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Em outubro marcamos presença do 1º Congresso Internacional de Oncologia
Pediátrica em SP! A equipe da Pesquisa Científica e do Núcleo de Apoio ao
Paciente estiveram presentes representando o ICI. O congresso aconteceu nos
dias 13, 14 e 15 de outubro e contou com diversos cursos e simpósios, com
profissionais de diferentes áreas.
Além disso, ficamos em 1º lugar na CATEGORIA MÉDICOS, com o trabalho de
mestrado do aluno do Laboratório de Bioinformática do ICI, Gustavo Lovatto
Michaelsen, intitulado “Construção e validação de uma assinatura de valor
prognóstica baseada em genes regulados via metilação de DNA em
meduloblastoma” - apresentado na categoria Livre Oral. Gustavo Lovatto
Michaelsen está realizando seu mestrado no Programa de Pós-graduação de
Bioinformática da UFRN, sob a orientação da Dra. Marialva Sinigaglia e
Coorientação da Dra. Mariane da Cunha Jaeger, pesquisadoras aqui do ICI.
Através de análises de dados de meduloblastoma no computador, Gustavo
identificou cinco genes cuja atividade poderá ser utilizada como medida de
predição do desfecho do tratamento. Apesar de muito promissor, o grupo de
pesquisa do ICI irá continuar as análises em busca do aperfeiçoamento dos
resultados encontrados.

O MC Dia Feliz desse ano foi um sucesso! Graças a todos os funcionários,
voluntários e parceiros, o Instituto do Câncer Infantil arrecadou R$
407.049,85!
Nosso muito obrigado a cada um que fez parte dessa corrente de solidariedade
e tornou possível essa conquista. O valor arrecadado é destinado ao projeto
"Conhecer para ir além: pesquisas clínicas para o câncer infantojuvenil".
Seguimos cada vez mais fortes e em busca de mais recursos para aumentar os
índices de cura e melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes
com câncer.
Nos vemos em 2023!

No dia 05 de outubro, realizamos nosso jantar anual, uma noite incrível repleta
de solidariedade, com um show especial do Tiago Abravanel! Também tivemos
a presença ilustre do nosso amigo Artur de Mari que fez uma linda
apresentação.

😍

Reunimos amigos da nossa causa, todos pelo mesmo propósito: proporcionar
mais qualidade de vida para as crianças e adolescentes com câncer e aumentar
as chances de cura da doença.
Agradecemos a todos que tornaram essa noite maravilhosa, aos nossos
anfitriões, parceiros e apoiadores, nossa eterna GRATIDÃO. Juntos somos mais
fortes.

👏🏼

No dia 25 de setembro foi o grande dia
das nossas Meninas Douradas!
Elas realizaram o sonho da festa de 15
anos, teve muitas surpresas, presentes,
carinho e alegria. Agradecemos a todos
os parceiros que tornaram esse dia
INESQUECÍVEL, sem vocês, nada
seria
possível!
Aos
voluntários,
funcionários e amigos da causa, nosso
muito obrigado.
E nossa GRATIDÃO ao querido
Dionathan Santos que não mede
esforços para realizar o sonho delas!
Ano que vem tem mais! Confere como
foi:

O Sul em Dança pela Vida teve sua abertura no dia 9 de setembro e contou
com muitas apresentações. Nosso amigo Artur De Mari estava lá conosco e
emocionou todos que estavam presentes com sua música. Todo o valor
arrecadado na abertura, com a venda de ingressos e cachês dos bailarinos e
grupos de dança, foi no total 26 mil reais destinados à nossa Instituição.
A iniciativa uniu a arte e a solidariedade em prol a causa do câncer
infantojuvenil, foram dias incríveis de muito amor e aprendizado. Estamos
juntos nessa e ainda mais fortes! Agradecemos a Margit Kolling, sua equipe, a
comunidade que esteve presente, bailarinos e escolas de dança, vocês são
incríveis!

🙏🏽

Com o objetivo de explorar os sentidos
sensoriais das crianças: visão, tato,
olfato e paladar, a equipe do NAP
(Núcleo de Atenção ao Paciente)
realizou uma atividade super divertida
co m nossos parceiros da Uniritter.
Foi uma tarde recheada de amor e
experiências únicas para os pequenos
que fazem parte do grupinho GEPED.

O Congresso Nacional de Voluntários e Instituições de Apoio à Criança e ao
Adolescente com Câncer aconteceu em setembro e reunião Instituições de todo
o país.
O evento é realizado pela CONIACC a cada 2 anos e aconteceu em Natal - RN,
nos dias 21, 22 e 23 de setembro. No congresso, são discutidos temas
importantes sobre o envolvimento dos voluntários na causa, cuidado com os
pacientes assistidos, apoio pedagógico às crianças e adolescentes com câncer,
como enfrentar as dificuldades do contato com as crianças doentes e demais
tópicos.

➡️
Nosso Fundador e Superintendente Dr. Algemir Brunetto, realizou uma
palestra sobre: Desafios e perspectivas da oncologia pediátrica do Brasil.
➡️
A Coordenadora de RH e Voluntariado do ICI, Caroline Martins também
esteve lá algumas voluntárias (os) do ICI, compartilhando conhecimento e
dividindo experiências sobre o tema. A Gerente Institucional do ICI, Valéria
Foletto, foi uma das mediadoras do evento.
Muito obrigado por tudo, foram 3 dias de muita troca e aprendizado!

Recebemos
duas
visitas
muito
especiais, jogadores do Grêmio e do
Internacional vieram conhecer o
trabalho desenvolvido pelo ICI. No dia
20 de outubro, recebemos o Bruno
Alves, que junto com a sua família e o
Mosqueteiro
passou
uma
tarde
conosco, brincou com os pacientes,
tirou muitas fotos e trouxe presentes
para os pequenos. Foi muito especial,
eles amaram, confira como foi:
Já no dia 21 de outubro, foi a vez do
Internacional trazer os jogadores
Gabriel Mercado, Fabricio Bustus e
Daniel Britto. O Embaixador do Instituto
do Câncer Infantil para a América
Latina, D’Alessandro, esteve conosco
recepcionando e realizando a visita. Foi
lindo! As crianças e adolescentes
assistidas pelo ICI amaram, tiraram
muitas fotos, pegaram autógrafos,
receberam presentes e brincaram com
os jogadores. Assista como foi:
Muito obrigado pelo apoio e carinho pessoal! Foram dias incríveis que marcarão para
sempre a vida das crianças e adolescentes, vocês trouxeram amor e acolhimento para
estes que tanto precisam de nós. Até a próxima visita <3

O objetivo principal do projeto é capacitar as equipes multidisciplinares dos
Centros Oncológicos e das UBS de Porto Alegre, na intenção de integrar e
qualificar profissionais da área da saúde, abrangendo as esferas do contexto do
câncer infatojuvenil e ampliando a capacidade técnica dos envolvidos. Temas
como câncer pediátrico, políticas públicas, diagnóstico precoce e demais
relacionados são abordados na capacitação.

O teu movimento pode transformar VIDAS!

🏃🏾

Quando tu te moves, tudo acontece. Por isso, participe da 28ª Corrida pela Vida
do Instituto do Câncer Infantil e nos ajude a combater o câncer infantojuvenil

😍
📍 Dia 6 de novembro, no Parque Marinha do Brasil, a partir das 8h.

Você pode realizar a sua inscrição clicando aqui ou na nossa Sede, de segunda
à sexta-feira das 8h30 às 18h.
O último lote da categoria competitiva vai até o dia 31/10, então corre pra
se inscrever!

📞

📧

Qualquer dúvida nos chame através do whatsapp:
(51) 3331.8704 ou
e-mail: ici@ici.ong

No dia 20 de outubro aconteceu a
inauguração da nova estrutura que vai
receber os pacientes do Centro
Oncológico Infantojuvenil do Hospital
São Vicente de Paulo. Contará com 24
leitos, incluindo quartos semi privativos
e apartamentos, além de uma sala de
convivências.
O presidente do HSVP, José Miguel Rodrigues da Silva recepcionou os convidados,
colaboradores, médicos e voluntários que acompanharam a cerimônia. Em seu
discurso falou sobre a ideia de construir no hospital uma unidade exclusiva de
internação para a oncologia infantojuvenil. “Este novo espaço nasceu do desejo de
criarmos um local especial e único para essas crianças e adolescentes, pois até então
elas estavam internadas, além da pediatria, em diferentes unidades da nossa
Instituição. E, amanhã, elas já terão um ambiente mais agradável para enfrentar a
doença. Afinal, muitas delas ficam no hospital por longos períodos de tratamento”.

Balinha de banana
orgânica DaColônia
Temos uma nova parceira no Selo da
Coragem: a Balinha de Banana da marca
DaColônia!!
Ela é: Orgânica, Zero açúcar, Vegana,
Sem glúten, 100% fruta e o mais legal:
ainda ajuda as famílias do Instituto do
Câncer Infantil!
Parte do valor das suas vendas do
produto é revertido para o Instituto do
Câncer Infantil.
Gostou?
Então experimente a balinha de banana e
nos marca no Instagram para contar
como foi: @institutodocancerinfantil

Você ainda pode apoiar a nossa Vakinha e tornar o mês das crianças mais
especial! Vamos juntos nessa?
Durante o mês de outubro estão sendo distribuídos mais de 400 kits de
presentes para os pacientes assistidos pelo ICI. Estamos levando amor e
carinho para todos que enfrentam o câncer infantojuvenil.

Apoie agora
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