizeram 
parte do calendário do ICI.

Mobilização Social

Brechó e Portas Abertas

Bazar da Coragem
Edição Inverno Edição Natal

Dias 28 e 29 de 
junho de 2019

Dias 06 e 07 de 
dezembro de 2019

Peças de influenciadores
digitais
Food trucks
Música
Brinquedos
Oficinas

Data do evento:
16 de março de 2019

Local:
Sede do ICI

Valor arrecadado:
R$ 15.413,46

Edição Moda Sustentável e Solidária

Local:
Sede do ICI

Local: Sede do ICI
Programação especial com 
shows, brinquedos e brechó

Jantar Anual
Data do evento:

30 de maio 
de 2019

Mais de
400 

convidados

Atrações:
Léo Pain

Thomas Machado
Orquestra Jovem do RS

Ginasta Andressa Jardim
Banda Dublê

Dj Project Live

Tema:
Noite Dourada

Local: Associação 
Leopoldina 

Juvenil
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McDia Feliz Parceria ICI e ABCCC – Cavalo Crioulo

Data do evento: 
30 de maio de 2019

Mais de 50 instituições 
participantes em todo país

Valor arrecadado: 
R$ 585.075, 51 

+ 
R$ 15.000,00 com 

o Prêmio Atitude de Ouro

McAmigos:
Nando Viana

Ana Paula 
Schneider – Bocuda

Data do evento:
24 de agosto de 2019

Coordenação da campanha:
Instituto Ronald McDonald

Venda de Big Mac deste 
dia é revertida para 

projetos de instituições 
que trabalham em 

benefício de adolescentes 
e crianças com câncer

Projetos do ICI: 
Núcleo de Atenção ao 

Programa de Pesquisa 
Científica

Rede Oncológica no RS
Programa de Diagnóstico 

Precoce

Paciente

Durante a edição de 2019 da Expointer, o ICI firmou 
parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de 
Cavalos Crioulos (ABCCC) para diversas ações em 
benefício da instituição e com o objetivo de de alertar para o 
diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Foram 
realizados leilões, doações espontâneas e parte do valor 
dos ingressos da Mangueira do Freio Jovem foram destina-
dos ao Instituto. Ao total, a ação arrecadou mais de R$ 
120.000,00. Além disso, o ICI foi convidado para estar 
presente no espaço da ABCCC com seu estande. OLeão da 
Coragem também marcou presença e entrou na pista 
durante o Freio de Ouro para celebrar a parceria. 

Antes, em agosto, representantes da ABCCC visitaram 
o ICI para oficializar a parceria, para a realizações de ações e 
eventos em prol da causa e da conscientização sobre o 
câncer infantojuvenil. Na oportunidade, um cavalo foi 
levado a Sede do ICI e chamou a atenção de pacientes, 
voluntários e colaboradores que estavam presentes na 
visita.
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Setembro Dourado Mobilização - Setembro Dourado

Evento 15 Anos Dourados
Data: 29 de setembro

Local: Iate Clube – 
Porto Alegre

Iniciativa: Dionathan Santos
Comemoração com direito 
a book, cabelo, maquiagem 

e festa com convidados

Leilão da Coragem
Data: 26 de setembro

Parceria: Pestana Leilões
Camisetas de times

Camisetas de seleções
Joias

Eletrônicos
Obras de arte

Artigos em geral
Lote especial: Carro - em 
parceria com a Fundação

Thiago de Moraes Gonzaga
Valor arrecadado:

R$ 63.263,15

Evento Juntos Pela Vida
Realização: ICI e 

Projeto Camaleão
Data: 15 de setembro

Local: Parque Farroupilha 
(Redenção)

Parceria: Bike Tour POA, 
Pedal da Inclusão e Novartis

Ações de conscientização, 
brincadeiras, jogos 

educativos, shows, 2ª edição 
do Pedal pela Vida

Distribuição de folheteria e 
material informativo

Divulgação nas redes sociais

Mês de conscientização 
do câncer infantojuvenil 

e para o diagnóstico 
precoce da doença

Diversas ações foram 
realizadas pelo ICI 
buscando alertar e 

conscientizar a sociedade

Com iniciativa do Deputado Zucco, o Setembro Dourado 
foi promulgado como projeto de lei, institucionalizando o 

mês de combate ao câncer infantojuvenil.

O projeto tem como objetivo chamar a atenção para a 
prevenção do câncer infantojuvenil e apoio às entidades 

que trabalham pela causa.
Almoço Campeiro

Data: 28 de setembro

Parceria: Clube 
Caixeiros Viajantes

Valor arrecadado:
R$ 4.160,93
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26ª Corrida Pela Vida Porto Alegre 

Data do evento:
24 de novembro

de 2019

Patrocínio 
Master:
Sicredi

Icatu Seguros
Dália Alimentos

Apoio:
Panvel
Remo 

Modalidades:
Corrida 

competitiva de 
3km, 5km e 10km 

Corrida Kids
Caminhada de 3km

Mais de 
1.000 atletas

na modalidade 
competitiva

15 mil
camisetas 
vendidas

Local:
Jockey Club

Valor 
arrecadado:

R$ 196.640,11

Tema:
Procura-se você 

e quem mais 
puder ajudar 
nesta causa!

Corrida pela Vida - Interior do RS

Natal da Coragem 

Gramado
22ª edição

Data: 13 e 14 de 
setembro de 2019

Estrela
3ª edição

Data: 28 de 
novembro de 2019

Local:
ASHCLIN

(Associação dos 
Servidores do 

Hospital de Clínicas)

Osório
3ª edição

Data: 07 de 
dezembro de 2019

Brinquedos
Lanches

Maquiagem artística
Atividades de recreação

Visita do Papai Noel
Entrega de presentes

Encruzilhada do Sul
6ª edição

Data: 26 de 
outubro de 2019

Data do evento:
11 de dezembro de 2019

Festa para pacientes, 
ex-pacientes e familiares
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Festa de Confraternização do Voluntariado

Loja de Natal ICI no Shopping Total

Data do evento:
13 de dezembro de 2019

Tema:
Sexta-feira 13

Parceiros:
Shopping Total

Triider
Loc Store
Fancolor

Indústria Visual
Agência Bistrô

MS Signs

Valor arrecadado:
R$ 8.371,20

Local:
Clube Caixeiros Viajantes

Atração: Banda Mais 
Amor Por Favor

Leilão Online

Data: 16/12
Camisetas da Dupla Grenal

Valor arrecadado: 
R$ 7.960,00

Campanhas para arrecadação de material escolar e de 
chocolates para Páscoa

Trocas Solidárias
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Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao 
Câncer Infantojuvenil

Com iniciativa do Deputado Bibo Nunes e parceria entre 
Instituto do Câncer Infantil e Instituto Ronald McDonald, 
em 2019 foi lançada em Brasília a Frente Parlamentar de 
Prevenção e Combate ao Câncer Infantil. O objetivo da 
Frente é mobilizar uma política nacional específica para a 
oncologia pediátrica, aumentando as chances de tratamen-
to e cura no país.

No dia 11 de dezembro aconteceu seu primeiro evento 
oficial em razão do Dia Nacional de Combate ao Câncer 
infantojuvenil no Congresso Nacional, neste dia a Aliança 
Pela Vida estava representada pelo seu  Comitê Estratégico 
constituído por representantes do Instituto Ronald 
McDonald (IRM), Instituto do Câncer Infantil (ICI), 
Sociedade Brasileira da Oncologia Pediátrica (Sobope) e 
Confederação Nacional de Instituições de Apoio e 
Assistência à Criança e ao Adolescentes com Câncer 
(Coniacc). O evento contou também com a presença de 
dezenas instituições que atuam na causa de Norte a Sul do 
país.

A Primeira-Dama Michelle Bolsonaro,  recebeu o 
convite para ser madrinha da Frente Parlamentar de 
Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e debateu ao lado 
de Deputados e Senadores políticas públicas para aumentar 
as chances de cura da doença no país.

Visando debater o tema e encontrar soluções para 
aumentar as chances de cura no país, a Frente foi formaliza-
da no dia 24 abril e contou com a assinatura de 211 
Deputados de diversos partidos e estados do país, além do 
Presidente da Câmara, o Deputado Federal Rodrigo Maia. 

A Frente realizou o seu lançamento no dia 13 agosto e na 
ocasião contou com a presença de deputados, senadores e 
instituições parceiras. 

O ICI tem a missão de coordenar o Comitê Estratégico 
(CE) da Frente Parlamentar Nacional incluindo acompanha-
mento, apoio e definição de 6 grupos de trabalho com o 
objetivo de buscar um consenso sobre aprimoramento das 
atuais políticas públicas de saúde e levar propostas de 
mudanças para a Oncologia Pediátrica no Brasil.
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No dia 8 de julho, foi lançada a Frente Parlamentar em 
apoio ao Instituto do Câncer Infantil (ICI), com o objetivo de 
aumentar os índices de cura da doença. Na sequência, no dia 
19 de agosto, houve uma audiência pública em apoio à Luta 
Contra o Câncer Infantojuvenil no Memorial Legislativo.

4 - Aumentar a cobertura da população de 0 a 19 anos e 
manter atualizados os registros hospitalares de câncer

2 - Ampliar a atual cobertura de assistência às crianças e 
adolescentes por meio da capacitação de profissionais de 
saúde

5 - Apoio às Pesquisas Científicas
Além das metas, pretende-se implementar uma 

“Política de Atenção à Oncologia Pediátrica”, para que as 
metas estabelecidas sejam consideradas por todos os 
gestores do poder público estadual e municipal de saúde no 
planejamento de suas ações. O Instituto do Câncer Infantil 
propõe um projeto para a “Rede Oncológica Pediátrica no 
Rio Grande do Sul”, com o objetivo de qualificar os centros 
especializados na atenção oncológica pediátrica do RS 
através de um modelo de assistência integral em Rede. O 
modelo irá implementar protocolos que auxiliem os 
profissionais na condução dos casos suspeitos ou confir-
mados, dentro de uma linha de cuidado padronizado, que 
estabeleça fluxos e ações desde a Atenção Básica até a Alta 
Complexidade.

Frente Parlamentar Estadual em Apoio ao ICI

3 - Aumentar a adesão a protocolos clínicos

A Frente Parlamentar estabeleceu cinco metas para a 
causa da oncologia pediátrica no Rio Grande do Sul: 

A iniciativa foi do Deputado Tenente Coronel Zucco, com 
apoio dos Parlamentares Estaduais. A instituição será 
responsável pelos subsídios técnicos para que os parlamen-
tares possam debater o tema da Oncologia Pediátrica no 
Estado do Rio Grande do Sul. Em parceria com os gestores 
Estadual e Municipais de Saúde, o ICI está desenvolvendo 
estratégias para viabilizar melhorias no modelo assistencial 
a crianças e adolescentes com câncer do Estado, visando 
otimizar o  acesso à Rede Assistencial para diagnóstico 
precoce e tratamento.

1 - Aprimorar a rede de referência e contra referência 
para que as crianças sejam tratadas em Hospitais especiali-
zados e estruturados em câncer infantojuvenil
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Funcriança
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 responsabilidade 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 encaminhados pelas mesmas ao Conselho. 
Atualmente, o ICI tem dois projetos em andamento. 

Projeto Núcleo de Atenção ao Paciente: O projeto visa 
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares 
assistidos pelo ICI, possibilitando atendimentos funda-
mentais para a continuidade do tratamento e aumento do 
número de pacientes assistidos, através de atendimento 
multidisciplinar nas áreas nutricionais, pedagógicas, 
assistenciais, odontológicas, psicológicas, dentre outras 
áreas da equipe multiprofissional.

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 familiares assistidos, 
possibilitando auxílios fundamentais para a continuidade do 
tratamento. 

Regispel - Cupom Social RS
O projeto coordenado e idealizado pela empresa 

REGISPEL reverte um percentual da venda de bobinas 
fiscais ao ICI. Os cupons, utilizados em caixas de atendi-
mento de supermercados e setor varejista, trazem ainda 
informações sobre o Instituto no verso. Em 2019, foram 
destinados R$ 5.983,77 para o ICI. 

Iniciado em 2018, o projeto em parceria com a VISA foi 
renovado para 2020. O ICI faz parte das 17 instituições do 
Brasil participantes do projeto. Clientes Visa podem 
escolher uma destas instituições e, a cada pagamento 
realizado com os cartões de débito ou crédito, a Visa faz uma 
doação para a causa escolhida. Em 2019, a campanha 
destinou de R$ 120.000,00 para o ICI.

Visa Causas

Projetos

Empresas Apoiadoras – 2019:
Banco Renner
Banrisul
Bem Promotora
Bianchini
BRDE
Buffon / Petrofácil
DLL
Gerdau
Grendene
Jackwal
Parker Migliorini International do Brasil 
Sabemi
Sul América
TDK
TFL
Visa
Zaffari
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O Projeto Satisfeito é um movimento nacional de 
conscientização contra o desperdício de alimentos e 
combate à desnutrição. Por meio de estabelecimentos e 
restaurantes parceiros, 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$ 1.600,00 foram 
destinados ao Instituto.

Satisfeito
O Polen é uma ferramenta que funciona por um plugin. O 

usuário instala a extensão no navegador e, sempre que ele 
fizer uma compra em uma loja parceira do projeto, parte do 
lucro do comerciante é destinado a uma ONG, escolhida 
previamente pelo usuário. Diversas lojas beneficiam o ICI 
através do projeto e, em 2019, recebemos R$ 23.294,52 por 
meio do Polen.

Polen

Nota Fiscal Gaúcha
O projeto visa incentivar os cidadãos a solicitar a 

inclusão do CPF na emissão do documento fiscal no ato de 
suas compras, bem como conscientizá-los sobre a impor-
tância social do tributo. Além disso, ao se cadastrar é 
possível escolher uma instituição que será beneficiada com 
recursos. O ICI, uma das instituições participantes, 
recebeu R$ 50.500,00 por meio deste projeto em 2019.

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. Em 2019, o projeto 
contou com dois grandes parceiros:

Selo da Coragem

Através do projeto Criança Dália, parte do valor do Leite 
é revertido para o ICI. Em 2019, o valor doado foi de 
R$ 177.385,76. Além do selo, a Dália doa 600 litros por mês _

de leite para a cesta básica das famílias assistidas pelo ICI.

Dália Alimentos

Em 2019, a instituição contou novamente com o apoio de 
muitas escolas, empresas e parceiros. Foram mais de 21 
toneladas de tampinhas arrecadadas, revertendo um valor 
de R$ 21.450,56. Os recursos são destinados para diversas 
necessidades do Núcleo de Atenção ao Paciente. Em 2020, a 
campanha continua buscando engajar ainda mais a 
comunidade para superar os números do último ano.

Tampinha Solidária
A campanha Tampinha Solidária é iniciativa do Rotary 

Club de Gravataí Parque dos Anjos e vem, desde 2016, 
mobilizando a comunidade na arrecadação de tampas 
plásticas em prol do ICI.
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Panvel
A Panvel é parceira através do selo nas fraldas Baby Club 

de marca própria. Em 2019, o total de doação através do 
projeto foi de R$ 76.413,20, além de fraldas para compor a 
cesta básica das famílias.

3º Encontro Multiprofissional - Vamos falar de luto 
parental e cuidado compassivo? – ONG Amada Helena

Cabelaço
Calendário Impresul 

6 º  E n c o n t ro  d e  C a r ro s  An t i g o s  d a  L a g o a d a 
Harmonia/Teutônia

Ação de conscientização – Bento Gonçalves
Ação - Colégio Militar de Porto Alegre
Ação - ConnectArt Tattoo
Ação – Giordani Turismo

ABCCC – Associação Brasileira de Criadores de Cavalos 
Crioulos

Ações e doações - Comunidade de Carlos Barbosa
Ações - Lions Clube
Baile da Gratidão – Encruzilhada do Sul

Chá do Bem Mmartan

Doações da comunidade e de empresas

Livro O Preço da Ética

Campanha do Agasalho

Congresso Inspiração – CDL Canoas
Desapegos Amigos do Tetheo – Cris Silva e Vanessa 

Martini

Gruppen

Livro Três Céus – parceria Taiane Bonorino e Editora Verbo 
Livro Vidas Solidárias – Eurico Salis
Parque Terra Mágica Florybal
Pingente ICI - Dona Lua
Polícia Rodoviária Federal 

Sandrin Planejados

Tacobol Lebes - Return

Seu jeans usado vale R$ 100,00 - COLCCI
Simers – Trote Solidário

Projeto Mirage Três Figueiras

Total Fest – Shopping Total

RH Fora da Caixa

Visitas – Jogadores da Dupla Grenal

O ICI também é beneficiado com doações de algumas 
instituições internacionais, entre elas o projeto Global 
Given, que conecta organizações sem fins lucrativos, 
doadores e empresas em quase todos os países do mundo. 
Recebe, ainda, doações da UK Foundation e Youcusale. Em 
2019, o ICI recebeu R$ 102.659,09 referente a estas 
doações internacionais.

Ações, Campanhas e Eventos de parceiros

Doações Internacionais
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Isabel e Antoninho Comin
Embaixadores Carlos Barbosa

Ilton Muller
Embaixador Gramado

Renata Sandrin
Embaixadora Bento Gonçalves

Simone Prestes
Embaixadora Canoas

Dois novos integrantes passaram a fazer parte do quadro de embaixadores do ICI em 2019. Andreas D'Alessandro, 
Embaixador do ICI na América Latina, e Germano Hofler, Embaixador do ICI em Estrela. Eles se juntam aos outros 11 embaixado-
res de diversas localidades, representando a instituição em suas cidades na busca por parcerias, mobilização de pessoas e 
recursos e realização de ações em prol da causa.

Embaixadores

Breno Avila
Embaixador Gravataí

Fernanda Lima
Embaixadora Nacional

Andreas D'Alessandro 
Embaixador na América Latina

Cristiane Silva
Embaixadora Regional

Fernanda Stümer
Embaixadora Gramado

Germano Hofler 
Embaixador de Estrela

Cristiane Freda
Embaixadora Encruzilhada 

do Sul

Dilamar do Amaral
Embaixador Dois Irmãos

Evento realizado dia 14 de outubro, 
na Fundação Iberê Camargo para 
Apresentação e Coletiva de Imprensa 
do novo Embaixador da América Latina 
Andrés D'Alessandro.



Sustentabilidade

Central de Doações

Relatório de Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis

A Sustentabilidade Financeira do Instituto provem do 
engajamento de pessoas físicas e jurídicas que contribuem 
através de uma "Plataforma de Engajamento" que apresenta 
diversas formas de doações. Em razão disso, o ICI desen-
volve diversas estratégias para captar recursos e garantir a 
continuidade e o crescimento da Instituição com uma 
gestão eficiente e eficaz, buscando assegurar a saúde da 
criança e adolescente com câncer.

* Mc Dia Feliz

* Campanha de Páscoa

Atualmente, a Central de Doações está alocada no 
Centro Integrado de Apoio e tem em média 25 operadores. 
Campanhas divulgadas pela Central de Doações em 2019:

Implantada em 2008, a Central de Doações tem como 
principal objetivo apresentar o Instituto do Câncer Infantil 
e seus projetos à comunidade, buscando apoio à causa para 
transformá-los em realidade.

* Natal da Coragem

* Corrida pela Vida

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do 

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, 
aplicáveis às entidades 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 
2019, o desempenho de suas operações 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.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, 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 apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Ênfase
Conforme Nota Explicativa nº 19 às demonstrações 

contábeis, contém citação de que o Instituto do Câncer 
Infantil procedeu a renovação do CEBAS através do 
processo Nº 71000.080095/2017-31, cuja fase atual está em 
análise técnica, que trata do pleno gozo da imunidade 
tributária em relação aos impostos federais, estaduais e 
municipais, nos termos do Artigo nº 150 da Constituição 
Federal. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 
esse assunto.

Financeira

41%

17%

23%

6%
4%

1% 8%
Central de Doações
Eventos e Projetos Diversos

Funcriança - Incentivos Fiscais
Pessoa Física

Pessoa Juridica

Outras Receitas Eventuais
Campanha McDia Feliz

Doadores novos

694
Doadores ativos

11.657

Valor arrecadado (anual)

R$ 3.197.258,06
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados 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.

Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as 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 demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

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:

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e 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 internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorren-
tes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações contábeis.

* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 

Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis.

* Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

* Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Entidade.

* Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, 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 
continuidade 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 fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional.

riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropria-
da e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intenciona-
is.

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

* Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que, eventualmente, 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, RS, 20 de março de 2020.

Ronei Xavier Janovik
Contador – CRCRS nº 40.743

Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S
CRCRS nº 006706/O CVM 12.360
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Demonstração 
do Superávit
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Sustentabilidade Financeira 
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Demonstração 
do Fluxo de 
Caixa
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(a) As receitas de doações e campanhas para custeio são 

Os recursos financeiros disponíveis são mantidos em 
aplicações financeiras, principalmente, junto a instituições 
financeiras oficiais, visando à manutenção do poder 
aquisitivo dos recursos financeiros temporariamente não 
utilizados. As aplicações em fundos de investimentos, estão 
sujeitas as taxas de juros que variam de 0,21% a 0,57% a.m. 
(Em 2018 de 0,33% a 0,54% a.m.).

1. Objetivos Sociais

3. Principais práticas contábeis

2.  Base de preparação e apresentação das 
demonstrações contábeis

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

5. Aplicações Financeiras

Criado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil é uma 
organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as 
chances de cura do câncer infantojuvenil. Referência na 
assistência de crianças e adolescentes com câncer, 
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 multidisci-
plinar, 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.

 contabilizadas por ocasião de seu efetivo recebimento.

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

(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.

(e) Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo 
seu valor presente quando o efeito é considerado relevante 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto.

(f) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo 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.

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

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

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

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com observância às 
disposições contidas na legislação societária brasileira e 
nos pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) que tratam da aplicabilidade da 
legislação específica das entidades sem fins lucrativos, 
conforme Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002.

Em 20 de março de 2020, a administração da entidade 
autorizou a emissão das demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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6. Estoques

7. Depósitos Judiciais

9. Imobilizado

8. Créditos Sindicato de Transportes Rodoviários

Os saldos de R$ 189.147 em 2019 (em 2018, R$ 167.371), referem-se a roupas, calçados e alimentos recebidos em doação, 
distribuídos quando necessário aos familiares das crianças assistidas pelo Instituto do Câncer Infantil.

O saldo de R$ 11.131 em 2019 (em 2018, R$ 19.359), refere-se a ações trabalhistas movidas contra a Instituição.

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.

Em 2010, a diretoria contratou a empresa Factum Brasil Consultoria, Avaliações, Patrimonial e Econômica para avaliar as 
possíveis mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências de que seus ativos 
corpóreos utilizados em suas operações são recuperáveis perante seu desempenho operacional e financeiro. A empresa em 
pauta, tendo como base as informações contidas 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 2019, foi reconhecido o AVP – Ajuste a Valor Presente, utilizando-se a taxa Selic de 5,8% a.a. (em 2018 de 6,5% a.a.). 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.
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11. Contas a Pagar

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

12. Provisões Trabalhistas

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 demonstrado a seguir:

As causas consideradas como perda possível, não estão provisionadas nas demonstrações contábeis no montante de 
R$ 310.000 em 2019 (em 2018, R$ 60.000) de causas Cíveis e uma causa Trabalhista._

10. Intangível



13. Subvenções – Convênios e Aplicações

a) Subvenção Convênio MC Dia Feliz

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

Os saldos de R$ 2.156.899 em 2019, (em 2018, R$ 2.937.050), 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: 
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); Projeto Estudo da relação entre polimorfismo de genes relaciona-
dos ao metabolismo e transporte de antineoplásicos com a severidade de mucosite bucal e evolução clínica de pacientes 
pediátricos (vigência agosto/16 à agosto/20); e projeto Desvendando a biologia do câncer infantil: identidade celular do 
Sarcoma de Ewing e estratégias terapêuticas (vigência outubro/18 a outubro/21).

Os saldos de R$ 37.160 em 2019, (em 2018, R$ 2.766), 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.

Teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento integral das crianças em tratamento oncológico, estimulando sua 
independência, ampliando seus conhecimentos, respeitando suas limitações e especificidades e incentivando as a acreditarem 
em suas capacidades, apesar das dificuldades enfrentadas durante o tratamento. Os objetivos específicos foram: Oferecer um 
ambiente planejado e equipado para o desenvolvimento das crianças que não podem frequentar a educação infantil, em razão 
do tratamento e da doença, favorecendo momentos de troca, interação e socialização; Proporcionar atividades que auxiliem no 
desenvolvimento de capacidades e habilidades esperados para a faixa etária, potencializando a criatividade e Promover a 
participação e integração dos pais nas atividades de rotina das crianças. Todas estas atividades foram desenvolvidas pela 
equipe multidisciplinar no Núcleo de Atenção ao Paciente.

Em 2019, o saldo de R$ 11.134. O projeto foi apresentado em Edital do “Criança Esperança”, aprovado no ano de 2018,e 
executado em 2019, no valor de R$ 72.000.

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.

De conformidade com o estatuto, o Patrimônio social é constituído, fundamentalmente, de contribuições dos sócios, 
classificados como fundadores beneméritos e honorários, bem como de doações, legados, auxílios, subvenções, contribuições 
e aquisições advindas de quaisquer pessoas ou fontes, além de resultados líquidos provenientes de suas atividades estatutárias.

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

b) Subvenção PRONON

c) Subvenção CMDCA – Funcriança

d) Projeto Criança Esperança

14. Patrimônio Social
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15.  Receitas e Despesas

16.  Recursos provenientes do Poder Público

17.  Receitas com Projetos - Subvenção

18.  Subvenção – Instituto Ronald McDonald (IRM)

São receitas decorrentes de doações recebidas através de alimentos, roupas e mantimentos e doações em espécie 
realizadas por pessoas físicas e jurídicas e, também, recursos decorrentes de eventos e projetos e campanhas realizadas pela 
Central de Doações, que tem por finalidade captar recursos junto à comunidade para a manutenção do Centro Integrado de 
Apoio.

Os valores referentes as receitas e despesas com a Central de Doações, Eventos e Projetos Diversos, são decorrentes do 
atendimento da NBC ITG 2002, bem como o Voluntariado e Publicidade, que prevê o reconhecimento dos serviços prestados, 
cujos lançamentos não produzem efeito no resultado.

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, 
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.

Receitas provenientes dos convênios firmados entre o ICI e o IRM para execução dos projetos aprovados.
Convênios encerrados em 2018, conforme Termo de Encerramento de Convênio números:

Em 2019, os convênios encerrados conforme Termo de Encerramento de Convênio números:
* Convênio 2017/019 – Projeto Aquisição de equipamento para melhoria no atendimento oncológico pediátrico do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA.

* Convênio 133/2016-Projeto Centro Integrado de Apoio
* Convênio 134/2016-Projeto Aquisição de um veículo para o Centro Integrado de Apoio.

* Convênio 2017/069 e convênio 2018/001 – Projeto Humanização e ambientação da oncologia pediátrica do Hospital 
Nossa Senhora da Conceição.

Sustentabilidade Financeira 
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O ICI goza plenamente da imunidade tributária em relação aos impostos federais, estaduais e municipais, 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 última renovação através do processo nº 71000.125643/2014-17, deferido pela Portaria/SNAS nº 211 de 
23/10/2019 - publicado no Diário Oficial da União dia 25/10/2019 com validade de 3 (três) anos, de 26/03/2015 a 25/03/2018; 
ainda, tramita junto ao Ministério da Cidadania - MC, tempestivamente apresentado em 11/12/2017, o processo de renovação do 
CEBAS de Nº 71000.080095/2017-31. Deve ser ressaltado que a legislação ordinária que regulava o alcance da 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 as entidades beneficentes de assistência 
social, sem fins lucrativos, 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 
2019, considerando a imunidade tributária, o Instituto aplicou na sua atividade para fins institucionais as contribuições sociais e 
previdenciárias no montante de R$ 601.8626 (em 2018 - R$ 530.189).

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 
abaixo demonstrado:

19. Imunidade Tributária

20. Aplicação dos recursos obtidos
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21. Seguros

22. Evento Subsequente – COVID 19

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 depreciação contabilizada no valor de R$ 470.500 (em 2018 - R$ 459.699), refere-se aos equipamentos e itens do imobiliza-
do localizados no Centro Integrado de Apoio e no Serviço de Oncologia Pediátrica – HCPA.

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

Desde o final de fevereiro de 2020, o mundo vem passando por um surto da doença chamada COVID 19 (Coronavírus), 
classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, onde eventuais efeitos produzidos pelas ações 
governamentais para conter sua disseminação poderá impactar negativamente nos negócios da Entidade e, consequentemen-
te, suas demonstrações financeiras. Nesse sentido, a Entidade esclarece que, em consonância com o disposto no CPC 24 – 
Eventos Subsequentes e, diante das atuais informações e dados sobre essa pandemia e os potenciais impactos na atividade 
global, não há como aferir nesse momento quais efeitos relevantes podem impactar suas demonstrações financeiras, a 
continuidade dos seus negócios e/ou as estimativas contábeis mais significativas. Entretanto, a Entidade segue monitorando de 
forma diligente toda e qualquer informação a respeito do tema para que decisões tempestivas possam ser tomadas para 
minimizar seus reflexos.

******

Sustentabilidade Financeira 
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Mapa Estratégico ICIMapa Estratégico ICIMapa Estratégico ICI
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Próximos 

Desafios
Para os próximos anos o ICI tem projetos e programas 

importantes que permitem fortalecer a sua missão de 

aumentar os índices de cura e a qualidade de vida dos 

pacientes e suas famílias. Inclui ações integradas entre 

assistência aos pacientes e familiares, pesquisas científicas 

(básica, clínica e epidemiológica) e iniciativas para mudan-

ças nas políticas públicas de saúde específicas para a 

oncologia pediátrica.

O conjunto de ações e atividades a serem desenvolvidas 

relacionadas a estes programas e projetos permitem ir além 

naquilo que foi a essência do ICI em seus 28 anos desde que 

foi criado. 

Desde sua fundação o ICI desenvolveu em várias etapas 

e de forma sequencial inúmeros projetos e programas que 

tiveram na sua essência o objetivo de fazer a entrega para a 

Sociedade daquilo que foi prometido, que reflete o compro-

misso assumido em sua missão institucional.

Seguiremos alinhados ao Planejamento e na Gestão 

Estratégica, para os próximos anos, concretizando projetos 

para a instituição e cumprindo seu propósito de “Salvar 

Vidas”.

Próximos Desafios



Para informações, críticas, sugestões ou saber mais 
sobre o trabalho desenvolvido pelo ICI, entre em 

contato: ici@ici.ong.

Foi elaborado e diagramado pelo Núcleo de 
Desenvolvimento Institucional, com a colaboração de 

todas as áreas da Instituição.

Este Relatório de Atividades é de responsabilidade do 
Instituto do Câncer Infantil.



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

www.ici.ong | ici@ici.ong
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