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Através da prestação de contas, a publicação é desen-

volvida com o objetivo de retribuir toda a dedicação e 

apoio da sociedade. Todos os resultados apresentados 

são frutos da confiança e da contribuição de muitos 

parceiros, voluntários e da comunidade, mobilizados 

em prol da causa.

Anualmente, o Instituto do Câncer Infantil apresenta 

seus principais resultados por meio do Relatório de 

Atividades. Esta publicação descreve, de forma 

transparente, o exercício de 2020, divulgando ações, 

avanços, utilização dos recursos e novos desafios da 

instituição.
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Um problema decorrente da pandemia é o medo de procurar tratamento, o 

que pode ser fatal. Tanto ou mais que a própria Covid. 

É preciso que os pacientes e familiares saibam que os profissionais  da 

saúde (incluindo-se aí os funcionários do ICI e seus voluntários) estão 

preparadíssimos para garantir a maior segurança. Não digo “toda a  

segurança” porque isto seria impossível em qualquer lugar do planeta. 

Colocando, porém, na balança a relação risco-benefício, bem pior seria e é 

deixar de fazer um tratamento prioritário e indispensável.

Risco existe? Claro que sim. Mas os procedimentos oncológicos são 

obrigatórios e não eletivos.

Além da competência e do desempenho dos profissionais da saúde, tão 

reconhecidos pela mídia e pela sociedade, convém não esquecer os 

avanços tecnológicos capazes de facilitar a empreitada.  Vamos confiar e  

não perder a esperança. Para usar um clichê, dias melhores virão.  Mas 

enquanto isto não acontecer, confiança. Haveremos de vencer mais esta. 

Tudo isto um dia será passado. Um futuro vitorioso nos espera. 

Em três décadas de experiência, o  ICI  enfrentou e superou todos os 

desafios. Não será o coronavírus que irá nos derrotar. É dureza?  Sim, é. Mas 

vamos vencer.

Lauro Quadros

Presidente do Conselho de Administração

“”
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No ano de 2020 a humanidade foi atingida por uma pandemia que abalou 

profundamente as nossas vidas.

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

competências e ampliar nossa rede de relacionamento e de atuação, tanto 

na área assistencial como de pesquisa, assim nos levando a alcançar 

maiores índices de cura e qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.

Os resultados obtidos é fruto do trabalho conjunto de Voluntários, 

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

agradecer e reconhecer à todos que ajudam o ICI a ser referência na 

assistência de crianças e adolescentes com câncer.

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

jornada destes 29 anos, onde a cada passo procuramos dar significado e 

refletir sobre qual aprendizado a experiência nos trouxe, aumentando 

assim nosso repertório e capacidade de aprender de forma rápida, nos 

mantendo flexíveis ao contexto e necessidades que a causa do câncer 

infantojuvenil nos exige.

O ICI através de inovação, criatividade, trabalho e dedicação à causa, se 

adaptou aos novos tempos, conseguindo cumprir com a sua missão.

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

compartilhar com a sociedade o seu Relatório de Atividades. Ao redigirmos 

nossas ações de 2020, se torna ainda mais evidente o crescimento 

expressivo que foi alcançado.

Destaca-se a realização de um sonho que foi a aquisição da Casa do ICI que 

irá atender crianças e familiares numa fase tão difícil das suas vidas

Armando José Gass

Diretor Presidente

Fabio Bertoluci

Diretor Administrativo

Jorge Luiz Daniel Weiler

Diretor Financeiro e Patrimonial

“”
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Neste Relatório estão incluídos relatos de eventos, atividades assistenciais, 

parcerias e nosso prêmio mais expressivo de Melhor ONG no país na área da 

saúde.

Assim, foi possível, dar plena continuidade às atividades e ações que fazem 

parte de nossa Missão, mesmo durante a Pandemia, e que incluem os 5 

pilares definidos pelo Planejamento Estratégico 2020-2025: 1) assistência 

multiprofissional aos pacientes; 2) assistência às famílias; 3) pesquisas 

científicas; 4) políticas públicas específicas para o câncer infantil e 5) 

cuidados paliativos.

Nossa Equipe foi solidária aos nossos pacientes e suas famílias e fiel aos 

compromissos institucionais, entendendo a importância e necessidade de 

mantermos as portas abertas. O ICI pode orgulhar-se de ter mantido pleno 

atendimento. É claro que sempre tomando todos os cuidados ao seguir 

r igorosamente as medidas de prevenção contra o COVID-19 

recomendadas pelas autoridades

A Pandemia Covid-19 atingiu de forma dramática a saúde de milhões de 

pessoas no nosso País e representa uma ameaça constante para as crianças 

com câncer e suas famílias. Em virtude das demandas ao enfrentamento da 

Pandemia, muitos pacientes com câncer e outras doenças tiveram 

comprometidos seu atendimento, tanto de casos suspeitos quanto de 

pacientes já em tratamento. O ICI esteve e está sempre atento procurando 

apoiar para não interromper o atendimento aos pacientes.  Além da 

continuidade assistencial outro desafio importante foi  manter e até 

ampliar eventos, realizados sob forma  on-line, usando a criatividade de 

nossos profissionais para não comprometer a  captação de recursos,  tão 

essencial  para sustentabilidade não somente dos projetos e programas 

existentes mas também para investir em novos projetos em benefício dos 

pacientes e suas famílias.

Dr. Algemir Lunardi Brunetto

Superintendente ICI

“”
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Trabalho em equipe Voluntariado organizado 

Sustentabilidade 
Econômico
Financeiro

Temas 
Estratégicos

Gerar 
conhecimento 
científico na 

especialidade 
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na família
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Quem Somos

Desde então, muito foi conquistado em prol da causa. Durante quase três décadas de história, os progressos vieram 

com a inauguração de uma nova Sede, novas parcerias com hospitais e centros de referência, eventos, projetos e ações 

para que a instituição possa proporcionar todo o auxílio necessário para a continuidade do tratamento. A cada ano, o ICI 

segue crescendo e expandindo os serviços na área assistencial e de pesquisas científicas, beneficiando milhares de 

pacientes e famílias de diferentes localidades.

Em 2020, o Instituto do Câncer Infantil completou 29 anos de história. Em todos estes anos, a instituição trabalha 

com seriedade, dedicação, amor e transparência para transformar a vida de milhares de crianças e adolescentes com 

câncer, sempre com o apoio fundamental de voluntários, parceiros, empresas, colaboradores e da comunidade. Juntos, 

salvamos mais vidas e oferecemos mais esperança e qualidade de vida a muitas famílias que estão enfrentando esta 

batalha.

A trajetória do Instituto do Câncer Infantil começou a ser escrita quando Dr. Algemir Lunardi Brunetto, um dos 

fundadores do ICI, retornou da Inglaterra em 1990 após um período de especialização. Após se deparar com o sistema de 

saúde brasileiro, percebeu que algo precisava ser feito. Foi assim que, junto ao jornalista Lauro Quadros e a outros parcei-

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

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



Linha do Tempo

Linha do Tempo
Prêmios e Reconhecimentos10

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

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.

2011

- ICI sem fronteiras: Projeto 
Rafael Acordi é implantado e 
tem cooperação de centros 
internacionais de pesquisa 

para o tratamento de pacien-
tes com Sarcoma de Ewing.

- Ampliação do ICI: um Centro 
de Apoio complementar.

2012
Nova ambientação 
e reforma do SOP - 

HCPA

2014
Início da parceria com 

o Grupo Hospitalar 
Conceição

2015
- Finalização da 

construção do Centro 
Integrado de Apoio, 

nova Sede do ICI.
- Início da parceria 

com o Hospital São 
Lucas da PUCRS.

2016

- Início da parceria 
com o Hospital São 

Vicente de Paulo

- Inauguração Oficial 
do Centro Integrado 

de Apoio

2017
Início da parceria com 

o Hospital Geral de 
Caxias do Sul.

2018
Institucionalização do 

Setembro Dourado Pelo 
Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul.
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Melhores ONGs

Melhores ONGs do Brasil é uma premiação que busca 

reconhecer, dar visibilidade, parabenizar e divulgar as 

ONGs do Brasil que mais se destacam anualmente, 

organizações com excelência em gestão, governança, 

sustentabilidade financeira e transparência.

Em dezembro/2020, recebemos a premiação de 

Melhor ONG de Saúde do País no Prêmio Melhores 

ONGs, promovido pelo Instituto Doar em parceria com 

a Ambev Voa e O Mundo que Queremos Oficial, com 

apoio teć nico da Fundação Getúlio Vargas. Além dessa 

premiação, o ICI ficou entre as 3 melhores ONGs do 

Brasil na categoria geral.

Esse reconhecimento e ́ fruto de quase 30 anos de 

trabalho em prol de crianças e adolescentes com 

câncer e suas famiĺ ias. Um ano cheio de desafios, um 

ano atiṕ ico mas o ICI tem uma grande missaõ : SALVAR 

VIDAS! Por isso naõ  paramos, continuamos com a força 

da sociedade, dos parceiros, do voluntariado e nossos 

colaboradores!

Prêmios e Reconhecimentos

Aponte seu celular e 
confira todos nossos 
prêmios!

1996

Construção da Casa de 
Apoio nas 

dependências do HCPA. 
Com 54 leitos, a casa 

passou a receber 
famílias oriundas do 

interior do estado

1998

1ª Corrida pela 
Vida de Gramado

2002

da Sede 
Administrativa 

do ICI

Construção 

2008

Início das atividades 
da Central de 

Doações

2019

- Frente Parlamentar de 
Prevenção e Combate 

ao Câncer Infantojuvenil

- Reforma para ambien-
tação e humanização da 
Oncologia Pediátrica do 

Hospital da Criança 
Conceição.

Frente Parlamentar 
Estadual em Apoio ao 

ICI

2020
O  ICI firmou parceria 
com a Santa Casa de 

Misericórdia.



Assistência Integral 
O Núcleo de Atenção ao Paciente (NAP), proporcio-
na, através de uma equipe multidisciplinar atendi-
mento humanizado e qualificado aos pacientes e 
familiares. Com o olhar voltado para todas as neces-
sidades deste público, oferece assistência integral e 
suporte para a continuidade do tratamento. 

Todos os atendimentos prestados são realizados por 
colaboradores/técnicos, voluntários e consultoria 
técnica cientifica. 

O NAP também é composto por: Copa, Festividades, Cultural, 
Assistência à Família, Autoestima, Reiki, Recreação, Oficinas de 
Artesanato, Acompanhar e Jurídico.

Além das inúmeras dificuldades inerentes ao trata-
mento do câncer, foi necessário, nesse ano, enfren-
tar outro grande desafio, a chegada da Pandemia, 
que nos levou a buscar alternativas para manter os 
serviços ofertados, de forma segura e com qualida-
de. Seguindo todas as orientações e protocolos de 
segurança dos órgãos competentes, a equipe man-
teve os atendimentos presenciais para os pacientes 
e familiares, incluindo consultas online, bem como, 
visitas domiciliares, tudo para garantir a assistência 
às famílias. 
Nossos pacientes são do grupo de riscos, em razão 
do momento atual, houve uma diminuição no 
número de atendimentos, em todas as áreas, em 
virtude que muitos não compareceram as consultas. 
O ICI também teve muitas atividades suspensas 
durante a Pandemia como: Atividades Festivas e 
Autoestima, que são realizadas diretamente para os 
pacientes e seus familiares.  

Cuidado Centrado

Relatório de Atividades 2020 

Instituto do Câncer Infantil

 no Paciente e na Família

Atendimentos:
13.244
Número de pacientes:
386
Pacientes novos:
2020: 67

NAP

Oncologia
Pediátrica

Serviço
Social

Psicologia

Nutrição

Pedagogia

Odontologia

Psicopedagogia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Indicadores 2020
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O Instituto do Câncer Infantil contratualizou com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal 
de Saúde em abril de 2020, com o objetivo de integrar a instituição ao Sistema Único de Saúde – SUS, especificamen-
te na prestação de serviços para atendimentos aos pacientes com câncer infantojuvenil e a seus familiares. Permitindo, 
assim que as crianças e adolescentes possam ser referenciadas via sistema Gerenciamento de Consultas (Gercon). 
Os Centros de Referência realizam os encaminhamentos via sistema Gercon, para um primeiro atendimento “Apoio 
Oncologia ICI”, os pacientes e familiares são atendidos inicialmente pelo Oncologista Pediátrico, que realiza o encami-
nhamento para o cadastro, junto com o Serviço Social da Instituição. Uma vez identificadas as demandas, os pacientes 
são encaminhados aos diversos serviços oferecidos pelo Núcleo de Atenção ao Paciente, onde serão acompanhados 
pela equipe multidisciplinar

Contratualização SUS

Dr.  Lauro Gregianin

Médico Oncologista Pediátrico - Responsável Técnico do NAP

O ano de 2020 estará sempre marcado pela pandemia que influenciou de maneira inesperada a vida de 
todos. Crianças e adolescentes portadores de câncer e seus familiares não foram poupados pelo coronavírus. 

Ao longo de quase 30 anos o ICI tem atendido crianças e adolescentes portadores de câncer e esse contato próximo 
nos permitiu conhecer bem as dificuldades enfrentadas por essas famílias desde o momento do diagnóstico, ao longo 
do tratamento e no seu seguimento.
Não bastasse a aflição das famílias diante do diagnóstico de câncer, observamos que a pandemia está interferindo
negativamente em dois aspectos adicionais. Um deles é o atraso no diagnóstico, fato que tem sido descrito pela 
literatura internacional e também por relatos individuais dos oncologistas pediátricos dos hospitais parceiros. Muitas 
crianças têm chegado às instituições com o câncer em estado mais avançado do que habitualmente era presenciado. 
A explicação pode ser uma associação de fatos, entre eles o medo das famílias de levar a criança para o primeiro 
atendimento, com receio de serem contaminados pelo coronavírus. Somando-se a isso, outro aspecto que a pande-
mia agregou se refere a situação econômica desfavorável vivida pelas famílias.
Diante desse novo cenário, o ICI se organizou para que todas as crianças e familiares continuassem sendo acolhidos ao
longo do ano. Foram cumpridos todos os protocolos de segurança tanto para os pacientes e familiares quanto para os
colaboradores. Essa postura responsável da instituição permitiu a manutenção do atendimento multidisciplinar a
todos os pacientes, sem qualquer prejuízo. Em relação ao diagnóstico tardio, o ICI está sensibilizado e nesse sentido

ICI. Imediatamente se iniciou o atendimento dos pacientes daquela instituição, referenciados para o Núcleo de Apoio

com a SMS de Porto Alegre, permitindo que os pacientes da rede municipal sejam encaminhados diretamente via
sistema Gercon para a agenda denominada "Apoio oncologia ICI".

Antônio, pertencente à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que se juntou ao grupo dos hospitais parceiros do

juntando esforços para intensificar o Projeto Diagnóstico Precoce em 2021, direcionado aos profissionais de saúde do

Entre outros fatos importantes que ocorreram durante o ano de 2020, destaca-se a parceria com o Hospital Santo

Acreditamos que em breve a normalidade será restaurada e todas as ações e eventos do ICI voltarão ao ritmo habitual.

ao Paciente do ICI, expandindo de forma significativa os benefícios do ICI a um número maior de crianças e adolescen-
tes. Também é relevante mencionar que o ICI agora faz parte da rede de atendimento do SUS, através de um contrato

município e estudantes da área da saúde. O ICI entende que mais do que nunca a atenção e encaminhamento 
imediatos de qualquer criança ou adolescente com suspeita de câncer necessita ser uma prioridade.
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O Serviço Social é a área responsável pelo acolhi-
mento aos pacientes novos. Realiza através da 
avaliação social, um perfil das famílias e através 
deste, desenvolverá o seu atendimento. Auxilia nas 
mais diversas questões sociais e orienta sobre 
direitos do paciente e como acessá-los.
Buscando amenizar os impactos sociais que a 
doença causa, viabiliza, dentro de critérios institucio-
nais, a concessão de alguns benefícios assistenciais 
como: cesta básica, vestuário, fraldas, leites especiais 
e medicações, que não estão comtemplados na rede 
pública de saúde.
O Serviço Social procede com os encaminhamentos 
para a equipe multidisciplinar, contribuindo para o 
desenvolvimento integral dos pacientes.

Servi�o Social

Indicadores

Número de Pacientes novos por Estado 

Benefícios Assistenciais do ano 

351 pacientes

Maranhão: 1
Santa Catarina: 2
Rio Grande do Sul: 64

2.759 atendimentos 
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3.918

2.759

3.438

2.824

1.597

2016 2017 2018 2019 2020

Refeições Exames

R$ 1.426.678

Valor total
em benefícios

Cestas básicas

Vestuário  Transportes Medicamentos
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Diagnósticos – Pacientes Novos

O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico e para 
que as famílias não ficassem desassistidas, a área 
realizou, juntamente com a equipe multidisciplinar 
visitas domiciliares aos pacientes.
Dessa forma, foi possível apoiar as famílias nas suas 
necessidades e demandas, auxiliando na continui-
dade do tratamento, em momento de confinamen-
to social, bem como, realizar com a rede de apoio, 
encaminhamentos pertinentes as questões identifi-
cadas pela equipe.

Visita Domiciliar 

Hospital São Lucas da PUC não encaminhou mais 
pacientes ao ICI, desde julho de 2020, devido ao 
fechamento da área de Pediatria.

44

Hospitais de Procedência das Novas Famílias Cadastradas

Total: 67

03

05 15

Dos 67 pacientes novos cadastrados, 21 recebem o 
bolsa família do programa do Governo Federal. Em 
relação ao domicílio 41 são próprios, 13 são alugados 
e 13 cedidos/emprestados. 
Tipo de construção das residências: madeira 06, 
alvenaria 59 e mista 02. Apenas 02 famílias não 
possuem rede de saneamento básico. 

Perfil Sócio Econômico

Renda Média e Per Capita das Novas Famílias por 
Hospital

Características do domicílio:

41

59

65

13

6

2

13

0 10 20 30 40 50

Cedida

Alugada

Casa própria

0 10 20 30 40 50 60

Mista

Madeira 

Alvenaria 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Saneamento
básico

Instituição de Origem

HCPA

GHC

HCSA

Renda Média

R$ 1.507,36

R$ 1.289,77

R$ 2.000,00

Renda Per Capita 

R$ 328,37

R$ 351,19

R$ 666,66

26

Linfoma 

33
6

3

4

16

22

2
Leucemias 

Neuroblastoma

Osteosarcoma 

Retinoblastoma

Tumor Sist.
Nervoso Central 

Neoplasia Maligna
do Encéfalo 

Neoplasia Maligna
do Omoplata  

Neoplasia Maligna
do Rim

Outros
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Esse núcleo é coordenado pelo NAP e é composto 
por voluntários, responsáveis pela entrega dos 
benefícios, juntamente com a área do Serviço Social. 
Durante o ano de 2020, foram realizados 1.479 
atendimentos a pacientes/familiares, sendo 1.055 
do HCPA, 321 do GHC, 93 da Santa Casa e da PUC e 
10 de outros hospitais.

Assistência a Família

O paciente com câncer depara-se com inúmeras 
perdas desde o momento do diagnóstico e durante 
o tratamento, sendo elas, as mais variadas e para 
cada uma há um determinado significado. A Psico-
logia promove um espaço seguro, para o acolhi-
mento e compreensão do indivíduo e sua dor, em 
todos os aspectos, a fim de que ele próprio possa 
ressignificá-la. Da mesma forma, propõe interven-
ções para auxiliar o paciente e seus familiares no 
enfrentamento do tratamento, suas implicações, 
diminuição dos sintomas e possíveis sequelas. Ao 
longo do ano foram realizadas diversas atividades 
de promoção de saúde, de forma online, já que, 
devido ao momento atual, não possível realizar os 
grupos terapêuticos de forma presencial.

Psicologia

Pacientes atendidos 

Total de pacientes atendidos: 200

Pacientes
diretos

Familiares 

Número de Atendimentos: 963

Pacientes
novos

Atendimentos 
1.479

Cestas Básicas
50.942 Kg

Vestuários
25.086

0 50 100 150 200

73127

Meninos - 51

Meninas - 55

Visitas pós óbito: 02

Visita domiciliar cuidados
paliativos: 01

Visitas acompanhamento
hospitalar: 02

Atividades on line, de promoção
de saúde com grupo Mãos Dadas 
(cuidadores): 07

Encontros on line grupo Mãos
Dadas: 07

Aula administrada em
universidade: 01

Mulheres- 81

Homens- 13
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O acompanhamento e a intervenção nutricional têm 
como objetivo promover o crescimento e o desen-
volvimento adequado da criança e do adolescente, 
melhorar a resposta imunológica e promover o 
conforto e a qualidade de vida desses pacientes. 
A orientação nutricional no Instituto do Câncer 
Infantil é uma ferramenta utilizada de forma lúdica e 
didática para tornar o atendimento agradável e 
prazeroso ao paciente, estimular a adesão ao trata-
mento e promover melhor tolerância ao mesmo. O 
atendimento clínico é realizado pela nutricionista, de 
forma individualizada e são trabalhados aspectos 
relacionados à higiene, além de auxiliar no controle e 
melhora dos sintomas e na minimização dos efeitos 
colaterais do tratamento, sempre com um olhar 
individualizado para as necessidades dos pacientes e 
das famílias.
Além das atividades relacionadas com atendimen-
tos, dentro da Instituição são desenvolvidas ativida-
des de educação nutricional e ações como oficinas 
culinárias, voltadas sempre para participação do 
paciente e a importância da alimentação saudável.  

Atendimentos
Clínicos: 276

Atendimentos
na Copa: 3.541

Oficinas
Gastronômicas: 37

Pacientes
Atendidos: 104

Nutrição
O setor de Odontologia tem por objetivo realizar o 
atendimento aos pacientes que estão ou que já 
estiveram em tratamento oncológico. O Cirurgião-
-Dentista tem por finalidade eliminar focos de infec-
ções na cavidade bucal, bem como, proporcionar 
conforto, reabilitação e saúde bucal aos pacientes 
oncológicos.
Os atendimentos clínicos são realizados pela Cirur-
giã-Dentista contratada e mais 20 dentistas volun-
tários de diferentes especialidades e todos os aten-
dimentos contam com a ajuda da auxiliar de saúde 
bucal. 

Odontologia

Pacientes atendidos: 221

Guia de Saúde Bucal

Pacientes
novos

Atendimentos 
Odontológicos

771

Números de 
Procedimentos

1476

166

55
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Atendimentos: 276

Pacientes: 38

Meninas
Meninos

O tratamento do câncer é intenso e podem aparecer 
vários sintomas, como: fadiga, dispneia, dores, 
fraqueza muscular, atraso no desenvolvimento 
motor, entre outros. E a partir disso os pacientes 
acabam ficando mais tempo em repouso, fazendo 
com que os sintomas sejam mais fortes e evidentes. 
A funcionalidade das crianças e dos adolescentes 
acaba sendo comprometida, já que começam a se 
deparar com limitações que o próprio corpo impõe.
Dessa forma, é essencial o acompanhamento 
fisioterapêutico desse público. Prevenir, orientar, 
estimular e promover o máximo da capacidade 
funcional das crianças do ICI são os principais objeti-
vos da Fisioterapia.

Ocorreram 159 ausências nas consultas, sendo1 13 
sem justificativa e as demais devido an tiernação, 
consulta, quimioterapia e dificuldades com o trans-
porte.

Fisioterapia

A Fonoaudiologia tem como objeto de estudo a 
comunicação humana, possibilitando uma melhora 
nas relações humanas, participação social e aprendi-
zagem. O fonoaudiólogo é responsável pelos cuida-
dos da audição, da linguagem oral, da articulação da 
fala, da voz, da fluência, da leitura e escrita e dos 
sistemas orofacial de mastigação e deglutição, tanto 
em termos de promoção e prevenção da saúde, 
quanto com ações de avaliação, diagnóstico, terapia 
das alterações de tais funções e orientação a familia-
res e cuidadores. 
Os pacientes atendidos pelo serviço de fonoaudio-
logia estão em tratamento oncológico ou já o 
fizeram. Sendo assim, a fonoaudiologia trabalha 
para melhorar a comunicação e qualidade de vida 
dos pacientes com alterações associadas ao câncer 
infantil. 
O serviço de Fonoaudiologia teve início em junho de 
2020. 

Fonoaudiologia

Esse projeto tem por finalidade orientar sobre as 
práticas de higiene bucal, e realizar atendimento 
odontológico para os casos de urgências aos pacien-
tes internados no setor de oncologia pediátrica do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Projeto de Orientação Odontológica nos Centros 
de Referência

Principais características do paciente no primeiro 
atendimento (avaliação) de Fisioterapia em 2020

Pacientes: 14

Pacientes: 34

Atendimentos: 34

Atendimentos: 221

sexo masculino
23

sexo feminino
11

Alguma dificuldade
motora no dia a dia 

47%
53%

12

30

15

19

25 Nunca realizaram 
fisioterapia

Relato de fadiga

Força muscular 
reduzida

Queixa de dor
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A área da educação no Instituto do Câncer Infantil (ICI) busca fortalecer a comunicação, a inclusão e o equilíbrio emocional 
dos pacientes, bem como a empatia e o comprometimen to dos profissionais atuantes para com estes.
A Psicopedagogia se ocupa do processo de aprendizag em e suas variações e da construção de estratégias para a supera-
ção do não-aprender, tendo como um de seus focos pr incipais a autoria do pensamento e da aprendizagem de crianças 
e adolescentes. 
Em virtude do ano atípico, as atividades psicopedag ógicas foram realizadas individualmente (em formato presencial e 
online) de acordo com as especificidades de cada pa ciente/aluno, sendo estas elaboradas conforme sua r espectiva faixa 
etária e nível de escolaridade. 
Paralelo a isto, profissionais voluntários realizam  atendimentos individualizados de apoio pedagógico,  visando facilitar os 
processos de aprendizagem e possibilitando a perman ência do vínculo dos pacientes/alunos para com a escolas.
Em suma, a área educacional do ICI busca exercer o papel de agente influenciador na vida de cada pacie
do suas habilidades e saberes, através da construçã o e troca mútua.

Psicopedagogia e Apoio Pedagogico

O espaço recreativo tem como objetivo restituir e 
reestabelecer a melhora significativa na qualidade de 
vida do paciente, possibilitando, assim, a imagina-
ção, a criatividade e a comunicação, através do at o
de brincar.  Não só isso, como também, busca a 
articulação entre a diversão e as terapias por inte  r -
médio de práticas estabelecidas conforme a neces-
sidade de cada paciente.
Assim, em um atendimento coletivo, existe o traba-
lho de estimulação pedagógica. Este, por sua vez, 
busca melhorar o desempenho de crianças que 
apresentam dificuldades nas áreas psicomotora, 
cognitiva e/ou emocional. Diante disso, tem-se 
como finalidade sanar eventuais lacunas, para que o 
rendimento e a aprendizagem se concretizem. 

Para a realização destas práticas, contamos com o 
apoio e envolvimento de voluntários dentro da sede 
do ICI, no HCPA, PUC, GHC (Hospital da Criança 
Conceição) e na Casa de Apoio durante o primeiro 
trimestre de 2020. 

Recreação
O ambiente escolar exerce uma oportunidade de 
convívio social, o qual proporciona um espaço de 
vivências e possibilita o desenvolvimento saudável.  
Sendo a escola um agente transformador, a atenção 
da equipe multiprofissional e da comunidade escolar 
aos primeiros sintomas, pode contribuir efetivamen-
te para o diagnóstico precoce, bem como promover 
o acesso do educando ao que lhe está assegurado 
por direito.
Frente a isso, foi realizada a cartilha de orientação às 
escolas, professores, estudantes e suas famílias, com 
a intenção de reforçar a importância do diagnóstico 
precoce.
As cartilhas, em um primeiro momento, foram distri-
buídas nas cidades de Gramado e Canela 

Cartilha: Entendendo o Câncer Infantojuvenil

309 pacientes

1.923 atendimentos 

Atendimentos
Psicopedagogia : 299

Atendimentos
Apoio Pedagógico: 68

Contato com as
escolas: 12

Entrega dos Kits de
Material Escolar: 138

nte, impulsionan-
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As atividades realizadas nesse núcleo são oficinas de 
artesanato, com técnicas variadas e são executadas 
por voluntárias, para os pacientes e familiares. Tem 
como objetivos, fortalecer o vínculo, promover 
interação e saúde mental, além de, operar como 
agente promotor de aprendizagem e geração de 
renda para as famílias. 

Em razão da pandemia diversas atividades 
(como as oficinas) foram suspensas

Arte e Vida

Trata-se de uma técnica integrativa, e dentre seus 
principais benefícios estão: promover o estado de 
equilíbrio físico, emocional e espiritual, melhora na 
qualidade do sono, redução de dores, sintomas 
desconfortáveis e estresse, entre outros. Essa prática 
é realizada por voluntários Reikianos, em um 
ambiente previamente preparado, visando tranquili-
dade e privacidade.

Reiki

Este núcleo prevê a assistência integral ao paciente e 
cuidadores em contexto de internação hospitalar. 
Assim, a partir das ações realizadas por voluntários, 
busca-se auxiliar as famílias na resolução de deman-
das que envolvem este processo de cuidado.  

Núcleo acompanhar

Ações culturais

Tacobol Lebes, Festa do Pijama, Arena Frozen, 
Passeio de Limusine, 15 Anos Dourados.

Devido a pandemia, no ano de 2020 não foi possí-
vel realizar a tradicional festa dos Quinze Anos 
Dourados, contudo, o ICI em parceria com voluntá-
rios parceiros, proporcionou uma ação especial para 
celebrar essa data tão importante. Uma caravana 
com fotógrafo, maquiador e videomaker, foi até os 
municípios onde residem as debutantes e realizaram 
um book fotográfico nos pontos turísticos e um 
vídeo. As pacientes foram presenteadas com uma 
caixa contendo itens de beleza e insumos para 
festejar junto de seus familiares.

Número total de participantes: 65

Principais Ações:

101 atendimentos 

04 24

Oficinas Participantes

Pacientes: 17

Atendimentos: 36
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Atendimentos : 23
Pacientes: 16

Composto por um grupo de advogados voluntários, 
o Núcleo Jurídico reforça o acesso e garantia de 
direitos ao paciente com câncer, por meio de ações 
de orientação e encaminhamento adequado oferta-
dos as famílias acompanhadas pelo ICI.   

Apoio Jurídico

Projetos

Esse projeto é desenvolvido em parceria com a 
empresa Hercosul, tem como principais objetivos, 
estimular a socialização, auxiliar no equilíbrio emo-
cional e promover bem-estar, minimizando assim, o 
estresse e sintomas causados pelo tratamento. Em 
razão do contexto atual, e primando pela segurança 
dos nossos pacientes, no ano de 2020 foi realizada 
uma ação, que envolveu 16 pacientes.

Pet Terapia

Criança Esperança em Parceria com a Unesco:
No mês de agosto, recebemos com grande alegria a 
notícia que fomos comtemplados, novamente, pelo 
projeto Criança Esperança: Transformando Vidas.
Este, será desenvolvido no ano de 2021, com os 
nossos pacientes de 0 à 6 anos em tratamento 
oncológico, através de dois grupos: Estimulação 
Precoce e Estimulação Pedagógica. As atividades 
serão realizadas em formato lúdico, favorecendo a 
inserção no contexto escolar.

Criança Esperança
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 Ambula-
torial do Estado e atendidos no ICI, pelo parceiro Dr. 
Ricardo Becker, Ortopedista Especialista em Neopla-
sias ósseas e de Partes Moles. 

Pacientes Suspeita de Tumores ósseos 
Parceria com a SES

Durante o ano de 2020, o Programa Diagnóstico 
Precoce, em parceria com o Instituto Ronald McDo-
nalds foi desenvolvido em Porto Alegre. O Projeto, 
tem como objetivo, capacitar profissionais da Aten-
ção Básica e da Rede Privada, bem como, estudantes 
de medicina e enfermagem, para identificar preco-
cemente sinais e sintomas da doença, objetivando o 
diagnóstico precoce e o aumento dos índices de 
cura.  Em 2020, devido a pandemia os capacitados 
(alunos de medicina, enfermagem e residentes das 
universidades: PUC, UFRGS, UFSCPA e IPA) partici-
param de forma online, totalizando 42 alunos. Ao
longo de todo o projeto foram capacitadas 1175 
pessoas.

Diagnóstico Precoce

Pacientes: 16

ADVOGADO

Munícipios que
já participaram
do Projeto:

Porto Alegre
Região da Serra
Canoas
Esteio
Sapucaia



Casa ICI

Por decisão do Conselho de Administração em 

conjunto com a diretoria da instituição, em 2020 a 

instituição adquiriu uma casa, próximo ao Centro 

Integral de Apoio. O valor investido é fruto de doações 

da sociedade e parceiros.

Em 2020 o ICI deu start em mais um grande projeto: 

CASA ICI. A CASA ICI é um local de acolhimento, 

aconchego, carinho e amor. O local será dedicado ao 

tratamento paliativo de pacientes que necessitarem. O 

hospital, em alguns casos se torna um ambiente 

insuficiente pela natureza dos serviços necessários ao 

paciente nos últimos momentos de vida, é importante 

estar com a família e ao mesmo tempo ter suporte de 

medicação, oxigênio e conforto emocional para o 

paciente e os pais.

Para iniciar, o ICI conta com uma equipe de profissionais 

da instituição e voluntários como arquitetos e 

empresários, que planejam os primeiros passos para a 

realização do projeto.

Em dezembro, junto com a agência Bistrô, a equipe ICI 

lançou a campanha: Dê um lugar para o amor morar. A 

campanha além de apresentar o conceito da CASA ICI, 

tem por objetivo captação de recursos para 

continuidade da reforma. A inauguração está prevista 

para 2021. 

Critérios para escolha do terreno

Rua Augusto Pestana, 153

Núcleo de Atenção
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Modelo de Integração entre Equipes 

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

Conhecer paraTransformar

Pesquisa Celular
e Molecular

Pesquisas
ICI

Pesquisa em
Bioinformática

Pesquisa
Clínica

Pesquisa
Epidemiológica

Estimular a participação de instituições e pacientes em 
protocolos de pesquisa clínica; 
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 no Brasil; 

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;

Gerar Conhecimento

Relatório de Atividades 2020 
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 Científico na Especialidade

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; 

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) tem como princ ipal objetivo aumentar as chances de cura dos pacientes com câncer 
infantojuvenil. A descoberta de novos alvos terapêuticos e tratamentos mais eficientes é o foco das pesquisas realiza-
das pela instituição. Desde sua concepção, o ICI ma ntém uma equipe de pesquisa atuando e desenvolvendo estudos 
científicos em parceria com hospitais e organizaçõe   nacionais e internacionais. A Equipe de Pesquisa do ICI é composta 
por profissionais de diversas áreas, incluindo médic  o  s, enfermeiros, biólogos, biomédicos, alunos de    g  raduação e  
pós-graduação e consultores técnicos em bioestatística e tecnologia da informação.

A equipe de colaboradores do ICI dá suporte para os 
projetos de pesquisa e tem contribuído para a  
formação de pesquisadores especializados em  
oncologia experimental e câncer pediátrico em nível 
de graduação e pós graduação. A Unidade de
Pesquisa do ICI é estruturada em quatro núcleos
integrados de forma que as ações sejam planejadas
estrategicamente com objetivos em comum. 

s



Unidade de
Pesquisa 

O ICI possui colaboração com universidades, laborató-
rios e hospitais nacionais e internacionais. A integração 
entre os grupos permite a troca de conhecimento e o
aperfeiçoamento técnico-científico.  

O ICI apoia a condução de estudos clínicos cooperativos 
e o recrutamento de pacientes nas Instituições parceiras.

Indicadores
1.Projetos de pesquisa em andamento 

2.Número de participantes de pesquisa por estudo

3.Instituições Parceiras 

3

10

214

10

Bioinformática

Pesquisa
Celular
e Molecular

Pesquisa
Clínica

Ewing Sulamericano
Metastático

Tumor de Células
Gigantes ósseo

Projeto
Epidemiológico HCPA

UMBRELLA/2017

Ewing Sulamericano
Não Metastático

GLATO/2017

LHBRA/2015 TCG/2017

Argentina 

1

Brasil

44

Chile

9

Inglaterra Canadá

12

EUA

1

Uruguai

1

365 14

627

19 18 6

2558
Preenchimento
ou atualização

de fichas técnicas

977

Processo
Regulatório

CEP/CONEP

89

Monitorias ou
visitas técnicas

55

Elaboração
de projetos
de pesquisa
/relatórios

28

4.Atividades pesquisa

24



recebimento e
envio de material
biológico/cirurgia

16
Capacitações /
treinamentos

226
Randomização

10

Número de
participantes
de pesquisa
nos estudos

175334

Reuniões de
departamento/

consultorias
estatísticas

Fórum Tumor de Células Gigantes
e I Congresso Gaúcho de Ortope-
dia e Traumatologia - Virtual  

Eventos científicos

Participação e/
ou  organização de

eventos

4

Notícias na Mídia

9

Participação em
defesa e teses

1

5.Divulgação Científica  

Publicações
Internacionais

6
Apresentações
em congressos

20
Boletins

Informativos

3

Trabalhos do grupo apresentados 
em  eventos científicos

-Autophagy related genes influence 
global survival in Ewing's sarcoma
-Bioinformatics analysis reveals novel 
long non-coding RNA candidates in 
Ewing sarcoma 

A divulgação científica tem como objetivo informar a comunidade 
sobre os resultados obtidos propiciando o dese  n  v  o   l v imento 
técnico científico. 
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Mesa redonda sobre pesquisa na Semana do Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil

Semana DNCCI

- Aprendizagem de máquina para seleção de Genes relevan-
tes em meduloblastoma
- Construção de redes regulatórias transcricionais de 
meduloblastoma e identificação dos seus reguladores 
mestres
- Inibição combinada de TrkB e EGFR em meduloblastoma 
- Novos compostos sintéticos no tratamento antineoplásico; 
uma avaliação em tumores pediátricos
- O papel de Neurotrofinas em células tronco tumorais na 
identificação de novos alvos terapêuticos em sarcoma de 
EWING
- Avaliação Epidemiológica de pacientes atendidos no 
serviço de oncologia pediátrica do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre
- Tumor de células gigantes ósseo: perfil epidemiológico 
- Modulação do processo autofágico na carcinogênese bucal
- Genes envolvidos autofagia influenciam na sobrevida 
global em Sarcoma de Ewing

- Novos compostos sintéticos no tratamento 
antineoplásico: uma avaliação em tumores 
pediátricos 
- Desvendando a biologia do câncer pediátrico: 
avaliação do efeito do ácido retinóico em células 
tumorais de sarcoma de Ewing
- Inibição de G9a reduz a proliferação em células 
de Sarcoma de Ewing

Trabalho selecionado para apresentação  oral no Congresso

Unidade de
Pesquisa 26



Projeto Instituto Ronald Mc Donald  

O ICI se beneficiou em 2020 do 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 a participação de projetos de pesquisa cooperativos.
Para que isso ocorresse, tivemos a participação de uma equipe engajada e participativa em conjunto com 33 instituições 
nacionais e internacionais, dentre essas, 6 do Rio Grande do Sul.

Fontes de financiamento

Comitê de Projeto de Pesquisa – CPP

Projeto
Maria Fernanda

A equipe criou o comitê que tem por objetivo avalia r projetos de pesquisa desenvolvidos diretamente no  ICI. Criado em 
julho/2020, o CPP  conta com uma equipe multidisc i p  linar  para avaliar projetos de pesquisa em diversa  s  áreas do 
conhecimento com a finalidade de estimular pesquisa de iniciativa do investigador vinculados a diversas instituições de 
ensino.

Dr. André Brunetto - Gerente de Pesquisa Científica

O Ano de 2020 foi muito especial para a pesquisa do Instituto do Câncer Infantil (ICI). Foram apro-
vados 3 grandes projetos com novas fontes de financiamento para a Instituição.  Estas aprovações

se juntam aos diversos projetos em andamento com 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, mas também na incessante busca de recursos para financiar a pesquisa durante a grande crise 
sanitária em 2020. 

Desvendando a Biologia do 
Câncer Infantil: Identidade Celular 
do Sarcoma de Ewing  e Estraté-
gias Terapêuticas

Termo de Outorga número 
17/2551- 0001, Edital 02/2017 - 
PqG. Alterações celulares induzidas 
por moduladores epigenéticos em 
tumores sólidos pediátricos. 

Chamada Bolsas Especiais-Calen-
dário 3 - Pós-Doutorado Júnior - 
PDJ. Modulação epigenética em 
células de tumores sólidos 
pediátricos.

Sinalização por BDNF/TrkB em tumores cerebrais: interaçõ es 
funcionais com EGFR, papel em células-tronco tumora is e propos-
ta de novas estratégias terapêuticas experimen tais
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O projeto é uma iniciativa do Deputado Bibo Nunes, Presidente da Frente Parlamentar, e das instituições parcerias 

Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC), 

Instituto do Câncer Infantil (ICI), Instituto Ronald McDonald (IRM) e a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica 

(SOBOPE).

Frente Parlamentar de Prevenção e Combate ao Câncer Infantil tem como objetivo criar políticas nacionais de atenção à 

oncologia pediátrica e avançar nas metas da causa aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil.

A Frente Parlamentar também contou com o apoio de 211 Deputados Federais de diversos partidos políticos sendo 

assinada também pelo então Presidente da Câmara em 07 de maio de 2019.

Institui a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica

A Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, tem como objetivo, buscar o aumento dos índices de sobrevida, 

redução da mortalidade, redução do abandono ao tratamento e a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescen-

tes com câncer, por meio de ações de prevenção, detecção precoce, tratamento, assistência social e cuidados paliativos.

Projeto de Lei 3921/2020

O projeto encontra-se na Câmara dos Deputados junto às comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e 

Justiça e de Cidadania, para apreciação conclusiva pelas comissões.

O Projeto de Lei foi apresentado na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Bibo Nunes presidente da Frente Parlamentar 

em julho/2020 e teve a apresentação do requerimento de urgência número 2499/2020 em outubro/2020 com o 

apoio de 339 Deputados Federais.

Frente Parlamentar Nacional

Ações da Frente Parlamentar em 2020
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Visita Ministério da Educação
Em setembro, o Dr. Algemir Brunetto representando a Frente 

Parlamentar Nacional de Combate ao Câncer Infantil, se 

reuniu com o Deputado Bibo Nunes, Cel Paulo Roberto 

(Assessor Especial do Ministro da Educação) e Tomás 

Sant'Ana (coordenador SISU). Na ocasião, foi apresentado a 

indicação para obrigatoriedade do ensino de Oncologia 

Pediátrica na graduação das faculdades de Medicina e 

residência médica em pediatria em todo o país.

O assunto será definido pela Câmara de Educação Superior e 

o formato do programa será definido pela Câmara Técnica do 

Ministério da Educação em conjunto com a Frente 

Parlamentar.

O projeto de lei que cria a política de atenção à oncologia pediátrica no RS  - A Lei Manu - que ganhou esse nome após a 

visita do, Dep. Tenente Coronel-Zucco ao Centro de Oncologia Pediátrico do Hospital São Vicente de Paulo, onde 

conheceu uma menina chamada Emanuele, a Manu, que faleceu em 2019 durante o tratamento de um câncer. 

Para Zucco, o projeto representa uma conquista de crianças e adolescentes portadores da doença e seus familiares. 

“Queremos agilizar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. A parceria do Instituto do Câncer Infantil (ICI) foi 

fundamental para a elaboração deste projeto, abrangente e viável. É um dia de grande significado para milhares de 

famílias gaúchas”, acrescenta.

O projeto assegura o tratamento diferenciado, universal e integral às crianças e adolescentes portadores de câncer, 

através de um modelo de assistência integral da rede de atendimento de saúde.  Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 

trata-se da primeira causa de morte por doença na faixa etária zero a 19 anos no Brasil, gerando forte impacto para 

milhares de famílias.

A Frente Parlamentar Estadual ganhou força, no dia 22 de julho de 2020, o projeto de autoria do Deputado Tenente-

Coronel Zucco, foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A partir da 

aprovação, o RS ganhou uma política de atenção à oncologia pediátrica, em que o principal objetivo da iniciativa é 

aumentar os índices de cura e a melhoria da qualidade de vida de pacientes com câncer entre zero e 19 anos.

Frente Parlamentar Estadual
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Visita Mourão

 Durante a visita, Mourão recebeu o título de Sócio Benemérito e a Medalha da Coragem, símbolo da luta de crianças e 

adolescentes com câncer. A Medalha representa a força e coragem dos pacientes e familiares para enfrentar a doença. E o 

título de Sócio Benemérito é outorgado a personalidades em reconhecimento ao seu apoio em prol da causa do câncer 

infantojuvenil.

O Vice-Presidente da República, General Hamilton Mourão, esteve em Porto Alegre no dia 21 de agosto 2020, para 

conhecer o trabalho realizado pela instituição e ser apresentado à lei que cria a política de atenção à oncologia pediátrica 

no RS, sancionada pelo Governador Eduardo Leite no dia 13 de agosto. O convite partiu do Deputado Estadual Tenente-

Coronel Zucco, autor da lei.

O Tenente-Coronel Zucco, considera este momento como de maior alegria e emoção desde o início da sua caminhada 

política. “Tive a honra de ver quatro projetos de nossa autoria transformadas em lei, mas sem dúvida a Lei Manu é a 

matéria de maior significado social, porque permite fazer aquilo que os gaúchos esperam de um parlamentar: ajudar a 

quem precisa, encontrar soluções, minimizar sofrimentos e melhorar de alguma forma a qualidade de vida dos nossos 

gaúchos”, explica. “No quesito contribuição o Instituto do Câncer Infantil foi o principal protagonista. O apoio e assis-

tência prestados aos pacientes e familiares só pode ser mensurado no contato pessoal com a rotina desta legião de 

benfeitores”.

Participaram do encontro, ainda, o Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado Estadual Ernani 

Polo, o Deputado Federal Bibo Nunes, e o casal Alessandra e Derlei dos Santos, pais da Emanuele Mader dos Santos, a 

“Manu”, paciente oncológica falecida em 2019, que deu nome à Lei de autoria do deputado Zucco.

Para o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a luta contra o 

câncer não se trata apenas da luta dos pais, da família ou do governo. “O 

Instituto do Câncer Infantil simboliza muito a sociedade gaúcha abraçando 

uma causa, com a generosidade de tantas pessoas que ajudam a sustentar 

seja com recursos financeiros ou voluntariamente se dedicando às ativida-

des do ICI. O Instituto além de ajudar no tratamento do câncer dá mais 

dignidade à essas famílias e crianças”.

“Doença, nesse caso o câncer, a gente enfrenta com solidariedade, 

que eu defino de uma forma muito simples: significa aqueles que tem 

mais, auxiliarem os que tem menos”, define. Mourão ainda explicou o 

sentimento ao entrar no ICI: “Nós vemos a solidariedade transcen-

dendo. É dessa forma que temos que enfrentar as dificuldades”, 

conta. O Vice-Presidente se colocou à disposição para ajudar na causa 

do câncer infantojuvenil. “Na vida militar a gente recebe várias 

medalhas, mas uma medalha dessa natureza e que me traz para o 

centro de uma luta que tem que ser de todos nós, pode ter absoluta 

certeza de que tem um soldado para auxiliar o ICI a qualquer momen-

to, não só na minha função como Vice-Presidente mas em todo 

momento na minha vida”, finaliza. 



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.

Programa de Assistência Integral em Rede no Estado

Centro Integrado de Apoio
Após aproximadamente 10 anos de captação de recursos 

através de diversos eventos, doações de Pessoa Física e 

Pessoa Jurídica, projetos e incentivos fiscais, em 2016 o ICI 

inaugurou oficialmente sua nova Sede. Com quatro andares 

e cerca de 3.000m², o Centro Integrado de Apoio unificou 

os serviços oferecidos pelo Instituto a pacientes e suas 

famílias. Além do Núcleo de Atenção ao Paciente, andar 

dedicado aos pacientes e famílias, a sede também contem-

pla a área administrativa, laboratório de pesquisas científi-

cas, assistência à família, brechó, Central de Doações e 

núcleos de voluntariado.

HOSPITAL
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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 voluntaria-

do, o ICI disponibiliza assistência para pacientes e 

familiares desde o início do tratamento. Além disso, 

também são realizadas festividades, atividades de 

recreação e outras formas de entretenimento para 

tornar mais leve o período de internação.

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

localizada dentro do complexo hospitalar do HCPA, 

recebendo pacientes em tratamento na Oncopediatria, 

Hematologia, Pediatria em geral e Transplantes.

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.

Hospitais Parceiros

* Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo 

* Grupo Hospital Conceição

Buscando expandir os serviços de assistência, o ICI 

vem, ao longo da sua história, firmando parcerias com 

centros oncológicos. Desta forma, a instituição 

disponibiliza os serviços de assistência e atendimentos 

da equipe multiprofissional para pacientes com câncer 

infantojuvenil em tratamento e acompanhamento e 

seus familiares. Além disso, com apoio de parceiros e 

voluntários, também são realizadas festividades, 

atividades de recreação e outras formas de entreteni-

mento para tornar mais leve o período de internação 

nos hospitais. Atualmente, o ICI tem convênio com 5 

centros:

* Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

* Hospital Geral de Caxias do Sul

* Santa Casa de Misericórdia (parceria firmada em 

2020)

Projetos em Benefício dos Hospitais 
Parceiros

Programa de Assistência
Integral em Rede no Estado32



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.

Hospital São Vicente de Paulo - HSVP

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 tratamen-

to oncológico.

A Central de Doações do ICI está contatando à comuni-

dade de Passo Fundo e região, apresentando a campa-

nha e buscando apoio à causa para transformar o 

projeto em realidade. A meta é arrecadar R$ 1 milhão de 

reais.

Panorama de Oncologia Pediátrica do RS

Temos convicção que estes encaminhamentos junto 

aos gestores serão positivos, contribuindo para 

aumentar os índices de cura com menor sequelas do 

tratamento para as crianças e adolescentes do estado 

do RS. 

O projeto foi motivado pelo desejo de conhecer a 

realidade da oncologia infantojuvenil em nosso estado, 

além de acreditarmos que o compartilhamento desses 

dados com os gestores da saúde contribuirá para 

auxiliar nas definições de política de saúde do estado. 

Nesse Panorama, produto da parceria com Instituto 

Desiderata, RJ, descrevemos os dados do câncer 

infantojuvenil de um período de tempo relativamente 

longo, ou seja, de 2012 até 2017, incluindo informações 

como o número de casos novos, tipos de tumor e 

número de óbitos. Estes dados foram segmentados de 

acordo as diferentes faixas de idade e as diferentes 

macrorregiões de saúde do estado. As informações 

foram extraídas dos principais registros públicos 

incluindo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto Nacional do Câncer (INCA), Registro 

Hospitalar de Câncer (RHC), Registro de Câncer de Base 

Populacional (RCBP), e o Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM). Também buscamos informações 

sobre a estrutura de atendimento através do contato 

direto de cada um dos 7 centros habilitados em 

atendimento de câncer infantojuvenil no RS.   

Campanha de arrecadação de recursos para reforma da 

Oncopediatria do Hospital São Vicente de Paulo. 

Leão da Coragem Leão da Coragem 
e o Planeta Curae o Planeta Cura

Leão da Coragem 
e o Planeta Cura

Leão da Coragem Leão da Coragem 
e o Planeta Curae o Planeta Cura

Leão da Coragem 
e o Planeta Cura

ICI e Hospital São Vicente de Paulo juntos, salvando vidas!

Realização: Faça sua doação!

(51) 99230.9593

(51) 3331-8704 

ici@ici.ong | www.ici.ong
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Plataforma de 
engajamento

Sustentabilidade Financeira
A Sustentabilidade Financeira do Instituto provem do 
engajamento de pessoas físicas 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, buscan-
do assegurar a saúde da criança e adolescente com 
câncer.
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Econômica e Financeira
Sustentabilidade 

- 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
- Comunicação e 
Marketing Social
     - Redes Sociais
     - Imprensa
     - Relacionamento
     - Voluntariado Corporativo  

Dedução Fiscal

Doador Doador 
Pessoa FísicaPessoa Física

Doador 
Pessoa Física

Central deCentral de
DoaçõesDoações

Central de
Doações

Leis de incentivoLeis de incentivo
(PF e PJ)(PF e PJ)

Leis de incentivo
(PF e PJ)

GestoresGestores
PúblicosPúblicos
Gestores
Públicos

SustentabilidadeSustentabilidadeSustentabilidade

VoluntariadoVoluntariadoVoluntariadoDoador Doador 
Pessoa JurídicaPessoa Jurídica

Doador 
Pessoa Jurídica

MobilizaçãoMobilização
SocialSocial

Mobilização
Social ProjetosProjetosProjetos Gestores Gestores 

PúblicosPúblicos
Gestores 
Públicos

Oportunidades de Engajamento

Captação de Recursos

Diversos
Eventos e Projetos 

Fiscais
Funcriança - Incentivos 

Ce  Doaç esntral de õ

Pessoa Física

Pessoa Juridica

Campanha Mcdia Feliz

PRONON

Ambulatorial SUS

46,4%

8,8%

24,0%

7,8%

6,7%

4,0% 0,3%
2,1%
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Recursos Humanos

Atração

Retenção
D
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Estratégias

Estratégias organizacionais

de Talentos

Qualidade de produtos e processos

Estratégias de Recursos Humanos

Motivação e capacitação dos colaboradores

Novos produtos

Recrutamento e seleção

Gestão da performance

Treinamento e desenvolvimento

Remuneração

Carreira e sucessão

Indicadores de preformance

Setor responsável por gerenciar as relações
dos colaboradores e voluntários, promover a
qualidade de vida no trabalho, seguindo os
objetivos institucionais. A área é subdivida em:
Gestão dos colaboradores e voluntários ;  Recru-
tamento e seleção; Departamento Pessoal:
Responsável pela gestão dos benefícios dos
colaboradores, admissões e rescisõe  s  ; Treina-
mento e Desenvolvimento ;     A ções de Endo-
marketing; Plano de Cargos e Salários ; Principais
eventos: Integração, comemoração dos aniver-
sários do mês e Festa de Confraternização.  

além
para i al ém

para
cui dar e servir

para ir além

para
se envolver

Em 2020  abrimos um total de 24 vag a s
para colaboradores e recebemos um total de 
6.620 currículos de candidatos interessados 
em participar das seleções da Instituição. 

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

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

Capacidade de cuidar e servir, com proativida-
des, generosidade e solidariedade, demons-
trando humidade e prazer em atender.

Capacidade de realizar entregas de suas 
responsabilidades entendendo sua parte no 
todo, buscando alternativas por meio de 
interações com pessoas, atuando com auto-
nomia e persistência para o alcance dos 
resultados, cuidando sempre para alcançar-
-los com sustentabilidade e qualidade supe-
riores  

Qualificamos o recrutamento e seleção, baseados nas
competências essencias, tanto na entrada de um novo
colaborador, como de um novo voluntário. 

parai

r alémpara realizar

Entradas e saídas de colaboradores e voluntários em 2020   

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

2%
Colaboradores Voluntários

3%



Sempre tive muita vontade de fazer um trabalho voluntário e em 2019 
decidi ir atrás de algo relacionado com as crianças (sou apaixonada por 
elas). Como já conhecia o ICI, decidi enviar um e-mail. Participei do 
processo seletivo e na primeira reunião acabei descobrindo que ainda 
não tinha fisioterapeuta na equipe. Conversamos, então permaneci 
durante quase 8 meses indo todas as terças e quintas à tarde de forma 
voluntária, e em janeiro de 2020 fui contratada pelo ICI. 
Quem me conhece sabe o quanto sou engajada nessa causa tão 
especial. Diariamente aprendo com as crianças e suas famílias, e sou 

Thayze Bairros – Fisioterapeuta 

muito agradecida por trabalhar aqui.

Central de Doações

24

Recursos HumanosAdministrativo e Pesquisa Científica
e Voluntariado

9
4

Financeiro

12

Núcleo de Atenção
ao Paciente

CLT 

55 6 7

Autônomos (RPA) Prestador de serviço (PJ)

7

Estágio

Desenvolvimento

17

Total deGerência
Institucional

27

Colaboradores

75
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Coragem para enfrentar os desafios 
Ações durante a pandemia 

Minha história junto ao ICI iniciou em junho de 
2018, estava em busca de uma oportunidade de 
trabalho para ajudar minha família, e encontrei no 
ICI a oportunidade de ajudar muitas famílias.
Sinto-me muito grata de trabalhar em uma 
Instituição como ICI. Aonde todos os dias somos 
instigados a nos tornarmos melhores, superando 
obstáculos, indo em busca de sonhos de muitas 
crianças e de suas famílias, sonho de um mundo 
melhor, sempre com alegria, determinação, 
comprometimento e muita coragem para ir além. 
Portanto, acredito muito no ICI tanto na sua 
Cultura, como nos seus valores. Tenho muito 
orgulho no que faço, admiração as pessoas que 
trabalham comigo. Sinto que juntos iremos mais 

Márcia Pereira – Central de Doações 

longe.

A pandemia mundial ocasionada pelo coronavírus 
(Covid-19) impactou todas as empresas e organiza-
ções, principalmente as organizações de saúde do 3º 
setor. Mesmo diante desse cenário, não deixamos de 
assistir as famílias, seguido com os atendimentos 
dentro dos protocolos de segurança. Para enfrentar 
esse momento, adotamos diversos protocolos e 
ações visando a segurança de todos.  

Antecipação de 
férias para alguns 
colaboradores.

Suspensão temporá-
ria de 02 contratos 
de trabalho.

Criação de protocolo
de retorno ao 
trabalho.

Redução
das equipes
p re s e n c i a l -
mente,

Redução de 
voluntários 
nos Núcleos. 

Flexibilização 
dos horários 
de entrada e 
saída

Ações virtuais 
com os 
voluntários
visando a 
reaproximação

P
R

O
T

O
C

O
L

O
S

E
A

Ç
Õ

E
S

Teste PCR no mês de
maio para todos
os colaboradores.
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E as conversas de carreira, os elogios e as ações de 
desenvolvimento dos nossos colaboradores 
seguiram fluindo no ano, independente das 
limitações causadas pela pandemia. Afinal, celebrar 
as conquistas do trabalho e prover feedbacks de 
melhoria da performance sempre serão a mola 
mestre para reforçar o círculo virtuoso da relação líder 
e equipe, tão necessário para realizarmos nossas 
ações e seguirmos firmes em nosso propósito

O ano de 2020 foi o ano também de adaptação do
modelo de gestão da performance dos colaboradores do
ICI para o formato digital. A parceria da RESOLUTION e da
plataforma digital FLUID, que muito nos apoiam neste
tema desde 2017 evoluiu para novas funcionalidades
relacionadas à transformação digital. A plataforma, por
exemplo, ganhou uma versão mobile, para ser usada 
também via aplicativo de celular (o “FluidApp”).
O processo de capacitação no modelo de cargos,
carreiras e performance, que está integralmente asso-
ciado à plataforma,  também recebeu conteúdos digitais
para serem assistidos pelos colaboradores, incluindo os
novos colegas que foram integrados ao nosso time em
2020 (e os futuros, que virão). Este novo modelo
permite, inclusive, que, ao final desta capacitação digital, o
usuário do aplicativo possa se certificar em “Carreiras
Fluidas”, que é o modelo institucionalizado pelo ICI
através desta parceria com a RESOLUTION. 
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Minha entrada no ICI marcou o fim de uma fase difícil e 
o início de uma guinada na minha vida. Lembro logo nos 

meus primeiros dias de ICI da sensação de união, companheirismo, 
comunidade… é um ambiente muito saudável, acolhedor e confortável.
Trabalho fazendo o que amo, por uma causa que acredito; lido cada dia 

com um novo desafio, sempre aprendendo algo novo e tenho a 
oportunidade de crescer tanto profissionalmente quanto 

pessoalmente. É um presente estar aqui e sou muito 
grato pela oportunidade que recebi.

Gabriel Amaral
Aux. Comunicação 

2020 foi um ano desafiador!
Um ano onde enquanto precisávamos nos afastar fisicamente, os 
corações se uniram ainda mais.
Nosso propósito junto ao ICI é fortalecer as relações, humanizar e unir. 
Unimos forças com o instituto, trocamos esperanças, entregamos o 
que tínhamos de mais precioso: nosso conhecimento.
Somos gratas em saber que através de nosso conhecimento estamos 
ajudando pessoas e instituições a alcancem seus resultados e fazendo 
um mundo melhor. 
Obrigada ICI por mais um ano de parceria.

                              Alessandra e Carine – Pemse

Desde o ano de 2019, o ICI passou a contar
com a parceria do escritório Mielke e Lucena
Advogados que assumiu sua assessoria jurídica.
Os advogados, capitane ados por renomados
professores e pesquisadores,  atuam em prol
do ICI em atividades consultivas e conten-
ciosas. A advogada Denise Fincato, sócia do 
escritório e Conse lheira Fiscal do ICI, destaca
que a equipe do Mielke e Lucena é natural-
mente engajada em causas e propostas  sociais
e diz que doar horas de trabalho e expertise às 
entidades do terceiro setor gera no grupo o que
chama de “felicidade corporativa”. A advogada
diz ainda que “o  ICI é um empreendedor social
e isto gera um sem-fim  de desdobramentos 
legais a observar. 

Meu
nome é...

Julierme Santos

OLÁ

Quando eu tinha 5 anos de idade fui diagnostica-
do com Leucemia Linfocítica Aguda. Foram 6 
tratamentos, durante 17 anos, que resultaram em 
2 transplantes de medula. Quando estamos em 
fase de tratamento precisamos de todo o apoio 
das pessoas próximas e o Instituto do Câncer 
Infantil esteve ao meu lado, auxiliando principal-
mente psicologicamente, pois eu já era adoles-
cente e tive muitas dúvidas sobre o meu futuro. 
Estou curado já fazem 18 anos e agradeço a estes 
anjos que sempre estiveram ao meu lado, me 
dando coragem e alegria. 
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Subáreas do RH e outras empresas parceiras

papel na sociedade. Nesse cenário, chegamos ao quinto ano de parceria voluntária com o ICI. Nos enche de orgulho poder  partici-

trimestre de 2020. O estudo trouxe uma série de direcionamentos para seguirmos qualificando a comunicação e o relacionamen -

Seguimos juntos, sempre buscando transformações positivas, que contribuam com o nosso propósito: a causa do Instituto  do 

 Há 5 anos contamos com o apoio voluntário da iNóSS, empresa especializada em Endomarketing que nos ajuda a 

Criar espaços para 
reconhecimento dos 
voluntários e funcio-
nários

e integrar funcionários valores do ICI e 
pautar a atuação 

Engajar, encantar e 
motivar os colabora-
dores e voluntários.

Trabalhar em alinha-
mento com o Desen-
volvimento Institucional
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Salários que foi implementado há 6 anos. Para esta 

vo definir de forma estruturada e organizada a políti-

Em 2020 tivemos a eleição dos membros da CIPA – 
Gestão 2020/2021. Desde 2018 o ICI conta com a 

mente os exames de revisão da saúde dos colabora-

  

durante cinco dias, para os voluntários e funcionár  

informativo e energia positiva para o público inter
ICI!

em cada um dos dias! No fim do evento 277 participan-

nome é...

Tais da Costa

OLÁ

Em dezembro de 2015 fui diagnosticada 

meteu o crescimento da minha perna 
direita, que não acompanharia o meu 

se minha família teria condições de adquirir 
uma prótese e se não faltaria dinheiro para 

de 2016 e, em dezembro do mesmo ano, 

quem estiver em minha volta. Com o apoio 
da minha família e do Instituto do Câncer 

ios,

no do 

.
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Voluntariado
O ICI não teria alcançado grandes sonhos e conquis-

Sexo
tas sem os nossos voluntários, eles possuem um 
papel fundamental na Instituição. Em 2020 tivemos 
um total de 428 pessoas compondo o time de 
voluntariado do ICI, divididos em vários Núcleos de 
atuação, seja trabalhando diretamente com o 
paciente e a família, seja em outras áreas. Após a 
liberação das atividades voluntárias no Centro 
Integrado de Apoio, contamos com o retorno de 
uma parcela dos voluntários, resultando em uma 
média de 80 voluntários atuando por mês. Conheça 

Horas - Capacitação com colaboradores

um pouco do perfil dos nossos voluntários: 

0 100 200 300 400 500 600

2018

509

445

400

0 100 200 300 400 500 600

2019

0 100 200 300 400 500 600

2020

84,7%

15,3%

Feminino

Masculino

Faixa etária Escolaridades

+ de 56 anos

46 - 55 anos 

26 - 35 anos

36 - 45 anos

21 - 25 anos

Até 20 anos

Superior completo

Médio completo

Pós I MBA

Superior incompleto

Mestrado I Doutorado

Médio incompleto

Fundamental incompleto

Fundamental completo

41,4%

34%

21,8%

17,8%

13,9%

17,3%

14,7%

14,2%

7,6%

4,8%

0,6%
2,5%

3,1%
6,2%
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Programa de Voluntariado

-to que devemos unir e unir-se as pessoas, criar 
vínculos e laços de importância e afetividade, 

justificam e explicam muito o meu ingresso no ICI. 

grupo de motoristas e de eventos, me oportuniza

-

“bagagem” como indivíduo e coletivo; pude 
imergir na seriedade e fidedignidade do trabalho 
prestado por esta instituição para os pacientes, 
família, comunidade e Estado; além de criar laços 

0

100

200

300

400

500

600

2018

510 546 428

2019 2020

individuais em da ficha de 
inscrição

566 123 

310 115 

permanência de 107 

Para se tornar um voluntário do ICI, o candidato parti-
cipa de um processo seletivo, composto por algumas 
etapas, porém, devido às medidas de isolamento 
social, o programa de voluntariado da instituição 

março, foram gravadas em formatos de palestra e 
disponibilizadas de forma virtual para os candidatos a 
novos voluntários; as etapas coletivas foram cancela-
das e, por fim, as entrevistas individuais foram realiza-
das com todos os candidatos, podendo ser de forma 
online se o candidato assim desejasse.
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Mário Amorim Baltar – Tampinhas 

Número geral de voluntários por núcleo

Sinto-me abençoado por fazer parte do time de voluntários do ICI. Toda vez 
que vou no ICI percebo que as pessoas que lá estão, funcionários ou 
voluntários doam-se com amor, dedicam-se ao máximo em prol daqueles 
que necessitam de carinho e auxílio para enfrentar uma luta diária contra a 
doença, sejam as crianças ou seus familiares.
De minha parte gosto demais o trabalho com tampinhas! Durante o período 
que fico lá minha vida é colorida e me faz orgulhoso de participar dessa 
imensa equipe do ICI!  Nós todos não esperamos nada em troca, apenas a 
satisfação de participar do desafio de melhorar um pouco a vida de crianças e 
famílias que lutam, conte sempre comigo!

10
Acompanhar

6
Apoio 

Administrativo

3
Apoio 

Pedagógico

24
Assistência

Família

10
Atividades

Festivas

3
Autoestima

3 11

8
Copa

130 14
Leões

15
Lojinha

8
Motorista

7
Núcleo

14 6
Oficinas

4 3
Recepção

8
Recepção

Térreo

115 2
Reiki

7
Tampinhas

17
Triagem
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Coragem para enfrentar os desafios – educação 

PDLV - Projeto de Desenvolvimento de
líderes voluntários do ICI

Em comemoração ao dia nacional do volunta-
riado tivemos um encontro com o facilitador 
Gustavo Pereira. Contamos com a participação 
de 33 pessoas. O encontro possibilitou muitas 
trocas de experiências entre antigos e novos 
voluntários, sendo um momento de descontra-
ção e emoção para os participantes.

O ano que nos desafiou a fazer diferente! Nosso 
projeto teve que se adaptar ao novo contexto e 
oferecer espaço para o papel das líderes voluntá-
rias que também sofreu mudanças.
Nos encontros on-line oferecemos afeto, 
acolhimento e recursos para lidar as equipes e 
permanecer oferecendo o melhor para todos 
que se beneficiam dos serviços do ICI. Para 2021 
continuaremos o Programa e iniciaremos o 
trabalho junto aos líderes da recreação nos 
hospitais. 

Liane Becker Soares

Voluntários
por área de

atuação

Administrativo

NAP

56

209

163
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Desde 2015 o ICI controla, através de um relatório 
enviado à contabilidade, as horas de trabalho voluntá-
rio de todos os Núcleos voluntários do ICI. Abaixo o 
gráfico dos últimos 3 anos e o quanto as horas repre-
sentam em valores remunerados. 

Tenho uma história no ICI, são anos de aprendizado, de troca de 
energias...aprendo, ensino, acolho e sou acolhida. 2020 foi um ano 
de muito aprendizado e mais ainda um ano de grandes desafios. Foi 
um ano atípico, de medos, incertezas e indagações, mas também de 
crescimento, de aprendizado, de descoberta de potenciais e mais do 
que isto a confirmação de que juntos vencemos obstáculos, que a 
generosidade dos parceiros, das pessoas fez olhos brilharem atrás 
das máscaras, que distâncias não nos limitam para seguir em frente. 

Receita do voluntariado 

R$ 2.260.366,20

Vamos seguir transformando solidariedade em sorrisos!. 

R$ 740.898,59

R$ 2.864.833,19

Ana Thaddeu – Assistência a Familia 

-

nome é...OLÁ

Aos seis anos, me deparei com uma grande 
barreira em minha vida: o câncer.
Esse câncer faz você ficar careca, desanimado, 
sem saber o que fazer nem o que pode aconte-
cer. Por outro lado, ele traz um instinto de 
coragem para passar por cima de tudo o que 
estiver em sua frente.
Hoje, quando conheço uma criança em 
tratamento, vejo nos olhos dela a coragem de 
vencer, pois ela tem uma vida inteira pela frente. 
Ela está construindo o caminho de tijolos com 
alegria e muita força. 

. MostreiMos
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Núcleos de trabalho voluntário

Boas-vindas

Brechó e ICI Shop 

Desde 2016 identificamos a importância e necessidade 

Triagem

dos Núcleos que possuem relação com o paciente e 
família serem ligados à área do NAP – Núcleo de Aten-
ção ao Paciente. Desta forma, será apresentado os 
demais núcleos do ICI. 

Para otimizar o tempo e o controle das doações, foi 
criado em 2016 o Núcleo da Triagem. Todo o tipo de 
doação que o ICI recebe, como roupas, calçados, 
brinquedos e utensílios diversos passam por uma 
triagem. Neste núcleo, as peças são higienizadas e, se 
necessário, costuradas para serem encaminhadas aos 
núcleos de Recreação, Assistência à Família e Brechó. 
Em 2020, o ICI recebeu 68.178 itens. 

O ICI busca sempre manter transparência perante à 
comunidade que tanto colabora para que sua missão 
seja cumprida. Para isso, contamos com a ajuda de  
voluntárias que se dispõem em recepcionar, a cada 
duas semanas, grupos de visita que possuem interesse 
em conhecer mais sobre a instituição. Em 2020, 
devido a pandemia, as visitas aconteceram somente 
nos meses de janeiro e fevereiro, sendo canceladas a 

Apoio administrativo – motoristas, projeto 

partir do mês de março.   

tampinhas e recepção

O Brechó do ICI conquistou o coração dos porto-ale-
grenses e tem espaço garantido no último sábado de 
cada mês. Devido a pandemia tivemos que cancelar 
temporariamente as atividades do brechó. Seguindo 
todos os decretos e protocolos de segurança, o brechó 
foi reaberto no segundo semestre de 2020, somente 
para o público interno: Voluntários, funcionários, 
pacientes e seus familiares. O Núcleo arrecadou em 
2020 – R$ 25.927,30 com a venda de roupas, calçados 
e acessórios disponíveis. 
O valor integral arrecadado no dia do evento é utilizado 
para atender pacientes e familiares assistidos pelo ICI.

O Núcleo Apoio Administrativo possui voluntários com 
diversas atividades dentro da instituição. Contamos 
com voluntários motoristas que dirigem o carro da 
instituição para coletar doações, entregar documentos 
e fazer atividades externas. Além disso, desde a 
mudança para o Centro Integrado de Apoio, com o 
aumento da circulação de pessoas pelo prédio, foi 
criado o Núcleo de Recepção para auxiliar na entrada e 
atendimento das pessoas. 
Já o projeto de arrecadação por meio de tampinhas 
conta com um grupo de voluntários que se reúne na 
instituição para separação e controle das tampinhas 
que chegam ao ICI. Além destas atividades, o ICI possui 
a ajuda de voluntários que auxiliam os setores como 
por exemplo: Administrativo e Financeiro, Central de 
Doações entre outros com atividades administrativas. 

Horas - capacitação 
com voluntários

2018

Itens recebidos

82.075

92.142

68.178

2019

2020

206
2018

915
2019

461
2020



Desenvolvimento Institucional

O setor de Desenvolvimento Institucional contempla as áreas de comunicação, marketing, mobilização social, projetos, 

mento com steakholders da instituição com objetivo de fidelizar parcerias e manter a sustentabilidade. Também é a área 
que zela pela imagem da instituição e sua credibilidade, divulga as diversas ações e eventos e prospecta novas parcerias.  

Facebook 
112.367 seguidores

Portal
72.370 visitantes/ano

Instagram
20.1K seguidores

Twitter 
3.475 seguidores

Linkedin 
783 conexões

App ICI
disponível nas 
lojas de aplicativo

331
inserções na mídia

80
entrevistas concedidas 
no ano

Desenvolvimento
Institucional

Relacionamento
da instituição  

Mobilização
social  

Marketing  

Projetos

Captação de
recursos Comunicação  

Youtube 
666 inscritos 

Tiktok 
104 seguidores

Desenvolvimento
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Comunicação Interna 

Estratégias e Ferramentas
de Comunicação Interna

Endomarketing Intranet Workplace Acrílicos Murais E-mail 
Grupos em

redes sociais

Se pago o valor estimado em publicidade, divulgação, rádio, TV e jornal, seria de R$7.483.928,70, que de forma gratuita 
ou espontânea, em 2020 foram  economizados com o apoio da assessoria e de parceiros de diversos veículos de 
comunicação.

Em 2020, a comunicação interna ganhou um novo nome/conceito “Nossa Energia: compartilhar para transformar”, é 
um novo plano de comunicação criado pela empresa parceira INOSS, a fim de melhorar o relacionamento entre os 
colaboradores e voluntários. 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.

Fechamos 2020 com uma sensação diferente de todas. 
Num ano desafiador e de muita superação, foi incrível 
poder divulgar para a mídia e a comunidade em geral, o 
quanto a instituição se reinventou para manter as portas 
abertas e continuar crescendo, apesar de tudo. O envolvi-
mento, a paixão e a dedicação de cada um, fez a diferença. 
Que venham os novos desafios de 2021.
  

Fernanda Aldabe 
Sócia Diretora da Bistrô

Já faz 3 anos que ajudamos na 
Comunicação do ICI e, a cada ano, é 

visível o crescimento da Instituição. Esse 
ano, 2 momentos foram bem especiais pra 
nós: a ação "Conta Comigo"- em que a 
equipe da Agência Bistrô enviou vídeos de 
contação de histórias para as crianças e a 
campanha "Um lugar para o amor morar" 
onde ajudamos na arrecadação para a 
construção da CASA ICI.

DudaStreb Comunicação 
(Assessoria de Imprensa)

Projeto social
desenvolvido
pelos funcioná-
rios da Bistrô 

Agências parceiras

para os pacientes
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Selo da Coragem

Empreendedor solidário

Marketing Social

Mobilização, Parcerias e Projetos

O Selo da Coragem é uma certificação que as empresas podem incluir em seus produtos. Quando sinalizados com o 
Selo parte da venda destes produtos é destinada ao ICI, com o percentual definido pela empresa. Em 2020, o projeto 
ganhou mais dois grandes parceiros: as empresas Cozimax e Hedera Cosméticos que juntos com a Dália Alimentos e 
Panvel arrecadaram o montante de  R$ 316.408,63.

Total:
R$386.355,70

Desenvolvimento
Institucional50



Outras parcerias

Projetos

Projeto aprovado 2020:

PRONON

 Valor total do projeto: R$ 142.304,00

Lives:

O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
(PRONON), foi instituído pela Lei 12.715/12 e têm por 
objetivo incentivar ações e serviços desenvolvidos por 
entidades, associações e fundações privadas sem fins 
lucrativos que atuam no campo da oncologia e da pessoa 
com deficiência. O intuito é ampliar a oferta de serviços e 
expandir a prestação de assistência médico-assistencial; 
apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de 
recursos humanos – em todos os níveis; e realizar pesqui -
sas clínicas, epidemiológicas, experimentais e socioantro -
pológicas. 

Para isso, as entidades contam com recursos de 
renúncia fiscal captados junto à iniciativa privada tribu -
tadas pelo lucro real e pessoas físicas optantes pelo 
modelo de declaração completa, destinem até 1% do 
seu imposto de renda para projetos de entidades 
filantrópicas na área oncológica.

Multiplicando Conhecimento para Salvar Vidas: 
Programa de Capacitação para Equipes Multidiscipli-
nares em Atenção Primária e Terciária.

Agradecemos as empresas que apoiaram o projeto em 
2020:

Funcriança

 O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles -
cente (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 adolescentes.
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 
regulamenta a contribuição de pessoas físicas e jurídicas.
Os limites para destinação de valores e posterior dedu-
ção 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.

Livro Três Céus

Grupo Virou Zueira

Mc Jean Paul

Os Fagundes

4ª edição Tacobol Lebes

SOMA (em parceria com a 4all Tecnologia)

7º Congresso Digital - Todos Juntos Contra o Câncer

Meeting em oncopediatria - Instituto do Câncer infantil do Agreste (ICIA)

Setembro Dourado, valorização e preservação da vida -  Instituto
Brasileiro de Direito da Família/RS e Comissão Especial de Saúde
da OAB/RS

Pagode Numa Boa

Copa Diversão
Entretê Produções

Samuel Lins

Live Colli Book

Eh Expresso Guri de Uruguaiana

Orthomundi

KPMG

Grupo CMPC

Thissen Group Colcci

Mosaico em foto  Conexão Sebrae

Paula Stein  Dona Lua 
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Mobilização Social e a pandemia do Covid-19

Marketing Social - Como ajudar

Empresas apoiadoras

Projetos Funcriança captados em 2020: 

Logo no início dos primeiros casos da doença no Estado, em março, o ICI resolveu adiar os seus eventos do primeiro 
semestre, tendo em vista que a nossa prioridade é prezar pela saúde de todos os envolvidos pela causa. 
Decorrente disso, a Instituição buscou novas formas de se reinventar para continuarmos divulgando o trabalho da 
Instituição da melhor maneira possível. Surgiram os encontros virtuais, as arrecadações online e a adaptação de eventos.

Gostaríamos de agradecer as pessoas físicas e jurídicas 
que doaram seu imposto devido no ano de 2020 e 
contribuíram para que o ICI possa continuar a propor-
cionar qualidade de vida aos nossos pacientes e famí-
lias assistidas.  

Em ambos os casos, as doações devem ser feitas até o 
último dia útil do ano para dedução na Declaração do 
Imposto de Renda do ano subsequente ao da contri -
buição.

1. Qualificação e Ampliação do Núcleo de Atenção ao 
Paciente do ICI;
2. Manutenção e Qualificação do Atendimento às 
crianças e adolescentes com câncer e suas famílias;
3. Conhecer para Transformar: Condução de Pesquisas 
Científicas para Crianças e Adolescentes com Câncer.

Leis de incentivo
PF/PJ

Selo da
Coragem

Patrocínios
em eventos

Ações
parceiras

Projetos

Desenvolvimento
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Total de recursos arrecadados na mobilização social

 

50

Mês de conscientização do câncer infantojuvenil e 
para o diagnóstico precoce da doença.
O Dourado ganhou espaço no digital, eventos híbridos 
e contou com a mobilização de muitos parceiros para 
levar até a comunidade a importância da data. 

O desafio de maquiagem dourada teve 9 influencia-
dores participantes, que ajudaram a divulgar, através 
do vídeo divulgado nas nossas e em suas redes sociais, 
sobre o tema setembro dourado.   

Duda
Mendes 

Alexsander
Maker

Ina
Pommer 

Carol
Hassan

Mariana
Foletto

Mariana
Freda

Livia
Kegles 

Luíza
Porto

Além de Porto Alegre, os voluntários também promoveram carrea -
tas nas cidades de Bento Gonçalves e Gramado. 

veículos
envolvidos na ação

Carreata Dourada

Challenge Makeup Dourada

Data: 12/09

Em parceria com a Pestana Leilões 
como doação para e a reforma da CASA 
ICI. O arrematante que doou o maior 
valor e o que arrematou a maior quanti-
dade de lotes foram presenteados com  
camisetas autografadas da dupla 
GRE-NAL.   

15km

percorridos

Setembro Dourado

R$ 415.208,32
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Clarisse
dos Santos

Porto Alegre

Tainara
Cardoso

Itatiba do Sul

Ellen
Hoffmann

Taquara

Sarah
Cristiny

Imbé

Lohana
Oliveira

Rio Grande

Laura
Caceres

Canoas

Livian
Guisolfi

Bento Gonçalves

Em 2020 a festa de debutantes transformou-se em 
uma caravana dourada, o idealizador do projeto o 
fotógrafo Dionathan Santos percorreu mais de 1.700 
quilômetros, passando por seis cidades, entre os dias 
15 e 23 de setembro. 
Foram fotografadas: Livian Guisolfi de Oliveira 
Macedo, em Bento Gonçalves; Ellen Hoffmann, em 
Taquara; Sarah Cristiny da Rocha Maciel, em Imbé; 
Lohana Oliveira da Silva, em Rio Grande; Clarisse dos 
Santos Martins, em Porto Alegre, Laura Caceres da 
Silva, de Canoas mas fotografada na Capital; e Tainara 
Cardoso Kleimpaul, em Itatiba do Sul. 

As sete debutantes receberam vestido e 
sapatos de festa, uma joia e uma caixa de 
aniversário para que a data seja marcada 
na história dessas guerreiras. Todos os 
protocolos de segurança para assegurar a 
saúde das jovens e dos integrantes da 
equipe foram assegurados. O resultado 
desses encontros foi eternizado em fotos 

In memorium

e vídeos para um álbum personalizado.

15 anos Dourados

Desenvolvimento
Institucional54



Em função da pandemia, o Instituto precisou se reinventar para as crianças receberem o presente do Papai Noel. Todos 
os anos o ICI promove o Natal da Coragem, que reúne 600 pessoas, entre pacientes e familiares.
Entre os dias 8 a 23 de dezembro, o ICI recebeu cerca de 300 crianças para participarem da experiência de Natal do ICI.
Por causa do distanciamento social, os grupos foram de no máximo 3 a 4 crianças no espaço da recreação do instituto. Por 
lá, os ajudantes do Papai Noel reconstruíram uma parte da fábrica de presentes, e os pacientes, além de receberem seu 
brinquedo, assistiram a um recado muito especial do bom velhinho.

Natal da Coragem 

DNCCI

Na semana do Dia Nacional de combate ao Câncer Infantojuvenil (23/11) foi organizado um evento online para integrar 
a comunidade em pautas como ciência, leis de incentivo e voluntariado.
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A Central de Doações, atualmente, conta com 27 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 2020

Campanha de Páscoa

Natal da Coragem

Campanha de Inverno

McDia Feliz

Corrida pela Vida

Mês das Crianças

12.433

13

45

1 1

1

1

2

3

RS

SC

SP

MT

MG

DF

MS

PR
RJ

RN
CE

12.465
doadores ativos

8.004
doadores fidelizados

4.461
doadores eventuais 
ou por campanha

R$38,77
valor médio das doações

R$ 3.176.475,00
valor arrecadado (anual)

Nosso objetivo em 2021 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 no interior do Estado. 

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.

Perspectiva de crescimento

Central de Doações

Central de
Doações56



� Evoluções Tecnológicas

* Microsoft: desde 2018 a Microsoft faz o licenciamento 

do sistemas Windows, Office, OneDrive e Teams com 

um valor simbólico para a instituição;

* Sistema de telefonia IP;

* Segurança da informação;

Além disso, o ICI trabalha com parceiros estratégicos na 

área da tecnologia da informação, doando seus 

sistemas, entre eles podemos destacar:

* 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 

* Suporte integrado aos colaboradores.

* 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.

* Rede colaborativa; 

A crescente demanda por tecnologia e o aumento do 

uso de sistemas informatizados, fez com que o Instituto 

do Câncer Infantil implantasse em 2015 o  departa-

mento interno de TI com o objetivo de acompanhar as 

evoluções tecnológicas, a segurança da informação e 

proporcionar atendimento ágil dentro das políticas da 

instituição, priorizando a privacidade e segurança dos 

dados em consonância com a Lei 13.709/2018. 

Hoje Centro integrado de Apoio conta com diversas 

ferramentas desenvolvidas dentro da instituição 

facilitando e trazendo mais segurança nos processos 

diários, gerando assim mais economia e reduzindo 

riscos. São elas:

* Wi-fi disponível em todo o prédio;

* Sistemas de controle de acesso e monitoramento por 

câmeras;

* Portal institucional e loja virtual;

* Sistemas para gerenciamento de patrimônio;

* Automação para redução de custos;

* 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.

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

modelo da rede social Facebook.

Segurança da Informação e LGPD 
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 compartilhamento 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 conformi-

dade com a legislação a fim de garantir a privacidade e 

segurança dos dados pessoais dos nossos pacientes e 

familiares, colaboradores, doadores e usuários.

Tecnologia da Informação
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Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 

referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 

do INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL em 31 de 

dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 

e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros.  

Examinamos as demonstrações contábeis do 

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL que compreen-

dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 

2020 e as respectivas demonstrações do resultado, 

das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa 

para o exercício findo nessa data, bem como as 

correspondentes notas explicativas, incluindo o 

resumo das principais políticas contábeis, aplicáveis às 

entidades sem finalidade de lucro.   

Opinião 

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 “Responsa-

bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

contábeis”. Somos independentes em relação à 

Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 

previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 

nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 

Responsabilidades da administração e da governança 

pelas demonstrações contábeis  

A administração é responsável pela elaboração e 

adequada apresentação das demonstrações contábeis 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros e pelos 

controles internos que ela determinou como necessári-

os para permitir a elaboração de demonstrações 

contábeis livres de distorção relevante, independente-

mente se causada por fraude ou erro. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são 

aqueles com responsabilidade pela supervisão do 

processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a 

administração é responsável pela avaliação da capaci-

dade de a Entidade continuar operando, divulgando, 

quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

continuidade operacional e o uso dessa base contábil 

na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 

que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-

tiva realista para evitar o encerramento das operações. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais de auditoria, 

exercemos julgamento profissional e mantemos 

ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 

disso:  

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 

as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 

estão livres de distorção relevante, independentemen-

te se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 

é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 

que a auditoria realizada de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria sempre 

detectam as eventuais distorções relevantes existen-

tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 

erro e são consideradas relevantes quando, individual-

mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 

uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 

usuários tomadas com base nas referidas demonstra-

ções contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria 

das demonstrações contábeis    

Relatório de Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis
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* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 

relevante nas demonstrações contábeis, independen-

temente se causada por fraude ou erro, planejamos e 

executamos procedimentos de auditoria em resposta a 

tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 

apropriada e suficiente para fundamentar nossa 

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 

controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 

representações falsas intencionais. 

* Avaliamos a adequação das políticas contábeis 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 

* Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 

conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 

divulgações e se as demonstrações contábeis repre-

sentam as correspondentes transações e os eventos de 

maneira compatível com o objetivo de apresentação 

adequada.

* Obtemos entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-

mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 

mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 

sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 

* Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-

tração, da base contábil de continuidade operacional e, 

com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 

incerteza relevante em relação a eventos ou condições 

que possam levantar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Entidade. 

Se concluirmos que existe incerteza relevante, 

devemos chamar atenção em nosso relatório de 

auditoria para as respectivas divulgações nas demons-

trações 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. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-

nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 

época dos trabalhos de auditoria planejados e das 

constatações significativas de auditoria, inclusive as 

deficiências significativas nos controles internos que, 

eventualmente, tenham sido identificadas durante 

nossos trabalhos.  

Porto Alegre, RS, 05 de março de 2021.

Ronei Xavier Janovik
Contador – CRCRS nº 40.743
Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S
CRCRS nº 006706/O 
CVM 12.360
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Ativo

      
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro  

 

 

      A T I V O
 

      

 

Notas
  

2020
  

2019
 

      CIRCULANTE
      Caixa e Equivalentes de Caixa

 
4
               

6.575.956 
               

7.882.717
  

Estoques
 

5
                  

175.191 
                  

189.147 
 

Outros Créditos
                   

105.645 
                  

109.992 
 

                        5.457                        5.272  

                6.862.249                8.187.128  

      

      
      

    a Longo Prazo         

     Depósitos Judiciais  6                               -                        11.131  

     Créditos Sindicato de Transportes Rodoviários  7                  145.092                   123.660  

   Imobilizado  8            15.858.421             13.733.755  

    Depreciação e Amor�zação               (4.052.079)             (3.548.882) 

    9                     11.552                      11.552  

    
Depreciação e Amor�zação

                      
(5.487)

                     
(4.103)

 

             
11.957.499 

            
10.327.113

  

        

             
18.819.748 

            
18.514.241 

 

      

As notas explica�vas são parte integrante
 
das demon
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      Balanço Patrimonial em 31 de dezembro  
 (Valores expressos em reais um)

 

      P A S S I V O
 

       

 
Notas

  
2020

  
2019

 

    
CIRCULANTE       

 10   45.691   
107.184  

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais    
283.135   

285.419  
Obrigações Tributárias     27.876    21.955  
Provisões Trabalhistas  11  -   -  
Subvenção Convênio MC Dia Feliz  12a  413.541   629.402  

Subvenção Pronon  12b   1.710.311    2.156.899  

Subvenção CMDCA -  Funcriança  12c   75.527    37.160  

Subvenção Criança Esperança  12d   24.844    11.134  

    2.580.925    3.249.153  

      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       

Patrimônio Social  13  14.233.084   13.136.085  

Ajuste de Avaliação Patrimonial     998.488    1.032.004  

Superávit (Déficit) Acumulados
    

1.007.251 
   

1.096.999 
 

   16.238.823 
  15.265.088 

 

      

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   

18.819.748 
  

18.514.241 
 

      

As notas explica�vas são parte integrante das dem .
 

 

Passivo
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Demonstração do Superávit 
   

Demonstração do Superávit (Déficit) em 31 de dezembro 
 

(Valores expressos em reais um)
 

          
      

  
Notas

   
2020

   
2019

 

RECEITA BRUTA 
     

17.781.156
  22.381.630

 
         

COM RESTRIÇÃO
     

2.738.768
  3.052.622

 

Subvenção –
 

PRONON
 

14
   

593.324
  406.029

 

Subvenção -
 

Projetos IRM (Ins�tuto Ronald Mcdonald)
 

14
   

457.005
  711.096

 

Subvenção – Funcriança    1.639.854   1.826.766  

Subvenção - Criança Esperança 14   14.586   58.231  

Programa Nota Fiscal Gaúcha 15   34.000   50.500  
 

SEM RESTRIÇÃO     15.042.388   19.329.009  

Outras Receitas 16   98.668   204.617  

Doações Pessoa Física 17   1.530.169   1.645.996  

Doações Pessoa Jurídica 17   779.096   468.376  

Doações Central de Doações 17   3.176.475   3.197.258  

Eventos e Projetos 17   565.002   1.234.275  

Receitas c/ Voluntariado 18   740.899   2.864.833  

Receitas c/ Publicidade 18   7.483.929   9.111.791  

Ambulatorial SUS 19   20.644   -  

Bene�cio Fiscal Usufruído 20   647.507   601.862  

(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS   (6.193.387)   (8.025.794)  

Custos c/ Projetos de Pesquisas Cien�ficas 21a  (577.761)   (710.075)  

Custos c/ Projetos do PRONON 21b  (226.975)   (361.393)  

Custos c/ Projetos em Oncologia Pediátrica 21c  (399.344)   (184.944)  

Custos c/ Voluntariado 18  (740.899)   (2.864.833)  
Atendimento Ambulatorial 21d  (4.248.407)   (3.904.548)  

Centro Integrado de Apoio    (2.220.554)   (1.797.561)  
Bene�cio Direto ao Paciente   (1.426.678)   (1.542.139)  

   (46.922)   (45.424)  
Psicologia   (135.641)   (95.756)  
Serviço Social   (110.393)   (95.181)  
Pedagogia   (16.641)   (5.982)  
Odontologia   (47.897)   (59.970)  
Coordenação Médica   (10.350)   (38.500)  
Coordenação NAP   (84.417)   (85.236)  
Outros Serviços   (148.914)   (138.799)  

(=) RESULTADO BRUTO   
11.587.770   

14.355.837        
(-) DESPESAS OPERACIONAIS   

(2.304.849)   
(2.943.714)  

Despesas c/ Pessoal   
(1.311.303)   

(1.359.851)  
Serviços de Terceiros   

(243.906)   
(318.648)  

Despesas Gerais   
(233.640)   

(781.576)  
Despesas Tributárias   

(11.418)   
(12.638)  

Depreciação e Amor�zação   
(504.581)   

(471.001)        
(+/-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS            
Despesas c/ Publicidade 18  

(7.483.929)   
(9.111.791)        Bene�cio Fiscal Usufruído 20  

(647.507)   
(601.862)        Subvenção - Projeto IRM (Ins�tuto Ronald Mcdonald)   

-   
(604.730)  

Subvenção -
 

Projeto IRM (Ins�tuto
 

Ronald Mcdonald)
 

22
  

-
  

(604.730)
       Receitas (Despesas) Financeiras

   
(177.750)

  
(30.256)

 
Despesas Financeiras

   
(302.431)

  
(265.655)

 
anceiras

   
124.681

  
235.399

 

 
SUPERÁVIT (DÉFICIT)

 
DO

 
EXERCÍCIO

   
973.735

  
1.063.483

 
      As notas explica�vas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

  
 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
 

 
rcícios findos em 31 de dezembro  

 (Valores expressos em reais um)
 

                  

         

 
Descrição 

 

 
 
Patrimônio 

Social 
 

  
Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial  

  
Superávits 
(Déficits) 

Acumulados  

 

 
Total 

     

 Saldos em 31 de  dezembro de 2018     11.703.688    1.065.520    1.432.397    14.201.605  

         
 Transferência para o Patrimônio Social    1.432.397      (1.432.397)   -  

         
 Realização Custo Atribuído-Depreciação    -    (33.516)   33.516    -  

         
 Superávit Líquido do  Exercício     -    -    1.063.483    1.063.483  

             

 Saldos em 31 de dezembro de 2019    13.136.085    1.032.004    1.096.999    15.265.088  

         
 Transferência para o Patrimônio Social    1.096.999      (1.096.999)   -  

         
 

Realização
 

Custo Atribuído-Depreciação 
   

-
    

(33.516)
   

33.516 
   

-
  

         
 

Superávit Líquido do Exercício  
   

-
    

-
    

973.735 
   

973.735 
 

         
    

14.233.084 
   

998.488 
   

1.007.251 
   

16.238.823 
 

         

As notas
 

explica�vas são
 
parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do Fluxo de Caixa 

     
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro  

 

     
Método In  

  2020  2019 

     
FLUXO D      
      973.735  1.063.483 

Ajustes por:     
Depreciação e Amor�zação  504.582  471.003 

Baixa do Imobilizado -   -  604.728 

Geração Bruta (Consumo) de Caixa  1.478.317  2.139.214 
     

     
Estoques  13.956  (21.776) 

(Aumento) Redução em Outros Créditos  4.347  (30.191) 

  (185)  468 

dução em Depósitos Judiciais  11.131  8.228 

  (21.432)  (2.126) 

   (61.493)  24.230 

Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais   (2.284)  36.796 

edução) em Obrigações Tributárias   5.921  7.073 

 em Provisões Trabalhistas   -  (49.948) 

  (215.861)  (50.847) 

o) em   (446.588)  (780.151) 

Au - Funcriança  38.367  34.394 

enções Criança Esperança  13.710  11.134 

  (660.411)  (812.716) 

     
Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas) A�vidades Operacionais  817.906  1.326.498 

     
     

Aquisição de Intangível  -  (6.924) 

Aquisição de Imobilizado  (2.124.667)  (489.318) 

Caixa Líquido Usado nas At   (2.124.667)  (496.242) 

     
Au   (1.306.761)  830.256 

     
 de Caixa no Início do Exercício  7.882.717  7.052.461 

  6.575.956  7.882.717 

     

    
As notas s são parte integrante das demonstr  
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 1. Contexto Operacional - Objetivos Sociais

 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

 3. Principais práticas contábeis 

O Instituto do Câncer Infantil há 30 anos assiste a 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 país 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, odontológico, fonoaudiólogo, fisioterapia, 

medicamentos e exames especiais. Suas famílias também recebem o acompanhamento 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 espalhados 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 adolescen-

tes 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.  

A demonstração do superávit(déficit) do exercício está sendo apresentada em nova estrutura em atendimento a exigênci-

as do Ministério da Saúde, não afetando a comparabilidade do exercício anterior. 

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.  

As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, e foram preparadas com 

base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma. 

Em 05 de março de 2021, a administração da entidade autorizou a emissão das demonstrações contábeis do exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020. 

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

relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

(a)  As receitas e despesas são contabilizadas observando o regime de competência. 

(b)  As doações para investimento e imobilizações são contabilizadas como receitas quando do seu efetivo recebimento e 

transferidas ao patrimônio social por ocasião na aprovação da assembleia. 

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

(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. 
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(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. 

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

correspondentes encargos incorridos. 

(h)  Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, 

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

(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 imunidades 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 2020, a renúncia fiscal relacionada 

com a atividade evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse. 

(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 disponi-

bilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.  

(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. 

 4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos financeiros disponíveis são mantidos em aplicações financeiras, principalmente, junto a instituições financei-

ras oficiais, visando à manutenção do poder aquisitivo dos recursos financeiros temporariamente não utilizados. As 

aplicações em fundos de investimentos, estão sujeitas as taxas de juros que variam de 0,07% a 0,38% a.m. (em 2019 de 

0,21% a 0,57% a.m.). 

 

Descrição   2020 2019 
Disponibilidades   

   

Caixa   1.174 
 

1.174 
Bancos conta Movimento   147.825 

 
56.436 

Bancos conta Movimento -  Doações Condicionais  58.721 
 

16.854 
Soma   207.720  74.464 

 
 

   
nanceiras  

 
 

 
 

Banrisul S.A.  
 

336.811 
 

30.218 

Banco do Brasil S.A.         2.805.588 
 

4.931.780 

Unicred   13.323  - 

CEF         9.325 
 

9.206 

Unicred   27.431 
 

3.968 

Sicredi   
3.132.795 

 
2.557.392 

Santander   
42.964 

 
275.689 

Soma  
 

6.368.236 
 

7.808.253 

     

Total   6.575.956  7.882.717 
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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.

  2020  2019 

Estoques  175.191              189.147 

Total   175.191  189.147 

 7. Créditos Sindicato de Transportes Rodoviários  

8. Imobilizado 

 6. Depósitos Judiciais 
Referem-se a ações trabalhistas movidas contra a Instituição, cujo saldo de 2019. 

Em 2020, foi reconhecido o AVP – Ajuste a Valor Presente, utilizando-se a taxa Selic de 2,72% a.a. (em 2019 de 5,8% a.a.). 

Sobre os saldos a receber, não há previsão de atualização monetária e de juros. 

Recurso referente a multa aplicada pelo Tribunal Regional do Trabalho - TRT ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte 

Rodoviário. O Instituto do Câncer Infantil foi beneficiado a receber 150 parcelas.  

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

os itens do ativo imobilizado que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus valores de 

recuperação são revisados detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a 

seu valor de realização.  

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

atualizados conforme mapa de movimentação: 

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.  

 

IMóVEIS  
Valor 
Laudo 

 Total  
Valor 

Contábil 
Depreciação 

Líquido 
Contábil 

Mais 
 Mais ia 

Saldo 
31/12/2020 

 Prédios  1.298.000 (589.955) 708.045 1.149.386 (1.149.039) 347  837.897  (368.674) 469.223 

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

 Total  2.373.000 (654.240) 1.718.760 1.630.836 (1.149.039) 481.797 1.367.162  (368.674) 998.488 

  

Patrimônio Líquido R$  
Saldo 

31/12/2020 

Ajuste de Patrimonial - NBC TG 27 1.032.004  (33.516) 998.488 
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a) Com  e moviment  do Imobilizado 

 

   
Saldo Inicial 

2019 
A

(+) 
Baixas              

(-) 
Transferências 

Saldo Final 
2020 

- São Manoel 
 

9.345.131                     -                      -                         -              9.345.131  

Casa ICI -   
 

-        1.600.000                    -                         -              1.600.000  

 
 

2.023.875                     -                      -                         -              2.023.875  

Ar-Condicionado Central 
 

16.017                     -                      -                         -                   16.017  

 
 

1.800                     -                      -                         -                     1.800  

 
 

504.023             68.318                    -                         -                 572.341  

 
 

495.494                     -                      -                454.317               949.811  

 
 

18.302                     -                      -                         -                   18.302  

 
 

542.513             12.082                    -                         -                 554.595  

 
 

130.845                     -                      -                    9.399               140.244  

Veículos 
 

113.305                     -                      -                         -                 113.305  

 13.191.305  1.680.400                   -                463.716          15.335.421  

  

IAÇÃO DO IMOBILIZADO SEM 
 

 

% a.a. 

 Saldo Inicial 
2019 (-) 

Baixas           
(+) 

Transferências 
Saldo Final 

2020 

- São Manoel 
 

4% 
 

(807.713)  (184.324)                   -                         -               (992.037) 

Casa ICI - na 
 

4% 
 

-  (11.011)                   -                         -                 (11.011) 

eiros 
 

4% 
 

(1.462.294)  (80.851)                   -                         -           (1.543.145) 

Ar-Condicionado Central 
 

10% 
 

(8.526)  (1.560)                   -                         -                 (10.086) 

Biblioteca 
 

10% 
 

(600)                 (180)                   -                         -                      (780) 

 
 

20% 
 

(362.998)  (58.653)                   -                         -               (421.651) 

 
 

10% 
 

(476.779)  (33.265)                   -     (141.266)            (651.310) 

 
 

10% 
 

(5.994)  (1.805)                   -                         -                   (7.799) 

 
 

10% 
 

(176.060)           (54.693)                   -                         -               (230.753) 

 
 

10% 
 

(40.440)  (14.303)                   -                         -                 (54.743) 

Veículos 
 

20% 
 

(78.291)  (11.470)                   -                  (1.237)              (90.998) 

  (3.419.695)  (452.115)                   -     (142.503)  (4.014.313) 

 9.771.610 1.228.285                   -    321.213 11.321.108 
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  Saldo Inicial 
2019 (+) 

Baixas           
(-) 

Transferências Saldo Final 2020 

e Periféricos - FUNCRIANÇA  6.328 - - -                  6.328  

- Novos Alvos - n  454.317 - - (454.317)                        -    

- - Pronon  6.580 - - -                  6.580  

Máquinas e E - âncer  52.050 444.267 - -              496.317  

-   9.399 - - (9.399)                        -    

- FUNCRIANÇA  13.776 - - -                13.776  

Imobilizado Com Restrição 542.450 444.267 - (463.716) 523.001 

  

 
 

% a.a. 

 Saldo Final 
2019 

Ad             
(-) 

Baixas         
(+) 

Transferências 
Saldo Final 

2020 

Com - FUNCRIANÇA  20%  (165) (1.266) - - (1.431) 

- Novos Alvos - 
 

 10%  (126.122) (15.144) - 141.266 - 

Máqu s - De Bio do 
Câncer 

 10%  (376) (31.985) - - (32.361) 

Máquinas e E - - 
 

 10%  (1.737) (657) - - (2.394) 

- FUNCRIANÇA  10%  (203) (1.378) - - (1.581) 

- 
 

  10%  (584) (653) - 1.237 - 

  (129.187)  (51.083) -                142.503   (37.767) 

 413.263 393.184 -             (321.213) 485.234 

 10.184.873 1.621.469 -                         -    11.806.342 

 

Descrição
 

 

So�wares 
adquiridos

  

Marcas e 
patentes

  

Total
 

Taxa anual de amor�zação -  %   
20,00%     

Saldos em 31 de dezembro de 2018    -             1.028             1.028  

Adição             6.924    -             6.924  

umulada               (503)                    -                  (503) 

Saldos em 31 de dezembro de 2019             6.421             1.028             7.449  

lada            (1.384)                    -              (1.384) 

Saldos em 31 2019
            

5.037 
            

1.028 
            

6.065 
 

9. Intangível 

 
Relatório de Atividades 2020 

Instituto do Câncer Infantil

69



 10. Contas a Pagar  
 

 2020  2019 

Fornecedor  37.024  91.184 

Outras Contas a Pagar  8.667  16.000 

Total  45.691  107.184 

 

Descrição

  

2020

 
 

2019

 
     

i)

 

Projetos

 

–

 

Subvenções

    
 

 
     

Passivo Circulante

  

2020

 
 

2019

 

MC Dia Feliz

  

413.541

  

629.402

 

Funcriança

  

75.527

  

37.160

 

Subvenção Pronon

  

1.710.311

  

2.156.899

 

Subvenção Criança Esperança

  

24.844

  

11.134

 

  

Total

  

2.224.223

  

2.834.595

 
     

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. 

 11. Provisões Trabalhistas 

 12. Subvenções – Convênios e Aplicações 

A entidade possui ações judiciais de natureza trabalhista, decorrentes das atividades normais.  

Em 2020, com base na opinião dos assessores jurídicos, a administração da entidade não reconheceu provisão para 

contingências 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$330.391 em 2020, (em 2019, R$ 310.000) de causas Cíveis e uma causa Trabalhista. 

 
 

 

ii)
 

Projetos –
 

Aplicações
           

A�vo Circulante  2020   2019  
Bancos conta corrente – Doações  58.721   16.854  
Aplicações Financeiras – Doações  

1.653.506   2.370.375  
Imobilizado com restrição

  
523.000

  542.449
 

Depreciação com restrição
  

(37.767)
  

(129.187)
 Intangível com restrição

  
-

  
6.924

 cumulada

  

-

  
(503)

 Adiantamento a fornecedores

  

82

  

1.012

 

  

Soma

  

2.197.542

  
2.807.924

 

     IRF Pronon -

 

Capacitação

 

e Treinamento

  

15.490

  

15.490

 
IRF Pronon -

 

Coragem para Sorrir

  

3.282

  

3.282

 
IRF

 

Pronon –

 

Polimorfismo

  

2.627

  

2.627

 

IRF Pronon -

 

Novos

 

Alvos

  

5.143

  

5.143

 

IRF Criança Esperança

  

139

  

129

 

  

Soma

  

26.681

  

26.671

 

     

  

Total

  

2.224.223

  

2.834.595
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a) Subvenção Convênio MC Dia Feliz  

Descrição  
Campanha 
McDia Feliz 

Aplicação 
Projetos 

Total 

Saldo em 31/12/2018  10 680.239 680.249 

Subvenção Convênios  753.690 442.357 1.196.047 

Realizações de Subvenção Convênios  (246.997) (999.897) (1.246.894) 

Saldo em  31/12/2019  506.703 122.699 629.402 

Subvenção Convênios  220.832 566.959 787.791 

Realizações  de Subvenção Convênios  (537.401) (466.251) (1.003.651) 

Saldo  em 31/12/2020  190.134 223.407 413.541 

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

respectivos rendimentos, para serem investidos conforme projetos e convênios, aprovados pelo comitê científico do 

Instituto Ronald McDonald's.  

b) Subvenção PRONON 

Os saldos de R$ 1.710.311 em 2020, (em 2019, R$ 2.156.899), 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 2020 os seguintes projetos aprovados junto ao Ministério da Saúde: Projeto 

Estudo da relação entre polimorfismo de genes relacionados ao metabolismo e transporte de antineoplásicos com a 

severidade de mucosite bucal e evolução clínica de pacientes pediátricos (vigência agosto/16 a agosto/20); e projeto 

Desvendando a biologia do câncer infantil: identidade celular do Sarcoma de Ewing e estratégias terapêuticas (vigência 

outubro/18 a outubro/21).

c) Subvenção CMDCA – Funcriança 

Os saldos de R$ 75.527 em 2020, (em 2019, R$ 37.160), 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 �sicas e jurídicas (com lucro real) que des�nam parte do imposto de renda devido, para as ins�tuições que 

possuem projetos aprovados. Os recursos captados des�nam-se aos Projeto de Manutenção e Qualificação do 

Atendimento e ao Projeto Núcleo de Apoio ao Paciente. 

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

* Manutenção e Qualificação do Atendimento 2020-2022.

* Assistência Integral às Crianças e Adolescentes com Câncer.

* Projeto Conhecer para Transformar: Condução Pesquisa Cien�f. Crianças e Adolescentes com Câncer. 

A Ins�tuição possui o saldo de R$ 3.239.435,96 já captados em conta corrente do Funcriança, os quais serão 

repassados a par�r de 2021 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. 
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d) Projeto Criança Esperança 

Em 2020 o saldo 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. 

 13. Patrimônio social 

Adicionalmente, o estatuto prevê que os sócios não serão reembolsados por quotas eventualmente realizadas em favor 

do Instituto. Até o momento, não ocorreram contribuições de sócios. 

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

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

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

atividades estatutárias. 

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

 14. Receitas com Restrição - Subvenções 
São recursos provenientes da execução dos projetos do PRONON, Projetos IRM - Instituto Ronald Mcdonalds, 

FUNCRIANÇA e Criança Esperança, são registrados como Subvenção no Passivo e no Caixa e Equivalentes de Caixa no 

Ativo. Na medida em que os recursos são aplicados é realizado o reconhecimento das receitas, confrontadas com as 

despesas do período.   

 15. 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.  

 16. Receitas sem restrição - Outras Receitas     
Referem-se a recuperação de despesas sobre a folha de pagamento em 2019 e 2020 e receitas diversas de doações 

sazonais de pessoas físicas em 2019.  

  2020 
 

2019  
 

  
 

Receitas Diversas   - 
 

92.248 

Recuperação de Despesas   98.668 
 

112.369 

Total   98.668  
204.617 

72
Sustentabilidade 
Econômico e Financeiro



 

 18. Voluntariado e Publicidade  
São valores lançados em receitas e despesas decorrentes do atendimento da NBC ITG 2002, que prevê o reconhecimen-

to 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.

20. Benefício Fiscal Usufruído 
O Instituto do Câncer Infantil 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  - A última renovação do CEBAS ocorreu pelo deferimento pelo 

Ministério da Cidadania,  em grau de Recurso,  do processo nº 71000.125643/2014-17,  através da  Portaria nº 211 de 

23/10/ 2019, publicada no Diário Oficial de 25/10/2019. Os processos de CEBAS do ICI passaram a ser analisados pelo 

Ministério da Saúde onde tramitou o processo de Renovação de CEBAS nº 71000.080095/2017-31, deferido pela 

Portaria nº 167, de 24 de fevereiro de 2021. 

Conforme Art. 1º e 31 da Lei nº. 12.101/09 as entidades beneficentes certificadas (CEBAS) fazem jus à isenção do paga-

mento das contribuições sociais, estando nestas compreendidas a Quota patronal do INSS, o RAT, as Terceiras Entidades, 

o PIS, COFINS e o Salário Educação.  No exercício de 2020, o Instituto deixou de recolher o valor de R$ 647.507 (Em 2019 

- R$ 601.862). 

21. Aplicação dos recursos obtidos   
O ICI aplica integralmente seus recursos e eventual superávit na manutenção e desenvolvimento de seus fins institucio-

nais, cumprindo fielmente a legislação que regula a o alcance de imunidades tributárias, a saber:  Art. 14, do CTN; Art. 12 da 

Lei 9.532 e; e Art. 29 da Lei 12.101/2009. Parte dos recursos obtidos em campanhas, doações e de outras fontes, são 

aplicados conforme abaixo demonstrado: 

 19. 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. 
 

Descrição     

    
0101010028     299 

0301010048  Consulta De Profissionais De Nível Superior Na A    
 

 
3.591 

0301010072    41 

Total   3.931 

 17. 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.  
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               2020            2019 

Pessoal                                                (102.140)                (108.790)     
Serviços de Terceiros               (28.294)                (106.741)     
Custos Gerais (manutenção e conservação, material de co

 e viagens)               (96.541)     
 

          (145.862)     

                                             TOTAL              (226.975)                (361.393)     

21b Projetos PRONON 

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

(Pronon) para inves�mento nos projetos de Pesquisa e Capacitação. 

             2020            2019 

Pessoal                                            (92.236)           (48.731)    
        (278.576)           (94.024)    

 Gerais (manutenção e conservação, material de con
emas e viagens)         (28.532)     

 
     (42.189)    

                                                    (399.344)         (184.944)    

21c 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. 

 

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

21d Custo do atendimento Ambulatorial 

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

ção 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. 

         2020       2019 

Pessoal                                                            (1.144.265)         (1.064.242)     

                                               (597.946)             (270.372)     

Gerais (manutenção e conservação, 
)             (478.343)     

 

      (462.947)     

                                                      (2.220.554)         (1.797.561)     

                2020             2019 

Pessoal                                                (349.808)                (335.192)    
eiros             (184.034)                (299.108)  

is (manutenção e l de consumo, 
viagens)               (43.919)     

          
(75.775)    

                                                          (577.761)                (710.075)    

21a Projeto Pesquisas Cien�ficas

Pesquisas para o aprimoramento do tratamento de câncer infantojuvenil, em colaboração com en�dades de 

saúde, ensino e pesquisa, com ênfase na área clínica e laboratorial. 
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  2020  2019 

Pessoal               (45.401)              (39.128)     

Serviços de Terceiros                         -                  (1.000)     

s Gerais (lanches e refeiçõe ateriais 
impressos, capacitações) 

                 
(1.521)     

 

          (5.296)    

                                             TOTAL               (46.922)             (45.424)     

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.

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. 

              2020            2019 

Pessoal             (126.637)                (56.788)     

                 (7.698)                 (37.800)     

Gerais (lanche , ial consumo s 
impressos, capacitações) 

                 
(1.306)    

                
(1.168)     

                                                          (135.641)       (95.756)     

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. 

            2020             2019 

Pessoal             (110.393)                    (95.181)     

                                             TOTA L             (110.393)                   (95.181)     

          2020            2019 

e exames                                              (132.305)           (96.974)     

Serviços de                                                           -               (1.672)     

os Gerais (lan
condução/transporte e roupas e man�m  

      
(1.294.373)     

 

(1.443.493)     

                                                  (1.426.678)      (1.542.139)     

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 continuidade do tratamento. 
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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.  

Odontologia         2020        2019  

Pessoal                 (4.462)                   (12.017)      

Se                (34.340)                   (37.766)      

Custos erial de expediente, condução/transporte e 

  (9.095)                  (10.187)      

                                             TOTAL               (47.897)                   (59.970)      

A Coordenação Médica é responsável por garan�r os atendimentos aos pacientes que enfrentam o câncer 

infantojuvenil, proporcionando uma segunda opinião, acompanhando os atendimentos da equipe mul�discipli-

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

                2020                 2019

Serviços de eiros               (10.350)                      (38.500)

                                           (10.350)                  (38.500)

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

prestados pela equipe mul�disciplinar do ICI para os pacientes e seus familiares que enfrentam o câncer infan�l e 

coordenar importantes projetos na área 

Coordena             2020              2019  

Pessoal               (84.417)                   (85.236)      

                                                            (84.417)                    (85.236)      

Pe             2020               2019  

Pessoal               (16.213)                       (5.678)      

Serviços de Terceiros                     (428)                           (304)      

Custos Gerais (Material de expediente, condução/transporte e 
tel                          -        

 

                        -        

                                                            (16.641)                       (5.982)      

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. 
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A depreciação e amortização contabilizadas no valor de R$ 504.581 (em 2019 - R$ 471.001), referem-se aos equipamen-

tos 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.  

 22. Subvenção – Projeto IRM (Instituto Ronald Mcdonalds) 

Em 2019, os convênios encerrados conforme Termo de Encerramento de Convênio foram: 

* Convênio 2017/019 – Projeto Aquisição de equipamento para melhoria no atendimento oncológico pediátrico do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 

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

Nossa Senhora da Conceição. 

Em 2020, os projetos estavam em andamento, não havendo Termos de Encerramentos de Convênios. 

Reconhecimento de receita provenientes do encerramento dos projetos conforme convênios firmados entre o ICI e o 

IRM.  

 23. Imunidade Tributária 
 O Instituto do Câncer Infantil é imune à incidência de Impostos e de Contribuições Sociais, por força do Artigo nº 150, 

inciso VI, alínea “C” da e Art. 195, parágrafo 7°, da Constituição Federal e; por ter perfeito enquadramento nos Artigos 9° e 

14 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66), assim como disposições da Lei n° 12.101/09 e suas alterações. O 

reconhecimento da Imunidade de Tributos face a divergências no tocante a sua condição de entidade beneficente de 

assistência social e que atua fortemente na assistência de saúde, foi dirimida por ações que tramitaram exitosamente em 

favor do ICI  na Justiça Federal, sendo estas:  Mandado de Segurança  nº 96.0014066-9  transitado em julgado em 

14/11/1997, Ação Declaratória de Imunidade referente às Contribuições Sociais e Previdenciárias  nº 

503350067.2017.4.04.7100 – e Ação Declaratória nº 5073556-74.2019.4.04.7100 - Imunidade de Impostos. 

 24. Seguros
 A política da entidade é manter a cobertura de seguros para os bens do imobilizado sujeito a riscos e por montantes 

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

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

com a�vidades de oficinas de geração de renda na área nutricional e artesanato, terapias alterna�vas, 

fonoaudiologia, fisioterapia e terapia funcional para os pacientes.
             2020  2019

Pessoal             (112.768)  (107.074)

               (19.822)     (15.281)

 
              (16.324)     (16.444)

                TOTAL             (148.914)     (138.799)
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Gestão 2020/2024
e Embaixadores80

Gestão 2020/2024

Vice-Presidente: Rui Carlos Guerreiro

Karla Grazziotin C. Johannpeter

Pedro Henrique Perna Bronstrüp

Sérgio Antônio Linck de Mello Saraiva

Conselho de Administração
Presidente: Lauro José de Quadros

Membros

Antônio Maria Rocha

Lilimar Pestana Gomes

Maria da Graça Costi

Renata Sandrin

Roberto Luiz Weber

Sylvia Lawson Foster

Conselho Fiscal
Presidente: Luiz Vicente Dutra

Vice-Presidente: Célio Levandovski

Conselheira: Eneida Feix

Conselheiro: Rubens Ricardo Barreto

Débora Czupriniaki    

Fernando Goldsztein

Diretor Administrativo: Fabio Bertoluci

Ary Guidolin

Carlos Biedermann

Diretor Financeiro e Patrimonial: Jorge Luiz Daniel 

Weiler

Claudio André Taffarel

Clodis Xavier

Camila Terra

Carlos Henrique Iotti

Sócios Honorários

Dr. Algemir Lunardi Brunetto

Superintendência

Diretoria

Carlos Caetano B. Verri

Andréia Taffarel

Dênis A. da Silva

Iacira Camargo

Presidente: Armando José Gass

Ronald Pagnocelli de Souza

Paulo D’arrigo Vellinho

Samuel Sukster

Sylvia Lawson Foster

Sérgio Jobim de Azevedo

Tuiskon Dick

Pedro Gus

Remi Paulo Acordi

Alceu Alves da Silva

Marcelo de Carli

Neusa Monser

Rosane Bettanin

Sérgio Golsztein

Zelio Hocsmann

Adelino Colombo

Mário Zamprogna

Juarez Lampert

Sócios Beneméritos

Nelson Sirotsky

Patricia S. Pacheco

Rejane Brum

Reinaldo Forte

Rosane de Oliveira

Sheila Vontobel

Alexandre Grendene Bartelle

José Alberto Reus Fortunati

Carlos Alberto de F. Freitas

Ricardo Vontobel

Sócios Fundadores

Algemir Lunardi Brunetto

Antonio Mary Ulrich

Armando Jose Gass

Gilberto Schwartsmann

Jair de Oliveira Soares

James Fleck

Lauro José de Quadros

Lisete Schneider Loureiro Ulrich

João Gilberto Lucas Coelho

Luiz Carlos Mandelli

Alexandre Daudt

Carlos Cesar Silva de Albuquerque

Dimas Nicolau

Magda Elisabeth Nygaard Renner

Nelson Marchesan
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Embaixadores

Gerências Coordenações
Gerente Institucional: Valéria Gerbatin Braz Foletto
Gerente de Pesquisa Científica : Dr. André T. Brunetto

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:

Coordenadora Administrativo e Financeiro: Andréia 

Severo Kolesny

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 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

Andreas D'Alessandro 
Embaixador na América Latina

Cristiane Silva
Embaixadora Regional

Fernanda Stümer
Embaixadora Gramado

Germano Hofler 
Embaixador de Estrela

Cristiane Freda
Embaixadora Encruzilhada 

do Sul

Dilamar do Amaral
Embaixador Dois Irmãos
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Final82

A oportunidade de atravessar um caminho complicado pode ser transformador. E mais, 

quando esse momento chegar e a jornada for dura, não se sintam culpados por estarem 

alegres durante esse período difícil. A tristeza e a falta de energia não ajudam. 

Quando me convidaram para que eu deixasse uma mensagem aqui eu logo pensei num 

texto que li há algum tempo. Era um texto sobre oportunidade, sobre o que a gente faz 

quando determinadas situações aparecem em nossas vidas. Podem ser situações 

maravilhosas como, por exemplo, quando ficamos sabendo que teremos um filho ou 

outras, que vem como um soco no estômago. O diagnóstico de câncer nunca é fácil. 

E quando ele chega para um filho, uma sobrinha, um irmão, a netinha... sempre é muito 

dolorido. Milhões de pensamentos passam por nossa cabeça...o chão desaparece. Mas 

acreditem, nesse momento também temos uma oportunidade.

O ano de 2020, marcado pelo diagnóstico de um inimigo invisível e muito poderoso foi 

também uma oportunidade. O texto que li, dizia que podemos enfrentar essa pandemia 

como um "portal ou como um buraco". A decisão de cair no buraco ou atravessar o portal 

cabe a cada um de nós. A gente pode lamentar o problema, consumir as notícias 24 horas 

por dia, ter os nervos à flor da pele, com pessimismo, e isso certamente vai nos levar para 

buraco. Mas se cada um aproveitar essa oportunidade para olhar para si, repensar a vida e 

a morte, cuidando de si e dos outros, iremos para uma espécie de portal.

Agora, tenham certeza, quando a tempestade passar, vocês serão outros. Mais fortes. 

Não conheço outra maneira de enfrentar os obstáculos senão com uma vibração bonita e 

o astral o mais alto possível. E isso não tem a ver com alienação, é apenas estratégia de 

resistência.

Então, encerro esse texto desejando que tenhamos dias melhores pela frente, que 

possamos renovar o compromisso com essa causa. E mais, façamos isso enfrentando os 

dias complicados numa belíssima oportunidade de exercitar a fé e o amor.

Fiquem bem. Se cuidem.

Beijo grande, Cris Silva 

Voluntária e Embaixadora do ICI no Rio Grande do Sul

“”



Este Relatório de Atividades é de responsabilidade do 

Instituto do Câncer Infantil.

Para informações, críticas, sugestões ou saber mais 

sobre o trabalho desenvolvido pelo ICI, entre em 

contato: ici@ici.ong.

Foi  elaborado e diagramado pelo Núcleo de 

Desenvolvimento Institucional, com a colaboração de 

todas as áreas da Instituição.



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

www.ici.ong | ici@ici.ong
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