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30 anos, parece mentira!  O Dr. Brunetto 

desabafa : “Não há leitos suficientes para as 

crianças com Câncer”. Tocou no fundo do 

meu coração e da minha alma. Decidimos, 

então, visitar empresas e pedir ajuda. Foram 

104. Era “a estrada dos tijolinhos amarelos”, a 

“yellow brick road”, do “O Mágico de Oz”. 

Cada tijolinho, 10 mil reais. O nosso símbolo é 

o Leão da Coragem, ao contrário do leão 

medroso do mesmo filme. Os empresários 

acreditaram. O ICI é credibilidade e ausência 

de protagonismo. Fazer sem aparecer. E 

vamos combinar, dar é melhor do que 

receber. 

Construímos toda a nova unidade do 

Hospital de Clínicas. Faríamos o mesmo, 

mais tarde, no Hospital Conceição e outros 

pelo Interior. Para que os tratamentos não 

fossem interrompidos criamos a Casa de 

Apoio, um albergue para pacientes e familia-

res. Hoje, nossa sede na rua São Manoel, tem 

área seis vezes maior que a anterior, com 

tudo que se possa imaginar. Recentemente 

investimos em uma casa para os que são 

tratados paliativamente. E durante essas três 

décadas, a pesquisa bem sucedida talvez 

tenha sido mais importante. Índices de cura 

de 30 a 40% passaram de 70 a 80%. 

O tempo passa muito depressa. E a contribu-

ição de funcionários, voluntários e parceiros 

jamais será esquecida.

Não quero ser personalista. Tenho uma 

família grande, porém minha vida também se 

divide em antes e depois do Instituto do 

Câncer Infantil. Aquele menino de 52 anos 

agora é um velhinho de 82. Mas prometo: 

com 102, estarei aqui no cinqüentenário do 

ICI.  

 ”
Lauro Quadros
Fundador e Presidente do Conselho 
de Administração do ICI ”

Em 2021 seguimos no desafio de crescimento 

definido no Planejamento Estratégico 2020-2025. E 

a boa notícia é que estamos indo alem. Isso é fruto do 

trabalho de uma Equipe de Gestão dedicada e 

comprometida. Vale ressaltar que essa incrível 

caminhada de avanços nos permite vislumbrar 

muitas realizações  para 2022. Mas não podemos 

nos acomodar porque quanto mais avançamos mais 

aumenta nossa capacidade de buscar os apoios da 

Sociedade e assim cumprir nossa missão de salvar 

vidas. Nosso relatório anual celebra todo o conjunto 

dessas conquistas e apresenta o desenvolvimento 

realizado com apoio de muitos parceiros, de nossos 

colaboradores e voluntariado que seguem firme e 

fortes para continuar crescendo. 

 ”

Dr. Algemir Lunardi Brunetto
Fundador e Superintendente do ICI ”

O ano de 2021 foi desafiador. Em um ano atípico em 

razão de estarmos vivendo ainda, uma pandemia. 

Cada dia que passou se tornou, por essa razão, mais 

vitorioso. Superar as adversidades e lutar contra o 

câncer infantojuvenil foi uma tarefa incansável para 

todos os colaboradores, voluntários e parceiros do 

ICI. E vem sendo durante esses 30 anos de história. 

Com transparência, carinho e coragem, consegui-

mos atuar com ainda mais excelência em benefício a 

causa. 

Assistência, ensino e pesquisa, são três pilares que 

nos movem, no Relatório de Atividades de 2021, 

vocês poderão verificar o trabalho realizado em 

todas as esferas do ICI. O amor pela causa nos 

motiva a transformar o futuro das crianças e 

adolescentes, este é o nosso maior presente.

 ”

 ”
Jorge Luiz 
Daniel Weiler
Diretor Presidente

Fabio Bertoluci
Diretor 
Administrativo

Liliamar Pestana
Diretora Financeira
e Patrimonial
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30 anos transformando vidas

Em 2021, o Instituto do Câncer Infantil completou mais 

uma década de dedicação a causa do câncer infantojuve-

nil. Diariamente, o ICI busca entregar para as famílias 

assistidas amor, cuidado, carinho, apoio, acolhimento, 

felicidade, esperança e coragem. Com transparência e 

seriedade, a missão da Instituição que é salvar vidas, 

baseia-se em três pilares: assistência, ensino, pesquisa. 

Aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil e 

melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes 

com câncer é o que move o ICI. 

Ao retornar da Inglaterra em 1990 após um período de 

especialização, o Dr. Algemir Lunardi Brunetto, um dos 

fundadores do ICI, se deparou com o sistema de saúde 

brasileiro e percebeu que algo precisava ser feito. Foi 

assim, que em conjunto com o Jornalista Lauro Quadros e 

parceiros, iniciou a trajetória do Instituto do Câncer 

Infantil. A concretização deste sonho, o projeto de centro 

de referência em câncer infantil, foi marcado pelo dia 9 de 

dezembro de 1991, onde uma cerimônia no Theatro São 

Pedro foi realizada e os primeiros documentos assinados, 

assim, o Instituto do Câncer Infantil foi fundado. 

Desde então, cada ano é uma nova conquista para o ICI. 

O crescimento da Instituição é visível. Há 5 anos atrás, a 

nova Sede foi conquistada após 10 anos de arrecadação 

de recursos, as pesquisas científicas avançam diariamen-

te, parcerias com hospitais e centros de referências se 

solidificam, as políticas públicas em prol do câncer infantil 

se fortalecem. Novos eventos, projetos e ações surgem 

para que o ICI siga proporcionando todo o auxílio neces-

sário para as famílias darem continuidade ao tratamento. 

A união de voluntários, colaboradores, diretores e de toda 

a sociedade permite o Instituto do Câncer Infantil ir além 

em prol desta causa tão importante.

32

Quem Somos

Dr. Algemir Brunetto 
e Lauro Quadros Fundadores do ICI
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Linha do Tempo

1991

Dr. Brunetto se une ao jornalista 
Lauro Quadros e a outros 

parceiros para a fundação do 
Instituto do Câncer Infantil

1993

1ª Corrida pela Vida de 
Porto Alegre (marca 

registrada do ICI)

1994

1º McDia Feliz

2018

1995
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.

1996
Construção da Casa de Apoio 
nas dependências do HCPA. 

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

interior do estado.

20082002

1998

1ª Corrida pela Vida 
de Gramado

2011
- Ampliação do ICI: um Centro de 

Apoio complementar.

- ICI sem fronteiras: Projeto Rafael 
Acordi é implantado e tem coopera-

ção de centros internacionais de 
pesquisa para o tratamento de 

pacientes com Sarcoma de Ewing.

2012

Nova ambientação e 
reforma do SOP - HCPA

2014

Início da parceria com o 
Grupo Hospitalar Conceição

2020

2015
- Finalização da construção do 

Centro Integrado de Apoio, 
nova Sede do ICI.

- Início da parceria com o 
Hospital São Lucas da PUCRS.

2021

- Convênio com a Secretaria 

Estadual da Saúde

- 30 anos do ICI

2016
- Inauguração Oficial do Centro 

Integrado de Apoio

- Início da parceria com o 
Hospital São Vicente de Paulo

2017

Início da parceria 
com o Hospital Geral 

de Caxias do Sul.

2019

Início das atividades da 
Central de Doações

Construção da Sede 

Administrativa do ICI

Institucionalização do 
Setembro Dourado pelo 

Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul.

- Reforma para ambientação e 
humanização da Oncologia Pediátrica 

do Hospital da Criança Conceição.

- Frente Parlamentar de Prevenção e 
Combate ao Câncer Infantojuvenil

Frente Parlamentar Estadual em Apoio 
ao ICI

O  ICI firmou parceria com a 
Santa Casa de Misericórdia.
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Aponte seu celular e 

confira todas as 

nossas premiações!

Premiações e Reconhecimentos
Apresentamos aqui os prêmios e reconhecimentos de 2021:

Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 

Prêmio Vol

Recebemos também o reconhecido como uma das 

Melhores Gestoras de Programas de Voluntariado 

em OSC's do Prêmio Vol. A iniciativa visa valorizar e 

incentivar o trabalho voluntário do Brasil e reconhe-

cer programas de voluntariado em termos de 

excelência em fomento, gestão, comunicação e 

transparência.

ACPA

O ICI recebeu uma homenagem especial da ACPA 

pelos seus 30 anos de trabalho e dedicação à causa 

do câncer infantojuvenil.

McDia Feliz - O grande sucesso

O Instituto do Câncer Infantil recebeu o prêmio 

Atitude de Ouro na campanha McDia Feliz 2021, na 

modalidade “O Grande Sucesso”, pela maior venda 

de tíquetes digitais de “Big Mac”.

Selo Doar A+

Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto do Câncer 

Infantil recebeu pelo Instituto Doar, o  “Selo Doar” 

com conceito máximo A+, a certificação tem como 

como objetivo  incentivar, legitimar e destacar o 

profissionalismo e a transparência das organizações 

não-governamentais brasileiras.

100 Melhores Ongs

O Instituto do Câncer Infantil ficou entre as 100 

melhores ONGS do Brasil no Prêmio Melhores ONGS 

2021. As organizações são reconhecidas pelas boas 

práticas no terceiro setor em categorias como 

governança, transparência, comunicação e financia-

mento.

Melhor Ongs do Rio Grande do Sul

No dia 09 de dezembro, dia do aniversário de 30 

anos do Instituto do Câncer Infantil, recebemos o 

reconhecimento de Melhor ONG do Rio Grande do 

Sul, através da premiação Melhores ONGs.
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Assistência 
Integral

O Instituto do Câncer Infantil proporciona assistência integral aos pacientes e seus familiares através do Núcleo 

de Atenção ao Paciente (NAP), setor responsável pelos atendimentos. Composto por uma equipe multidiscipli-

nar especializada em diferentes áreas que se completam, com o propósito de desenvolvimento e coordenação de 

ações integradas, que visam a adesão e continuidade ao tratamento, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida, autoestima e bem estar para os pacientes, assim como para suas famílias. 

A equipe conta com profissionais técnicos atuando nas áreas de oncologia pediátrica, serviço social, psicologia, 

nutrição, psicopedagogia, odontologia, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, além dos núcleos de voluntários 

como: copa, festividades, cultural, assistência à família, autoestima, reiki, recreação, oficinas de artesanato, 

acompanhar e jurídico. Cada área é responsável por diferentes cuidados e demandas, os atendimentos são 

integrados e humanizados, direcionados para as necessidades individuais dos pacientes e suas famílias.

Indicadores gerais

453
pacientes

20.632 
atendimentos 

125
novos pacientes

Procedência dos pacientes 

Faixa etária dos pacientes 

48,70%

Porto Alegre e 
Região 
Metropolitana

2,40%

Fora do Rio Grande do Sul

48,90%

Municípios do 
interior do 
Rio Grande 
do Sul

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

87

141

185

40

0 a 5 
anos

6 a 11 
anos

12 a 19 
anos

acima de 19 
anos



11Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 

N
ú

cl
e
o

 d
e
 A

te
n

çã
o

 a
o

 P
a
ci

e
n

te

Contratualização SUS

O Instituto do Câncer Infantil possui um convênio com a Prefeitura de Porto Alegre 

através da Secretaria Municipal de Saúde desde 2020.  

Os pacientes são encaminhamentos pelos Centros Oncológicos Pediátricos 

através do sistema de regulação Gercon/SUS (Gerenciamento de Consultas) para 

atendimentos no Núcleo de Atenção ao Paciente. 

8.534 
atendimentos

áreas ambulatoriais 

Parceria com a Secretaria Estadual da Saúde  

Convênio de triagem de “Pacientes com Suspeita de Tumores Ósseos”

O ICI é parceiro através de um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde para 

realizar a triagem de pacientes com suspeita de Tumores Ósseos, com objetivo de 

agilizar o diagnóstico. Os pacientes são encaminhados pela Central de Regulação 

Ambulatorial do Estado e atendidos no ICI, pelo parceiro Dr. Ricardo Becker, 

Ortopedista Especialista em Neoplasias Ósseas e de Partes Moles. 

triagem de

36
pacientes

Oncologia Pediátrica
Área técnica do Núcleo de Atenção ao Paciente, responsável pelo primeiro atendimento aos pacientes e seus 

familiares, revisão de prontuários, segunda opinião, esclarecimentos de dúvidas sobre o tratamento.

E coordenação técnica do Programa de Diagnóstico Precoce e Pesquisas Científicas envolvendo o NAP.

Áreas Técnicas

Equipe NAP (em 2021)

Ações Culturais

Aux. Administrativo Coord. Médica Copa

Acompanhar Apoio Pedagógico Assistência Família Assistência Social Autoestima

26

voluntários

Festividades

9

voluntários

32

voluntários

2

voluntários

5

1 colaborador
4 voluntários

2

colaboradores

1

colaborador

7
4 estágio curricular

1 estágio remunerado
2 voluntários

13

13 voluntários

Gestão NAP 

1

 colaborador

Psicopedagogia 

2

1 colaborador
1 voluntário

Recreação

10

voluntários

Reiki

1

voluntário

Núcleo Jurídico 

1

voluntário

Nutrição

3

colaboradores
(sendo 1 téc. nutr.)

Ofic. de artesanato

5

 voluntários

Psicologia

5

2 colaboradores
3 estágio curricular

Fonoaudiologia 

2

colaboradores

Odontologia

20
2 colaboradores

(sendo 1 téc. saúde bucal)

18 voluntários

Fisioterapia

8

1 colaborador
7 estágio curricular

2 colaboradores
1 estágio curricular 

128
Total

18 colaboradores

1     estágio remunerado

15 estágio curricular

94 voluntários
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Visitas Domiciliares

As visitas domiciliares oportunizam conhecer a 

realidade em que vivem as famílias assistidas pelo 

NAP.

O objetivo das visitas é obter maior proximidade com 

as famílias e com a própria rede de apoio de referên-

cia com intuito de desenvolver ações para a adesão 

ao tratamento e possibilitar o acesso as políticas 

públicas, visando a maior equidade da assistência à 

saúde e maior adesão ao tratamento. Em 2021, 

foram visitadas três famílias.

Projeto “Mãos que Transformam”  

Conhecendo a realidade das famílias e suas necessi-

dades, desenvolvemos o projeto “Mãos que 

Transformam”, com o objetivo de promover capacita-

ções para os responsáveis e pacientes adolescentes.

O projeto desperta habilidades, fortalecimento de 

vínculos e empreendedorismo, motivando os 

participantes para a comercialização de seus 

produtos com o intuito de geração de renda para a 

família. 

26 famílias participaram do projeto

Serviço Social

O Serviço Social é responsável pelo acolhimento das famílias na instituição, identificando as demandas e 

questões sociais, orientando as famílias sobre os critérios para os benefícios assistenciais como (cesta básica, 

vale almoço, vestuário, fraldas, material escolar, empréstimo de cadeiras de rodas, muletas e andadores e 

medicações (que não são oferecidas na rede pública). Além dos atendimentos prestados, destacamos o auxílio as 

famílias para a adesão ao tratamento e a acolhida principalmente no momento tão difícil como o diagnóstico de 

câncer infantojuvenil.

O Serviço Social do ICI e dos Centros Oncológicos Pediátricos realizam uma rotina de encontros, com as equipes 

de assistentes sociais e residentes, mantendo um vínculo mais próximo e de parceria, momentos de discussão 

dos casos que são importantes para compreender melhor a história familiar e poder optar pela melhor interven-

ção. 

Indicadores - Serviço Social 

388 pacientes 3.142 atendimentos 

Perfil socioeconômico - últimos 5 anos (2017 à 2021) 

486 - cadastros novos de familiares 

Renda das famílias cadastradas 

 

Per capta 

R$ 428,24

Renda média 

R$ 1.712,96

A composição familiar em média 
é de 4 pessoas

362
moradia 
alvenaria

286
imóvel 
próprio

485
tem coleta 

de lixo

449
tem rede
de água

210
tem veículo

próprio

134
recebem

Bolsa Família

352
não recebem

auxílio do
Governo

276
não tem 
veículo
próprio

37
não tem 
rede de 

água

1
não tem 
coleta 
de lixo

200
imóvel 

alugado/
cedido

124
outro

tipo de
moradia
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Hospitais de Procedência 

Principais neoplasias - pacientes  novos - 125 

Neoplasias

Leucemias

Outros

Linfomas

Osteosarcoma 

Neuroblastoma

Sarcoma de Ewing 

Retinoblastoma 

52

35

18

15

21 1 1

2.403 
atendimentos

267 
pacientes

551 
atendimentos

82 
pacientes

187 
atendimentos

38 
pacientes

1
atendimento

1 
paciente

Assistência a Família

O núcleo é coordenado pela área do Serviço Social. É 

o setor responsável pela entrega dos benefícios 

assistenciais para as famílias: cestas básica e 

vestuários.

Psicologia

A Psicologia realiza atendimentos clínicos individuais 

para os pacientes e suas famílias. Estes, incluem 

suporte emocional aos familiares pós o óbito, 

pacientes em cuidados paliativos e grupos terapêuti-

cos. 

Os atendimentos têm o objetivo de acolher e oferecer 

um espaço seguro das expressões individuais do 

paciente, além de, orientar e auxiliar através de 

técnicas terapêutica, na redução da dor, no manejo 

do estresse e da ansiedade, o que por sua vez, 

contribui na adesão e compreensão do tratamento.

* No decorrer do ano contamos com uma estagiária, 

que realizou o Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde da Criança; foram 

ministradas aulas em parceria com as universidades 

UFCSPA e UNIVATES;  

* A Psicologia do ICI realizou atividades como a  

“Exposição de Arte Guerreiros do ICI” no Espaço de 

Exposições da Assembleia Legislativa.

atendimentos 
1.817

cestas básicas

vestuários
27.360

Número de atendimentos: 1.528 

Pacientes e familiares atendidos: 280 

 9 atendimentos 
Guerreiros ICI

Grupo de adolescentes

 75 atendimentos 
Mãos Dadas

Grupo das famílias
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O cuidado da alimentação adequada aos pacientes 

oncológicos é fundamental para sua saúde e 

qualidade de vida.

A área é abrangente à nível ambulatorial e assistenci-

al; sendo o primeiro através dos atendimentos 

clínicos, com avaliação de cada caso, orientação dos 

manejos para atenuar sintomas, melhorar o prognós-

tico da doença, adequar o estado Nutricional e nutrir 

a todos de forma segura e efetiva. Em conjunto, a 

atenção se envolve também no fornecimento de 

lanches saudáveis e nutritivos, produzidos pelo time 

de Voluntárias da Copa Família.

Fisioterapia

O acompanhamento fisioterapêutico é direcionado 

de forma individual, afinal cada paciente tem suas 

peculiaridades e necessidades. Escutar a família é 

fundamental para entender o contexto que a 

criança/adolescente está inserida, após essa 

avaliação inicial, o tratamento é baseado sempre 

para melhorar a qualidade de vida do paciente e dos 

seus familiares.

No ano de 2021 iniciamos junto com a Pedagogia o 

Grupo de Estimulação Precoce para as crianças de 

até 3 anos, com o objetivo de estimular o movimento, 

as relações comportamentais, a questão sensorial e 

cognitiva. Neste ano ainda tivemos o início da 

parceria de estágios de Fisioterapia com o IPA. 

Recebemos 7 alunas e 2 professores, que realizaram 

atendimentos para os pacientes e ginástica laboral 

para os funcionários.

Fonoaudiologia

Na fonoaudiologia são realizados atendimentos nas 

especialidades de  fala, linguagem, audição, disfagia, 

voz e motricidade orofacial. Devido ao diagnostico   

ou ao tratamento oncológico, os pacientes podem 

desenvolver perda auditiva, paralisia facial, altera-

ções de fala e linguagem, de deglutição e de mastiga-

ção, o que interfere nas atividades de vida diária, e no 

bem-estar. Sendo assim, a avaliação e reabilitação 

fonoaudiológica se mostra de suma importância para 

pacientes oncológicos.

Psicopedagogia

Odontologia

O principal objetivo da área Odontológica é    

proporcionar saúde e conforto bucal a crianças e 

adolescentes em tratamento.  Todos os atendimen-

tos são individualizados, visando minimizar as 

sequelas ocasioandas pelo tratamento do câncer 

infantojuvnil. A equipe é composta de diversas 

especialidades como: Odontopediatria, Endodontia, 

Estomatologia, Dentística, Prótese, Cirurgia 

Bucomaxilo facial, Ortodontia, entre outras.

527
atendimentos clínicos

146
pacientes

259
pacientes

1.062
atendimentos

686 clínicos

376 ortodônticos

2.177
procedimentos

eutrofia: 83 pacientes

sobrepeso: 26 pacientes 

obesidade: 26 pacientes  

desnutridos: 11 pacientes 

24
oficinas nutricionais

5.141
atendimentos na Copa

59 pacientes

394 atendimentos

84 pacientes

582 atendimentos
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zadas e planejadas.  O processo se dá através da 

avaliação, intervenção e orientação. Exercer o papel 

de agente influenciador na vida de cada paciente, é 

fundamental para impulsionar o desejo de aprender.

92 pacientes

513 atendimentos

358 pacientes

3.106 atendimentos

Recreação 

A recreação tem como objetivo o brincar, garantindo 

desenvolvimento e o resgate da vida sadia, através 

da estimulação da criatividade, dos aspectos lúdicos 

e das atividades dinâmicas estabelecidas conforme a 

necessidade de cada paciente.

Durante as atividades incentivadas pelo Pedagogo, é 

possível perceber o prazer que o indivíduo tem ao 

realizá-las, assim como sua família, que consequen-

temente proporciona uma melhor qualidade de vida a 

todos os envolvidos, sendo diretamente ou indireta-

mente, uma vez que todos são acolhidos neste 

ambiente. 

A atuação pedagógica proporciona a criança o 

estímulo a aprendizagem, de forma recreativa, 

contribuindo na prevenção ou minimização dos 

problemas decorrentes ao tratamento.

Apoio Pedagógico - aulas de reforço escolar

Os atendimentos pedagógicos têm o objetivo dar 

suporte aos pacientes para que não percam o vínculo 

escolar.  No primeiro encontro, virtual ou presencial, é 

realizado a  triagem do estudante, em que o profes-

sor da disciplina destaca pontos importantes a serem 

trabalhados de forma a complementar o ensino 

escolar, a fim de proporcionar a compreensão plena 

do conteúdo e estimular a indagação dos estudantes. 

No ano de 2021, o ICI proporcionou um grupo de 

estudos destinado a estudantes do ensino médio 

com o intuito de fortalecer o aprendizado para os 

vestibulares e o ENEM.

15 anos Dourados

Ações Culturais

O núcleo realiza atividades diversificadas, onde o 

propósito é levar alegria, despertar interesse por algo 

novo, conhecendo lugares e realizar sonhos de 

pacientes e familiares. 

É um projeto que tem como intuito realizar o sonho de 

cada paciente para chegada dos seus 15 anos. O 

idealizador e mobilizador deste projeto é o fotógrafo 

Jonatam Santos, que incentivou parceiros para juntos 

tornar esse momento único e brilhante. Este projeto 

teve um diferencial devido ao cenário de pandemia. 

Foi realizado uma caravana nas cidades de cada 

participante, sendo assim, esta proposta continuou 

com a essência dos 15 Anos Dourados. 

32 pacientes

126 atendimentos

374 atendimentos
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As atividades de festividades tornam a rotina do 

paciente e de seus cuidadores mais leve e descontra-

ída. Essas atividades são realizadas para comemorar 

as datas mais importantes do ano trazendo muita 

alegria e descontração.

Apoio Jurídico

Composto por um grupo de advogados voluntários, o 

Núcleo Jurídico reforça o acesso e garantia de direitos 

ao paciente com câncer infantojuvenil, por meio de 

ações de orientação e encaminhamento adequado 

ofertados as famílias acompanhadas pelo ICI.   

10 pacientes

20 atendimentos

Núcleo Acompanhar

Este núcleo dá suporte ao paciente e cuidadores em 

contexto de internação hospitalar. Assim, a partir das 

ações realizadas por voluntários, busca-se auxiliar as 

em demandas que envolvem o processo de cuidado. 

Esse ano devido a restrições dos hospitais foram 

atendidas demandas pontuais das famílias.   

6 pacientes

6 atendimentos

Autoestima

Esse núcleo tem como objetivo levar bem-estar e 

autoestima a paciente e familiares através de ações 

de embelezamento.     

5 pacientes

5 atendimentos

635 atendimentos

Reiki

Trata-se de uma técnica integrativa, onde oferece 

benefícios como: promover o estado de equilíbrio 

físico, emocional e espiritual. Essa prática é realizada 

semanalmente através de voluntários.   

15 pacientes

47 atendimentos

Arte e Vida - oficinas de artesanato

As oficinas de artesanato são realizada por um grupo 

de voluntárias, e tem como objetivos, fortalecer o 

vínculo além de contribuir como agente promotor de 

aprendizagem e geração de renda para as famílias.    

26 familiares

192 atendimentos

Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica)

O Projeto Multiplicando Conhecimento para Salvar 

Vidas: Programa de Capacitação para Equipes 

Multidisciplinares em Atenção Primária e 

Terciária, em parceria com o Ministério da Saúde, 

tem como objetivo capacitar as equipes multidiscipli-

nares dos Centros Oncológicos e das UBS de Porto 

Alegre, na intenção de integrar e qualificar profissio-

nais da área da saúde, abrangendo as esferas do 

contexto do câncer infantojuvenil e ampliando a 

capacidade técnica dos envolvidos. Pretende -se 

capacitar 460 profissionais da saúde, no período 

de 24 meses, entre 2021 à 2023.

Projetos

Festa Junina

Dia das Crianças

Natal da Coragem

Dr.
CORAGEM



Programa Diagnóstico Precoce
Profissionais da área da Saúde 

O projeto Diagnóstico Precoce em parceria com o 

Instituto Ronald McDonalds tem como objetivo 

promover o diagnóstico precoce, qualificando 

profissionais da área de saúde, por meio de capacita-

ções e/ou sensibilizações sobre o câncer infantojuve-

nil. Esse ano foram capacitados profissionais das 

UBS e alunos das universidades de Porto Alegre. No 

mês de setembro (durante o “Setembro Dourado”), o 

projeto foi além da área de abrangência, onde foi 

realizada uma sensibilização com equipes das UBS 

no município de Bento Gonçalves e em Erechim 

capacitamos alunos de medicina da URI.

Comunidade Escolar   

O Projeto “Cartilha da Coragem” Entendendo o 

Câncer Infantojuvenil para o Diagnóstico Precoce, 

em parceria com a CONIACC (Confederação 

Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à 

Criança e ao Adolescente com Câncer) tem como 

objetivo a disseminação e conscientização da 

importância do diagnóstico precoce do câncer 

infantojuvenil, através de capacitações para profes-

sores das escolas Municipal, Estadual de Porto 

Alegre, além das capacitações online as escolas 

receberam material informativo  cartilha da coragem 

falando sobre o câncer infantojuvenil.
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Medalha da Coragem aos Pacientes 
Esse projeto tem como objetivo celebrar o fim do ciclo 

de quimioterapia, através de um momento especial 

onde o Leão da Coragem entrega a Medalha da 

Coragem para o paciente, juntamente com sua 

família.

188
alunos capacitados

61
escolas

22.260
pessoas impactadas

Criança Esperança
O projeto Criança Esperança "Transformado Vidas" 

em parceria com a Unesco teve como objetivo 

contribuir para o desenvolvimento integral das 

crianças em tratamento oncológico tratamento 

através de atividades de estimulação precoce 

realizada pela equipe multidisciplinar.

622
atendimentos
com criança de 0 à 6 anos 

Pet Terapia
Esse projeto, tem como principais objetivos, estimu-

lar a socialização, auxiliar no equilíbrio emocional e 

promover bem-estar de pacientes familiares. Nesse 

ano devido a restrições relacionadas ao COVID19 

realizamos uma atividade no segundo semestre.

6 pacientes

6 atendimentos

8 
pacientes
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O NAP além de prestar assistência integral aos pacientes e seus familiares, também atua em Pesquisas 

Cientificas. Os profissionais das áreas multidisciplinares são estimulados a desenvolverem projetos junto a área 

Cientifica da instituição, alguns estudos já foram concluídos e outros em fase de desenvolvimento com coleta de 

dados. A Pesquisa contribui para a geração de novos conhecimentos impactando diretamente na assistência 

prestada pelo ICI.

Pesquisa Científica no NAP

Concluído

O processo de escolarização de crianças e 

adolescentes com leucemia

P u b l i c a ç õ e s :  A r t i g o  n a  R e v i s t a  

Psicopedagogia – publicação da Associação 

Brasileira de Psicopedagogia (ABPP) - 

MALLMANN, Maria Luiza; SOUZA, Rosely Maria 

Danin; BECKER, Maria Luiza Rheingantz. A psicope-

dagogia na (re)inserção escolar de crianças e 

a d o l e s c e n t e s  c o m  l e u c e m i a .  R e v i s t a  

Psicopedagogia, São Paulo, v. 38, n. 115, p. 65–78, 

2021. a. Disponível em: encurtador.com.br/dfyIY. 

Acesso em: 26 jul. 2021

* 11º Encontro Nacional de Atendimento Escolar 

Hospitalar e Domiciliar

* 1º  Simpósio Internacional de Atendimento Escolar 

Hospitalar e Domiciliar / GIEI.

Ocorrido de 15 à 17 de outubro de 2021 ( online)

Eixo Temático - Eixo 2 - Atendimento Educacional 

em Classe Hospitalar e Domiciliar: um campo 

interdisciplinar

Educação, mestrado voluntário da
psicopedagogia.Áreas:

Resumo: A Pesquisa possibilitou compreender 

que este tema não faz parte do rol de discus-

sões nessas escolas, embora atendam diversos 

alunos-pacientes com doenças graves ou crônicas. 

Nossa conclusão indica a necessidade de mais 

pesquisas sobre o tema. Da mesma forma que a 

reflexão a respeito dos procedimentos de 

(re)inserção escolar deveria ser levado às escolas 

para que possam atender, com maior êxito, crianças 

e adolescentes adoecidos pela leucemia e ausentes 

da escola.

Resumo: Identificar o perfil dos pacientes 

sobreviventes de câncer que foram assistidos 

na instituição. Identificar como esses pacientes 

encontram-se, nos aspectos social, nutricional, 

psicológico e clínico.

Em andamento

Projeto "Maria Fernanda"

Médica, serviço social, psicologia, 
nutrição e educação.Áreas:

Em andamento

Monitoramento Audiológica em pacientes 

oncopediátricos com uso de cisplatina 

FonoaudiologiaÁrea:

Resumo: Objetiva monitorar a audição periféri-

ca e central de crianças eadolescentes com 

câncer antes, durante e após a quimioterapia com 

uso de cisplatina, verificando se o quimioterápico 

causa modificações na via auditiva e no processa-

mento auditivo.

Resumo: Avaliar a sobrevida geral dos 

pacientes pediátricos com RMS na região de 

cabeça e pescoço, levando em consideração 

variáveis clínico-patológicas, os subtipos histológi-

cos e os regimes de terapia antineoplásica emprega-

dos. Assim como, avaliar as sequelas causadas pelos 

tratamentos desses pacientes. 

Em andamento

Análise de fatores prognostico do rabdomiossar-

coma pediátrico de cabeça e pescoço e das 

sequelas pós tratamento

OdontologiaÁrea:
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A CASA ICI é dedicada a crianças e 

adolescentes com câncer que já 

esgotaram todas as possibilidades 

de tratamento curativo, o local será a 

segunda casa de acolh imento para 

atendimento paliativo pediátrico na América Latina. 

O objetivo é oferecer aconchego, carinho e amor para 

o paciente e sua família com conforto físico, 

psicológico e com atendimento por uma equipe 

multidisciplinar especializada 24 horas por dia.

Ação Influenciadores

Em janeiro de 2021, realizamos uma ação que 

c o n t o u  c o m  o  a p o i o  d e  

influenciadores do Rio Grande do 

Sul, que conheceram a CASA ICI e 

divulgaram em suas redes sociais 

à importância da colaboração para 

este grande projeto.

Padrinhos Casa ICI

O ICI convidou para padrinhos da Casa ICI, quatro 

apoiadores da causa e que abraçaram o projeto com 

muito carinho. O convite foi realizado pelo fundador 

ICI, Dr. Algemir Brunetto e pelo Embaixador para 

América Latina Andrés D'Alessandro, ao treinador 

de goleiros Taffarel e sua esposa Andréa Taffarel, 

os quais também sócios honorários do ICI e para o 

goleiro da seleção Brasileira Alisson e sua esposa 

Natália Becker.

Evento Beneficente

Em dezembro de 2021 a PESTANA LEILÕES 

realizou mais uma ação em benefício do ICI, dessa 

vez direcionado a CASA ICI. O evento ocorreu online 

através de QRCodes com valores fixos e variáveis 

conforme a opção do doador, a ação também 

mobilizou parceiros da empresa e a comunidade em 

geral, arrecadando R$9.937,25 que foram 

investidos na reforma da casa.

Início das Obras

As obras iniciaram oficialmente em Dezembro/2021 

e contou com o apoio de empresários, pessoas físicas 

e fornecedores com doações de recursos financeiros 

e materiais de construção, além do trabalho 

voluntário de engenheiros, arquitetos, designers e 

técnicos de diversas áreas da construção civil. A 

Casa ICI tem previsão de ser inaugurada no primeiro 

semestre 2022.

https://ici.ong/casaici/



Científico na Especialidade
Gerar Conhecimento 

20 Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 

Conhecer para 
Transformar 
A Pesquisa do Instituto do Câncer Infantil (ICI) está sempre em busca de conhecimento para cumprir com a 

missão institucional de aumentar os índices de cura e melhorar a qualidade de vida de pacientes oncopediátricos. 

A equipe de pesquisa propõe, executa e apoia projetos que investigam novos alvos terapêuticos e tratamentos 

mais eficientes e atua em parceria com hospitais e organizações nacionais e internacionais.

A Unidade de Pesquisa do ICI é estruturada em quatro núcleos integrados de forma que as ações sejam planeja-

das estrategicamente com objetivos em comum. Essas ações são realizadas por profissionais de diferentes áreas, 

incluindo médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, alunos de graduação e pós-graduação e consultores 

técnicos em bioestatística e tecnologia da informação. 

Modelo de Integração entre Equipes

Pesquisa
Clínica

Pesquisa em 
Bioinformática

Pesquisa 
Epidemiológica

Pesquisa 
Celular
e Molecular

Pesquisas

ICI

* Integrar diferentes abordagens científicas 
de bioinformática em oncologia pediátrica;
* Caracterizar os eventos moleculares que 
regem os tumores infantojuvenis;
* Identificar novos alvos e marcadores com 
impacto no desfecho da doença;
* Capacitar profissionais na área de análise 
e interpretação de dados complexos;

* 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;

* Entender a biologia de tumores 
pediátricos;
* Identificar novas oportunidades de 
tratamento; 
* Formar recursos humanos 
especializados em câncer infantojuvenil;
* Promover o intercâmbio científico;

* Estimular a participação de instituições e 
pacientes em projetos de pesquisa;
* Coordenar o protocolo de tratamento de 
Sarcoma de Ewing na América Latina;
*Apoiar a Sociedade Brasileira de Oncologia 
Pediátrica (SOBOPE) na condução de 
estudos cooperativos; 
* Capacitar equipes de pesquisa na 
condução de estudos clínicos;
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1. Projetos de pesquisa em andamento

2. Número de participantes de pesquisa por estudo

13

1

7

10

Bioinformática

Pesquisa 
Clínica

Pesquisa Celular
e Molecular

Pesquisa Epidemiológica

Argentina 

1

Brasil

34

Chile

9

Uruguai

1

Inglaterra

2

Canadá

1

EUA

1

3. Instituições Parceiras

4. Atividades da Pesquisa

O ICI possui colaboração com universidades, laboratórios e hospitais nacionais e internacionais. A integração 

entre os grupos permite a troca de conhecimento e o aperfeiçoamento técnico-científico.

390

Ewing 
Sulamericano
Metastático

25

UMBRELLA/2017

20

LHBRA/2015

10

TCG/2017

643

Tumo de Células
Gigantes Ósseo

1943

Projeto
Epidemiológico HCPA

225
Ewing 

Sulamericano
Não Metastático

17

GLATO/2017

816
Preenchimento
ou atualização 

de fichas técnicas

95
Processo

Regulatório
CEP/CONEP

57
Monitorias ou

visitas técnicas

17
Recebimento e

envio de material
biológico/cirurgia

191
Número de 

participantes
de pesquisa
nos estudos

36
Capacitações/
treinamentos
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5. Divulgação Científica

6. Formação de recursos humanos

A divulgação científica tem como objetivo informar a comunidade sobre os resultados obtidos propiciando o 

desenvolvimento técnico científico.

O ICI contribui com a formação de diferentes profissionais na área de pesquisas em oncologia pediátrica. Em 

2021, foram 16 alunos envolvidos na pesquisa do ICI, considerando graduação, mestrado e doutorado.

A pesquisadora do ICI, Dra. Marialva Sinigaglia 

palestrou sobre fatores ambientais e o câncer infantil 

no I congreso Virtual Iberoamericano de Salud 

Ambiental. 

A mesa redonda ocorreu no dia 11 de novembro de 

2021 e pode ser acessada em:

https://www.saludambiental.org/actividades/

congresos-y-jornadas/i-congreso-sibsa/

Projetos apresentados:

- Inibição dos receptores de neurotrofinas diminuem a 

proliferação tumoral in vivo de Sarcoma de Ewing;

- Uma via para o Sarcoma de Ewing;

- Efeito do ácido Valpróico em células tronco tumorais 

de meduloblastoma humano;

- Entendendo o papel das neurotrofinas em leucemia 

linfóide aguda infantil;

- Análise integrada de metilação de DNA e expressão 

gênica nos quatro subgrupos de meduloblastoma;

Eventos científicos

3

Participação e/ou
organização de

eventos

3
Notícias na 

mídia

2

Participação em
defesa e teses

5

Publicações
internacionais

5

Apresentações
em congressos

1

Boletim
informativo

I Congreso Virtual Iberoamericano de 

Salud Ambiental - 8 a 12 novembro/2021

41 Semana Científica do HCPA 
- 8 a 12 novembro/2021

Discussão dos protocolos de pesquisa cooperativos 

vinculados ao GALOP. Teve a participação do Dr. 

Lauro Gregianin, Dra. Milena Villarroel, Dra. Adriana 

Rose e Ms. Julie Cerutti, nos dias 05, 06 e 13 de 

novembro de 2021.

Encontro Grupo Latino Americano 

de Oncologia Pediátrica - GALOP
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Projeto Instituto Ronald 

McDonald

O ICI manteve-se beneficiado em 

2021 com o projeto “Conhecer para 

ir Além: Programa de integração a 

profissionais de pesquisa clínica – 

grupos cooperativos na oncologia 

pediátrica do RS”. Teve por objetivo 

maior participação de instituições 

que tratam crianças e adolescentes 

com câncer.

Para que isso ocorresse, tivemos a 

participação de uma equipe 

engajada e participativa em  

conjunto com 47 instituições  

nacionais e internacionais, dentre 

essas, 6 do Rio Grande do Sul.

O CPP mantém-se ativo em 2021, avaliando um total de 12 projetos de pesquisa científica e mais 25 projetos 

na qual o pesquisador tinha interesse em compartilhar com funcionários e voluntários a sua pesquisa.

Mesmo mantendo a situação pandêmica, em 2021 mantivemos os financiamentos para nossas pesquisas. 

Fontes de fomento em âmbito federal (PRONON e CNPQ) e local (FIPE – Fundo de Incentivo à Pesquisa do HCPA 

e FAPERGS), além dos recursos próprios do ICI advindo da comunidade. 

Isto é reflexo do grande engajamento de todos os colaboradores do ICI na elaboração e execução dos projetos.

Projeto FUNCRIANÇA

O  P r o j e t o  C o n h e c e r  p a r a  

Transformar: Condução Pesquisa 

C i e n t í f i c a s  e m  C r i a n ç a s  e  

Adolescentes com Câncer tem 

como objetivo gerar conhecimen-

tos, por meio das  pesquisas, que 

possam ser  utilizados para 

aumentar as chances de cura de 

crianças e adolescentes que 

enfrentam o câncer infantojuvenil. 

O projeto iniciou 2021 e tem 

duração de 24 meses.

Mais informações, acesse:

https://doacoes.prefeitura.poa.b

r/projeto/1642

Projeto PRONON 

Desvendando a origem do 

câncer pediátrico
O projeto PRONON "Desvendando 

a biologia do câncer infantil: 

identidade celular do sarcoma de 

Ewing e estratégias terapêuticas", 

(NUP 25000.202751/2016-65) é 

um  projeto de pesquisa do ICI 

contemplado pelo Programa 

Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica (PRONON) do MS.

Com início no final de 2018 e 

atualmente ativo, esse projeto 

busca entender as características 

do Sarcoma de Ewing, um tumor 

ósseo e de partes moles frequente 

em crianças e adolescentes. 

Comitê de Projeto de Pesquisa - CPP

Fontes de financiamento

Projeto Maria 

Fernanda



Específicas para Oncologia
Pediátrica

Propor Políticas Públicas
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Políticas 
Públicas
O ICI participa ativamente de Políticas Públicas, engajado em frentes parlamentares de atuação estadual e 

nacional. Acompanhe no relatório as principais ativações politicas em prol da causa do câncer infantojuvenil no 

qual fizemos parte em 2021. 

CCJ aprova criação de política voltada à oncologia 

pediátrica

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 

10/06/21 o Projeto de Lei 3921/20, que cria a Política 

Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica.

Seguridade aprova criação de política nacional de 

atenção ao câncer infantil

A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou 

no dia 28/04/21 a proposta que institui a Política 

Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, para 

garantir o atendimento integral, desde o diagnóstico, 

a crianças e adolescentes (0 a 19 anos) com câncer. 

No 23/11/21, Dia Nacional do Combate ao Câncer 

Infantil, o Presidente da Frente Parlamentar da 

Prevenção e Combate ao Câncer Infantil, Bibo 

Nunes, falou sobre a importância de abordar e 

discutir o tema no Congresso Nacional para que seja 

uma Política Pública prioritária no país.

Audiência Pública

No dia 23/09/21, a Comissão Especial Destinada a 

Acompanhar as Ações de Combate ao Câncer no 

Brasil realizou hoje (23/09), audiência pública, na 

Câmara dos Deputados, em Brasília.

Tema: prevenção e combate ao câncer infantil.

Dr. Algemir Brunetto (ICI) representando a Frente 

Parlamentar de Combate ao Câncer Infantil, e o 

Deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) que foi relator na 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Frente Nacional

Acesse: encurtador.com.br/dERVZ
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Frente

Parlamentar 
em apoio ao 

Secretária da Saúde do Estado

No início de agosto, o ICI deu mais um grande passo através das políticas públicas e reuniu-se com a Secretária da 

Saúde do Estado, Arita Bergamann, para debater sobre a Lei Manu. A reunião estabeleceu a parceria entre o 

Estado e o ICI para dar andamento na execução prática da Lei. E contou com a presença do autor da Lei Deputado 

Tenente Coronel Zucco, a Dra. Sheila Schuch, Deputado Vilmar Lourenço e Dr. Algemir Brunetto - 

Superintendente do ICI.

Convênio com Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul

Em novembro de 2021, assinamos junto à Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul um convênio onde os 

resultados mais esperados são: o aumento dos índices de cura do câncer infantojuvenil no Estado do Rio Grande 

do Sul, melhoria na qualidade de vida dos pacientes e apoio nos processos de regulação.



Assistência Integral em Rede 
no Estado

Propor um Programa de 

26 Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 

Programa de Assistência
Integral no Estado
Visando aumentar os índices de cura e a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares no Estado do Rio 

Grande do Sul, o Instituto do Câncer Infantil coordenada um importante projeto para “Rede Oncológica 

Pediátrica”, com o objetivo de fortalecê-la em nível estadual, criando assim, uma conexão entre os centros 

habilitados pelo Ministério da Saúde.

Inaugurado em 2016 após 10 anos de captação de 

recursos, em setembro de 2021 a atual sede do 

Instituto do Câncer Infantil completou 5 anos.

Buscando expandir os serviços de assistência, o ICI 

vem, ao longo da sua história, firmando parcerias 

com centros oncológicos. Desta forma, a instituição 

disponibiliza os serviços de assistência e atendimen-

tos da equipe multiprofissional para pacientes com 

câncer infantojuvenil em tratamento e acompanha-

mento e seus familiares. Além disso, com apoio de 

parceiros e voluntários, também são realizadas 

festividades, atividades de recreação e outras formas 

de entretenimento para tornar mais leve o período de 

internação nos hospitais. Atualmente, o ICI tem 

convênio com 5 centros:

* Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

* Grupo Hospital Conceição

* Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo 

* Hospital Geral de Caxias do Sul

* Santa Casa de Misericórdia

HOSPITAL

5 anos Centro Integrado de Apoio Hospitais parceiros
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Hospital São Vicente de Paulo - HSVP

Em outubro de 2020 lançamos a campanha (Leão da 

Coragem e o Planeta Cura) de captação de recursos 

para a reforma da oncopediatria do Hospital São 

Vicente de Paulo, de Passo Fundo.

O Hospital destinou uma área de 463,8 m², que será 

reformada e possibilitará a implantação de 15 leitos 

de internação, entre isolamento e enfermaria, que 

beneficiarão os pacientes infantojuvenis em trata-

mento oncológico.

A Central de Doações do ICI está contatando à 

comunidade de Passo Fundo e região, apresentando 

a campanha e buscando apoio à causa para transfor-

mar o projeto em realidade. A meta é arrecadar R$ 1 

milhão de reais.

Casa Madre Ana

Oficializamos nossa parceria com a Casa Madre Ana, 

espaço da Santa Casa de Misericórdia em Porto 

Alegre. A casa em 5 anos já abrigou mais de 4 mil 

pessoas. Ela é destinada aos familiares e pacientes 

que buscam tratamento na Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre, vindos do interior do 

Rio Grande do Sul e de outros estados onde os 

hospitais não atendem casos de alta complexidade.

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 entrete-

nimento para tornar mais leve o período de interna-

ção.

Casa de Apoio

Com 54 leitos, a Casa foi construída em 1996 e está 

localizada dentro do complexo hospitalar do HCPA, 

recebendo pac ientes  em t ratamento  na  

Oncopediatria, Hematologia, Pediatria em geral e 

Transplantes.

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.



Econômica e Financeira
Sustentabilidade 
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A Sustentabilidade Financeira do 

Instituto provem do engajamento de 

pessoas f ísicas e jurídicas que contri-

buem através de uma "Plataforma de 

Engajamento" que apresenta diversas 

formas de doações. Em razão disso, o 

ICI desenvolve diversas estratégias 

para captar recursos e garantir a 

continuidade e o crescimento da 

Instituição com uma gestão eficiente e 

eficaz, buscando assegurar a saúde da 

criança e adolescente com câncer. 

- Pessoa Física

- Pessoa Jurídica

- Relacionamento

- Divulgação da causa

- Campanhas

- Doações espontâneas

- Pronon

- Pronas

- Funcriança

- Editais

- Parceiros

- Projetos especiais

   - Selo da Coragem

   - Empreendedor Social

- Fontes Internacionais

- Frente Parlamentar
   - Federal
   - Estadual
   - Municipal

- Emendas Parlamentares
- Projetos Especiais
- Secretaria da Saúde
    - Estadual
    - Municipal

- Ministério da Saúde

- Eventos
     - Institucional
     - Corporativo
     - Comunidade

- Com. e Marketing Social
     - Redes Sociais
     - Imprensa
     - Relacionamento
     - Voluntariado 
        Corporativo  

Dedução Fiscal

Doador 
Pessoa Física

Central de
Doações

Leis de incentivo
(PF e PJ)

Gestores
Públicos

Sustentabilidade

VoluntariadoDoador 
Pessoa Jurídica

Mobilização
Social

Projetos Gestores 
Públicos

Oportunidades de Engajamento

Captação de Recursos

Sustentabilidade 
Financeira 

Plataforma de Engajamento

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Central de Doações

Funcriança - Incentivos Fiscais 

Pessoa Física

Eventos e Projetos Diversos

Pessoa Jurídica

Secretaria Estadual de Saúde Ambulatorial SUS

Campanha McDia Feliz

33,9%

21,6%

5,9%
4,5% 4,1%

0,6% 0,3%

17,8%

11,3%
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A área de Recursos Humanos é responsável por 

gerenciar as relações dos colaboradores, promover a 

qualidade de vida no trabalho e Gestão dos 

Voluntários ,  sempre seguindo os objetivos 

Institucionais.

A área é subdivida em: 

Treinamento e
Desenvolvimento

Recrutamento
e Seleção

Ações de 
Endomarketing

Departamento
Pessoal

Plano de Cargos 
e Salários

Gestão dos 
colaboradores 
e voluntários

Principais Eventos:  Integração, comemoração dos 
aniversários do mês e Festa de Confraternização.

Trata-se de um ótimo índice da instituição, pois a 

média considerada normal é de até 5%. 

Manter um clima bom de trabalho, valorizar as 

pessoas e ter um tratamento diferenciado na Gestão 

fazem com que esse índice se mantenha baixo. 

Índice de rotatividade

3%
Voluntários

Entradas e saídas de colaboradores e voluntários em 
2021

Colaboradores

2%

Qualificamos o recrutamento e seleção, baseados 

nas competências essencias, tanto na entrada de 

um novo colaborador, como de um novo voluntário.  

Recrutamento e Seleção

além
para i al ém

para
cuidar e servirpara ir além

para
se envolver

parai

r alémpararealizar

Acesse https://ici.ong/voluntariado/#seja-voluntario e saiba mais 

Vagas em aberto:

15 vagas
para colaboradores

Recebemos

1137 currículos

Quadro de 
colaboradores

Total de
Colaboradores

814

63 9 6 3

Recursos Humanos
e Voluntariado

15

Administrativo e
Financeiro

7

Desenvolvimento
Institucional

25

Central de 
Doações

9

Pesquisa
Científica

18

Núcleo de Atenção
ao Paciente

2

Gerência

1

Superintendência

CLT Autônomos Prestadores
de serviço (PJ)

Estágio
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Protocolos e ações

Durante o segundo ano da pandemia (Covid-19) seguimos com os protocolos de 

segurança e permanecemos com todos os cuidados com os nossos colaboradores 

e voluntários. Recebemos doações de máscaras de proteção e distribuímos para a  

equipe interna.

Coragem para enfrentar os desafios - Ações durante a pandemia

C
O
VID

-1
9

13.252
máscaras
distribuídas

9
casos positivos

de colaboradores

SUSPEITA

Tosse, febre, coriza,
dificuldade para 

respirar

Contato provável ou

confirmado com pessoa

portadora de Coronavírus

Não frequentar o ICI
por 10 dias. 

Retornar somente após 
liberação médica

Procurar imediatamente 
a sua unidade ou 

convênio de saúde para 
fazer teste

Não sabe se teve

contato

Procurar atendimento

médico

Retornar somente após

liberação médica

ASSINTOMÁTICO CONFIRMADO

Ficar em isolamento

domiciliar

Se assintomático, retornar

após 10 dias iniciais

Se tiver sintomas, 
permanecer isolado 

durante 10 dias, após 
início dos sintomas

Teve contato 
domiciliar com pessoa 

diagnostica com 
covid-19

Não freqüentar o 
ICI por 10 dias.

Retornar somente 
após liberação médica

P
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Permanência e atenção

ao Protocolo de 

Segurança

Flexibilização dos

horários de entrada e

saída

Antecipação de 

férias para alguns 

colaboradores

Redução de 50% das 

equipes presencialmente

Suspensão do voluntariado - 

retornando conforme demanda

Incentivo a vacinação

(1ª à 3ª dose)
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A proximidade e o carinho sempre 

foram as características que 

melhor exempl ificam as 

ações que fazemos. E a nossa 

conexão é mais forte que o 

distanciamento f ísico que o 

momento exigia. Foi pensando 

em reforçar isso que no dia 27 de 

março de 2021 aconteceu o 

Integração entre as equipes, com 

a presença de 117 participantes. 

Fluid

Muito além de feedbacks os nossos líderes e lidera-

dos constroem conversas fluidas. Através do sistema 

FLUID acontecem as avaliações de desempenho e os 

registros de combinações e plano de desenvolvi-

mento de cada colaborador. 

Para descrever a minha história com o ICI vou usar a frase “Amor à primeira vista”. Comecei a minha 

trajetória como recepcionista do Instituto em 2020, ano de início da pandemia, com distanciamento 

social, quanto mais longe, mais me protegia e protegia os demais. Sentia-me a pessoa mais sortuda 

daquele momento, pois ser contratada em plena pandemia era muita sorte, e de fato foi. Mas não 

somente por passar a fazer parte da equipe, e sim, por todo o aprendizado que tive, desde que 

cheguei aqui. Aprendi a abraçar com o olhar, a beijar com o carinho, a cuidar com o sorriso e ter fé de 

que um dia a cura do câncer infantil chegue a 100%. Fazer parte da história do ICI é um privilégio e um 

grande orgulho pelo comprometimento e coragem de todos.

 ”

 ”

Vanessa Teixeira de Lima 

Assistente de Secretaria 

Minha trajetória no ICI iniciou em 2017 na pesquisa 

clínica, quando realizei um estágio curricular da minha 

graduação de biomedicina.  A recepção e o 

acolhimento dentro desta instituição são sem dúvidas 

um diferencial. Sou grata por todas as oportunidades, e 

uma satisfação profissional e pessoal fazer parte desta 

equipe competente e dedicada a esta causa tão nobre 

no combate ao câncer infantil.

 ”
 ”

Helen Grisostre Pereira 

Auxiliar de Pesquisa 

Subáreas do RH e empresas parceiras
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Mais um ano que se passa na certeza de 

uma grande parceria! 

Uma parceria que começou no coração e 

agora é de corpo e alma. 

Em tempos tão incertos, é uma causa que nos UNE, 

cuidando de quem cuida. 

Neste ano que passou foi possível trabalharmos a 

Gestão da Mudança que é tão pertinente nos dias 

atuais, juntando nossa expertise de inteligência 

emocional junto com os gestores e equipes para que 

assim estejam mais fortes e com 

coragem para ir além. 

Alê Nolasco e Cá Oedamann - Pemse

Pemse - Desenvolvimento Humano

 ”

 ”
Denise Fincato Advogados

O escritório Denise Fincato Advogados é parceiro do ICI, prestando-lhe assessoria jurídica trabalhista. Denise 

Fincato, que é sócia fundadora e já foi Conselheira Fiscal do ICI, relata que sua equipe é naturalmente engajada em 

causas sociais e que seguem os padrões internacionais de ESG – environmental, social and governance – segun-

do os quais o compromisso com a comunidade realiza o próprio objeto da sociedade e diz que 

“ter uma entidade do terceiro setor como o ICI para apadrinhar é um privilégio”.  Denise destaca 

que instituições como o ICI têm múltiplos desdobramentos decorrentes de suas relações 

trabalhistas que carecem de aconselhamento especializado e defesa adequada o que, dada a 

escassez de recursos (natural no meio), nem sempre é possível.

Endomarketing - iNÓSS

Há 6 anos contamos com o apoio voluntário da iNÓSS, empresa 

especializada em Endomarketing que nos ajuda a desenvolver os 

materiais do nosso planejamento anual. Trabalhamos em alinhamento 

com o Desenvolvimento Institucional.

Impulsionar a visão estratégica do ICI entre o público interno, 

reforçando o papel da instituição na sociedade e disseminando 

o Planejamento Estratégico.

Fortalecer os valores do ICI e pautar a atuação em cima deles.

Criar espaços para reconhecimento, especialmente dos voluntários

Ajudar a dar vazão à grande demanda por informação relacionada a rotinas de trabalho.

Humanizar a comunicação e integrar funcionários e voluntários, trazendo-os para o primeiro plano através 

de depoimentos, fotos, interação, etc.

Cartão de homenagem ao Dia da Mulher

 ”

 ”

Natália Schönardie 

Técnico em Nutrição 

Minha história com o ICI começou em setembro de 

2021, quando vi uma postagem de uma ex-professora 

nas redes sociais, que estavam contratando técnico 

em nutrição. Ainda não conhecia a instituição.

Então enviei meu currículo, fui chamada para a seleção 

e hoje faço parte desse time de profissionais e 

voluntários que fazem com que a instituição se 

fortaleça cada dia em prol dessa causa. Me sinto grata 

em fazer parte deste trabalho com as crianças e seus 

familiares. 

Objetivos do Endomarketing e Comunicação Interna

Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 
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Comunicação Interna - Nossa Energia

A Nossa Energia, o principal canal de comunicação interna completou 

1 ano em 2021. Este foi o momento de ouvir o principal público: nossos 

voluntários e funcionários. Veja abaixo parte do resultado da pesquisa:

Saúde e Segurança no Trabalho - CIPA - Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes

A CIPA tem como objetivo a preservação da saúde e da 

integridade física dos trabalhadores e de todos aqueles que 

interagem na Instituição. Realizamos a SIPAT com um total 

de 125 participantes na semana. 

No Setembro Dourado, desenvolvemos encontros virtuais, 

durante 4 dias, para os voluntários e funcionários - chamado 

“Nossa Energia – II Edição Conectar para transformar”. Esse 

evento teve como objetivo levar conteúdo informativo e energia 

positiva para o público. Os palestrantes apresentaram temas 

diversificados, em cada um dos dias. No total contamos com a 

participação de 150 pessoas.

Tenho facilidade de 
acesso à comunicação?

São transmitidas 
informações 

compreensíveis para os 
diferentes perfis?

Gosta da forma como 
as informações são 

transmitidas?

75,3% 75,3% 81,7%

17,8% 19,2%

12,4%

6,9% 5,5% 5,6%

Sim Não Talvez Sim Não Talvez Sim Não Talvez

Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 
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O Plano de Cargos e Salários que foi implementado 

há 7 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.  

Horas - Capacitação com colaboradores

2019

445 

400 

2020

2021

horas

horas

842
horas

Ginástica Laboral - IPA e alunos de Fisioterapia

No segundo semestre de 2021 em parceria com o 

IPA (Centro Universitário Metodista), contamos com 

a presença dos alunos de Fisioterapia. O grupo atuou 

d i retamente  no  setor  de 

Fisioterapia, no espaço de 

r e c r e a ç ã o  e  t i v e m o s  a 

retomada da ginástica laboral 

ent re  os  vo luntár ios  e 

funcionários. 

Na minha  v ida  duas  co isas  sempre  fo ram 

predominantes, a vontade de fazer um trabalho 

voluntário e o amor por crianças. No ICI encontrei a 

maneira de unir as duas coisas em um só lugar quando 

me tornei voluntária da recreação, em maio de 2021. 

Desde então eu sinto que tenho evoluído muito como 

ser humano. 

Em outubro de 2021 minha mãe decidiu se juntar à 

mim e se tornou voluntária na recepção do NAP. Nós 

duas somos muito gratas por poder ajudar em uma 

causa tão linda e importante.

 ”

 ”

Daniela Pereira e Marceli Pereira  

Voluntárias

 ”

 ”
Tiarles Balboeno de Carli

Voluntário

Sempre acreditei que o voluntariado é uma parte 

fundamental na sociedade. Então, em 2019, iniciei 

minha trajetória junto ao ICI. Inicialmente, participando 

das recreações nos hospitais parceiros, porém, 

infelizmente durante a pandemia, essas atividades 

foram suspensas. Então, como eu fiz teatro durante 

muitos anos, tive a vontade de começar a ajudar nos 

eventos com a presença do Leão da Coragem. Tem 

sido uma experiência fantástica, poder participar e ver 

a alegria no rosto das crianças e dos adultos 

também.Sinto que o ICI é fonte de muita energia e 

felicidade na vida de diversas crianças e fazer parte 

dessa história é algo que me motiva a continuar e me 

doar cada dia mais.

Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 



Projeto da Sala de Convivência

Pensando sempre na melhoria dos espaços do nosso público interno e bem-estar dos nossos colaboradores, 

tivemos o apoio da comunidade Biofílica, através da arquiteta e criadora da comunidade, Bia Rafaelli para o 

projeto da Sala de Convivência, um espaço de lazer destinado a equipe interna. A previsão de entrega do projeto 

é no primeiro semestre de 2022.

2021 foi um ano muito especial, o ano do nosso 

encontro com o ICI!

Iniciamos uma parceria, onde contribuímos com o nosso 

conhecimento irradiando “amor à vida” (a Biofilia) e 

recebemos muito mais em troca.

É muito gratificante poder ajudar pessoas que ajudam 

outras com tanto carinho. Transformar espaços 

contribuindo com a saúde e bem-estar das pessoas é o 

que faz o nosso coração vibrar e ajuda a proporcionar 

um mundo melhor. O que nos transforma ainda mais!

Gratidão ICI, vida longa a nossa parceria!

Bia Rafaelli Casaccia  –  Arquiteta e mentora da Comunidade 

Biofílica

 ”

 ”
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Voluntariado
O ICI não teria alcançado grandes sonhos e conquistas sem os nossos voluntários, eles têm um papel fundamen-

tal na Instituição. Em 2021 tivemos um total de 374 pessoas no time de voluntariado, divididos em vários Núcleos 

de atuação, seja trabalhando diretamente com o paciente e a família, ou em outras áreas. Conheça um pouco do 

perfil dos nossos voluntários: 

Faixa etária Escolaridade

Superior Completo

Pós | MBA

Mestrado

Superior Incompleto

Médio Completo

26 - 35 anos

21 - 25 anos

até 20 anos

+ de 56 anos

46 - 55 anos

36 - 45 anos

 

Sexo

75%

100%

50%

25%

0%

19,7%80,3%

35%

18,5%
17,5%

15,7%

8,3%
5%

36%

21%

18,5%

18%

6,5%



São mais de cinco anos colaborando em prol desta 

causa tão nobre... Costumo dizer que não são as 

crianças ou o ICI os beneficiados desta ação. Sou eu!!!! 

Cada abraço que ele ganha é meu vazio sendo 

preenchido! O Leão da Coragem é o meu melhor 

amigo! São dois corpos habitados em uma única alma!! 

Dif ícil fazer algumas pessoas entenderem o que isto 

significa para mim. É algo que não se mensura, apenas 

se sente. Sou muito feliz em fazer parte desta grande 

família!

 ”

 ”

Mônica Kruel Ayla

Voluntária

600 400500 300 100200 0

Número de voluntários

Programa de Voluntariado

546

428

374 2021

2020

2019

Devido a pandemia
tivemos uma redução 
no número de
voluntários

Candidato se cadastra

 pelo site; Recebe por e-mail 

as informações;

Vídeo de conscientização 

e prova de validação; Entrevista 

individual;

Oficialização 

do candidato 
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Brechó
25

Pesquisa
1

9
Acompanhar

13
Copa

Psicopedagogia

3

5
Apoio 

84
Eventos

5
Recepção

Terceiro Andar

Pedagógico

2
Apoio 

7
Leões

6
Recepção

9
Atividades

Festivas

7
Núcleo
Jurídico

1
Reiki

1
Autoestima

18
Odontologia

16
Tampinhas

Boas Vindas
1

5
Oficinas

14
Triagem

26
Assistência

Família

8
Motorista

108
Recreação

= 374
voluntários



Voluntários por área de atuação

201

101

72

Coragem para enfrentar os desafios - 

educação
Durante o ano de 2021, devido a pandemia, 

percebemos que muitos colaboradores procuraram 

se capacitar, principalmente no formato online. Um 

bom indicador é o aumento de horas de capacitações 

conforme mostramos no gráfico abaixo:

Administrativo

Eventos e Projetos

Núcleo de Atenção 
ao Paciente

Ser ortodontista voluntária do ICI é uma das coisas que 

mais me orgulho, profissional e pessoalmente. Estar no 

ICI é aprender. Aprender sobre bondade, coletividade, 

luta, empatia e amor. Aprendo muito a cada vez que 

vou. Me sinto acolhida pela equipe e pelas famílias. É 

uma honra estar envolvida com essa instituição.

 ”

 ”

Laura Mayumi Vergana Sasada 

Dentista - voluntária

02505007501.000

915

1002

461

2021

2020

2019
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Onco Ensino

Em 2021 também fechamos a 

parceria com a Onco Ensino, que 

oferece cursos gratuitos. Temas 

como: Cuidados Paliativos, Fisioterapia Pediátrica e 

Nutrição Pediátrica fizeram parte da capacitação, 

voltado aos profissionais do NAP. 

Em 2021 comecei a fazer parte do Programa de 

Desenvolvimento de Líderes Voluntárias, realizando 

encontros focados em facilitar o dia a dia dessas 

incríveis mulheres que estão envolvidas na liderança de 

uma área tão importante para as pessoas que 

procuram o Instituto. 

A cada encontro, vamos descobrindo juntas as 

melhores formas de realizar as atividades com suas 

equipes sempre pensando com muito carinho nas 

famílias que serão atendidas pelas diversas e benéficas 

ações do grupo de voluntários. 

Estou muito agradecida por poder fazer parte das 

ações do ICI. Faço essa atividade com muito compro-

metimento e carinho e recebo muita energia positiva. 

Esse retorno é a medida da satisfação com o meu 

trabalho, e me faz um bem enorme. Contribuo com a 

formação de lideranças e, por outro lado, me aprimoro 

como ser humano. O 

ICI tem mesmo esse 

poder de transformar 

vidas. É uma honra 

fazer parte.

Gabriela Zambrano Ávila

 ”

 ”

PDLV - Projeto de Desenvolvimento de Líderes

Voluntários do ICI

Receita do Voluntariado

2019 2020 2021

R$300.000.000

R$ 2.864.833,19 

R$ 1.239.284,00

R$ 740.898,59

R$200.000.000

R$100.000.000

R$0



Recepção R$ 21.450,00 - 2019

R$ 10.000,00 - 2020

R$ 22.465,00 - 2021

 

Campanha

Solidária
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Minha história no ICI começou em 2020, quando iniciei um estágio extracurricular no departamento 

de Pesquisa Científica e, posteriormente, tive a oportunidade de realizar meu estágio curricular em 

outros departamentos. Em razão disso, vivenciei o dia a dia do ICI nos mais variados âmbitos, sendo, 

sempre, bem acolhida pelos profissionais, voluntários e pacientes da Instituição. Trabalhar aqui 

representa a coragem para ir além e a incessante vontade de entregar o melhor serviço aos nossos 

pacientes e seus familiares, objetivando uma melhor qualidade de vida. Justamente por isso, 

agradeço a oportunidade de fazer parte da história do ICI e reconheço que estar aqui significa 

acreditar que o nosso maior presente é transformar o futuro.

 ”

 ”

Mariana Crescente

Auxiliar Administrativo Pesquisa
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Desenvolvimento Institucional

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 

principal o relacionamento com steakholders da instituição, buscando fidelizar parcerias e manter a sustentabili-

dade. Também é a área que zela pela imagem da instituição e sua credibilidade, divulga as diversas ações e 

eventos e prospecta novas parcerias. 

Desenvolvimento
Institucional

EventosAções

Comunicação
Interna

Relacionamento

Comunicação

Projetos e
CaptaçãoMarketing

Comunicação

Nossos números na mídia

Facebook 
111.426 seguidores

Instagram
25.397 seguidores

Portal
85.583 visitantes/ano

Twitter 
3.579 seguidores

Linkedin 
777 seguidores

Youtube 
1.721 inscritos 

Tiktok 
157 seguidores

195
inserções na mídia

R$8.931.197,00
representando

 

App ICI
disponível nas lojas de 
aplicativos

34
entrevistas concedidas 
no ano

42
news enviadas no ano

para todo mailing

172.353 contatos
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Campanhas

Campanhas em parceria

Girando Sol

Asgav

Orthomundi Poa que Doa

Tacobol Lebes Online

Apoio Plano de Vacinação SMS

Pestana Leilões (leilão)

Amazon

Trote Solidário Simers

Cootravipa Contra Covid

Web Continental (ação live)

Cabelaço

Muito Além das Expectativas

Asun Supermercados 

(campanha de agasalho)

Liquiueba - Bibi Calçados
Barilla 

(doação alimentos)

Vinhos do Mundo 

(doação campanha 

aniversário)

Unik

Giordani Turismo

Cabelos de Aço

Super Live Solidária

Live Advocacy 

Instituto Ronald McDonalds

Lugano (doação de Páscoa)

Dell (doação de Páscoa)

Florybal (doação de Páscoa)

Futebol Otto 

(doação camiseta Palmeiras)

Gesto que Alimenta

Fontana

Live Adaptação e Benefícios 

da Governança CRCRS

Idolos Play 

Projeto Vinico

Campanhas de empresas / parceiros realizadas em 2021, em benefício ao ICI:

Campanhas que realizamos durante o ano:

Campanha Material Escolar 
Troca Solidária

Campanha Mês das 
Crianças

Marcas da 
Esperança

Páscoa 
Solidária

Dia de Doar Campanha Cuidados 
Covid-19

Campanha de Doação 
de Sangue



O Selo da Coragem é uma 

c e r t i f i c a ç ã o  q u e  a s  

empresas podem incluir 

e m  s e u s  p r o d u t o s .  

Quando sinalizados com o 

Selo parte da venda 

d e s t e s  p r o d u t o s  é  

destinada ao ICI, com o percentual definido 

pela empresa. Em 2021, o projeto ganhou 

mais um grande parceiro: Prato Fino, que 

junto com as empresas Dália Alimentos, 

Panvel, Cozimax e Hedera Cosméticos 

arrecadaram o montante de R$654.834,54.

Nosso trabalho em Comunicação Interna é realizado em parceria com o setor de RH, para implementação da 

ferramenta de endomarketing, aumentando os resultados da equipe através de estratégias de marketing x 

gestão de pessoas. Desde 2020 a Comunicação Interna passou a ter o nome/conceito “Nossa Energia: compar-

tilhar para transformar”.
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Comunicação Interna

Marketing Social

Buscando a excelência na entrega das ações, eventos e projetos, o setor conta com a parceria de duas agências:

Assessoria de Imprensa

Parceria iniciada em junho de 2018 que 

fortalece nossa relação com mídia em 

diferentes canais de comunicação.

Agência de Publicidade

Parceria iniciada em agosto de 2017. O trabalho em 

conjunto com a equipe do DI, traz sempre novidades 

e conceitos que fazem dos eventos um grande 

sucesso.

Intranet Workplace Acrílicos Murais E-mail 
Grupos em 

redes sociais
e whatsapp

Endomarketing

Estratégias e Ferramentas
de Comunicação Interna

Como ajudar

Nossa Energia 
(em parceria com o RH)

Selo da Coragem

CORAGEMCORAGEMCORAGEM

Parte do valor deste 
produto será destinado ao 

Selo daSelo daSelo da

Ações parceiras

Projetos

Leis de incentivo

PF / PJ

Selo da Coragem

Patrocínios 

em eventos
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Outros projetos

Prato Fino: Almoço Prato Fino (ação interna no ICI); No mês das crianças doação de R$0,50 por pacote de 

arroz vendido.

Dália Alimentos:  Nova campanha com a personagem Lara em benefício ao ICI.

Panvel: Ação no Dia Nacional de Combate ao Câncer  Infantojuvenil (DNCCI) - 23/11.

Hedera Cosméticos: Dia das Mães (homenagem para mães de pacientes); Apoio à vacinação contra Covid-19; 

Participação do Leão da Coragem na inauguração de lojas em Pelotas.

Total: R$347.908,30

Funcriança

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Funcriança) foi criado em 
Porto Alegre no ano de 1991, a partir da 
implantação do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA). O Funcriança tem por objetivo 
financiar programas e projetos de promoção 
e defesa dos direitos de crianças e adolescen-
tes.
A dedução de doações ao Funcriança no 
Imposto de Renda está prevista no art. 260 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e em 
legislação tributária específica, que regula-
menta a contribuição de pessoas físicas e 
jurídicas.
Os limites para destinação de valores e 
posterior dedução no IR são: 
- Pessoa Física: até 6% do imposto devido 
para quem utiliza o modelo completo de 
declaração de ajuste anual do IR.
- Pessoa Jurídica: até 1% do imposto devido 
para as empresas que utilizam o regime de 
tributação pelo lucro real.
Em ambos os casos, as doações devem ser 
feitas até o último dia útil do ano para dedu-
ção na Declaração do Imposto de Renda do 
ano subsequente ao da contri buição.

Empresas Selo da Coragem

Outras ações realizadas pelas empresas - Selo da Coragem
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Mobilização Social

Gostaríamos de agradecer as pessoas físicas e jurídicas que fizeram doações através do “Imposto de Renda no 

ano de 2021”, que contribuíram para o aumento dos índices de cura e a melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes e suas famílias.

Projetos Funcriança captados em 2021:

* Qualificação e Ampliação do Núcleo de Atenção ao Paciente do ICI;

* Manutenção e Qualificação do Atendimento às crianças e adolescentes com câncer e suas famílias;

* Conhecer para Transformar: Condução de Pesquisas Científicas para Crianças e Adolescentes com Câncer.

Empresas apoiadoras:

- Edição online

- Parceria Lebes e Return

- Desafio R$15.000,00 doados

7 restaurantes participantes:
El Franguito, Equilibrium, Mix 

Natural, Nask Burguer, O barão,
Rafa Sushi, Usina das Massas

- online / ingresso solidário
- palestrantes: Mario Sergio 

Cortella, Nando Campos, 
Piangers, Alê Garcia, Cômica 

Cultural

- engajamento da comunidade
- realização: Prefeitura de 

Estrela
-apoio: Liga Femina de 

Combate ao Câncer

- parceria: Divina Troca e Bate e Volta
- 3 edições do Brechó Solidário

- 1 edição Brechó dos influenciadores
- participação de 30 influenciadores

- parceria Instituto Ronald McDonald
- 36 restaurantes

- R$402.081,69 em Big Mac e produtos ICI
- apadrinhamentos de lojas (empresas)

- 200 voluntários envolvidos
- projetos beneficiados: * Suporte Psicossocial e Reintegração na Sociedade

        * Programa Diagnóstico Precoce

- apoio: 

Shopping Total;

- empresas parceiras:

Locare

Triider

PrintArt

- 20 dias de exposição

Tacobol

Jornada Cultural Caminhada - Estrela

Loja ICI - Shopping Total

Sabor Solidário Brechó Solidário Brechó Influenciadores
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Durante o mês de setembro promovemos a campanha Setembro Dourado, que tem como objetivo principal a 

conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer infatojuvenil, além de divulgar a nossa causa e as formas 

de contribuição. Em 2021 realizamos diversas ações de conscientização:

Iniciamos o mês com uma live (dia 01/09), em que 

abordamos políticas públicas e o cenário do câncer 

infantojuvenil no Rio Grande do Sul. Contamos com a 

participação do Governador do Estado - Eduardo 

Leite, Dr. Algemir Brunetto - Fundador e 

Superintendente do ICI, Cris Silva - Embaixadora 

Regional do ICI e Andrés Dalessandro - Embaixador 

na América Latina. 

Live

Buscando atingir o maior número possível de 

públicos, realizamos ações de mobilização social em 

parques e pontos de lazer de Porto Alegre. Durante a 

ação foram distribuídos balões dourados e folders 

alertando sobre a importância do diagnóstico 

precoce.

Ações de conscientização em parques

A cidade de Bento Gonçalves se engajou nas ações 

do Setembro Dourado com uma campanha informa-

tiva, coordenada por um grupo de voluntárias, dentre 

elas nossa embaixadora Renata Sandrin.

Ações de conscientização em Bento GonçalvesCom o objetivo de maior divulgação, instalamos 

faixas em alguns locais de Porto Alegre:

Faixas 

Assembleia Legislativa

Ministério Público Palácio da Justiça

Defensoria Pública
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Encerrando as ações de Setembro Dourado realiza-

mos uma exposição junto a Assembleia Legislativa, 

durante os dias 21 à 31 de setembro. A exposição 

contou com desenhos do grupo de adolescentes do 

ICI:  Guerreiros do ICI. 

Exposição

Em razão da pandemia (Covid-19), desde 2020 a festa de debutantes se transformou em uma caravana dourada. 

O fotógrafo Dionathan Santos, idealizador do projeto percorreu 10 cidades para fotografar as meninas douradas 

deste ano. Foram fotografadas:

Por motivos de saúde Caroline Tomé Diniz (Viamão) 

e Daniela Kelly Saueressig Gonçalves (Vacaria) não 

puderam ser fotografadas para o book, mas recebe-

ram os presentes.

Ebony 
Mariely Batista da Silva 

(Porto Alegre)

Isabelly
Ramos Paim 

(Canoas)

Júlia
Isabeli Kuhn 
(Dois Irmãos)

Kálita
Schiaffino da Conceição 

(Alvorada)

Laura
Fernandes Weschenfelder 

(Montenegro)

Érica
Glenda dos Santos Colares

(Viamão)

Maria Eduarda
Barros Airoldi 
(Porto Alegre)

Sabrina
Lima Abech 

(Barra do Ribeiro)

Thamiris
Nunes Monteiro 

(Balneário Pinhal)

Victória
Larissa da Silva 

(Vera Cruz)

Vitória
Gomes Chagas 
(Porto Alegre)

Marina
Freitas de Mendonça 

(Portão)

Caroline
Tomé Diniz 

(Viamão)

Daniela
Kelly Saueressig 

Gonçalves (Vacaria)
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Pelo segundo ano, para as crianças e adolescentes 

assistidos receberem o presente do Papai Noel, 

montamos um cenário na recreação da Sede. Apesar 

de não termos um dia cheio de atividades, como em 

anos anteriores, o bom velhinho passou por aqui 

distribuindo os presentes e recebendo em troca 

muitos abraços e sorrisos.

Campanha - Nova campanha institucional desenvol-

vida pela Agência Bistrô.

Aniversário na Sede

No dia 09/12, o dia do aniversário de 30 anos do ICI, 

nossos pacientes puderam se divertir o dia todo nos 

brinquedos infláveis. No fim do dia reunimos as 

equipes para um momento de homenagem e para 

cantarmos o parabéns. 

Portas Abertas

No dia 11/12 abrimos as portas do Instituto do 

Câncer Infantil para a comunidade! Em um dia 

ensolarado, além de realizarmos visitas guiadas em 

nossa Sede, tivemos o nosso brechó a céu aberto.

Novas camisetas institucionais

Lançamos as novas camisetas institucionais

Theatro São Pedro

O ICI voltou ao local onde tudo começou, em 1991: o 

Theatro São Pedro.

A solenidade relembrou fatos marcantes da sua 

história e contou com diversas atrações e a presença 

de convidados que fazem parte da sua trajetória.

30 anos ICI

Natal da Coragem

Em comemoração aos 30 anos do ICI, realizamos 

diversas atividades durante o mês de dezembro:

Vídeo institucional: encurtador.com.br/dlmLO
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Comemoração Esphera

Para encerrar as comemorações do mês de dezem-

bro, realizamos um jantar de agradecimento aos 

voluntários, funcionários e parceiros de causa que 

diariamente estão conosco lutando contra o câncer 

infantojuvenil. O jantar foi realizado no Esphera 

Glamping, em Gravataí. 

Página dupla na Zero Hora - marcando os 30 anos do ICI.

Muro da Mauá

Através da parceria com o Consórcio Sinergy / 

Hmídia fomos convidados a participar da revitaliza-

ção do Muro da Avenida Mauá, sendo disponibilizado 

o espaço de "Participação Popular" para divulgação 

da causa.

Patrocinadores das ações de 30 anos

Patrocínio Master: Patrocínio:

Apoio:
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A Central de Doações, atualmente, conta com 25 operadores e tem como principal objetivo apresentar a 

Instituição e seus projetos, buscando doações e apoio da sociedade na nossa missão: SALVAR VIDAS.

Campanhas 

divulgadas 

em 2021

Campanha 
de Páscoa

Campanha 
de Inverno

McDia 
Feliz

Corrida
pela Vida

Mês das
Crianças

Natal da 
Coragem

10.576

13

26

1

1

1

1

1

4

1

RS

SC

SP

MT

MG

DF

MS

PR

RJ

RN
CE

10.607
doadores ativos

6.991 
doadores fidelizados

3.616
doadores eventuais 

ou por campanha

R$ 43,85
valor médio das doações

R$ 3.289.772,00 
valor arrecadado (anual)

Perspectiva de crescimento
Nosso objetivo em 2022 é divulgar ainda mais o trabalho que realizamos em nossa Instituição, captando novos 

PARCEIROS e RECURSOS, não somente em Porto Alegre e Região Metropolitana, como também expandir o RS 

e outros Estados, em nível Nacional.

Motivar os parceiros que já nos apoiam a permanecer conosco e continuar nos ajudando a manter a qualidade dos 

atendimentos aos nossos pacientes e seus familiares.
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oTecnologia da Informação
Evoluções Tecnológicas

Segurança da Informação e LGPD

A Tecnologia da Informação está cada dia mais 

presente no cotidiano de todos e para acompanhar 

essa crescente demanda tecnológica e informatizar 

os processos, o departamento de TI do ICI trabalha 

diariamente em novas tecnologias para manter-se 

atualizado e cada vez mais seguro. 

Neste ano tivemos grandes evoluções como:

A Lei Geral de Proteção de Dados - (Lei 13.709 de 

14 de agosto de 2018) está em vigor desde 

18/09/2020 e dispõe sobre o tratamento de dados 

pessoais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, independente do meio 

(físico ou digital) que realizam coletas de dados e 

tratamento de dados, estabelecendo regras de 

coleta, armazenamento, tratamento e compartilha-

mento de dados pessoais. O principal objetivo é 

garantir a transparência e segurança no uso dos 

dados coletados de pessoas físicas. Sendo assim, o 

Instituto do Câncer Infantil atua em conformidade 

com a legislação a fim de garantir a privacidade e 

segurança dos dados pessoais dos nossos pacientes 

e familiares, colaboradores, doadores e usuários.

* Microsoft: desde 2018 a Microsoft faz o licencia-

mento dos sistemas Windows, Office, OneDrive e 

Teams com um valor simbólico para a instituição.

* Google: a plataforma de e-mails e agenda do 

Instituto é doada pelo Google. Nossa parceria vem 

desde 2015 agregando agilidade nos processos, 

confiabilidade, segurança e disponibilidade nos 

serviços.

* Facebook: através da parceria com o Facebook, 

podemos utilizar a ferramenta Workplace, uma rede 

colaborativa onde conseguimos integrar todos os 

colaboradores, documentos, eventos e notícias, sua 

utilização é fácil e intuitiva, uma vez que é no mesmo 

modelo da rede social Facebook.

* Scopi: o sistema Scopi foi doado com o intuito de 

melhorar nossos processos e diminuir riscos, ele é um 

software de planejamento estratégico que cria e 

gerencia com agilidade e eficácia planos e metas 

para desenvolvimento e crescimento levando a 

atingir nossas metas e objetivos.

* Interprocess: desde 2017 utilizamos o sistema 

Gemed, onde temos um prontuário completo que 

centraliza todos os registros de cada paciente e 

evoluções personalizadas para cada equipe ( 

psicologia, nutrição, fisioterapia, entre outras). 

Contamos também com o Gemed BI (Business 

Intelligence), onde podemos extrair relatórios dos 

atendimentos feitos no Gemed, toda manutenção e 

desenvolvimento dos sistemas oferecidos com um 

valor simbólico para a instituição.

Além disso, o ICI renovou seus parceiros estratégi-

cos na área da tecnologia da informação, através de 

doação dos sistemas. Entre eles podemos destacar:

criação de novos sistemas de 

gerenciamento e controle

aumento da adesão ao uso 

da intranet

novas linhas de telefonia IP 

redes wi-fi em toda Sede 

automatização dos sistemas de 

ar-condicionado e iluminação 

aumento do monitoramento 

por câmeras de segurança 

aumento no controle de acesso 

a Sede  

acesso remoto através de VPN 

segura

ampliação dos sistemas de 

backup

conversão de 4 servidores 

físicos em virtuais
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Relatório de Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do 

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL que compreen-

dem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 

2021, e as respectivas demonstrações do resultado 

do período, das mutações do patrimônio líquido e dos 

fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 

como as correspondentes notas explicativas, 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 

acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da entidade, em 31 de dezembro de 2021, 

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. 

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Nossas responsabilidades, em conformidade com 

tais normas, estão descritas na seção a seguir, 

intitulada “Responsabilidades do auditor pela 

auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 

independentes em relação à Entidade, de acordo com 

os princípios éticos relevantes previstos no Código 

de Ética Profissional do Contador e nas normas 

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-

sabilidades éticas de acordo com essas normas.  

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 

Outro assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 

anterior: Os valores correspondentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados 

para fins de comparação, foram anteriormente 

auditados por outros auditores de acordo com as 

normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão 

do relatório em 05 de março de 2021, que não 

conteve modificação.  

Demonstrações Contábeis Responsabilidades da administração pelas 

demonstrações contábeis 

A administração é responsável pela elaboração e 

adequada apresentação das demonstrações 

contábeis de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil 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. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a 

administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Entidade continuar operando, 

divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-

dos com a sua continuidade operacional e o uso 

dessa base contábil na elaboração das demonstra-

ções contábeis, a não ser que a administração 

pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas opera-

ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 

evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela administração da Entidade são 

aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contá-

beis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de 

que as demonstrações contábeis, tomadas em 

conjunto, estejam 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 internacionais 

de auditoria sempre detectam as eventuais distor-

ções relevantes existentes. As distorções podem ser 

decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 

possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários 

tomadas com base nas referidas demonstrações 

contábeis. 

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: 
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A administração é responsável pela elaboração e 

adequada apresentação das demonstrações 

contábeis de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil 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. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a 

administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Entidade continuar operando, 

divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-

dos com a sua continuidade operacional e o uso 

dessa base contábil na elaboração das demonstra-

ções contábeis, a não ser que a administração 

pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas opera-

ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 

evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela administração da Entidade são 

aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contá-

beis.

* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 

relevante nas demonstrações contábeis, indepen-

dentemente se causada por fraude ou erro, planeja-

mos e executamos procedimentos de auditoria em 

resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 

de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-

tar nossa opinião. O risco de não detecção de 

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 intencionais. 

* Obtivemos entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados nas 

circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar-

mos opinião sobre a eficácia dos controles internos 

da Entidade.

* Avaliamos a adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábe-

is e respectivas divulgações feitas pela administra-

ção. 

* Concluímos sobre a adequação do uso, pela 

administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria 

obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação 

a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

significativa em relação à capacidade de continuida-

de operacional da Entidade. Se concluirmos que 

existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 

em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 

modificação em nossa opinião, se as divulgações 

forem inadequadas. Nossas conclusões estão 

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.

* 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 

administração a respeito, entre outros aspectos, do 

alcance planejado, da época da auditoria e das 

constatações significativas de auditoria, inclusive as 

eventuais deficiências significativas nos controles 

internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Porto Alegre - RS, 24 de março de 2022.

Alexandre Chiaratti do Nascimento

Contador 

CRC/SP “S” “RS” 187.003/ O- 0

CNAI – SP – 1620

Audisa Auditores Associados 

CRC/SP 2SP “S” “RS” 024298/O-3  
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Ativo

52 Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 

D
e
m

o
n

st
ra

çõ
e
s 

C
o

n
tá

b
e
is



Passivo
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Demonstrações do Superávit
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Patrimônio
Social

Patrimônio
Líquido

Ajustes de
Avaliação

Patrimonial

Superávits
(Déficitis)

Acumulados
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Demonstrações do Fluxo de Caixa
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1. Contexto Operacional - Objetivos Sociais

O Instituto do Câncer Infantil há 30 anos assiste crianças e adolescentes com câncer e é referência em assistência, 

proporcionando a todos o auxílio necessário durante e após o tratamento oncológico. Atualmente é a melhor ONG 

na categoria saúde do Estado do RS e está entre as três melhores ONGs do Brasil segundo o Instituto Doar. 

Através do ICI, os pacientes contam com apoio multidisciplinar pedagógico, psicológico, nutricional, odontológi-

co, fonoaudiólogo, fisioterapia, medicamentos e exames especiais. Suas famílias também recebem o acompa-

nhamento assistencial com auxílios de vestuário, calçados e alimentos. Além disto, o ICI também coordena e 

investe em projetos de Pesquisas Científicas realizadas em parcerias com outros centros de pesquisas espalha-

dos pela América do Norte e Latina, dedicados ao avanço de novos tratamentos contra o câncer infantojuvenil. A 

instituição também trabalha em conjunto com parceiros para alavancar políticas públicas em prol da causa. 

O Instituto foi declarado como Utilidade Pública no âmbito estadual e municipal, gozando dos benefícios de 

imunidade fiscal para fins de alguns tributos. 

Contexto Covid-19 – O Instituto do Câncer Infantil caracteriza-se como área essencial de saúde seguindo todos 

os protocolos sanitários e decretos Municipais e Estaduais para a continuidade dos atendimentos das crianças e 

adolescentes com câncer e seus familiares. O ICI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que com o apoio 

da comunidade aumentou o número de doações de alimentos, roupas e mantimentos durante a pandemia que 

foram repassados como auxílio emergencial aos pacientes e familiares. As doações através do Projeto Central de 

Doações contaram com maior fidelização dos doadores nesse período pandêmico. Todos os eventos presenciais 

foram suspensos e/ou cancelados impactando na captação desses recursos financeiros, porém o ICI através da 

criatividade e inovação substituiu o formato de alguns eventos utilizando-se de tecnologia online para captação e 

mobilização social. 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

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 – R1. 

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. 

Em 30 de março de 2022, a administração da entidade autorizou a emissão das demonstrações contábeis do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2021, comparativo ao exercício de 2020.

3. Principais práticas contábeis

(a) As receitas e despesas são contabilizadas observando o princípio 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 na aprovação da assembleia. 

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

auferidos. 

(d) Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente quando o efeito é considerado relevan-

te em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

(e) 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.

(f) Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 

aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. 

(g) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e 

depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez 

de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de 

mudança de valor. 
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(h) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais 

aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata, até a data do balanço. 

(i) Provisões: Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo 
provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas 
quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido. 

( j) Renúncia Fiscal – Imunidade e Isenções Fiscais Usufruídas: Uma alteração da Resolução CFC nº 1.409/2012 
realizada em 02/09/2015, foi a alteração do artigo 9b, que retirou a obrigação de registrar os valores das imunida-
des tributária em contas de resultado, por “não serem enquadradas no conceito de subvenção previsto na NBC 
TG 07”; entretanto, a portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 (art. 160), emitida pelo Ministério 
da Saúde ainda prevê a contabilização em contas de resultado, desta forma, optou por manter no exercício de 
2021, a renúncia fiscal relacionada com a atividade evidenciada nas demonstrações contábeis como se a 
obrigação devida fosse. 

(k) Ações em Promoção a saúde - Gratuidades Concedidas: O benefício concedido como gratuidade por meio da 
prestação de serviços, foi reconhecido pelo valor praticado, ou seja, baseado no custo efetivo das atividades.

(l) Outros Créditos compreende aos valores relacionados no quadro abaixo:

Referem-se a roupas, calçados e alimentos recebidos em doação, ainda não distribuídos aos familiares das 
crianças atendidas pelo Instituto do Câncer Infantil. 
Declaração sobre a Provisão de Desvalorização de Estoques: A provisão para desvalorização dos estoques é 
constituída, quando necessário, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência, não houve 
necessidade em constituir provisão tendo em vista não haver evidências que justificassem tal procedimento. 
 A Entidade está atenta a este monitoramento ao final de cada exercício. 

4. Caixa e Equivalentes de Caixa
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5. Estoques

Referem-se a roupas, calçados e alimentos recebidos em doação, ainda não distribuídos aos familiares das 

crianças atendidas pelo Instituto do Câncer Infantil. 

Declaração sobre a Provisão de Desvalorização de Estoques: A provisão para desvalorização dos estoques é 

constituída, quando necessário, com base na análise dos estoques e seu tempo de permanência, não houve 

necessidade em constituir provisão tendo em vista não haver evidências que justificassem tal procedimento. 

A Entidade está atenta a este monitoramento ao final de cada exercício.

6. Créditos Sindicato de Transportes Rodoviários

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. Sobre os saldos a 

receber, não há previsão de atualização monetária e de juros.

7. Imobilizado

Em consonância ao artigo 183 da lei 11.638 de 28/12/2007, e a NBC TG 01 – R4 - 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. 

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

foram atualizados conforme mapa de movimentação:

Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 

D
e
m

o
n

st
ra

çõ
e
s 

C
o

n
tá

b
e
is

59



60 Instituto do Câncer Infantil - Relatório de Atividades 2021 

D
e
m

o
n

st
ra

çõ
e
s 

C
o

n
tá

b
e
is



8. Intangível
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9. Contas a Pagar

Fornecedores e Outras 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. Sentença Procedimento refere-se ao Processo Nº 5033500-67.2017.4.04.7100 
de restituição dos valores descontados indevidamente de IRRF e IOF, ação julgada procedente e os valores foram 
restituídos ao ICI em 2021. Parte do processo compreende a valores de contas de Subvenção do PRONON, no 
qual encontra-se em análise para cálculos dos valores a serem devolvidos ao Projeto. 

10. Provisões para Contingências
A entidade possui ações judiciais de natureza trabalhista, decorrentes das atividades normais. 
Em 2021, com base na opinião dos assessores jurídicos, a administração da entidade reconheceu provisão para 
contingências no valor de R$ 1.020 como perda provável em montantes considerados suficientes para fazer face 
a eventuais perdas que possam advir de desfechos desfavoráveis. 
As causas consideradas como perda possível, não estão provisionadas nas demonstrações contábeis no 
montante de R$ 409.296 em 2021, (em 2020, R$ 330.391) de causas Cíveis e uma causa Trabalhista. 

11. Subvenções – Convênios e Aplicações 
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a) Subvenção Convênio McDia Feliz

Refere-se a campanhas de arrecadação, cujos recursos são contabilizados na conta patrimonial como subvenção 

com os respectivos rendimentos, para serem investidos conforme projetos e convênios, aprovados pelo comitê 

científico do Instituto Ronald McDonald’s. 

b) Subvenção CMDCA – Funcriança 

Os saldos de R$ 762.187 em 2021, (em 2020, R$ 75.527), referem-se à captação de recursos através do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 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 aos Projeto de Manutenção e Qualificação 

do Atendimento, Projeto Conhecer para Transformar: Condução Pesquisa Científ. Crianças e Adolescentes com 

Câncer e ao Projeto Assistência Integral às Crianças e Adolescentes com Câncer. 

A Instituição possui o saldo de R$ 3.536.783,89 já captados em conta corrente do Funcriança, os quais serão 

repassados a partir de 2022 através dos Planos de Aplicação de Recursos divididos em parcelas. Os repasses 

são realizados de acordo com as parcelas definidas no Plano de Aplicação, após o envio das Prestações de 

Contas de cada parcela. 

Abaixo segue os projetos vigentes para captação de recursos no site do Funcriança: 

* Manutenção e Qualificação do Atendimento 2020-2022. 

* Projeto Conhecer para Transformar: Condução Pesquisa Científ. Crianças e Adolescentes com Câncer. 

* Assistência Integral às Crianças e Adolescentes com Câncer. 

c) Subvenção PRONON

Os saldos de R$ 1.243.635 em 2021, (em 2020, R$ 1.710.311), referem-se à 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 executou em 2021 os seguintes projetos aprovados junto ao Ministério da Saúde: 

Projeto Desvendando a biologia do câncer infantil: identidade celular do Sarcoma de Ewing e estratégias tera-

pêuticas (vigência outubro/18 a outubro/22) e o Projeto Multiplicando Conhecimento para Salvar Vidas: 

Programa de Capacitação para Equipes Multidisciplinares em Atenção Primária e Terciária ( vigência agosto/21 a 

agosto/23).

d) Subvenção Projeto Criança Esperança 

Em 2021 o saldo de R$ 32.353 ( em 2020 de R$ 24.844), refere-se ao projeto apresentado em Edital do “Criança 

Esperança”, aprovado em 2020 para execução 2021/2022. O projeto será desenvolvido com crianças de 0 aos 6 

anos, em tratamento de câncer, assistidas pelo ICI, com o objetivo de estimulação precoce e interação com pares, 

além de favorecer a inserção da criança no contexto de aprendizagem, contribuindo com o desenvolvimento 

integral da infância. 
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e) Subvenção Secretaria Estadual de Saúde

O saldo de R$ 571.800 em 2021 refere-se ao convênio firmado entre o ICI e a Secretaria Estadual de Saúde para 

o projeto Fortalecer a Rede Assistencial de Oncologia Pediátrica do Rio Grande do Sul , com o objetivo de contri-

buir no diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, aumentando as chances de cura dos pacientes e agilizando 

o encaminhamento à um Centro de Referência para o tratamento no Estado do Rio Grande do Sul. 

O projeto propõe teleconsultoria para os profissionais da Rede de Atenção Básica e das Unidades Oncológicas do 

Estado do Rio Grande do Sul para encaminhamento de crianças e adolescentes com suspeita de câncer no 

Estado e direcionar aos centros de referência com maior agilidade e dando prioridade para realizar o tratamento 

adequado minimizando possíveis sequelas tendo maior possibilidade de cura e auxiliar as equipes de regulação 

estaduais e outras instituições nos encaminhamentos de casos complexos. 

O projeto também inclui a capacitação dos profissionais de diferentes áreas multidisciplinares da Atenção Básica 

e Unidades Oncológicas para o diagnóstico precoce, contribuindo para um diagnóstico mais preciso e precoce do 

câncer infantojuvenil no Estado do Rio Grande do Sul. 

f) Subvenção Projeto Emenda Parlamentar 

O saldo de R$ 26.897 em 2021 refere-se ao convênio com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde que repassa recursos oriundos de Emendas Parlamentares Impositivas dos 

Vereadores de Porto Alegre, conforme Plano de Trabalho acordado entre a SMS e o ICI. 

12. Patrimônio social 

De conformidade com o estatuto, o Patrimônio social é constituído, fundamentalmente, de contribuições dos 

associados, classificados como fundadores beneméritos e honorários, bem como de doações, legados, auxílios, 

subvenções, contribuições e aquisições advindas de quaisquer pessoas ou fontes, além de resultados líquidos 

provenientes de suas atividades estatutárias. 

Adicionalmente, o estatuto prevê que os associados não serão reembolsados por quotas eventualmente realiza-

das em favor do Instituto. Até o momento, não ocorreram contribuições de associados. 

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

13. Receitas com Restrição - Subvenções 

São recursos provenientes da execução dos projetos do PRONON, Projetos IRM - Instituto Ronald Mcdonalds, 

FUNCRIANÇA, Criança Esperança e Projeto Emenda Parlamentar, 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 reconhe-

cimento das receitas, confrontadas com as despesas do período. 

14. Receitas com Restrição - Programa Nota Fiscal Gaúcha  

Recursos provenientes do Poder Público onde as entidades sociais das áreas da assistência social, defesa e 

proteção animal, saúde e educação são indicadas e beneficiadas com repasses de valores provenientes dos 

tributos. É um programa do Estado que visa fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da 

arrecadação, por meio do estímulo à emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua exigência por parte 

dos consumidores. 

15. Receitas sem restrição - Outras Receitas  

Referem-se a recuperação de despesas sobre a folha de pagamento em 2021 e 2020 e receitas diversas de 

doações sazonais de pessoas físicas em 2021. 
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16. Receitas sem restrições – Doações, Eventos e Projetos 

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.

17. Voluntariado e Publicidade  

São valores lançados em receitas e despesas decorrentes do atendimento da ITG 2002 – R1, que prevê o 

reconhecimento dos serviços prestados pelo voluntariado no ICI e o valor estimado, se pago, de inserções na 

mídia em diversos canais de comunicação, cujos lançamentos não produzem efeito no resultado. 

18. Prestação de Serviços em Saúde – Ambulatorial SUS 

O Instituto do Câncer Infantil firmou contrato Nº 71845 - L.1154-D - PGMCD Nº 1766 - SC / 1788 em 06 de abril 

de 2020, com o Munícipio de Porto Alegre com o objetivo de integrar o ICI ao Sistema Único de Saúde - SUS na 

prestação de serviços para o atendimento de pacientes com câncer infantojuvenil e seus familiares. Em 2021 

foram realizados 8.534 atendimentos (em 2020 foram 3.931 atendimentos).

19. Imunidade Tributária - Benefício Fiscal Usufruído 

Impostos - O Instituto do Câncer Infantil, é entidade imune à incidência de Impostos por força do Artigo nº 150, 

inciso VI, alínea “C” da Constituição Federal, tendo perfeito enquadramento nos Artigos 9° e 14 do Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) e no Art. 12 da Lei nº 9.532/97 . 

Contribuições Sociais e Previdenciárias - Conforme Art. 1º e 31 da Lei nº. 12.101/09 as entidades beneficentes 

certificadas (CEBAS) faziam jus à isenção do pagamento das contribuições sociais, estando nestas compreendi-

das a Quota patronal do INSS, o RAT, as Terceiras Entidades, o PIS, COFINS e o Salário Educação. 

Observamos que a Lei nº 12.101/09 foi revogada pela Lei Complementar nº 187/2021, entrando em vigor com a 

publicação no Diário Oficial da união de 17/12/2021 - em decorrência esta novel Legislação passa a ser o marco 

regulatório do CEBAS e da manutenção da IMUNIDADE referente às Contribuições Sociais e Previdenciárias, 

como previstos nos Artigos 1º, 3º e 4º e, nos Artigos 7 a 16, quanto aos requisitos a serem cumpridos por entidade 

de Saúde. 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). 

O ICI é entidade portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), concedido pelo 

processo nº 28992.000016/1995-41, em 22/03/1995, que foi renovado sucessivamente pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social e, após edição da Lei 12.101/2009, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome - MDS, atual Ministério da Cidadania que deferiu o Processos de CEBAS Nº 

71000.080095/2017-31 - Portaria da SNAS nº 167, de 24 de fevereiro de 2021- Os processos de CEBAS do ICI 

passaram a ser analisados pelo Ministério da Saúde – tendo deferido o CEBAS Nº 25000.043358/2021-91 – 

pela Portaria nº 1144 de 22 de novembro de 2021 – publicada no DOU 25/11/2021.  Benefício Fiscal Usufruído - 

No exercício de 2021, o Instituto deixou de recolher de  Contribuições Sociais e Previdenciárias o valor de R$ 

753.544 (Em 2020 - R$ 647.507).
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20. Aplicação dos recursos obtidos 

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 no exercício de 2021, e; Incisos I a VIII, do Art. 3º, da 

vigente Lei Complementar 187/2021. . Parte dos recursos obtidos em campanhas, doações e de outras fontes, 

são aplicados conforme abaixo demonstrado: 

20a. Projeto Pesquisas Científicas 

Pesquisas para o aprimoramento do tratamento de câncer infantojuvenil, em colaboração com entidades de 

saúde, ensino e pesquisa, com ênfase na área clínica e laboratorial.

20b. Projetos PRONON 

Projetos aprovados pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 

(Pronon) para investimento nos projetos de Pesquisa e Capacitação. 

20c. Projetos em Oncologia Pediátrica 

Os projetos em Oncologia Pediátrica referem-se as ações, programas e projetos específicos para o Diagnóstico 

Precoce, geração de novos conhecimentos da doença e melhorias para o atendimento na Oncologia Pediátrica. 
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A “Casa ICI” para crianças e adolescentes em cuidados paliativos, será destinada para pacientes que já esgota-

ram todas as possibilidades de tratamento curativo, o objetivo é oferecer um local aconchegante, onde o paciente 

e sua família tenham conforto físico e psicológico, atendidos por equipe multidisciplinar com assistência 24hs por 

dia. 

Benefício direto ao paciente e seus familiares, visa o auxílio para transportes, medicamentos, exames, leites 

especiais, vestuário e cestas básicas, estes benefícios assistenciais são de extrema importância para continuida-

de do tratamento. 

Área da nutrição visa trabalhar aspectos nutricionais, através das orientações de uma alimentação saudável. Tem 

como objetivo estabelecer uma rede de suporte nutricional a todos os pacientes vinculados ao ICI, prestando 

atendimento clínico individualizado e educação nutricional. 

20d. Custo do atendimento Ambulatorial 

O ICI mantém contrato com o gestor local para atendimento ambulatorial, entretanto, a entidade além da contra-

tualização realizou atendimentos gratuitos e distribuição de  benefícios aos pacientes. O custo do atendimento 

detalhado abaixo, trata-se para os  atendimentos SUS e Gratuitos custeados pela instituição. 

O Centro Integrado de Apoio destina-se a receber pacientes e seus familiares para atendimentos por uma equipe 

multidisciplinar e toda a comunidade que contribui com a causa do câncer infantojuvenil.  
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As atividades pedagógicas são realizadas de acordo com as possibilidades de cada paciente (aluno), elaboradas 

conforme a faixa etária e nível de escolaridade. As crianças impossibilitadas de frequentar as aulas nas escolas, 

por estarem distante de sua cidade, tem no grupo de trabalho pedagógico do ICI a possibilidade do reforço 

escolar, que é realizado através de atendimentos individuais e em grupo.  

A Odontologia do ICI faz o atendimento de todas as crianças e adolescentes que estão em manutenção ou em 

tratamento oncológico. Esse atendimento tem por finalidade a adequação dos procedimentos odontológicos, 

para que os pacientes atendidos tenham uma saúde bucal melhor antes, durante e após o tratamento de câncer. 

A Psicologia realiza atendimentos clínicos, individualizado, oferecendo um espaço de escuta e acolhida ao 

paciente e seus familiares, bem como, a qualidade de vida, a saúde emocional e disponibilidade de recursos 

psíquicos para lidar com as dificuldades inerentes e singulares a esse processo. 

O serviço social realiza entrevistas de acolhimento e avaliação socioeconômica, para conhecer a realidade da 

família. A avaliação do serviço social tem por objetivo compreender os aspectos sociais, culturais e econômicos 

que atingem a vida destas famílias; intervém em suas demandas realizando os devidos encaminhamentos, tanto 

dentro da instituição junto à equipe multidisciplinar, quanto na rede de apoio, através das políticas públicas. 
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A depreciação e amortização contabilizadas no valor de R$ 538.840 (em 2020 - R$ 504.581), referem-se aos 

equipamentos e itens do imobilizado localizados no Centro Integrado de Apoio e no Serviço de Oncologia 

Pediátrica – HCPA. 

A aplicação dos demais recursos obtidos, não demonstrados nos itens acima, foi destinada principalmente à 

realização dos eventos, campanhas e projetos necessários à geração de receita para o financiamento da causa do 

Instituto, além de outras atividades administrativas.

21. Seguros

A política da entidade é manter a cobertura de seguros para os bens do imobilizado sujeito a riscos e por montan-

tes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. 

Outros serviços, referem-se à custos de projetos de apoio à saúde nas áreas do Nucleo de Atenção ao Paciente e 

com atividades de oficinas de geração de renda na área nutricional e artesanato, terapias alternativas, fonoaudio-

logia, fisioterapia e terapia funcional para os pacientes. 

A Coordenação Médica é responsável por garantir os atendimentos aos pacientes que enfrentam o câncer 

infantojuvenil, proporcionando uma segunda opinião, acompanhando os atendimentos da equipe multidiscipli-

nar e assegurando o andamento dos projetos relacionados a Rede Oncológica no Rio Grande do Sul. 

A coordenação do Núcleo de Atenção ao Paciente é responsável por assegurar o atendimento humanizado 

prestados pela equipe multidisciplinar do ICI para os pacientes e seus familiares que enfrentam o câncer infantil e 

coordenar importantes projetos na área.

**********
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Conselho de Administração
Presidente: Lauro José de Quadros

Vice-Presidente: Rui Carlos Guerreiro

Membros

Antônio Maria Rocha

Karla Grazziotin C. Johannpeter

Maria da Graça Costi

Pedro Henrique Perna Bronstrüp

Renata Sandrin

Roberto Luiz Weber

Sérgio Antônio Linck de Mello Saraiva

Sylvia Lawson Foster

Conselho Fiscal
Presidente: Luiz Vicente Dutra

Vice-Presidente: Célio Levandovski

Conselheira: Eneida Feix

Conselheiro: Rubens Ricardo Barreto

Diretoria
Presidente: Jorge Luiz Daniel Weiler

Diretor Administrativo: Fabio Bertoluci

Diretora Financeira e Patrimonial: Liliamar Pestana 

Gomes

Superintendência
Dr. Algemir Lunardi Brunetto

Sócios Honorários
Andréia Taffarel

Ary Guidolin

Camila Terra

Carlos Biedermann

Carlos Caetano B. Verri

Carlos de Moura Junior

Carlos Henrique Iotti

Claudio André Taffarel

Clodis Xavier

Débora Czupriniaki    

Dênis A. da Silva

Fernando Goldsztein

Iacira Camargo

José Alberto Reus Fortunati

Juarez Lampert

Marcelo de Carli

Neusa Monser

Patricia S. Pacheco

Rejane Brum

Reinaldo Forte

Rosane de Oliveira

Sheila Vontobel

Zelio Hocsmann

Sócios Beneméritos
Adelino Colombo

Alexandre Grendene Bartelle

Carlos Alberto de F. Freitas

Gen. Antônio Hamilton Martins Mourão

Mário Zamprogna

Nelson Sirotsky

Remi Paulo Acordi

Ricardo Vontobel

Rosane Bettanin

Sérgio Golsztein

Sócios Fundadores
Alceu Alves da Silva

Alexandre Daudt

Algemir Lunardi Brunetto

Antonio Mary Ulrich

Armando José Gass

Carlos Cesar Silva de Albuquerque

Dimas Nicolau

Gilberto Schwartsmann

Jair de Oliveira Soares

James Fleck

João Gilberto Lucas Coelho

Lauro José de Quadros

Lisete Schneider Loureiro Ulrich

Luiz Carlos Mandelli

Magda Elisabeth Nygaard Renner

Nelson Marchesan

Paulo D’arrigo Vellinho

Pedro Gus

Ronald Pagnocelli de Souza

Samuel Sukster

Sérgio Jobim de Azevedo

Sylvia Lawson Foster

Tuiskon Dick

Gestão 2020/2024
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Embaixadores
O embaixador tem responsabilidade de ser um constante representante da instituição, buscando parcerias e 

engajar mais pessoas à causa do câncer infantojuvenil. Conheça nossos embaixadores:

Coordenações
Coordenadora Administrativo e Financeiro: Andréia Severo 

Coordenadora de RH e Voluntariado: Caroline Martins

Coordenadora Desenvolvimento Institucional: Fernanda Furtado

Coordenadora de Pesquisa Clínica: Julie F. Cerutti

Coordenadora de Laboratório: Mariane Jaeger

Coordenadora do Núcleo de Atenção ao Paciente: Mônica Gottardi

Isabel e Antoninho Comin
Embaixadores Carlos Barbosa

Ilton Muller
Embaixador Gramado

Renata Sandrin
Embaixadora Bento Gonçalves

Simone Prestes
Embaixadora Canoas

Breno Avila
Embaixador Gravataí

Fernanda Lima
Embaixadora Nacional

Andrés D'Alessandro 
Embaixador na América Latina

Cristiane Silva
Embaixadora Regional

Fernanda Stümer
Embaixadora Gramado

Germano Hofler Cristiane Freda
Embaixadora Encruzilhada 
do Sul

Dilamar do Amaral
Embaixador Dois Irmãos

Gerente Institucional: Valéria Gerbatin Braz Foletto

Gerente de Pesquisa Científica: Dr. André T. Brunetto

Gerências
Consultor Médico: 

Dr. Lauro Gregianin

Consultor Médico: 

Dr. Ricardo Becker

Consultora Acadêmica: 

Dra. Caroline Farias Brunetto

Consultor Acadêmico: 

Dr. Rafael Roesler 

Consultor de TI: 

Rafael Ordovas

Consultores
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Este Relatório de Atividades é de responsabilidade do 

Instituto do Câncer Infantil.

Foi  e laborado e diagramado pelo Núcleo de 

Desenvolvimento Institucional, com a colaboração de 

todas as áreas da Instituição.

Para informações, críticas, sugestões ou saber mais 

sobre o trabalho desenvolvido pelo ICI, entre em contato: 

ici@ici.ong.





Rua São Manoel, 850 | Rio Branco | Porto Alegre | RS

CEP 90620-110 | (51) 3331-8704

www.ici.ong | ici@ici.ong

Melhor ONG do
Rio Grande do Sul
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