
 

 

Instituto do Câncer Infantil 

Nosso presente é transformar o futuro! 

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) há 30 anos assiste crianças e 

adolescentes com câncer de 0 a 19 anos, visando aumentar os índices de cura 

e a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares. O ICI é uma entidade 

filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter médico-científico, assistencial, de 

ensino e desenvolvimento técnico. Dada a complexidade do cuidado que se deve 

ter nos diferentes momentos do tratamento, o ICI disponibiliza uma equipe 

multidisciplinar, a qual atua na assistência integral ao paciente. Os serviços 

oferecidos envolvem as áreas de serviço social, médica, nutrição, apoio 

pedagógico, psicologia, odontologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, educação 

física e fisioterapia. Como parte complementar da equipe são ofertadas ações 

nos seguintes núcleos: copa, festividades, assistência à família, autoestima, 

Reiki, recreação, oficinas de artesanato, núcleo acompanhar e núcleo jurídico. O 

ICI também desenvolve projetos de pesquisas científicas dedicados ao avanço 

de novos tratamentos para o câncer infantojuvenil. 

Durante as 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. Além disso, em 

agosto de 2022 inauguramos a Casa ICI, 2ª na América Latina para acolhimento 

de crianças e adolescentes com câncer em cuidados paliativos – estágio da 

doença onde não há mais chances de cura.  A união de voluntários, 

colaboradores, diretores e de toda a sociedade permite ir além em prol desta 

causa tão importante.   

Desde sua criação já foram atendidas mais de 2.500 famílias 

O Leão da Coragem 

Para simbolizar as conquistas, o ICI elegeu personagens e situações da 

história "O Mágico de Oz". Entre eles o leão, que representa para crianças e 

adolescentes a "coragem" que torna possível enfrentar e vencer a doença, e a 

estrada de tijolinhos amarelos, que simboliza a construção do caminho para a 

cura. 

Simbolizando a coragem para esta busca, o ICI conta com a participação 

e companhia de um personagem essencial: o Leão da Coragem. Este, incentiva 

a vencer os medos e desafios com bravura e valentia, uma vez que ele também 

um dia já teve muitos medos e os conseguiu vencer.  

Em suma, assim como Dorothy retornou à fazenda de seus tios, o ICI 

trabalha em prol da reinserção do paciente à sua rotina saudável, bem como o 

retorno às suas atividades, o seu convívio familiar e social. Contudo, é 



 

 

imprescindível participar da caminhada do paciente desde a sua chegada, até 

que possa trilhá-la com autonomia, sendo agente da sua própria história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


