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Apresentação Sumário
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 2017, divul-
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Através da prestação de contas, a publicação é
desenvolvida com o objetivo de retribuir toda a
dedicação e apoio da sociedade. Todos os resultados apresentados são frutos da conﬁança e da
contribuição de muitos parceiros, voluntários e da
comunidade, mobilizados em prol da causa.
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Mensagem da

Diretoria

O engajamento da sociedade fez de 2017 mais um ano de muita
mobilização em todos as ações desenvolvidas pelo ICI. Novos
projetos de assistência e pesquisa, capacitações e campanhas de
diagnóstico precoce da doença foram desenvolvidos com participação criativa das diversas equipes do ICI ao longo do último ano.
Inúmeros eventos foram realizados sempre com apoio e participação importante da comunidade.
Projetamos o futuro com a mesma certeza de quando começamos, há mais de 26 anos. O ICI é de todos e para todos. Com apoio
fundamental de voluntários, colaboradores, diretores, conselheiros,
parceiros, doadores e de toda a comunidade, foi possível escrever a
história do Instituto com tantas vitórias, sonhos realizados, avanços
e esperança de um futuro melhor para pacientes com câncer.
Temos consciência de que, apesar dos avanços, ainda há um
longo caminho a percorrer para que todos os pacientes tenham a
mesma chance e as melhores condições de lutar pela vida e por sua
saúde.
Para 2018, esperamos ﬁrmar novas parcerias para seguir
crescendo e ampliar nossa capacidade de bem assistir aos pacientes e suas famílias. Para que isto seja possível, precisamos continuar
contando com o apoio de todos aqueles que, de uma forma ou
outra, nos ajudam na missão de salvar vidas.
Oferecer todo o auxílio necessário para o diagnóstico e continuidade do tratamento, expandir os serviços de assistência médica e
apoio social e gerar conhecimento cientíﬁco sobre a doença são
objetivos permanentes do ICI. Não podemos deixar de agradecer à
comunidade e a todos que escrevem a história do ICI, contribuindo
assim para viabilizar um futuro melhor para crianças e adolescentes
com câncer.
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Quem

Somos
Há mais de 26 anos, uma história que transformaria a realidade de crianças e adolescentes com
câncer era iniciada. Dr. Algemir Lunardi Brunetto, um
dos fundadores do Instituto do Câncer Infantil e hoje
Presidente da instituição, retornou da Inglaterra em
1990 após um período de especialização e, após se
deparar com o sistema de saúde brasileiro, percebeu que algo precisava ser feito. Foi assim que, junto
ao jornalista Lauro Quadros e a outros parceiros, o
projeto da construção de um centro de referência
começou a ser idealizado. Desde o princípio, o
objetivo foi oferecer a crianças e adolescentes com
câncer a melhor oportunidade de vencer a doença.
Os anos foram passando e, com o apoio de
muitos parceiros engajados com a causa, o ICI seguiu
crescendo para que mais pacientes e famílias
fossem beneﬁciados. O primeiro grande objetivo
conquistado foi a construção do Serviço de
Oncologia Pediátrica no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre em 1995, com 27 leitos disponibilizados à
crianças e adolescentes com câncer. No ano seguinte, o desaﬁo era minimizar o abandono do tratamento de pacientes com família no interior ou em outras
localidades, sem condições de hospedagem em

Porto Alegre. Assim, em 1996, o ICI contou novamente com a contribuição da comunidade e de parceiros
para a construção da Casa de Apoio, localizada nas
dependências do Hospital de Clínicas.
O ICI não parou por aí. A cada ano, há a necessidade de crescer e expandir os serviços na área
assistencial e de pesquisas cientíﬁcas para seguir
com a missão de salvar mais vidas. 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. Trabalhando com
transparência e coragem, o ICI é de todos e para
todos. A união de voluntários, colaboradores,
diretores e de toda a sociedade nos permite ir além
em prol desta causa tão importante.

Missão
Assegurar a saúde da criança e do adolescente
com câncer, por meio de parcerias, assistência,
capacitação, pesquisa e mobilização social, independente do seu nível socioeconômico, visando a
melhoria da qualidade de vida e dignidade aos
pacientes e seus familiares.

Visão
Consolidar a referência em diagnóstico, tratamento, pesquisa do câncer infantojuvenil, assistência e formação de proﬁssionais, garantindo tratamento a todos em busca da cura.

Valores
* Valorização da vida;
* Amor e dedicação;
* Solidariedade como forma de realização;
* Generosidade;
* Crença no voluntariado organizado.
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Linha do tempo
1º McDia Feliz

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.

1995

1994

1ª Corrida pela
Vida de Por to
Alegre (marca
registrada do ICI)

19

19

93

96

Construção da Casa de
Apoio nas dependências
do HCPA. Com 54 leitos,
a casa passou a receber
famílias oriundas do
interior do estado.

199
1

98

2002

200

8

2017

Início da
parceria com
o Hospital
Geral de
Caxias do Sul

1ª Corrida
pela Vida de
Gramado

19

Dr. Brunetto se une
ao jornalista Lauro
Quadros e a outros
parceiros para a
fundação do
Instituto do Câncer
Infantil

Início da
parceria com o
Hospital São
Vicente de Paulo

16
20

Inauguração Oﬁcial
do Centro
Integrado de
Apoio

1
01

2

20

15

Início da
parceria com
o Hospital
São Lucas da
PUCRS

Finalização da construção
do Centro Integrado de
Apoio, nova Sede do ICI

08

2014
Início da
parceria
com o Grupo
Hospitalar
Conceição

2

201

Nova
ambientação
e reforma do
SOP - HCPA

Construção
da Sede
Administrativa
do ICI

Início das
atividades
da Central
de
Doações

Ampliação do
ICI: um Centro
de Apoio
complementar

ICI sem fronteiras:
Projeto Rafael Acordi é
implantado e tem
cooperação de centros
internacionais de
pesquisa para o
tratamento de
pacientes com
Sarcoma de Ewing
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Unidades
A cada ano, o ICI cresce e amplia sua atuação
para que os serviços de assistência beneﬁciem mais
pacientes e suas famílias. Com o aumento da
demanda nos atendimentos e doações recebidas, o
Instituto está presente em diferentes unidades:
Centro Integrado de Apoio
Após aproximadamente 10 anos de captação de
recursos através de eventos como McDia Feliz,
Corrida pela Vida, Jantares e Bazares, doações de
Pessoa Física e Pessoa Jurídica, projetos e incentivos ﬁscais, em 2016 o ICI inaugurou oﬁcialmente sua
nova Sede. Com quatro andares e cerca de
3.000m², o Centro Integrado de Apoio uniﬁcou os
serviços oferecidos pelo Instituto a pacientes e suas
famílias. Além do Núcleo de Atenção ao Paciente,
andar dedicado aos pacientes e famílias, a sede
também contempla a área administrativa, laboratório de pesquisas cientíﬁcas, assistência à família,
brechó, Central de Doações e núcleos de voluntariado.

Hospitais Parceiros
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 entretenimento para tornar mais leve o
período de internação nos hospitais. Atualmente, o
ICI tem convênio com 5 centros:

Hospital de Clínicas de
Porto Alegre

Grupo Hospitalar
Conceição

Hospital São Lucas
da PUCRS

Casa de Apoio
Com 54 leitos, a Casa está localizada dentro do
complexo hospitalar do HCPA, recebendo pacientes
em tratamento na Oncopediatria, Hematologia,
Pediatria em geral e Transplantes. O ICI atua em
parceria com festividades e recreação.

Hosp. São Vicente de
Paulo de Passo Fundo

Hospital Geral de
Caxias do Sul
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Núcleo de Atenção ao Paciente

Um olhar humanizado
no enfrentamento do
câncer infantojuvenil

enfrentam o câncer infantojuvenil, e isso só é possível devido ao empenho e dedicação de toda a
equipe, que busca através de suas ações oferecer
um atendimento humanizado. O resultado desse
esforço pode ser veriﬁcado através dos 9.846
atendimentos prestados pela equipe do NAP no ano
de 2017. Soma-se a esse número ações festivas de
lazer e bem-estar, realizadas ao longo do ano, que
beneﬁciam diretamente o paciente e seus familiares.
Número de atendimentos multidisciplinar
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O NAP é responsável pelos serviços complementares que a instituição oferece, proporcionando aos
pacientes e seus familiares todo o auxílio necessário
para a continuidade do tratamento. Este núcleo é
constituído por uma equipe multidisciplinar, que
atende integralmente as necessidades biopsicossociais das crianças, adolescentes e seus familiares. Os
serviços oferecidos envolvem as áreas de nutrição,
ﬁsioterapia, pedagogia, psicologia, serviço social,
fonoaudiologia, odontologia, psicopedagogia,
recreação, educação física, advocacia e psiquiatria,
uma área recente na instituição, para atender a
demanda iminente. Agregado a esses atendimentos, o NAP ainda oferece uma variedade de ações
que envolvem desde oﬁcinas de artesanato,
recreação terapêutica, momentos festivos, acompanhar, copa, assistência à família, até terapia
alternativa (Reiki) e apoio jurídico, realizado por um
grupo de 370 voluntários.
Todo este programa contribui diretamente no
tratamento das crianças e adolescentes que

Conﬁguração do NAP
A gestão da equipe multidisciplinar é realizada
pela pedagoga Mônica Gottardi e, até dezembro de
2017, o ICI também contou com o trabalho do
Coordenador Médico Alejandro Arancibia, responsável pelo fortalecimento da rede oncológica com os
hospitais parceiros (FOP-RS). Juntos, realizavam
algumas atividades em comum, como ações do NAP
e o Projeto Diagnóstico Precoce, além de possuírem
atribuições especíﬁcas às suas áreas.
Equipe multidisciplinar: composta por odontólogos, nutricionista, assistentes sociais, psicólogos,
pedagoga, psicopedagoga, fonoaudióloga, ﬁsiotera
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peuta, psiquiatra, advogado. Todos esses proﬁssionais prestam atendimento clínico aos pacientes
e/ou seus familiares. Também faz parte dessa
equipe o serviço de recepção, responsável pelas
agendas dos proﬁssionais, cadastro de pacientes e
todos as atribuições referentes a área.
Voluntariado: o grupo de voluntários atua nos
núcleos da copa, festividades, assistência à família,
autoestima, recreação, oﬁcinas e, no segundo
semestre do ano de 2017, uniu-se ao NAP o núcleo
acompanhar.
Estagiários: O NAP conta com estagiários de
diversas áreas e faculdades, todos supervisionados
por proﬁssionais já formados.

Equipe multidisciplinar
Serviço Social:
O NAP é encarregado pela primeira acolhida ao
paciente na instituição, tarefa realizada pelos
proﬁssionais do Serviço Social, que após avaliação
integral das condições do paciente, o encaminha
para as áreas de necessidade dentro da equipe
multidisciplinar, com vistas ao incremento do bemestar do mesmo.
Além de concessão de recursos como cesta
básica, vestuário, compra de medicações para
continuidade do tratamento e empréstimos de
equipamentos, o Serviço Social também realiza
encaminhamento das famílias à rede de apoio,
orienta sobre seus direitos sociais através das
políticas públicas, entre outros.
No ano de 2017, o Serviço Social realizou 2.824
atendimentos, sendo 1.227 atendimentos a mais que
em 2016.

Atendimentos por ano
2824

1597

406

446

475

2013

2014

2015

2016

2017

A mudança para o novo Centro Integrado de
Apoio no ano de 2016 possibilitou um maior número
de atendimentos, elevando-os para um percentual
de 56%. Este é o resultado da importância de um
espaço de acolhimento apropriado e planejado para
as famílias que vivenciam diariamente a luta do
tratamento oncológico.
Nesse ano, 93 novos pacientes foram cadastrados no ICI, dos quais 70 do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, 22 do Grupo Hospitalar Conceição e
um do Hospital São Lucas da PUCRS.
HCPA

Pacientes novos

GHC

PUC

80
70
63

28

25

22
7
1

0
2015

2016

2017
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Núcleo de Atenção ao Paciente
Os 2.824 atendimentos realizados em 2017 são o
resultado de 329 pacientes atendidos. São famílias
oriundas de diversos municípios do Estado do Rio
Grande do Sul, sendo a maioria do interior, chegando
a 59% dos atendimentos. Alguns também são
oriundos de outros Estados do Brasil, como Santa
Catarina, Pará e Pernambuco. Grande Porto Alegre
e interior do Estado totalizam mais de 80% dos
atendimentos do Serviço Social.

Diagnóstico de novos pacientes

23%
Outros
Sarcoma de Ewing 1%
Retinoblastoma 2%
Osteossarcoma 4%
5%
Rabdomiossarcoma

48%
Leucemias

6%
Neuroblastoma

11%
Linfomas

Pacientes por municípios
Fora do Estado
3%

Porto Alegre
14%

Grande Porto
Alegre 24%

Sobre a faixa etária destes pacientes, destacam-se os com idade de zero a cinco anos e de onze
a quinze anos, abrangendo 30% dos atendimentos,
seguidos por pacientes entre seis e dez anos,
representando 26% dos novos pacientes. Apenas
10% são maiores de 15 anos. É importante ressaltar
que 90% dos novos pacientes atendidos em 2017
tem idades entre zero e quinze anos.
Faixa etária dos pacientes

Interior do Estado
59%

Dos 329 pacientes atendidos em 2017, 93 são
novos. São famílias que realizam o cadastro através
do encaminhamento do Serviço Social dos hospitais
conveniados. Dentre os novos pacientes cadastrados, o diagnóstico com maior incidência foram as
Leucemias, chegando há quase 50% dos casos,
seguidas pelos Linfomas com 11% e Neuroblastomas
com 6% dos casos atendidos. Destaca-se também
outros diagnósticos oncológicos, abrangendo 19%
dos pacientes.

12

10%
Maiores
de 15
anos
34%
0 a 5 anos
30%
11 a 15 anos
26%
06 a 10 anos

A renda média das famílias cadastradas em 2017
é de R$ 1.390,06, sendo a renda per capita R$
381,00. Uma renda baixa, considerando que se
tratam de famílias envolvidas com o tratamento
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oncológico, que demanda reorganização familiar,
social e econômica. Em comparação ao ano de 2016,
apesar de maior, a renda per capita manteve a
média.
Renda média per capita
R$381,00

R$307,61

2016

2017

Além do enfrentamento da situação emocional
que o câncer demanda, as famílias ainda precisam
lidar com a situação econômica, que tende a diminuir, em razão de um dos pais e/ou responsáveis
deixarem de trabalhar para acompanhar o tratamento da criança. Visando minimizar esta situação, o
Serviço Social disponibiliza auxílio de cestas básicas
e vestuário para as famílias. Este ano, foram concedidas 487 cestas básicas e 674 liberações para
concessão de vestuários através do núcleo de
assistência à família.
Houveram concessões de equipamentos através
de contratos de empréstimos, sendo 19 empréstimos de equipamentos ortopédicos, como cadeira
de rodas e muletas, àqueles pacientes que necessitavam para continuidade do tratamento e não
tinham condições ﬁnanceiras de adquirir nem de
aguardar a liberação via SUS.
Outro benefício disponibilizado pelo Serviço
Social para as famílias que permanecem o dia no ICI

é o vale almoço. No ano de 2017, foram gastos com
este recurso o valor de R$ 35.186,00.
O Serviço Social representou o ICI no ano de 2017
nas plenárias da Comissão Regional de Assistência
Social (CORAS) e do Fórum Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA). Foi possível
participar junto à outras entidades da região nos
debates, deliberações e controle das políticas de
atendimento a crianças. Tanto nas plenárias da
Coras, quanto no Fórum do CMDCA, o ICI obteve
100% de presença, garantindo a manutenção de
inscrição para o ano de 2017.
No primeiro semestre de 2017, foi realizado um
projeto de estágio obrigatório, com o objetivo de
promover para adolescentes e jovens no ﬁnal de
tratamento de câncer o conhecimento sobre o
mercado de trabalho, fortalecendo sua autoestima
e suas relações familiares. Para tanto, buscou-se a
parceria do CIEE – Centro de Integração EmpresaEscola para apresentação sobre o Jovem Aprendiz
aos pacientes e seus familiares. O resultado desse
projeto foi o acompanhamento de três jovens,
encaminhando-os para rede de seus municípios
com a ﬁnalização do Ensino Médio e orientação para
inserção no mercado de trabalho.
Assistência à Família:
Durante o ano de 2017, foram realizados 1.560
atendimentos a pacientes/familiares, sendo 1.142 do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 402 do Grupo
Hospitalar Conceição e 16 do Hospital São Lucas da
PUCRS, todos eles encaminhados pelo Serviço
Social do ICI após avaliação. Os atendimentos
somaram 28.231kg de alimentos/produtos de
higiene, que integram a cesta básica, e 26.983
itens/peças que compõem a entrega de vestuário.
Neste ano, também foi renovada a parceria com
a Dália Alimentos, o que permiti ao ICI doar 8 litros de
leite por mês, por cesta básica a cada família. A
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instituição ainda conta com a parceria da CCGL
desde o último trimestre do ano, através da doação
de 100 kg de leite em pó por mês.
Psicologia:
Houve, durante o ano de 2017, uma grande
expansão da área da Psicologia no Instituto do
Câncer Infantil, tanto em termos de números de
assistência ao paciente, quanto em número de
componentes de equipe (estagiários supervisionados) de diferentes universidades, como por exemplo, UFRGS, Universidade La Salle, IPA, Unisinos,
entre outras.
A área da psicologia totalizou o montante de 598
atendimentos individuais, diretos ao paciente ou aos
seus familiares durante o ano de 2017. Este número
não engloba eventuais atendimentos ocorridos em
grupos de mães ou em outras condições. O total do
ano de 2016 era praticamente a metade desta
soma, apontando para o crescimento da área,
conforme gráﬁco abaixo:
598

302

2016

2017

Estes 598 atendimentos foram realizados com
415 pacientes, sendo 307 do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, 106 do Grupo Hospitalar Conceição e 2
do Hospital São Lucas da PUCRS. Para além deste
número, ocorreram também 320 não comparecimentos de pacientes a consultas agendadas.
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No mês de maio deste ano, ocorreu o encontro
das Mães de Anjo, sob responsabilidade da ONG
Amada Helena, que contou com a parceria do
Instituto do Câncer Infantil. Foram dois dias de
palestras sobre o luto materno e materno-infantil.
No que diz respeito à capacitação da equipe,
desde o mês de maio do ano de 2017 as psicólogas
responsáveis pela coordenação da área da
Psicologia estão realizando um curso de pósgraduação em Psico-oncologia na Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais, com encontros
em Belo Horizonte.
Nutrição:
A nutrição dentro do contexto oncológico tem
como objetivo promover o crescimento e desenvolvimento adequado dos pacientes, auxiliando sua
tolerância ao tratamento e melhorando a resposta
imunológica. Para realizar este trabalho, a nutricionista conta com ferramentas como oﬁcinas,
palestras de conscientização, além dos atendimentos clínicos que visam atender e adequar de maneira
individualizada as necessidades dos pacientes.
Neste último ano, foram prestados 307 atendimentos. Durante as consultas são trabalhadas
questões relacionadas à higiene, minimização dos
efeitos colaterais relacionados ao tratamento e
melhoria de hábitos alimentares, sempre trabalhando de maneira individualizada e considerando o
contexto social, econômico e psicossocial.
Outras atividades de educação nutricional assim
como oﬁcinas e jogos, foram realizadas em parceria
com os estagiários de universidades, como o IPA
Metodista e PUCRS. Nestas atividades foram
envolvidas 109 pessoas, entre pacientes e familiares.
Este tipo de trabalho ajuda a reforçar as orientações
já recebidas em consultas e sana dúvidas frequentes, além de oferecer às famílias o conhecimento de
técnicas que poderão ser multiplicadas e assim,

Relatório de Atividades 2017 | Instituto do Câncer Infantil

gerar renda.
O setor de nutrição também é responsável pela
triagem e veriﬁcação dos itens alimentícios que
chegam de doação no ICI, além da supervisão das
refeições servidas no restaurante parceiro.
Atendimentos nutricionista

307

152

2016

2017

Odontologia:
Em 2017 foram prestados 760 atendimentos de
pacientes na Odontologia, sendo realizados 945
procedimentos nesses pacientes. Em comparação
com os anos anteriores, houve um crescimento
acentuado no número de pacientes atendidos na
Odontologia. Esse aumento considerável deve-se ao
fato do ﬂuxograma de encaminhamento existente
no NAP, onde as famílias são cadastradas e encaminhadas para triagem em todas as áreas, e também
pelo fato de quatro novos proﬁssionais voluntários
terem se unido a este núcleo.
760

Atendimentos odontológicos

384
273

248

207

225

445

387

310

256

201

201

297

445

atendimentos

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Apoio Pedagógico / Psicopedagogia
O apoio pedagógico é realizado por educadoras,
voluntárias e supervisionado pela coordenação do
NAP. Ao longo do ano foram prestados 112 atendimentos, em um total de 55 pacientes. Esses atendimentos referem-se à aulas ofertadas em todas as
disciplinas do currículo escolar, incluindo língua
estrangeira (inglês e francês), onde algumas mães
também participaram.
No ano de 2017, a Psicopedagogia tinha como
meta, a ampliação dos atendimentos prestados,
para tanto, foi realizada de maneira intensiva, a
triagem dos pacientes atendidos pelo ICI. Desta
forma foi possível identiﬁcar aqueles que necessitavam de avaliação psicopedagógica, ou já tinham
solicitação da escola ou do médico para este
atendimento. No total, ao longo do ano, foram
realizados 207 pacientes. Revisando os dados de
2016, com 65 atendimentos, pode-se observar um
acréscimo signiﬁcativo no número de atendimentos,
representando 318,46%.
Durante o ano, a equipe cumpriu um cronograma
de reuniões, com o objetivo de planejar o trabalho e
trocar informações sobre os casos atendidos. Além
disso, foi realizada uma oﬁcina voltada para a
produção de texto, objetivando a aproximação com
as várias formas de linguagem.
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Treinamento Funcional
Essas áreas são desenvolvidas por grupos de
estudantes através da parceria com o Centro
Universitário Metodista IPA, acompanhado por um
professor/supervisor. Nesse ano, a fonoaudiologia
prestou 119 atendimentos, o treinamento funcional
72 e a área da ﬁsioterapia realizou 6 atendimentos,
na própria sede da universidade, que dispõe de uma
infraestrutura completa para esse tipo de atendimento.
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Núcleo de Atenção ao Paciente
Psiquiatria
Esse núcleo é uma área recente, que iniciou no
segundo semestre de 2017 para atender as demandas inerentes ao tratamento. Atualmente, a área
realiza apenas atendimento infantil e prestou 10
atendimentos durante o período.
Apoio Jurídico
Constituído por advogados voluntários, o grupo
realiza atendimentos individuais com as famílias
para orientar, encaminhar e agilizar processos na
garantia dos direitos do paciente com câncer. No
ano de 2017, foram atendidas 14 famílias.
Ações Voltadas à Cultura e Lazer
Durante o ano de 2017, o NAP realizou, em
conjunto com os núcleos, inúmeras ações que
contemplaram os pacientes e seus familiares.
Dentre elas, destaca-se por exemplo os “Quinze
Anos Dourados”. Essa ação foi idealizada por um
parceiro da instituição, fotógrafo, que pensou em
transformar essa data tão signiﬁcativa em um
momento especial e único para as adolescentes em
tratamento do câncer e suas famílias. Para a
realização desse sonho, ele buscou o ICI com o intuito
de organizar da melhor forma possível a ação.
Participaram dessa ação 8 meninas que durante o
ano completaram 15 anos, recebendo todo o apoio
para comemorar a data: book fotográﬁco, vestido
produzido por estilista, produção de maquiagem e
cabelo e uma festa com seus convidados. A comemoração foi completa, com buffet, música, atrações
e a entrega de uma joia para cada menina.
O evento Quinze Anos Dourados, além de proporcionar e presentear as debutantes com todos os
itens necessários para a realização da festa, possi-
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bilitou ganhos imprescindíveis como a integração, o
compartilhamento de vivências e a realização de um
sonho.
Durante o ano, como forma de promover a saúde
e o bem-estar, foram realizadas 101 ações, que
contemplaram passeios, visitas, atividades variadas
envolvendo oﬁcinas de expressão corporal, música,
artes, entre outras. Todas elas aconteceram tanto
na recreação da sede, quanto nos hospitais parceiros. Entre os passeios que ocorreram, destaca-se a
ida ao Parque Temático “Snowland”, em Gramado,
onde os pacientes e familiares passaram o dia e,
além de receber todo o suporte necessário, como
transporte e alimentação, desfrutaram de um dia
de muita animação e fantasia na “terra da neve.”
Participaram dessa ação os pacientes dos hospitais
parceiros da instituição (Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, Grupo Hospital Conceição, Hospital
São Lucas da PUCRS, Hospital Geral de Caxias do
Sul, Hospital São Vicente de Paulo).
Outra ação a ser destacada foi a realização do
evento “Tacobol Lebes”, atividade proposta pela
Return, Lojas Lebes e desenvolvida em parceria com
o ICI. Esta ação foi realizada na praia de Capão da
Canoa e participaram 8 pacientes, acompanhados
de seus familiares.
O tradicional Natal da Coragem contou com a
participação de mais de 400 pessoas, entre pacientes e familiares. Para essa festa houve um grande
envolvimento da equipe do NAP, desde reuniões de
planejamento, organização de brinquedos e mobilização de voluntários. Esse evento contou com
lanche, almoço, atrações diversas e a tão esperada
chegada do Papai Noel, que trouxe consigo a magia e
fantasia para as crianças.
No ano de 2017 recebemos um convite especial,
que nos deixou honrados, foi a participação no longa
metragem “O Avental Rosa”, produzido pelo diretor
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Jayme Monjardim que tem a estreia prevista
para o primeiro semestre de 2018. O set de gravação foi na estrutura desativada do hospital Parque
Belém, onde 9 pacientes tiveram a oportunidade de
contracenar ao lado de atrizes como Nicette Bruno,
Cyria Coentro, entre outros. O ﬁlme retrata a história
de uma mulher solitária, que trabalha como voluntária em hospitais, para confortar pessoas que estão
em tratamento, reforçando a mensagem de humanidade e de amor ao próximo.

Reiki
O Reiki tem como objetivo restabelecer o equilíbrio energético vital e, assim, restaurar o estado de
equilíbrio natural de quem o recebe, seja ele emocional, físico ou espiritual; podendo auxiliar no tratamento de doenças e promover saúde. Essa prática
iniciou-se há dois anos, como terapia alternativa no
NAP e idealizada por duas voluntárias. Maior parte
do público atendido são os cuidadores e, no ano de
2017, foram realizados 126 atendimentos.
Núcleo Autoestima
Com o intuito de restituir a segurança, conﬁança e
consequente a autoestima, um núcleo de voluntários
atua no ICI e nos hospitais parceiros, proporcionando atividades de embelezamento, palestras e
atrações para adolescentes e seus cuidadores. Esse
núcleo realizou ao longo do ano, ações com 82
pessoas beneﬁciadas.

Festividades
Foi proporcionado, através do núcleo festividades, 27 momentos festivos envolvendo datas
comemorativas nos espaços de recreação. Todos
esses momentos, além de modiﬁcar a rotina dos
pacientes, contribui signiﬁcativamente na aquisição
de recursos internos para o enfrentamento das
implicações inerentes ao tratamento.

Recreação
Existem diversas atividades que visam aliviar o
estresse causado pelo contexto do tratamento.
Dentre essas, as atividades lúdicas são ferramentas
de suma importância, pois além de se tratar de um
ato terapêutico, permite a melhora signiﬁcativa da
qualidade de vida do paciente, possibilitando assim o
paciente imaginar, criar, comunicar; tudo isso
através do ato de brincar. O núcleo da recreação
desenvolveu as atividades recreativas na sede do
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Núcleo de Atenção ao Paciente
ICI, GHC, PUC, HCPA e Casa de Apoio, totalizando
2.646 atendimentos, em 460 pacientes.

Durante o ano de 2017, a copa preparou e serviu
3.971 lanches para os pacientes e familiares.

Núcleo Acompanhar

Oﬁcinas
Com o objetivo de fortalecer vínculos, promover
saúde emocional e também gerar renda, o núcleo
Arte e Vida realizou ao longo do ano 36 oﬁcinas
variadas, beneﬁciando 324 cuidadores.

Esse núcleo atua no HCPA e tem como meta,
para o ano de 2018, sua ampliação para o GHC e
PUC. Os voluntários prestam atendimento ao
paciente e seu familiar, sempre que solicitado
através do Serviço Social dos hospitais. São responsáveis por acompanhar o familiar em demandas
dentro e fora do hospital, além de permanecer com
o paciente, casa haja necessidade da saída do
cuidador. No segundo semestre do ano de 2017, o
núcleo realizou 161 atendimentos.

Projetos
Diagnóstico Precoce

Copa
O núcleo da copa atua no preparo dos lanches, na
organização e higienização do espaço e controle do
estoque. Além disso, proporciona momentos de
troca e apoio no espaço da copa, reforçando o
vínculo e aproximando paciente, família e equipe.
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Durante o ano de 2017, o projeto Diagnóstico
Precoce, em parceria com o Instituto Ronald
McDonald's, ocorreu na cidade de Canoas. O
projeto habilitou 7 turmas, totalizando 216 proﬁssionais capacitados para a missão de diagnosticar
precocemente o câncer infantojuvenil e, assim,
ajudar a elevar os índices de cura da doença. No
segundo semestre de 2017, iniciou-se a capacitação
das turmas do município de Sapucaia do Sul e,
conforme está previsto no edital 2017/2018, o
projeto contempla também o município de Esteio.
Assim, está previsto capacitar ao todo 377 proﬁssio-
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nais da Estratégia de Saúde da Família.
Alguns proﬁssionais do NAP, como médicos,
psicólogos, nutricionista, pedagogo, assistente social,
entre outros, participaram desse programa como
equipe docente, ministrando aulas e trocando
experiências, além dos coordenadores técnico e
cientíﬁco, que realizam a gestão do projeto.
Desde seu início em 2013, o Projeto já capacitou
878 proﬁssionais. O ICI contribui muito no sentido de
levar a informação às equipes, além de auxiliar nas
demandas do ﬂuxo de encaminhamento para a
rede, fator que poderá ser decisivo para diagnosticar precocemente a doença e salvar vidas.

Coragem para Reﬂetir
A área da Psicologia desenvolveu, durante o ano
de 2017, o Projeto Coragem para Reﬂetir, que vem
sendo realizado desde o ano de 2016 e visa proporcionar um espaço de escuta e compartilhamento
das experiências vividas pelos voluntários da instituição. A experiência tem se mostrado bastante
efetiva, à medida em que são discutidos assuntos
que mobilizam toda a equipe em termos de manejo
e postura. Nesse ano, foram realizados 5 encontros,
totalizando 115 participantes.
Pet Terapia
O Projeto Pet Terapia, em parceria com a empresa Hercosul, levou alegria às crianças do ICI e dos
hospitais parceiros nas 31 ações realizadas nos
espaços de recreação. Contando com a companhia
do cachorro Buzz, pacientes, familiares e a equipe da
saúde aproveitaram momentos de descontração e
diversão.

Projeto Diagnóstico Precoce
640
Inscrito

351

Capacitados

341

328
269

208

185
148

Edital Porto
Alegre 2013

Edital Serra
Gaúcha 2014

Edital Canoas I
2015

Edital Canoas II
2016/2017
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Núcleo de Atenção ao Paciente
Coragem para Sorrir
O Projeto Coragem para Sorrir do PRONON
(Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica,
do Ministério da Saúde), tem por objetivo a capacitação de cirurgiões dentistas e equipe de multiproﬁssionais que atuam no atendimento aos pacientes
oncológicos pediátricos. Durante 2017, foram
realizadas 16 capacitações e um encontro de
fechamento anual realizado na sede do ICI em
novembro de 2017. As capacitações foram realizadas nos Centros Oncológicos parceiros da instituição, HCPA, GHC, PUC, na cidade de Porto Alegre;
HGCS, em Caxias do Sul; HUSM, em Santa Maria; e
HSVP, em Passo Fundo.
A meta prevista para o primeiro ano do projeto
Coragem para Sorrir era de 210 proﬁssionais. Neste
ano de 2017, superamos a meta proposta, alcançando o número de 227 proﬁssionais capacitados.
Faz parte do projeto a visita às crianças que
estão internadas nos hospitais parceiros durante a
realização das capacitações. Essas visitas foram
realizadas por cirurgiões-dentistas, voluntários do
ICI, que orientavam as famílias sobre questões de
higiene oral e cuidados necessários, além de distribuir kits de higiene oral. Ao longo de 2017, foram
visitadas 90 crianças internadas e seus respectivos
pais ou cuidadores.
O projeto Coragem para Sorrir foi apresentado
na Faculdade de Odontologia da UFRGS e foi aceito
como projeto de dissertação de mestrado de
Guilherme Schwartzmann, dentista voluntário do ICI.
Com o título “Capacitação de cirurgiões dentistas e
da equipe multidisciplinar na atenção Odontológicas
de Pacientes Oncológicos Pediátricos”, tem a
orientação da Dra. Manuela Martins.
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Projeto / Pesquisa / Publicações
Psicologia
A Psicologia segue mobilizada para que alguns
estagiários possam colaborar com a pesquisa da
professora Elisa Kern, da Unisinos, com o título:
Qualidade de vida, saúde mental e percepção da
doença de sobreviventes de câncer infantil e seus
progenitores. Os estagiários da área participam da
coleta de dados, realizada na sede do ICI e no HCPA.
Odontologia
A área da odontologia, em parceria com a
Faculdade de Odontologia de Bauru/SP do projeto
de mestrado de uma aluna, intitulado "A Importância
da Calibragem para Avaliação Radiográﬁca de
Anomalias Dentárias de Pacientes com Câncer",
sendo aceito para publicação na revista de Iniciação
Cientíﬁca CESUMAR.
Neste trabalho, as radiograﬁas panorâmicas
usadas para a pesquisa são dos pacientes assistidos pelo ICI (grupo de estudo). O objetivo deste
estudo é avaliar, através da análise de radiograﬁas
panorâmicas, as alterações dentárias e ósseas,
submetidos a tratamento antineoplásico na infância
e compará-las com radiograﬁas panorâmicas de
indivíduos saudáveis (grupo controle).
O trabalho da equipe da FOUSP consiste em
parear as radiograﬁas do grupo controle por idade e
sexo com o grupo de estudo, avaliar as anomalias
dentárias: hipoplasiantes, hiperplasiantes e heterotopicas, avaliar as anomalias da raiz, a idade dentária e anomalias das estruturas ósseas, através de
medidas morfométricas.
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Revista de Iniciação Cientíﬁca CESUMAR - jul/dez. 2017,
v. 19, n. 2, p. 171-177
"A Importância da Calibragem Para Avaliação
Radiográﬁca de Anomalias Dentárias de Pacientes
Com Câncer”, autores: Reyna Aguilar Quispe; Ana
Carolina Cunha Rodrigues; Ana Lúcia Alvares
Capelozza; Cássia Maria Fisher Rubira; Ana Maria
Greff Buaes; Paulo Sérgio da Silva Santos.
DOI:http:// dx. doi.org/10.17765/1 51 81243.2017v19n2p171-177

Participação em Congresso
No mês de outubro de 2017, colaboradores e
voluntários participaram do XX CONVOCC, congresso realizado pela Confederação Nacional das
Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao
Adolescente com Câncer.
Novembro do mesmo ano, o Núcleo da
Odontologia organizou na sede da instituição o
encontro de fechamento anual das atividades do
projeto, com o evento intitulado “Seminário de
Odontologia Oncológica”. Esse evento contou com a
presença de palestrantes com experiência na área
oncológica, como o Dr. Paulo Sergio Santos, da
Faculdade de Odontologia de Bauru/USP, Dra. Maria
Antônia Zancanaro, da Faculdade de Odontologia
da PUCRS, Dra. Thais Brandão, do Instituto do
Câncer do Estado de São Paulo, Dra. Manuela
Martins, da Faculdade de Odontologia da UFRGS e
Dra. Marina Curra, docente da Faculdade de
Odontologia da Universidade de Caxias do Sul. Esse
encontro teve como objetivo aprimorar conheci-

mentos e troca de experiências de suas práticas
clínicas.
NA XII Jornada Odontológica da Fronteira Oeste
em Uruguaiana, realizada dos dias 26 à 28 de
outubro de 2017, a dentista voluntária Cleonice
Guidolin apresentou um trabalho da Odontologia do
ICI intitulado “Ações articuladas para gestão do
cuidado integral: possibilidades da atenção clínicoodontológica”. Este trabalho recebeu o 2º lugar no
concurso de trabalhos de casos clínicos realizado
nesse evento. Esse mesmo trabalho também foi
apresentado na 16ª Jornada Odontológica Sul RioGrandense, evento organizado pela ABORGS, que
ocorreu na cidade de Gramado no mês de agosto de
2017.

Programa de Capacitação de
Equipe
O NAP possui um programa de capacitação e
treinamento para estagiários, voluntários iniciantes
e atuantes. Durante o ano, a área realizou quatro
treinamentos/capacitações que envolveram 151
pessoas.
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Unidade de Pesauisas

Conhecer

para

Transformar

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) investe em
pesquisas cientíﬁcas com o objetivo de aumentar as
chances de cura dos pacientes com câncer infantojuvenil. A descoberta de novos tratamentos e alvos
terapêuticos é o foco das pesquisas realizadas pela
instituição. Desde sua concepção, o ICI mantém uma
equipe de pesquisa atuando e desenvolvendo
estudos cientíﬁcos em parceria com o hospitais e
organizações nacionais e internacionais.
O INCA estima mais de 12.000 casos de câncer
infantojuvenil no Brasil para 2018 e, embora a
principal causa de morte por doença em crianças e
adolescentes no Brasil esteja relacionado à doença,
os recursos ﬁnanceiros para pesquisa em oncologia
pediátrica são reduzidos. Isto ocorre pela falta de
ﬁnanciamento governamental e de investimento
privado em uma enfermidade de baixa prevalência
quando comparada à população de adultos. Por
estas razões, faz-se necessária a busca de alternativas de recursos para oferecer o benefício do
conhecimento cientíﬁco também para pacientes
desta faixa etária. O ICI acredita ser papel da
instituição preencher esta lacuna, de modo a
permitir que novos avanços na cura do câncer
pediátrico possam ser alcançados.
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A Equipe de Pesquisa do ICI é composta por
proﬁssionais que executam atividades em tempo
integral ou parcial, remunerada ou voluntária. A
equipe é composta de proﬁssionais de diversas
áreas, incluindo médicos, enfermeiros, biólogos,
biomédicos, bolsistas, alunos de graduação e pósgraduação e consultores técnicos em bioestatística
e tecnologia da informação.
Alejandro Arancibia
Coordenador Médico da Assistência ICI
André T. Brunetto
Coordenador Médico de Pesquisa ICI
Caroline B. de Farias
Coordenadora de Pesquisa Celular e Molecular
Julie Francine Cerutti Santos
Coordenadora de Pesquisa Clínica
Fabíula Fagundes
Auxiliar de Pesquisa Clínica
Marialva Sinigaglia
Coordenadora do Projeto de Bioinformática
Prof. Lauro José Gregianin
Pesquisador Colaborador
Prof. Rafael Roesler
Pesquisador Colaborador
Dr. Ricardo Becker
Pesquisador Colaborador
Dr. Bruno Antunes
Pesquisador Colaborador
Yuri Castro
Consultor Técnico Analista TI
Luciano Guimarães
Consultor Técnico em Estatística
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A Unidade de Pesquisa do ICI é estruturada em
três núcleos distintos, porém integrada de forma
que as ações são planejadas estrategicamente com
objetivos em comum. Projetos executados no
laboratório na pesquisa celular e molecular são
levados para os estudos clínicos (pesquisa translacional) e depois podem ser usados pela comunidade
médica. Da mesma forma, estudos epidemiológicos
podem trazer perguntas importantes que serão
respondidas dentro dos outros núcleos. Esta
engrenagem coordenada possibilita que novas
descobertas progridam com maior velocidade.

Pesquisa
Epidemiológica

Pesquisa
Clínica

Pesquisa
Celular e
Molecular

Pesquisa Epidemiológica
A Pesquisa Epidemiológica coleta dados a partir
da identiﬁcação de possíveis ações multidisciplinares
para melhorar o tratamento e o acompanhamento
das crianças e adolescentes com câncer, baseado
principalmente na endemicidade e fatores de risco
associados à doença. Há vários anos, o ICI passou a
investir nesta área da pesquisa com o objetivo de
adquirir mais conhecimento sobre a população
atendida. A epidemiologia permite ainda a avaliação

da eﬁcácia das intervenções realizadas no âmbito
da saúde pública.
Objetivos especíﬁcos:
* Gerar informações biopsicossociais do
paciente para desenvolver ações de melhoria da
qualidade de vida;
* Quantiﬁcar a incidência e sobrevida das
diferentes patologias e desenhar estratégias de
controle do câncer infantojuvenil a partir do
diagnóstico das suas causas;
* Aprimorar o registro de câncer,que na
maioria das vezes é considerado um problema
em países em desenvolvimento, pois há subnotiﬁcação dos casos.
Sabe-se que no Brasil não existem dados epidemiológicos reais com respeito ao número de pacientes com câncer infantojuvenil com abrangência
estadual e/ou nacional, como também não é
conhecida a sobrevida global destes pacientes.
Existem dados dos registros de câncer hospitalar
(RCH) ou registros de câncer de base populacional
(RCBP) e estimativas baseadas em cálculos epidemiológicos são realizadas. É importante conhecer
onde estes pacientes são tratados e o resultado
deste tratamento para poder propor políticas de
saúde orientadas às necessidades destes pacientes.

Pesquisa Clínica
É por meio da Pesquisa Clínica que pesquisadores estudam o impacto de novos fármacos e/ou
esquemas terapêuticos, radioterápicos e cirúrgicos
oferecidos aos pacientes com câncer. Conduzir
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Unidade de Pesauisas
estudos clínicos em oncologia pediátrica envolve
assegurar padrões de assistência médica e ética
estabelecidos pelas recomendações nacionais e
internacionais, oportunizar aos pacientes acesso a
terapias, preservando a integridade, a conﬁdencialidade e os direitos dos participantes da pesquisa.
Essas pesquisas podem ser patrocinadas por
companhias farmacêuticas, empresas que desenvolvem equipamentos médicos ou órgãos públicos.
O ICI apoia a condução de estudos de Grupos
Cooperativos onde as pesquisas são realizadas por
iniciativa voluntária de grupos médicos em diferentes centros de tratamento especializados em todo o
território brasileiro e alguns internacionais que
tratam de crianças com câncer.
Objetivos especíﬁcos:
* Identiﬁcar novas oportunidades de tratamento ou esquemas terapêuticos;
* Estimular a divulgação de resultados de
estudos em andamento;
* Melhorar o processo de condução dos
estudos clínicos de grupos cooperativos;
* Coordenar o protocolo de tratamento do
Linfoma Hodgkin em crianças e adolescentes
junto à Sociedade Brasileira de Oncologia
Pediátrica (SOBOPE);
* Coordenar o protocolo de tratamento de
Sarcoma de Ewing em crianças e adolescentes
junto à SOBOPE.
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Protocolo Latino Americano de
Sarcoma de Ewing
O sarcoma de Ewing é um tumor pediátrico
altamente agressivo que afeta ossos e, com menor
frequência, tecidos moles. Esse tipo de câncer
representa a segunda neoplasia óssea mais frequente em crianças e adolescentes. Em colaboração
com grupos nacionais e internacionais, os pesquisadores do ICI desenvolveram, ao longo dos últimos 15
anos, protocolos clínicos de tratamento (EWING I & II)
para pacientes com sarcoma de Ewing com a
ﬁnalidade de padronizar o tratamento no país,
buscando diminuir a mortalidade da doença.
Através de uma plataforma eletrônica desenvolvida pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI) do
ICI e de um programa de auditoria de dados de cada
centro participante, foi possível obter informações a
respeito da evolução clínica e epidemiológica da
doença. Estes estudos têm examinado o papel de
regimes de tratamento adaptados, levando em
consideração a realidade na América do Sul.
Para este estudo, mantivemos a colaboração de
diversas instituições nacionais (19) e internacionais
(14) que tratam crianças e adolescentes com câncer.
Em 2017, tivemos a inclusão de mais três centros ao
time. O protocolo de Ewing Sul-Americano encerrou
o ano de 2017 com 392 participantes incluídos no
estudo ao longo de 5 anos (2011 – 2016), sendo as
características conforme a tabela abaixo. O estudo
será conduzido até seu objetivo de incluir 500
pacientes com provável encerramento em 2019.
Importantes resultados já foram apresentados em
congressos nacionais e internacionais. O grupo de
pesquisadores responsáveis pela condução médica
já está preparando o novo protocolo EWING III.
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Tabela das características dos pacientes do Protocolo
Ewing
Variáveis
Argentina
Brasil
Chile
País
Uruguai
Total
Masculino
Sexo
Feminino
Localizado
Estadiamento
Metástase
Não pélvico
Tumor Primário
Pélvico

N
68
243
61
20
392
241
151
231
161
300
92

%
17,3%
62,0%
15,6%
5,1%
100,0%
61,5%
38,5%
58,9%
41,1%
76,5%
23,5%

Na última edição da revista internacional BMC
Cancer foram publicados os resultados cirúrgicos
dos pacientes que participaram do protocolo Latino
Americano Ewing 1. O estudo anterior avaliou adição
de carboplatina aos agentes convencionais como
forma de aumento da intensidade de dose. O artigo
tem como primeiro autor o Dr. Ricardo Becker,
cirurgião ortopedista em colaboração com diversos
coautores que participaram do estudo I. O artigo
pode ser acessado no endereço:
https://doi.org/10.1186/s12885-017-3391-5.

Protocolo de Tratamento do Linfoma
Hodgkin em Crianças e Adolescentes
O Linfoma Hodgkin (LH) é uma forma de câncer
que se origina nos linfonodos (gânglios) do sistema
linfático, um conjunto composto por órgãos, tecidos
que produzem células responsáveis pela imunidade
e vasos que conduzem estas células através do
corpo. O LH ocorre principalmente em crianças,
adolescentes e adultos jovens. É o tumor mais
frequente entre adolescentes de 15 a 19 anos de

idade. O ICI é o centro coordenador do protocolo que
tem como investigador principal o Dr. Alejandro
Arancibia.
Este protocolo é uma parceria com a Asociacion
de Hemato-Oncologia Pediatrica de Centro America
(AHOPCA), Grupo Argentino de Tratamiento de la
Leucemia Aguda (GATLA) e St Jude Children's
Hospital. Atualmente, os centros participantes dos
protocolos LHBRA2015, AHOPCA e GATLA integram
o “C onsorcio L atinoamericano de OncoHematologia Pediatrica”.
Os resultados preliminares do protocolo
LHBRA2015 foram apresentados em duas oportunidades em 2017, em maio no “3rd International
Symposium on Childhood, Adolescent, and Young
Adult Hodgkin Lymphoma (ISCAYAHL)” realizado na
cidade de Washington DC, USA,e em novembro no
“Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia
e Terapia Celular - HEMO 2017”.
Atualmente, temos 31 instituições registradas no
protocolo LHBRA2015. Catorze destas instituições
têm dados de pacientes para serem apresentados.
As características dos 132 pacientes estão detalhadas na tabela 1. Entre as principais diferenças
encontradas entre os pacientes da AHOPCA e do
Brasil, está o fato dos pacientes da América Central
serem mais jovens que os brasileiros, sendo que
estes últimos seguem o padrão mundial. Também os
pacientes da América Central apresentam quatro
vezes mais o diagnóstico de LH Clássico rico em
linfócitos.
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Tabela 1. Características dos pacientes do protocolo
LHBRA2015
Variáveis
Sexo

Tipo
Feminino
Masculino
<= 10 anos
10 – 14 anos
>= 14anos
Esclerose nodular
Esclerose mista
LHPLN
Não informado
Rico em linfócitos
Depleção linfocitaria

Idade

Subtipos

Monitorias Clínicas
Monitorias clínicas são visitas aos centros de
pesquisa sem que realizam a pesquisa. Seu objetivo
é avaliar e conferir os dados clínicos coletados dos
participantes da pesquisa. Já nas visitas técnicas,
são conhecidas a estrutura física do hospital, equipe
e questões sobre a execução do estudo em cada
hospital que tem interesse em participar da pesquisa. Em 2017, tivemos 36 visitas no total.

N (%)
62 (47)
70 (53)
31 (23,7)
34 (26)
66 (50,4)
81 (61,4)
27 (20,5)
12 (9,1)
5 (3,8)
4 (3)
3 (2,3)

Visitas Técnicas e Monitorias
17

Principais Atividades da Pesquisa
Clínica em 2017
A Pesquisa Clínica dá suporte a sete estudos
cooperativos em hospitais parceiros que atendem
crianças com câncer infantojuvenil. Este suporte
inclui o recebimento do protocolo e submissão ao
comitê de ética, condução de todas as etapas do
estudo e preenchimento de ﬁchas clínicas de
avaliação, suporte à equipe médica, entre outros.
Além disso, a equipe de pesquisa dá suporte a
estudo de casos, estudos retrospectivos e banco de
registros. A coleta, armazenamento e envio de
material biológico é uma etapa importante dentro
de um protocolo clínico. Segue abaixo um gráﬁco de
algumas destas atividades no ano de 2016 e 2017.
Atividades Pesquisa Clínica

1279

2016

886

2017

203
103
9 15
Reuniões
Cientíﬁcas

26

22

58

CapacitaGestão de
ções e
recursos
Treinamentos materiais/
humanos

25

66
5 10

56

95
2

26 28

10 15

Processo
Envio
RandomiSuporte à
Elaboração Preenchime- Busca ativa
Regulatório
zação
equipe
projetos/ nto/Atualiza- pacientes/ Material
CEP/CONEP relatórios/ ção Fichas0 acompanha- Biológico
médica/multi
mento
apresentações Clínicas

10
1º semestre
2º semestre
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6
2016

2017

Treinamentos e atualizações
Em 2017, toda a equipe de pesquisa manteve os
treinamentos relacionados à condução do estudo
clínico, coleta de dados com maior qualidade,
quantidade e eﬁciência através de constantes
encontros online (videoconferência), pessoal e/ou
telefônico. A ﬁnalidade é melhorar a consistência do
banco de dados com a menor falha de informações
possívelinseridos na plataforma Share Point (ferramenta especíﬁca do estudo do Ewing) e também
aumentar a proximidade entre os centros de
pesquisa e suas equipes. Foram desenvolvidos
Boletins Informativos que resumem o andamento do
estudo Ewing Sul-Americano. A Plataforma Share
Point (ﬁgura a seguir) se mantém em constante
atualização para melhor atender aos nossos
usuários de forma mais clara, dinâmica, informativa
e precisa.
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Outros projetos desenvolvidos na Pesquisa Clínica
* Projeto de Capacitação e Treinamento de Coleta e Acompanhamento de Dados Clínicos (Projeto com incentivos ﬁscais “PRONON – Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica)”
* Estudo da relação entre polimorﬁsmos de genes relacionados ao metabolismo e transporte de antineoplásicos com a severidade de mucosite bucal e evolução clínica de pacientes pediátricos. (Projeto com incentivos ﬁscais
“PRONON – Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica)”
Finalidade: Pós-Doutorado
* Avaliação da Qualidade dos dados clínicos de dois protocolos cooperativos de tratamento a pacientes portadores de tumores da Família Ewing
Finalidade: Mestrado
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Pesquisa Celular e
Molecular

Objetivos especíﬁcos:

O Núcleo de Pesquisa Celular e Molecular do ICI
tem como missão buscar o melhor entendimento da
biologia tumoral do câncer infantojuvenil com o
intuito de identiﬁcar novas estratégias para o
tratamento e impactar na sobrevida. Além dos
laboratórios experimentais de biologia celular e
molecular, contamos com a área de bioinformática
que utiliza métodos matemáticos, estatísticos e
computacionais para o processamento e análise de
dados biológicos. A bioinformática busca o desenvolvimento de ferramentas e análises de dados que
forneçam novos alvos terapêuticos, bem como a
compreensão dos processos envolvidos no desenvolvimento, evolução e resistência dos tumores
infantojuvenis. O grupo é composto por uma rede de
diversos proﬁssionais que tem ampla experiência em
pesquisa na área de oncologia. O novo Centro
Integrado de Apoio do ICI conta com laboratório
próprio de pesquisa, o Centro de Pesquisas Rafael
Koff Acordi.
Coordenador
Bioinformatas

Cirurgiões
pediátricos

Pesquisadores

PESQUISA
CELULAR E
MOLECULAR

Oncologistas
pediátricos

Patologistas
Alunos de
graduação e
pós-graduação
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Consultores

* Estimular a pesquisa biológica na área de
câncer pediátrico buscando o entendimento da
biologia tumoral e a identiﬁcação de novas
oportunidades de tratamento;
* Avaliar através de ensaios pré-clínicos os
efeitos de novas terapias experimentais e/ou
biomarcadores em tumores pediátricos, com
foco em pesquisa translacional, ou seja, nos
resultados que tenham aplicação na prática
clínica;
* Estimular a produção e divulgação de
resultados na forma de artigos cientíﬁcos,
contribuindo para o desenvolvimento de novas
terapias e/ou biomarcadores em câncer infantojuvenil;
* Formar recursos humanos de alto nível
(graduação, mestrado e doutorado) especializados na pesquisa em câncer infantojuvenil;
* Promover o intercâmbio cientíﬁco e acadêmico entre diferentes pesquisadores e instituições,
estimulando a formação de redes de pesquisa
em oncopediatria;
* Integrar ferramentas de bioinformática a
pesquisa translacional, buscando o melhor
entendimento da biologia dos tumores infantojuvenis, possibilitando assim o surgimento de novas
estratégias terapêuticas e o aumento dos índices
de cura.
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Formação de Recursos Humanos

Tabela Formação de Recursos Humanos em Oncologia
Pediátrica no triênio

As atividades de pesquisa têm contribuído para a
formação de pesquisadores especializados em
oncologia experimental e câncer pediátrico em nível
de graduação, mestrado, doutorado e pósdoutorado. Abaixo, informações detalhadas sobre
as dissertações e teses desenvolvidas ao longo de
2017 com o apoio do ICI, além de um gráﬁco demonstrando a formação de recursos humanos em
Oncologia Pediátrica no último triênio. Segue abaixo
uma tabela de alunos de graduação e pósgraduação vinculados ao ICI.

Tabela Teses de Pós-Graduação Nível Mestrado ou Doutorado
NÍVEL
Tese de doutorado
concluída

Teses de doutorado em
andamento

TESE

ALUNO
Bárbara Kunzler Souza

Proteínas modiﬁcadoras da cromatina em tumores sólidos pediátricos: inﬂuência sobre o crescimento,
diferenciação celulare atividade oncogênica

Mariane Jager

Interações funcionais entre a Sinalização por Neuropeptídeos e Mecanismos Epigenéticos em Células de
Câncer Cerebral

Kelly de Vargas Pinheiro

BDNF/TrkB em glioma: interações funcionais com EGFR

Alexandre Perla

Avaliação de Fingolimod como antineoplásico no tratamento de meduloblastoma

Amanda Cristina Godot Thomaz

BDNF/TrkB em meduloblastoma: caracterização funcional em células tronco tumorais e proposta de alvo
terapêutico

Alejandro Maurício Arancibia

Mapeamento do tratamento do câncer infantojuvenil no RS

Rafael Pereira dos Santos

Avaliação da origem celular de Sarcoma de Ewing

André Tesainer Brunetto

Sinalização por neurotroﬁnas em câncer de próstata: interações funcionais com EGFR e vias de dano e
reparo celular, papel em células-tronco tumorais e proposta de novas estratégias terapêuticas
experimentais

Sophia Andreola
Juliana Kern de Moraes
Leonardo Horbach
Dissertações de mestrado
Rebeca Ferreira Marques
concluídas
Danielly Brufato Olguins

Análise da inﬂuência de neurotroﬁnas em células iniciadoras de leucemias pediátricas
Estudo in vitro do efeito do inibidor seletivo de TrkB (ANA-12) na população de células-tronco tumorais de
carcinoma espinocelular de boca
Avaliação de alvos moleculares envolvidos na resistência tumoral de Sarcoma de Ewing
Avaliação dos níveis de NGF em leucemias agudas pediátricas
Avaliação imunohistoquímica de p16 e GRPR em biópsias de pacientes com câncer de cabeça e pescoço e
câncer de esôfago

Camila Alves da Silva

Caracterização in vitro de resistência tumoral a fármacos antineoplásicos

Matheus Loureiro

Avaliação da Expressão de Toll-like Receptors nas Leucemias Pediátricas

Dissertações de mestrado Maria Eduarda Battistella
em andamento
Lívia Fratini Dutra
Julie Cerutti

Unraveling pediatric câncer biology: neural differentiation of Ewing’s Sarcoma cell lines
Investigação do efeito do ﬁngolimof sobre ZEB1 e modulação de microRNAs em linhagens celulares de
meduloblastoma humano
Avaliação da qualidade dos dados clínicos de dois protocolos cooperativos de tratamento a pacientes
portadores de tumores da família Ewing
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Publicações Cientíﬁcas

Projeto de Bioinformática

A divulgação de resultados tem como objetivo
informar a comunidade sobre os resultados obtidos
ao longo de um projeto, propiciando o desenvolvimento técnico cientíﬁco e uma possível aplicação
destes resultados no futuro. Os estudos pré-clínicos
apoiados pelo ICI têm gerado publicações em
periódicos internacionais com nível de excelência.
Além dos artigos cientíﬁcos, os resultados também
foram divulgados em congressos especializados.

Nos últimos anos, presenciamos um aumento na
geração de dados principalmente na área biomédica. Estima-se que em 2018 o sequenciamento de
genomas de pacientes provavelmente produzirá um
quintilhão de bytes de dados anualmente, sendo
grande parte destes dados gerados de pacientes
com câncer. A tendência é que esse aumento
continue gerando uma inﬁnidade de dados disponíveis em banco de dados públicos. Dentro deste
contexto, o ICI investiu na implementação de uma
nova área de bioinformática dentro do centro de
pesquisa Rafael Koff Acordi. Em dezembro de 2017,
foi delineado um projeto multidisciplinar integrando a
pesquisa clínica, molecular e bioinformática. O
projeto visa alavancar esforços colaborativos para
compreender melhor o tumor na população brasileira utilizando sequenciamento em larga escala das
amostras de sarcoma Ewing e aliando algoritmos
complexos de bioinformática com dados epidemiológicos com intuito de alcançar índices de cura
maiores para a nossa população.

Colaboração com Grupos
de Pesquisa
O “Comitê Cientíﬁco de Estudos em Biológicos em
Sarcoma de Ewing” é um grupo colaborativo com o
objetivo de criar uma rede integrada em pesquisa
para avaliação e desenvolvimento de projetos
multicêntricos em material biológico de Sarcoma de
Ewing. No ano de 2017, foi iniciado o primeiro estudo
do Comitê intitulado “Desvendando a Biologia do
Câncer Infantil: Identidade Celular do Sarcoma de
Ewing e Estratégias Terapêuticas”. Segue a lista de
instituições e hospitais parceiros do ICI que participam do Protocolo de Ewing e do Comitê em Estudos
Biológicos*.
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Hospital de Pediatria SAMIC Profº Dr Juan
Garrahan*
Hospital de Câncer de Barretos*
Instituto Nacional de Câncer*
Instituto de Oncologia Pediátrica*
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA*
PINDA - Ezequiel González Cortés
CHL Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna*
Centro Hospitalario Pereira Rosse
lPINDA - Carlos Van Buren
Centro Hemato-Oncológico Pediátrico
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez
GRENDACC- Grupo em Defesa da Criança com
Câncer
Hospital Universitário Oswaldo Cruz
PINDA - San Juan de Dios
Hospital Amaral Carvalho
PINDA - Sótero del Río
PINDA - San Borja Arriarán
PINDA - Hernán Henríquez
PINDA - Regional de Valdivia
PINDA - Roberto del Río
Hospital de Niños Sor María Ludovica
Hospital Pequeno Príncipe*
Associação Piauiense de Combate ao Câncer Hospital São Marcos
Associação Hospitalar Beneﬁcente São Vicente de
Paulo
Hospital da Criança Conceição
Fundação Antonio Prudente - Hospital A C
Camargo*
Hospital da Criança Santo Antonio
Hospital das Clínicas de São Paulo – ITACI
Hospital São Lucas da PUC-RS
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Casa de Saúde Santa Marcelina*
Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia
Hospital Infantil Joana de Gusmão

Além do trabalho desenvolvido no Comitê, o
Núcleo de Pesquisa Celular e Molecular possui
colaborações com outros grupos de pesquisa,
universidades e laboratórios. A integração entre
grupos de pesquisas é de suma importância para o
contínuo crescimento e aprimoramento da produção técnico-cientíﬁca, permitindo a troca de
conhecimentos e o aperfeiçoamento de pessoal e
de metodologias.
Segue alguns grupos parceiros nacionais e
internacionais que possuem projetos e intercâmbio
de alunos com o ICI:Departamento de Bioquímica,
Medicina Genomica, Laboratório de Sinalização
Celular, Laboratório de Imunogenética, Núcleo de
Bioinformáticae Laboratório de Física(UFRGS);
Laboratório de Genética Humana e Molecular
(PUCRS); Laboratório BIOME (UFRN); Laboratório
de Genética e Biologia Molecular (UFSC); Laboratório
de Física (UNESP); Laboratório de Ciência da
Computação (UFPEL); National Institute of Health,
Bethesda, EUA; University of Toronto, Canada; The
London School of Medicine and Dentistry, Queen
Mary University of London, UK; University of Central
Lacashire, UK.

Congressos, eventos e
apresentações
Março de 2017
Encontro Anual do Grupo Europeu de Sarcoma de Ewing
Loca: Munster/Alemanha.
Data: 25 a 27 de março de 2017

O Dr. Lauro Gregianin, representando a Equipe de
pesquisa do ICI, participou do encontro anual do
grupo Europeu de tratamento de pacientes com
Sarcoma de Ewing denominado "Ewing Spring
Meeting 2017". Foram apresentadas no encontro
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proposições para o novo protocolo deste consórcio
europeu. A experiência Latino-americana no uso da
droga carboplatina (EWING 1),assim como da
terapia metronômica (EWING 2), foi apresentada
aos participantes do evento.
Maio de 2017
Workshop de bioinformática interdisciplinar em Sarcoma
de Ewing
Loca: Porto Alegre
Data: 19 e 20 de junho de 2017

Durante o encontro realizado no ICI, os pesquisadores desenharam projetos de Bioinformática inovadores com intuito de construir uma rede integrada
do Sarcoma de Ewing, aliando ferramentas de
Biologia de Sistemas e Inteligência Artiﬁcial. Os
palestrantes do encontro foram: Dra. Marialva
Sinigaglia e Dr André Brunetto (ICI), Dr. Ricardo
Matsumura Araujo (Ciência da Computação –
UFPEL), Msc. Gisele Simas (Ciência da Computação –
UFPEL), Dr. Ney Lemke (Física - UNESP) e Dra. Rita
de Almeida (Física – UFRGS).
Junho de 2017
3° encontro do “Consorcio Latino-americano de
Enfermedades Hemato-Oncológicas Pediátricas”
Loca: Porto Alegre
Data: 30 de junho de 2017

Realizou-se na cidade de Porto Alegre, o 3° encontro
do “Consorcio Latino-americano de Enfermedades
Hemato-Oncológicas Pediátricas”, que tinha como
principal objetivo a discussão do protocolo CLEHOPcHL 1, futuro protocolo latino-americano para LH. O
encontro foi realizado com o apoio do ICI e contou
com a participação de representantes de 6 países
da América Latina e quatro experts em linfoma
Hodgkin dos Estados Unidos, Itália e Alemanha.
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Setembro de 2017
Capacitação e Treinamento para Utilização de Pacotes
em R para Análise Transcricional
Loca: Porto Alegre
Data: 25 a 29 e 20 de setembro de 2017

O ICI promoveu o curso “Capacitação e Treinamento
para Utilização de Pacotes em R para Análise
Transcricional”, ministrado pelo Dr. Rodrigo J. S.
Dalmolin e pelo Mestrando Marcel Dantas (UFRN).
Este curso teve como objetivo capacitar os pesquisadores na utilização de novas ferramentas de
análises de dados de expressão de amostras
tumorais.

Outubro de 2017
Evento de “Capacitação e Treinamento em Coleta e
Acompanhamento de Dados em Estudos Clínicos"
Local: Gramado, Brasil.
Data: 11 de outubro de 2017

No dia 11 de outubro, foi realizado em Gramado o
evento “Capacitação e Treinamento em Coleta e
Acompanhamento de Dados em Estudos Clínicos”,
que contou com participantes de centros do Brasil.
Durante o encontro, foram apresentadas atualizações referentes ao Protocolo (resultados mais
recentes da terapia metronômica, resultados
preliminares dos dados cirúrgicos e patológicos do
protocolo, proposta de estudo translacional pelo
Comitê Cientíﬁco de Material Biológico), bem como
uma mesa redonda onde os participantes apresentaram a "Experiência dos centros na condução da
pesquisa em grupos cooperativos".
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Novembro de 2017
Children Cancer Institute Workshop Frontiers in Pediatric
Neuro-Oncology
Loca: Porto Alegre, Brasil.
Data: 10 de novembro de 2017

O ICI organizou um workshop sobre neuro-oncologia
pediátrica com os principais líderes mundiais e
recebeu os pesquisadores Dr Michael D. Taylor, Dr
Ute Bartels, Dr. Carolina Nor e Dr. Vijay Ramaswany
(University of Toronto, Toronto, Canada, Dr Sameer
Agnihotri e Dr Michal Zapotocky (Labatt Brain Tumor
Research Centre, Hospital for Sick Children, Toronto,
Canada),Marc Remke (Heinrich Heine University,
University Hospital Düsseldorf, and German Cancer
Research Center (DKTK), Düsseldorf, Germany.
Novembro de 2017
Apresentação pôster
Data: 18 novembro de 2017
Goiânia, Brasil.

No dia 18 de novembro de 2017, o trabalho “Controle
Local Nos Tumores Da Família Ewing: Resultados do
Primeiro Estudo do Grupo Colaborativo Brasileiro
(Ewing I)” ganhou o prêmio de melhor pôster durante
o “Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia” em Goiânia. Este trabalho cientíﬁco
foi apresentado pelo Dr Ricardo Becker, ortopedista
oncológico do Comitê para Estudos do Tumor de
Ewing do Instituto do Câncer Infantil.
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Unidade de Pesauisas

Dezembro de 2017
15 e 16 de dezembro 2017
Data: XVI Encontro de grupos Cooperativos
São Paulo, Brasil.

A equipe de pesquisa do ICI participou do XVI
Encontro de Grupos Cooperativos em São Paulo
promovido pela SOBOPE. Houve apresentação dos
protocolos cooperativos em Sarcoma de Ewing e
Linfoma de Hodgkin. Houve também assembleia
geral para os associados.
Dezembro de 2017
Apresentação oral
Data: 14 e 15 de Dezembro de 2017
Preston, Inglaterra

Prof. Rafael Roesler foi o Keynote Speaker convidado
do Annual Meeting do Brain Tumour North West
Research Consortium, com apresentação da
Keynote Lecture intitulada "Targeting neurotrophin
signaling in brain tumors". Ele também apresentou
como professor visitante convidado a palestra
intitulada: "Childhood cancer as failure of neural
crest development: Implications for experimental
therapeutics", na School of Pharmacy and
Bi omedical Scienc es, Universit y of C entral
Lancashire, Preston, Inglaterra.
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Fontes de Financiamento
e Infraestrutura
O ICI oferece suporte através de captação de
recursos na comunidade para as atividades de
pesquisa e manutenção da unidade, contudo
diversas outras fontes de fomento também possibilitam a realização e a condução das atividades
cientíﬁcas. Empresas, através do Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) junto ao
Ministério da Saúde, tem sido a principal fonte de
ﬁnanciamento através de leis de incentivo ﬁscal. O
projeto Rafael Accordi, por meio da Fundação
Família Accordi, também merece destaque pelo
apoio ao estudo clínico intitulado “Protocolo SulAmericano de tratamento a pacientes com Tumores
da Família Ewing”. Agências públicas federais e
estaduais através de editais e bolsas de pesquisa
contribuem para projetos especíﬁcos. Além dos
recursos investidos pelo ICI para contínua adequação de área física, aquisição de insumos e a remuneração de funcionários, consultores e bolsistas, as
pesquisas desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa
Celular e Molecular contaram ainda com outras
fontes de ﬁnanciamento que contribuem na
aquisição de bens de consumo e bens permanentes
e concedem bolsas de iniciação cientíﬁca, mestrado,
doutorado e pós-doutorado, conforme segue:
* Ministério da Saúde - Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) - portaria nº
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1.550, de 29 de julho de 2014 - Identiﬁcação de
novos alvos terapêuticos e desenvolvimento de
terapias-alvo para o tratamento de Sarcoma de
Ewing: um estudo molecular e celular – Coordenador:
Caroline Brunetto de Farias. Valor aprovado: R$
1.093.000,00. Valor arrecadado: R$ 805.800,00.
* Ministério da Saúde - Programa Nacional de
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) - portaria nº
1.550, de 29 de julho de 2014 – Desvendando a
Biologia do Câncer Infantil: Identidade Celular do
Sarcoma de Ewing e Estratégias Terapêuticas –
Coordenador: Caroline Brunetto de Farias. Valor
aprovado: R$ 1.495.365,29. Valor total arrecadado.
* Projeto número 06, Programa CAPES/University
of Nottingham, Edital 041/2014-Drug Discovery
Structure-activity relationships and biological
actions of G protein-coupled receptors and their
ligands - Projeto de cooperação internacional com a
University of Nottingham para descoberta e desenvolvimento de fármacos. Coordenador: Rafael
Roesler. Valor aprovado: R$ 1.000.354,40.
* Processo 409287/2016-4, Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq);
Edital Universal 01/2016, Faixa C - Sinalização por
BDNF/TrkB em tumores cerebrais: interações
funcionais com EGFR, papel em células-tronco
tumorais e proposta de novas estratégias terapêuticas experimentais - Coordenador: Rafael Roesler.
Valor solicitado: R$ 133.832,70. Colaboradores
internacionais: Dr. Michael D. Taylor, The Arthur and
Sonia Labatt Brain Tumour Research Centre, The
Hospital for Sick Children, University of Toronto,
Canada. Valor total aprovado: R$ 98.370,00.
CNPq número 303276/2013-4 (Produtividade em
Pesquisa PQ -2013 - Nível 1A) - Relações entre
sinalização por neuropeptídeos e agentes modiﬁcadores da cromatina no sistema ner voso Coordenador: Rafael Roesler.

* Processo 407765/2017-4, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPq),
Chamada Bolsas Especiais - Calendário 3 - PósDoutorado Júnior - PDJ. Modulação epigenética em
células de tumores sólidos pediátricos Projeto com
colaboração internacional com a Cell and Molecular
Biology Section, Pediatric Oncology Branch, National
Cancer Institute, National Institutes of Health,
Bethesda, EUA. Valor: R$ 54.000,00. Coordenador:
Rafael Roesler.
* Proc esso 40070 5/201 4-1, C iência sem
F r o n t e i r a s
/
C h a m a d a
MEC/ MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS - Inﬂuence of
hippocampal GRPR signaling in energy intake and
food-related memory - Projeto de cooperação
internacional com o Neuroscience Institute, Georgia
State University, EUA. - Bolsa Pesquisador Visitante
Especial-PVE 2014. Coordenador e Principal
Investigator no Brasil: Rafael Roesler. Principal
Investigator nos EUA e Professora Visitante na
UFRGS: Marise Beverley Parent. Valor aprovado: R$
193.948,36.
* Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do
Rio Grande do Sul (FAPERGS), Termo de Outorga
número 17/2551-0001, Edital 02/2017 - PqG.
Alterações celulares induzidas por moduladores
epigenéticos em tumores sólidos pediátricos. Projeto
com colaboração internacional com a Cell and
Molecular Biology Section, Pediatric Oncology
Branch, National Cancer Institute, National Institutes
of Health, Bethesda, EUA. Valor: R$ 47.000,00.
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Coordenador: Rafael Roesler.

Total de recursos
(excluindo bolsas e auxílio Fipe)

R$ 3.596.468,05
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Recursos Humanos e Voluntariado
Quadro de colaboradores

Recursos

Humanos

A área de Recursos Humanos do ICI tem como
principais responsabilidades: gerenciamento das
relações dos colaboradores, promover a qualidade
de vida no trabalho, seguindo os objetivos institucio-

Centro
Integrado
de Apoio

Administrativo / Financeiro
Recursos Humanos
Desenvolvimento Institucional
Menor Aprendiz
Estagiários

11
3
5
2
2

Central
de
Doações

Administrativo
Operação

2
23

Pesquisa

Pesquisa Clínica
Pesquisa Básica

2
1

Núcleo de
Atenção ao
Paciente

Administrativo
Assistente Social
Dentista
Médico

3
2
1
1

Total de colaboradores

58

nais. Em 2017, a área de Recursos Humanos focou
na qualidade dos seus programas de ações, treinamentos, capacitações e palestras. Fazem parte
deste programa: ações de endomarketing, entrevistas individuais, dinâmicas de grupo para processo
seletivo, avaliação de desempenho, treinamento e
desenvolvimento.
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"Meu trajeto de evolução proﬁssional
e pessoal começou a se desenvolver
em 201 6 na instituição. Quando
comecei, não imaginava o tamanho do
aprendizado que poderia adquirir
nessa tra jetória. C omec ei como
estagiário, em meio a um dos maiores
eventos beneﬁcentes do Instituto, onde
todos buscam dar seu melhor em prol
d a l u t a d o c o m b at e a o c â n c e r
Carlos Machado
infantojuvenil. Em meio a tudo isso, a
Colaborador ICI
toda correria do dia a dia, aprendendo
cada vez mais sobre o setor em que eu estava incluído, pude
perceber que ali iria me tornar, além de um novo proﬁssional,
uma nova pessoa. Estar em meio a tanta esperança e luta faz
com que seu ser absorva energias que fazem você transbordar de tanta paixão pela causa. Faz com que a causa não seja
apenas sua, mas de todos que estão a sua volta, como família
e amigos. Lá dentro você entende que, no meio do tempo
ruim, sempre terá algo que fará você sorrir e criar coragem
para seguir em frente.
Hoje, após quase dois anos, consegui realizar objetivos
proﬁssionais e pessoais dos quais nem consigo imaginar.
Dentro da instituição você evolui, aprende e entende um
sentido especial de felicidade."
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Nos últimos anos, com o crescimento da instituição, exigiu-se da Gestão um olhar mais proﬁssional
para o desenvolvimento dos colaboradores. Foi
identiﬁcada então, em 2017, a necessidade de uma
restruturação através de um Programa por
Competências que pudesse apoiar as ações e dar
continuidade ao trabalho desenvolvido pelo
Recursos Humanos. Frente a este novo momento, o
ICI se uniu a Resolution - Inteligência Humana, que
prontamente abraçou este desaﬁo.
Considera-se então que um dos diferenciais
deste ano foi o apoio voluntário da Resolution Inteligência Humana, empresa especializada em
gestão por competências. Através desta parceria,
foi desenvolvido um programa de gestão de pessoas
baseado em competências, com a atuação direta
das lideranças. A equipe de funcionários também foi
contemplada, tornando o processo ainda mais
transparente e reforçando a valorização da equipe.

Ricardo Ruzzarin, Adriano Ely, Marcelo Simionovschi, Daniela Mariotti e
Isabel Degrazia
RESOLUTION - Inteligência Humana

“O Sistema Integrado de Gestão de Pessoas
(SIGP) é uma metodologia estratégica para a gestão
de pessoas e ﬁcamos muito felizes ao sermos
convidados pelo Instituto para apoia-los neste
desaﬁo de evolução na gestão. Mais felizes ainda
ﬁcamos ao conhecer mais profundamente o Instituto
por meio das pessoas que vivem diariamente os

desaﬁos de gestão, vidas e das emoções. Sentimonos muito comprometidos com a causa e nos demos um desaﬁo: conectar-nos com o propósito da instituição e das
pessoas e conseguirmos criar um modelo de gestão de pessoas que falasse com a cultura forte, nobre e tão transparente.
O projeto iniciou em 2017 e ainda avançaremos 2018, certos de que este processo de aculturamento para um novo
modelo de gestão de pessoas, baseado em competências, precisa ser consolidado e assim gerar resultados diferenciados
no desempenho das pessoas e, consequentemente, na entregas da instituição para a sociedade. Desenvolvemos uma
visão de carreira com cargos deﬁnidos em suas responsabilidades e competências, sem limitar a capacidade de criação e
inovação. Pelo contrário, foram desenhados com uma visão de futuro e de alta performance em suas entregas.
Também foram deﬁnidas as Competências Essenciais para todos aqueles que trabalham no ICI: Coragem para IR
ALÉM, Coragem para SE ENVOLVER, Coragem para CUIDAR E SERVIR e Coragem para REALIZAR. São competências que
precisam ser reforçadas, desenvolvidas e colocadas em ação por todos os funcionários.
Assim, nesta primeira fase, todos os funcionários do ICI terão realizado com seus respectivos gestores, o que chamamos de "Acordo de Expectativas". O trabalho realizado até aqui teve uma importante participação das lideranças, tanto na
construção como em suas capacitações para assumirem a metodologia de gestão de pessoas proposta para a instituição.
Em 2018, daremos continuidade ao projeto, consolidando as ferramentas de gestão da performance. No momento
nosso sentimento é de gratidão pela oportunidade e conﬁança na Resolution e na nossa equipe!”
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Recursos Humanos e Voluntariado
Outra parceria que ﬁrmada em 2017 foi com o
Instituto Coaching, empresa que atua no âmbito
educacional através da Formação de Coaching
Pessoal e Proﬁssional. Durante o ano, alguns
coordenadores do ICI ﬁzeram a formação, além da
oportunidade de ter alguns voluntários passando
pelo processo de Coaching, no papel de coachee.

jurídica. A equipe atua em capacitações, consultorias
e audiências. Além disso, o escritório é parceiro nas
atividades do ICI, como corridas, McDia Feliz, entre
outros projetos do Instituto.
Os proﬁssionais entendem “a necessidade do
aporte proﬁssional especializado à entidade, para
que esta siga centrada em seu objetivo principal:
salvar vidas”, aﬁrma Denise Fincato, sócia do
escritório e também Conselheira Fiscal do ICI. “É da
ﬁlosoﬁa do Souto Correa atuar comprometido tanto
com os seus clientes como com a comunidade. A
partir de iniciativas de responsabilidade social, o
escritório busca contribuir com a transformação da
realidade, estimulando a cidadania, a inclusão e a
sustentabilidade, visando à construção de um futuro
melhor”, destaca Denise.

Equipe Instituto Coaching

“Nós do Instituto Coaching somos muito gratos
pela acolhida neste ambiente familiar, acolhedor e de
todo proﬁssionalismo da equipe do Instituto do
Câncer Infantil. Quando ﬁrmamos essa parceria para
ministrar nossas formações em Coaching Pessoal e
Proﬁssional na sede do ICI, sabíamos da seriedade
desta instituição, no entanto, fomos surpreendidos e
agraciados pelo contexto maior que “ inspira vida”!
Não é à toa que adotamos o lema para nossa
formação de “ajudar quem ajuda!”, que se propague
cada vez mais esse ideal de vida e cooperação.
Gratidão da Equipe do Instituto Coaching RS.”

O Instituto do Câncer Infantil também conta com
a parceria do escritório Souto, Correa, Cesa,
Lummertz & Amaral Advogados na assessoria
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Subáreas do RH e empresas
parceiras:
Endomarketing – Empresa: Inóss
Há 2 anos, o ICI conta com o apoio voluntário da
INÓSS, empresa especializada em Endomarketing.
Por meio da parceria com a INÓSS, segue-se um
plano de Endomarketing e, em 2017, foram criadas
120 peças, com ações que contemplaram colabora
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dores e voluntários, motivando a equipe e fazendo
com que cada integrante se sinta valorizado e parte
desta grande causa.
A parceria com a empresa possibilitou que, em
2017, o ICI tivesse uma economia de R$ 91.200,00
neste segmento.

Qualidade de Vida no Trabalho – Empresa: Ipa
Por meio da parceria com o IPA, 5 alunos do curso de
Educação Física realizaram seu estágio obrigatório
no ICI, desenvolvendo a atividade de ginástica laboral
3 vezes na semana com a equipe. O objetivo é trazer
benefícios no trabalho e melhorar o condicionamento físico dos proﬁssionais.

Consultoria em RH – Empresa: Desenvolver
O RH também conta com o apoio voluntário da
empresa Desenvolver, que atua com foco na Gestão
de Pessoas. Através de suas sócias, promove ações
entre as equipes como o evento de Integração e, em
2017, concluiu um trabalho de Coaching em grupo
c om as Lid eranças Instituci onais (G erente
Institucional, Coordenadora de RH, Coordenadora
Adm. e Financeira, Coordenadora de
Desenvolvimento Institucional e Supervisora da
Central de Doações). Ao realizar esta parceria, a
Desenvolver Consultoria registra o investimento de
30 horas no processo de coaching de líderes em
grupo e 16 horas para trabalho de Integração,
inclusos nesta carga horária horas de planejamento
e execução dos encontros. No total, seriam investidos R$ 18.400,00 nestas 46 horas de trabalho.

Plano de Cargos e Salários – Empresa: P2n Consultoria
Em 2017, o ICI atualizou o Plano de Cargos e Salários
que foi implementado há 3 anos. Para esta atividade,
a instituição teve o apoio do voluntário Fábio Pizzato,
Sócio Consultor. O Plano tem como objetivo deﬁnir
de forma estruturada e organizada a política de
remuneração a ser adotado pelo Instituto.
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
Segurança no Trabalho
Em 2017, o ICI teve a eleição dos membros da CIPA –
Gestão 2017/2018. A CIPA tem como objetivos a
preservação da saúde e da integridade física dos
trabalhadores e de todos aqueles que interagem a
Instituição, observar e relatar condições de risco nos
ambientes de trabalho, além desolicitar medidas
para reduzir, eliminar os riscos existentes e/ou
neutralizar os mesmos. Anualmente, é realizado o
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Recursos Humanos e Voluntariado
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais, que tem como objetivo garantir a
preservação da saúde e integridade dos colaboradores e também periodicamente os exames de
revisão da saúde dos colaboradores. Foi organizado
também a Semana SIPAT – Semana Interna de
prevenção de acidentes que aconteceu de 20 à 24
de novembro.

Encontro dos Voluntários - IV edição
Entrevista com novos voluntários
Integração entre as equipes do ICI
Palestra - Programa Gestão por
competências
Palestra - Quem procura cura
Palestra Conscientização no Trânsito
Vida Urgente
Palestra Instituto Coaching
Palestra Negociando com sucesso
Central de Doações
Palestra Reforma Trabalhista
Palestra Setembro Dourado
Palestra sobre a Pesquisa no ICI
Palestra sobre liderança ABRH
Palestra uso consciente das Redes Sociais
Participação Congresso Congregarh
Reunião com os anﬁtriões McDia Feliz
Reunião com os líderes e vice dos Núcleos
Reunião geral McDia Feliz
Reunião Núcleo Acompanhar
Reunião Núcleo Assistência a Familia
Reunião Núcleo Boas Vindas
Reunião Núcleo Brechó e ICI SHOP
Reunião Núcleo Triagem
Reunião para novos voluntários
março de 2017
Reuniões preparatória para eventos
SIPAT - Semana interna de prevenção
de acidentes de trabalho
Treinamento - Feedback para
coordenadores
Treinamento - Multiplicadores para
coordenadores
Treinamento Constelação Central
de Doações

Atividades
Ações Endomarketing - INOSS

Duração

Participantes

26

175

Abertura campanha Setembro Dourado
Contratação de expectativas Programa Gestão por competências
Coaching com os voluntários

2

35

20

40

20

6

Curso de Coaching Pessoal e Proﬁssional

144

5

40

Treinamento Curso CIPA
Treinamento lideranças - descrição
dos mapas
Treinamento lideranças - contratação
de expectativas
Treinamento novos voluntários McDia Feliz
Treinamento Núcleo de eventos
Treinamento para recreação e
acompanhar
Workshop Gestão de Conﬂito
Workshop Trabalho em equipe e
relacionamento interpessoal

2
55
8

32
110
106

2

70

2

8

2

38

2

8

2

23

3
2
2
2
2
20
2
30
2
8
6
4
6
4

29
53
45
4
40
2
30
20
110
12
20
6
15
8

6

240

18

96

10

124

8

9

5

8

4

20

16

4

3

9

4

9

2
1

10
15

4

90

5

18

5

19

445

1721
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Horas - Capacitações com colaboradores
321
280

Voluntariado

208

2015

2016

2017

Os voluntários possuem papel fundamental na
concretização do sonho ICI. Hoje, o Instituto conta
com cerca de 250 voluntários ativos que dedicam,
pelo menos, 3 horas por dia, uma vez por semana,
em apoiar o trabalho em praticamente todas as
áreas da instituição. Desde a mudança para o
Centro Integrado de Apoio, foram criados novos
Núcleos de Voluntariado. Além dos voluntários
semanais, em 2017 um total de 550 voluntários
completaram o time de voluntariado do ICI.
"Fazer parte do Instituto do Câncer
Infantil é um constante aprendizado. É
doação. É enxergar o próximo com
outro olhar. É saber que inúmeras
crianças e suas famílias são ajudadas.
É o pouco que se torna muito. São
sorrisos e histórias que fazem a
diferença no dia a dia.
Sou colaboradora desde 2015, iniciei
Fabíula Fagundes em um setor e posteriormente fui para
Colaboradora ICI
outro. Aprendo diariamente com
proﬁssionais de extrema competência, ﬁco imensamente feliz
em saber que, de alguma forma posso contribuir na luta
contra o câncer infantil."

Número de voluntários
550

450

425

2015

2016

2017
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Recursos Humanos e Voluntariado
Para se tornar um voluntário ICI, o candidato
participa de um processo seletivo composto por três
etapas: reunião de sensibilização, entrevista individual e, caso aprovado, treinamento voltado especiﬁcamente para o núcleo em que irá atuar. Além de
todo processo de qualiﬁcação para ingressar ao ICI,
o voluntário é convidado, no decorrer do ano, a
participar de palestras, atividades e integrações que
a instituição proporciona.
Horas - Capacitações com voluntários
285

231

229

2015

2016

2017

"Sou voluntária do ICI desde março de
2011. Vejo o trabalho voluntário como
uma forma de encarar a vida, de
perceber a necessidade dos outros.
Cada vez mais o voluntariado é uma via
de mão dupla, generosidade, doação e
gratiﬁcação. De praticar algo que não
se foi obrigado a fazer, mas sim uma
livre escolha.
Izabel Abreu
Para mim é uma grande satisfação
Voluntária ICI
participar de uma causa tão nobre em
uma Instituição séria, transparente e comprometida."

Em 2017, foi criada a votação do Líder e ViceLíder dos Núcleos. Esta etapa passou a fazer parte
do Programa de Voluntariado, pois o ICI atendeu
essa demanda que surgiu com a pesquisa de
avaliação. Desta forma, cada voluntário teve a
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opção de escolher o seu Líder por Núcleo de atuação.
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Núcleos de trabalho voluntário

Você soube do ICI por meio de:
39,73%

Acompanhar

19,86%

Boas-vindas
O ICI busca sempre manter transparência perante à
comunidade que tanto colabora para que sua
missão seja cumprida. Para isso, conta com a ajuda
de oito voluntárias que se dispõem em recepcionar,
a cada duas semanas, grupos de visita que possuem
interesse em conhecer mais sobre a instituição. Em
2017, foram realizadas 485 pessoas. Através de um
questionário, pode-se observar o perﬁl dos visitantes conforme gráﬁcos:
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Brechó
O Brechó do ICI conquistou o coração dos portoalegrenses e tem espaço garantido no último
sábado de cada mês. Organizado por 10 voluntárias,
o evento arrecada em média R$ 8.000,00 com a
venda de roupas, calçados e acessórios disponíveis
para a comunidade.
O valor integral arrecadado no dia do evento é
utilizado para atender pacientes e familiares
assistidos pelo ICI.

ICI Shop

Perﬁl participantes da pesquisa - Sexo

Este núcleo foi criado em 2017 e conta, atualmente,
com 14 voluntários na equipe. O ICI SHOP tem como
objetivo a venda de peças do brechó, produtos
institucionais e também produtos feitos em oﬁcinas
com mães de pacientes. Ao ﬁnal de cada visita,
interessados em conhecer o Instituto ﬁnalizam o tour
no ICI SHOP e ﬁcam à vontade para contribuir.

70,89%
29,11%

Feminino

11,64% 9,59%

Am

O núcleo "Acompanhar" tem como ﬁnalidade
atender às necessidades de pacientes e familiares
que necessitam de auxílio durante o período de
internação. Em 2017, 15 voluntários atuaram na
Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. Em julho de 2017, o núcleo passou a fazer
parte da gestão do NAP.

Masculino

Perﬁl participantes da pesquisa - Idade
27,40%
17,47% 18,84% 14,38%

Triagem

11,99% 8,56%

am
de
r

no
s
re
s

po
n

41
a

de

41
36

ai
s

Nã
o

an
os

os
an

os
35
30

a

29

an

an
os
a
24

a
18

a
M

M

en

or
d

e

18

23

an
os

1,37%

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,
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Recursos Humanos e Voluntariado
se necessário, costuradas para serem encaminhadas aos núcleos de Recreação, Assistência à Família

Apoio Administrativo (motoristas, cofrinhos
e recepção)
O Núcleo Apoio Administrativo se subdivide em três:
semanalmente, o ICI possui voluntários motoristas
que dirigem o carro da instituição para coletar
doações, entregar documentos e fazer atividades
externas. Desde a mudança para o Centro Integrado
de Apoio e a grande circulação de pessoas pelo
prédio, foi criado o Núcleo de Recepção para auxiliar
na entrada e encaminhamento das pessoas. Já o
projeto de arrecadação por meio de cofrinhos conta
com um grupo de voluntários que se reúne na
instituição para planejamento, controle e contagem
dos cofrinhos que chegam ao ICI.
"Posso dizer que faz quase nove anos
que a minha vida começou a passar por
uma transformação singular, proporcionada pelo ICI. Ironia do destino ou não,
essa é a mesma idade da minha
trajetória de empresário. Enquanto
voluntário, desenvolvi muita sensibilidade, solidariedade, empatia e aprendi o
mais verdadeiro signiﬁcado de amor
incondicional ao próximo. O aprendizaGuilherme Cruz
do mais lindo e rico, entretanto, sem
Voluntário ICI
dúvida foi sobre saber valorizar as
coisas simples da vida, sempre inspirado por esses pequenos
guerreiros, com os quais tive a oportunidade de conviver ao
longo da minha caminhada de voluntariado.
Comecei bastante jovem, atuando por alguns anos junto à
recreação da Casa de Apoio. Hoje integro o núcleo de eventos,
colaborando com as festividades, datas comemorativas e
principais eventos do ICI, somando com a expertise que
desenvolvi atuando proﬁssionalmente nesse segmento. Sou
eternamente grato à instituição, por ter me acolhido e
proporcionado tamanho aprendizado e desenvolvimento,tanto pessoal quanto proﬁssional. Gratidão aos amigos
voluntários e colaboradores que foram e são exemplos de
seres humanos!
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Desenvolvimento

Institucional
O setor de Desenvolvimento Institucional agrega
as áreas de Comunicação, Marketing, Mobilização
Social, Eventos, Captação de Recursos e Projetos da
instituição. Trabalhando de forma integrada, o setor
realiza anualmente um planejamento estratégico
para desenvolvimento e execução de ações, eventos, campanhas e diversos canais de comunicação
para engajar a sociedade em prol da causa. Busca,
ainda, manter e ﬁrmar parcerias, bem como
consolidar a imagem da instituição frente a seus
públicos.
Comunicação e Marketing
O núcleo é responsável por todos os canais e
ferramentas de comunicação, com público
externo e interno, além do desenvolvimento
de campanhas, criação e produção de
materiais institucionais, geração de conteúdo
e divulgação nas diferentes mídias. Para isso, o
ICI também conta com o apoio de duas
agências parceiras, de publicidade e de
imprensa.

Mobilização Social e Eventos
Junto a parceiros, empresas e voluntários, a
área de Desenvolvimento Institucional planeja
e executa os principais eventos e ações da
instituição, mobilizando a sociedade em prol
da causa. Além de engajar a comunidade, os
eventos têm como objetivo captar recursos
para manutenção da instituição e dos serviços
prestados aos pacientes.

Captação de Recursos e Projetos
Trabalhando em conjunto com outras áreas
da instituição, o setor também atua junto a
parceiros para o desenvolvimento de projetos.
Além disso, a área trabalha muito próxima a
gerência, sendo responsável pelo
acompanhamento de editais e
r e l a c i o n a m e nt o c o m e m p r e s a s p a r a
apresentação de projetos cadastrados em
leis de incentivo e captação de recursos.

Comunicação e Marketing
Parceiros
Agência Bistrô
Nova parceira do ICI desde agosto de 2017, a
agência Bistrô iniciou os trabalhos com o planeja

45

Desenvolvimento Institucional
mento e a criação da nova campanha institucional,
que será lançada ainda no primeiro semestre de
2018. Nos primeiros meses de parceria, as horas
de trabalho doadas ao ICI representam uma
economia de R$ 32.500,00.
“Nós da Agência Bistrô ﬁcamos
muito honrados de ajudar o ICI a
ser, além de uma das organizações
mais queridas e respeitadas do RS,
uma marca admirada pelos
gaúchos. É comovente conhecer o
trabalho desenvolvido no Instituto,
ver o engajamento dos colaboraFernanda Aldabe dores, o carinho dos voluntários
Sócia Diretora
Agência Bistrô
aliados a pesquisa de ponta e o
time de proﬁssionais de saúde que tratam os pacientes de forma tão acolhedora. Esperamos ajudar o ICI
cada vez mais e, assim, através do nosso leãozinho, dar
um pouquinho de amor a todas as crianças e famílias
que estão nessa difícil luta.”

Martha Becker Comunicação Corporativa
A parceria com a agência vem desde 2012, com todo
o apoio para que o trabalho e a causa do ICI sejam
levados aos principais veículos do estado, além de
colaborar para a consolidação da instituição através
das mídias. Conquistando espaço e inserções
gratuitas, em 2017 os principais eventos e projetos
da instituição foram divulgados em diferentes canais
de comunicação. Com 146 inserções durante o ano, o
espaço ocupado com as publicações representaria
um valor de aproximadamente R$ 603.700,00.

146
inserções
na imprensa
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Publicações por mídia:
Site: 81
Jornal: 37
TV: 20
Rádio: 8

“Contribuir com a comunicação
de uma causa tão nobre como a
do ICI nos gratiﬁca imensamente,
não apenas como pessoas, mas
também como empresa. Temos a
convicção da impor tância de
Martha Becker

Diretora Executiva da
Martha Becker
Comunicação Corporativa

desempenhar um relevante papel
na responsabilidade social.”

Canais de Comunicação
Imprensa
Com parceria da agência Martha Becker
Comunicação Corporativa, o espaço nos principais
veículos de imprensa do estado, entre eles jornais,
TV's, rádios, revistas e portais, tem sido um importante canal para divulgação do trabalho, eventos e
campanhas do ICI.
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Publicidade
Com campanhas e trabalhos desenvolvidos pelas
agências parceiras e pelo Núcleo de
Desenvolvimento Institucional do ICI, diversos
materiais institucionais foram produzidos e veiculados em diferentes canais e espaços, divulgando os
eventos da instituição e a causa.

Instagram
Até dez/2017:
2.500 seguidores

Site (www.ici.ong)
Ainda em construção, o site do ICI será um completo
portal de informações sobre a instituição, além de
dados sobre todas as áreas que compõem o
Instituto. Atualmente, o site está em funcionamento
e traz informações sobre ações e eventos, loja online
com produtos institucionais, tour virtual na Sede e
canal para doações.

Redes Sociais
Os perﬁs nas redes Facebook, Instagram, Twitter e
Youtube tem sido importantes canais para relacionamento e comunicação com a comunidade. As
redes sociais possibilitam que o ICI leve a causa para
diferentes localidades, além de serem fontes de
informação, novidades, divulgação e canais de
contato com o público.

Facebook
Até dez/2017:
88.247 curtidas

Comunicação Interna
Além de trabalhar a comunicação com o público
externo, a instituição procura estar sempre alinhada
com o público interno através da realização de ações
e utilização de diferentes canais que mantenham
colaboradores, voluntários, diretores e conselheiros
sempre informados e atualizados. Trabalhando em
conjunto com a área de Recursos Humanos do ICI e
com a agência de Endomarketing Inóss, o Núcleo de
Desenvolvimento Institucional é responsável pela
produção de conteúdo, materiais e gerenciamento
dos canais de comunicação.
Ferramenta
Workplace

E-mail

Murais e
acrílicos

Informativos

Grupos em
redes sociais

Ações de
integração
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Mobilização Social
Eventos oﬁciais
Brechó – Edição Desapego do Bem
A primeira edição do Brechó aliado a uma grande
festa de rua com atrações, oﬁcinas, foodtrucks e
brinquedos, aconteceu no dia 8 de abril. Diversos
inﬂuenciadores e parceiros se uniram ao ICI para
mais um evento preparado com muito carinho,
mobilizando a comunidade em prol da causa.

Valor total arrecadado

R$14.237,80

Jantar Anual 2017
O tradicional Jantar Anual da instituição mobiliza,
todos os anos, a sociedade em apoio à causa e aos
projetos desenvolvidos pelo ICI. Em 2017, a noite foi
novamente de emoção e solidariedade e reuniu
muitos parceiros, anﬁtriões, personalidades e
formadores de opinião.
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Data do
evento:

25 de maio
Local:

convidados

Participação
especial de
pacientes
assistidos pelo
ICI na cerimônia

Valor

Atrações:

Tema:

Sonhos
+ de 400

Associação
Cantor Lumi
arrecadado
e
Leopoldina R$25.768,53
Banda
Dublê
Juvenil
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McDia Feliz
Anualmente, o ICI participa do McDia Feliz, campanha coordenada pelo Instituto Ronald McDonald. A
iniciativa é uma das maiores mobilizações em prol da
causa do câncer infantojuvenil, engajando toda a
sociedade e mais de 50 instituições em todo país.
Em 2017, o ICI teve mais uma vez o comprometimento da comunidade, de voluntários, colaboradores e
muitos parceiros para que a campanha fosse
novamente um sucesso. Toda a arrecadação obtida
com a venda de sanduíches Big Mac é revertida para
projetos de instituições que trabalham em benefício
de adolescentes e crianças com câncer.
Data do
evento:

26 de
agosto
Valor total
arrecadado:
R$ 382.834,94

Abertura
Oﬁcial:
McDonald's
Silva Só

+ de 30
restaurantes
McDonald's
participantes
no RS

Número
de tíquetes
antecipados:
21.710

Venda de
produtos
oﬁciais:

McAmigos:
- Caio Pereira
- Cris Silva
- Bruna Tramontina
- Nelson Quinto
- Guri de Uruguaiana
- Giba
- Tiago
(O Show do Tiago)

24ª Corrida pela Vida de Porto Alegre
Marca registrada do ICI e evento já tradicional no
calendário porto-alegrense, 2017 foi ano da 24ª
edição da Corrida pela Vida. Dia de união e solidariedade em prol da causa, o evento reúne diferentes
públicos e apoio de muitos voluntários, colaboradores, empresas e parceiros.

R$ 37.707,20

Dois projetos
beneﬁciados:
- Aquisição de
equipamentos para
melhoria no
atendimento oncológico
pediátrico do Hospital
de Clinicas de Porto
Alegre (HCPA)
- Humanização e
ambientação da
oncologia pediátrica do
Hospital da Criança
Conceição
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Desenvolvimento Institucional
Data do
evento:

Local:
Slogan:
Estacionamento “O seu melhor

22 de
outubro

do Barra
Shopping Sul

tempo é
agora!”

Valor total
arrecadado:
R$284.370,89

+ de 1.000

+ de 20 mil

atletas
inscritos

camisetas
vendidas

Apoio na
modalidade
competitiva:

Cerca de 4 mil
pessoas
presentes
no dia
do evento

Duas modalidades:
- Corrida
competitiva:
3 km, 5 km e 10 km
- Caminhada:
3 km

Lounge
para
patrocinadores
e apoiadores,
com espaço
para
atividades
e divulgação.

CORPA

Patrocinadores Master:

- Sicredi
- Icatu Seguros
- Dália Alimentos
Apoios:

- AMA Publicidade
- Panvel

20ª Corrida pela Vida de Gramado – Uma Jornada de
Gratidão
A Corrida pela Vida de Gramado é sempre marcada
pela emoção e pelo envolvimento da comunidade
gramadense em apoio à causa. A jornada, realizada
em dois dias, inicia em Porto Alegre com o acendimento da tocha, conduzida por atletas em uma
Maratona de Revezamento até Gramado. A segunda etapa é realizada na Expogramado e, após a
chegada dos maratonistas na Serra, inicia-se uma
caminhada de conscientização do câncer infantojuvenil. Em 2017, a Corrida em Gramado completou 20
edições.
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Data do
evento:

15 e 16 de
setembro

Local:
15/09
Sede do ICI
16/09
Expogramando

Slogan:
“Mais que um
gesto solidário,
uma esperança
de vida.”

Duas etapas:

Diversas

1ª - Maratona de
Revezamento:

atrações e
atividades

140km percorridos por atletas
de Porto Alegre até Gramado
2ª - Mobilização e
conscientização:
caminhada realizada
por equipes após a
chegada dos maratonistas
em Gramado
Patrocinadores
Master:

- Sicredi
- Icatu Seguros
- Dália Alimentos
- SRSierra Móveis

no dia do
evento
Valor total
arrecadado:

R$13.318,15

Patrocínio:
- Bouquet Garni
- Famastil
- Masotti
- Hotel Serra Azul
- Turistur Turismo
- Jornal de Gramado
- Florybal
- Scorpion Segurança
- Cristais de Gramado
- Cantina Pastasciutta
- Display Card
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Almoço Campeiro

24 de setembro
Local: AABB

Realização:
ICI e voluntários do
Núcleo de Festividades

Valor total arrecadado:
R$5.555,65

Guri de Uruguaiana

Presença do

11, 12 e 13 de outubro
Hotel Serra Azul,
em Gramado
Valor total arrecadado:
R$68.617,54

Tema da 20ª edição:
Coragem para
fazer mais
Realização de diversas
atividades, integração e
palestras durante os
três dias de congresso

Bazar da Coragem – Edição Dia das Mães e Natal
Edição Dia das Mães
3 e 4 de maio, Sogipa
Total arrecadado:

R$16.923,95

CONVOCC
Em 2017, o ICI foi anﬁtrião do CONVOCC - Congresso
Nacional de Voluntários e Instituições de Apoio à
Criança e ao Adolescente com câncer, congresso
promovido pela CONIACC que tem como principal
objetivo promover o compartilhamento de boas
práticas, fortalecendo o trabalho das instituições
que atuam junto a adolescentes e crianças com
câncer e seus familiares. Foram três dias de muito
aprendizado e troca de experiências, reunindo
voluntários e membros de instituições de todo o país.

Edição Natal
29 e 30 de novembro
Sociedade Libanesa
Total arrecadado:

R$14.131,72

Cerca de 80 artesãos
apresentando seus
trabalhos e variadas
técnicas de artesanato

10% do valor
arrecadado com as
duas edições foi
destinado ao ICI

Natal da Coragem
O Natal da Coragem, festa realizada para pacientes,
ex-pacientes e seus familiares, é um dos eventos
mais especiais e muito esperado por aqueles que
participam. Além da presença do Papai Noel e
entrega de presentes, a festa é repleta de atrações,
brincadeiras, comes e bebes e atividades pensadas
com muito carinho pelo ICI para as crianças e
adolescentes assistidas.
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Desenvolvimento Institucional
Reunião de Conselho
Reunião para apresentação do
Relatório de Atividades e
exercício do ano anterior. No
ano passado, houve ainda a
eleição da nova Diretoria, dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal
e dos Sócios Honorários e
Beneméritos para a Gestão
2017 – 2020.

Data do evento:

13 de dezembro
Local: ASHCLIN
Cerca de

500 pessoas
presentes no evento

Data da
reunião:

27 de abril
Local:
Centro
Integrado de
Apoio

- Lanches e almoço
- Maquiagens artísticas
- Corte de cabelo
- Brinquedos
- Atividades de
recreação
- Visita do Papai Noel
Entrega de presentes

Eventos de integração
Integração
Evento de
integração
entre
voluntários e
colaboradores
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Data do
evento:

1º de abril

Local: Sítio
São Luiz,
em Novo
Hamburgo

Festa de Confraternização

Confraternização

Data do

entre

evento:

voluntários e

7 de

colaboradores

dezembro

Local: Clube

Geraldo
Santana
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Ações em benefício do ICI

Eventos com parceiros
* 2ª Caminhada pela Vida de Imbé
* 4ª Caminhada pela Vida de Gravataí
* 4ª Caminhada pela Vida de Encruzilhada do Sul
* 5ª Corrida pela Vida de Dois Irmãos
* 1ª Caminhada pela Vida de Estrela
* 1ª Caminhada pela Vida de Osório

* Tacobol Lebes
* Bazar mmartan
* Calendário – Impresul
* O que te faz sorrir? – Rotaract Bom Fim
* Inverno Solidário – Lisi Vieira Micropigmentação &
Makeup
* Jantar da Maçonaria
* Lance de Craque
* Seu Jeans Vale R$ 100,00 – Lojas Colcci
* Editora Cassol
* Superlegal Brinquedos – Campanha de Páscoa
* Cabify e Manobra Solidária – Campanha de Natal
* Menu Solidário - Restaurante Koh PeePee
* Black Sheep Project
* Pemse

Campanhas
Troca Solidária
Em 2017, a campanha Troca Solidária teve três
edições: Volta às aulas, Páscoa e Cesta Básica. A
ação, que visa reforçar as doações em algumas
épocas do ano, troca materiais escolares, chocolates e alimentos por camisetas da Corrida pela Vida.

Setembro Dourado
Coordenada nacionalmente pela CONIACC –
Confederação Nacional das Instituições de Apoio e
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Desenvolvimento Institucional
Assistência à Criança e ao Adolescente com
Câncer, a campanha Setembro Dourado que tem
o objetivo de conscientizar sobre o câncer infantojuvenil e alertar para o diagnóstico precoce. No
mês de setembro, o movimento pela causa ganha
força para mobilizar e engajar a sociedade através
de ações, palestras, distribuições de materiais
informativos e uso do laço dourado, símbolo da

Presente Solidário
No ﬁnal do ano, o ICI realiza a campanha Presente
Solidário, com kits de produtos institucionais como
opções de presente para o Natal.

Captação de Recursos e
Projetos
Cupom Social RS – Regispel
Em 2018, a parceria entre Instituto do Câncer Infantil
e Regispel através do projeto Cupom Social-RS irá
completar dois anos. Por meio da ação, um percentual do lucro da venda de bobinas ﬁscais é doado ao
ICI. Os cupons, utilizados em caixas de atendimento
de supermercados e setor varejista, trazem ainda
informações sobre o Instituto no verso. Em 2017, o
projeto destinou R$ 6.678,16 para o ICI.
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Satisfeito
O Projeto Satisfeito, do Instituto Alana, é um movimento nacional de conscientização contra o desperdício de alimentos e combate à desnutrição. Por
meio de estabelecimentos e restaurantes parceiros,
mensalmente o Satisfeito arrecada recursos em
benefício de diversas instituições. No RS, o ICI é uma
das entidades participantes e, através do projeto,
oferece apoio nutricional e assistência aos pacientes
em tratamento oncológico. No último ano, R$
4.465,56 foram destinados ao Instituto.
Selo da Coragem
O Selo da Coragem é uma certiﬁcação que as
empresas podem incluir em seus produtos.
Sinalizados com o selo, parte da venda destes
produtos é destinada ao ICI, com percentual deﬁnido
pela empresa. Até o momento, três empresas
parceiras fazem parte do projeto, utilizando o selo
em um dos seus produtos.
- Dália Alimentos:
A empresa Dália Alimentos tem o Selo da Coragem
em dois produtos da sua linha. A parceria foi ﬁrmada
no ﬁnal de 2015 e, desde 2016, a linha de leites da
empresa tem o Leão da Coragem, mascote do ICI,
estampado nas embalagens. Em 2017, o produto
achocolatado Dália Kids foi lançado e também leva o
Selo. No último ano, a Dália destinou R$ 199.499,56
para o ICI com o projeto Selo da Coragem.
- Panvel:
Firmada em 2017, a parceria com a Panvel para o
projeto foi efetivada e, desde então, as fraldas da
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linha Panvel Baby Club também levam o Selo da
Coragem. Assim, a cada pacote de fralda vendida,
um percentual é destinado para o ICI. Entre o
período de agosto de 2017 e março de 2018, R$
18.957,00 foi repassado ao Instituto.
- Posto de Gás Açorianos - Liquigás:
Também em 2017, o Posto de Gás Açorianos fechou
parceria com o ICI para o projeto. Desde o ano
passado, os botijões de gás vêm identiﬁcados com o
Selo da Coragem, com parte do valor revertido ao
Instituto. No ano passado, a empresa destinou R$
2.851,50 para o ICI através do projeto.

Funcriança
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Funcriança) tem por objetivo ﬁnanciar
programas e projetos de promoção e defesa dos
direitos de crianças e adolescentes. A responsabilidade sobre o Fundo é da Secretaria Municipal de
Governança Local (SMGL). Toda verba destinada ao
Funcriança é integralmente investida nas entidades
cadastradas, a partir da aprovação de projetos
encaminhados pelas mesmas ao C onselho.
Atualmente, o ICI tem dois projetos em andamento.
Em 2017, diversas empresas aportaram através de
incentivos ﬁscais.
Projeto Projeto Manutenção e Qualiﬁcação: O
projeto de Manutenção e a Qualiﬁcação do atendimento prestado pelo Instituto do Câncer Infantil tem
como objetivo melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e seus familiares assistidos, possibilitando
auxílios fundamentais para a continuidade do
tratamento. Data de encerramento: 31/12/2019
Projeto Núcleo de Apoio ao Paciente: O projeto visa
melhorar a qualidade de vida dos pacientes e
familiares assistidos pelo ICI, possibilitando atendimentos fundamentais para a continuidade do
tratamento nas áreas nutricionais, pedagógicas,
assistenciais, odontológicas, entre outras áreas das
equipes multiproﬁssionais. Data de encerramento:
31/12/2018
Agiplan
Banco BRDE
Banco de Lage Landen Brasil S/A DLL
Banrisul
Cia de Seguros Aliança do Brasil (Mapfre)
EPCOS do Brasil
Banco Renner
Sabemi
TFL
Visa
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Pronon
O Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica (PRONON), implantado pelo Ministério
da Saúde, foi desenvolvido para incentivar ações e
serviços desenvolvidos por entidades, associações e
fundações privadas sem ﬁns lucrativos, que atuam
no campo da oncologia. O intuito é ampliar a oferta
de serviços e expandir a prestação de serviços
médico-assistenciais; apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos –
em todos os níveis; e realizar pesquisas clínicas,
epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas.
Em 2017, o ICI teve a aprovação do projeto
Desvendando a Biologia do câncer infantil:
Identidade celular do S arcoma de Ewing e
Estratégias Terapêuticas, que tem como objetivo
investigar características genéticas, marcadores de
diferentes tipos celulares (linfoide, mesenquimal,
neural), de diferenciação e de células-tronco em
amostras de tumores de pacientes brasileiros e sulamericanos. Abaixo, as empresas que apoiaram o
projeto com doações:
Gerdau
Agiplan
Banco Renner
DLL
Compart
Banrisul
Rio Grande Seguros
Cia de Seguros Aliança do Brasil (Mapfre)
Inbetta
TFL
Reﬁnaria de Petróleo
Corsan
Fruki
Zaffari
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Tampinha Solidária – Rotary Club de Gravataí Parque dos
Anjos
L ançada em 201 6, a campanha "Tampinha
Solidária", do Rotary Club de Gravataí Parque dos
Anjos, vem mobilizando a comunidade na arrecadação de tampas plásticas em prol do ICI.
Em sua segunda edição, a campanha foi novamente
um sucesso em 2017 e contou com o apoio de muitas
escolas, empresas e parceiros. Foram cerca de 13
toneladas de tampinhas arrecadadas, vendidas em
unidades de reciclagem, totalizando R$ 15.246,66. O
v a l o r fo i r e v e r t i d o p a r a a r e n o v a ç ã o d a
Brinquedoteca do Instituto. Em 2018, a campanha
continua, buscando engajar ainda mais a comunidade para superar os números do último ano.

Turminha da Zenir Disarz e ICI
Idealizado em 2015, o Projeto Zenir Disarz e Instituto
do Câncer Infantil seguiu no ano que passou. O
projeto é uma iniciativa empresa Zenir Disarz com
apoio da embaixadora do ICI em Erechim, Aldenise
Balvedi. Para captar recursos para o Instituto, foram
produzidos cofrinhos temáticos para coleta de
doações, distribuídos em lojas parceiras, amigos da
marca ou interessados em aderir à campanha. Os
recursos coletados nos cofrinhos são aplicados na
área de Pesquisas Cientíﬁcas da instituição. Em 2017,
o ICI recebeu R$ 14.836,59 pelo projeto.
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Reconhecimento Público
O ano de 2017 foi muito especial para o ICI com a
conquista e o reconhecimento do trabalho realizado
através de algumas premiações.
Em agosto, o Instituto foi premiado como uma das
100 Melhores ONG's do Brasil. Organizado pelo
Instituto Doar e pela Revista Época, o Prêmio elegeu
as 100 melhores organizações do país, reconhecendo boas práticas de gestão e transparência no
terceiro setor, além de incentivar a cultura de
doação no país. Foram mais de 1.500 organizações
inscritas na primeira edição e, em 2018, o Instituto do
Câncer Infantil estará concorrendo novamente.
Em dezembro, representado pelo Presidente do
Conselho Deliberativo do ICI, Lauro Quadros, a
instituição recebeu o certiﬁcado e a medalha de
Responsabilidade Social RS 2017, premiação
realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul.
Finalizando o ano, também em dezembro, o Instituto
foi premiado no Top de Marketing ADVB/RS 2017. A
instituição escreveu e apresentou o case "Coragem
para fazer mais", na categoria Top Desenvolvimento
Social. A cerimônia de premiação foi realizada no dia
12 de dezembro, no Teatro Bourbon Country.
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Central de Doações

Sustentabilidade

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

20%
Pronon
Incentivos Fiscais
38%
Central de Doações

3%
8%
Pessoa Física
10%
Funcriança
Incentivos
Fiscais
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Campanhas divulgadas pela Central de Doações
em 2017:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Campanha de Páscoa
Mc Dia Feliz
Corrida Pela Vida
Natal da Coragem
Doadores A vos

10.830

Doadores Novos

319

Valor médio das doações

R$ 36,00

Valor arrecadado no ano

R$ 2.943.718,00

Perspectiva de Crescimento

Recursos Captados

Pessoa
Jurídica

Implantada em 2008, a Central de Doações tem
como principal objetivo apresentar o Instituto do
Câncer Infantil e seus projetos para a comunidade,
buscando o apoio à causa para transformá-los em
realidade. Atualmente, a Central de Doações está
alocada no Centro de Integrado de Apoio e tem em
média 20 colaboradores.

21%
Eventos e
Projetos Diversos

Nosso objetivo em 2018 é reativar doadores que
abraçaram projetos e conhecem a realidade da
instituição, para que renovem seu cadastro.
Conduzir nossos doadores já em carteira a doar
através de nossas modalidades ﬁdelizadas. Além
disso, temos como objetivo aumentar a captação de
novos doadores através da divulgação institucional,
campanhas e parcerias, visando a manutenção do
Centro Integrado de Apoio.
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Relatório dos Auditores
Independentes Sobre as
Demonstrações Contábeis
Ao Conselho Diretor do
INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL
Porto Alegre - RS
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do
INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2017 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.
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 2017, o desempenho de suas
operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício
ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem ﬁnalidade de lucros.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas
normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais
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 necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade
são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações
contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções
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podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente
ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e
mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da
auditoria. Além disso:
* Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 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.
* Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da
Entidade.
* Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
* Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, 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 respec

60

tivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a
Entidade a não mais se manter em continuidade
operacional.
* Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as
eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles
internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.

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
(Valores expressos em reais um)
ATIVO
Notas
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Aplicações Financeiras
Estoques
CMDCA - Funcriança
Outros Créditos
Despesas Antecipadas

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais
Créditos Sindicato de Transportes Rodoviários
Imobilizado
Intangível

TOTAL DO ATIVO

4
5

6
7

2017

2016

157.481
6.061.627
160.707
136.436
5.062
6.521.313

39.280
4.843.248
145.774
74.564
40.956
5.143.822

8.000
124.000
10.804.717
1.028
10.937.745

6.142
10.740.137
1.143
10.747.422

17.459.058

15.891.244

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Passivo

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais um)
PASSIVO
Notas
CIRCULANTE
Contas a Pagar
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais
Obrigações Tributárias
Provisões Trabalhistas
Subvenção Convênio MC Dia Feliz
Subvenção Pronon
Subvenção Projeto IRM
Subvenção CMDCA - Funcriança

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Ajuste de Avaliação Patrimonial (CPC 27)
Superávit (Déﬁcit) Acumulados
Superávit do Exercício

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8

9
10
11
12
13

14

2017

2016

39.688
300.625
36.465
7.825
700.212
3.482.142
85.726
3.651
4.656.334

21.602
260.032
32.786
7.118
5.005.063
2.373.134
9.817
539.305
8.248.857

6.509.835
1.099.036
33.516
5.160.337
12.802.724

5.768.513
1.132.552
741.322
7.642.387

17.459.058

15.891.244

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demostração
do Superávit

Demonstração do Superávit (Déﬁcit) em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais um)
Notas
RECEITAS SOCIAIS
DOAÇÕES PESSOA FÍSICA
Mercadorias
Moeda Corrente
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
Mercadorias
Moeda Corrente
Moeda Estrangeira
CENTRAL DE DOAÇÕES
Moeda Corrente
RECEITAS COM EVENTOS E PROJETOS
Programa Nota Fiscal Gaúcha
Eventos e Projetos Diversos

15

RECEITAS C/VOLUNTARIADO
Receitas c/Voluntariado
OUTRAS RECEITAS
Venda do Ativo Imobilizado
Receitas com Projetos Subvenção
Outras Receitas

16
17

RECEITA-CONSTRUÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
Subvenção Mc Dia Feliz Projeto Construção
19

TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS
Benefícios Assistenciais
Centro Integrado de Apoio - Casa Dia
Depreciação e Amortização
Despesas c/Voluntariado
Despesas Tributárias
Eventos Diversos Captação de Recursos
Núcleo de Atenção ao Paciente
Projeto Captação - Central de Doações
Projetos de Pesquisas Cientíﬁcas
Projetos Executados

TOTAL DE DESPESAS
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Superávit do Exercício

20
20
20

20
20

2017

2016

1.093.285
633.181
1.726.466

670.645
293.717
964.362

200.712
150.444
60.403
411.559

486.110
172.694
658.804

2.828.042
2.828.042

3.178.737
3.178.737

38.000
1.079.704
1.117.704

50.000
1.007.823
1.057.823

2.422.660
2.422.660

1.664.057
1.664.057

2.043.551
151.703
2.195.254

451.657
669.524
186.853
1.308.034

4.738.734
4.738.734

-

15.440.419

8.831.817

(1.405.442)
(1.381.653)
(543.149)
(2.422.660)
(19.654)
(1.078.000)
(894.867)
(1.094.180)
(759.259)
(610.355)
(10.209.219)

(1.259.214)
(1.458.318)
(342.022)
(1.664.057)
(31.853)
(864.575)
(792.807)
(1.229.040)
(772.044)
(347.038)
(8.760.968)

(10.209.219)

(8.760.968)

(70.863)
(273.066)
202.203
5.160.337

(60.682)
(226.893)
166.211
10.167

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demostração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
para os exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais um)

Ajustes de
Avaliação
Patrimonial

Patrimônio
Social

Descrição

Saldos em 31 de dezembro de 2015

Superávits
(Déﬁcits)
Acumulados

Total

4.757.400

1.863.707

1.011.113

7.632.220

Transferência para o Patrimônio Social

1.011.113

-

(1.011.113)

-

Realização da mais valia -Venda Imóvel

-

(697.640)

697.640

-

Realização Custo Atribuído-Depreciação

-

(33.515)

33.515

-

Superávit do Exercício

-

-

10.167

10.167

5.768.513

1.132.552

741.322

7.642.387

741.322

-

(741.322)

-

Realização Custo Atribuído-Depreciação

-

(33.516)

33.516

-

Superávit do Exercício

-

-

5.160.337

5.160.337

6.509.835

1.099.036

5.193.853

12.802.724

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Transferência para o Patrimônio Social

Saldos em 31 de dezembro de 2017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demostração
do Fluxo de
Caixa

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais um)
Método Indireto
2017

2016

5.160.337

10.167

543.149
14.996
(4.738.734)
(136.000)
843.747

342.506
1.084.594
1.437.267

(14.933)
74.564
(Aumento) Redução em Outros Créditos
(83.480)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas
(5.062)
(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais
(1.858)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
18.085
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais 40.593
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias
3.679
Aumento (Redução) em Provisões Trabalhistas
707
Caixa Proveniente das Operações
32.296

(58.379)
(74.564)
(9.391)
(113.241)
14.109
3.700
(8.683)
(246.449)

876.043

1.190.818

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Imobilizado
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento

(622.610)
(622.610)

(1.162.033)
(1.162.033)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Subvenções Convênio MC Dia Feliz
Subvenção Pronon/Pronas/PCD
Subvenção Projeto Diagnóstico Precoce
Subvenção CMDCA - Funcriança
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Financiamento

433.883
1.109.008
75.909
(535.654)
1.083.146

316.411
(26.632)
(3.322)
175.685
462.142

1.336.579

490.927

4.882.528
6.219.107

4.391.601
4.882.528

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do Exercício

Ajustes por:
Depreciação e Amortização
Baixa do Imobilizado
Realização da Subvenção Convênio MC Dia Feliz
Créditos Sindicato de Transportes Rodoviários
LP
Geração Bruta (Consumo) de Caixa
Variação em Ativos e Passivos
(Aumento) Redução em Estoques

(Aumento) Redução em CMDCA - Funcriança

Caixa Líquido Proveniente das (Aplicado nas) Atividades Operacionais

Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. Objetivos Sociais
Criado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil é
uma organização sem ﬁns lucrativos que atua para
aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil. Referência na assistência de crianças e
adolescentes com câncer, proporciona todo o auxílio
necessário para a continuidade do tratamento.
Através do ICI, os pacientes contam com apoio
pedagógico, psicológico, nutricional, odontológico, de
medicamentos e exames especiais. Suas famílias
também recebem apoio assistencial com auxílios de
vestuário, calçados e alimentos. O ICI também
desenvolve projetos de Pesquisas Cientíﬁcas
dedicados ao avanço de novos tratamentos para o
câncer infantojuvenil.
Sua missão é assegurar a saúde da criança e
adolescente com câncer, por meio de parcerias,
assistência, capacitação, pesquisa e mobilização
social, independentemente de seu nível socioeconômico, visando à melhoria da qualidade de vida e
dignidade aos pacientes e seus familiares.
O Instituto foi declarado de Utilidade Pública no
âmbito federal, estadual e municipal, gozando dos
benefícios de imunidade ﬁscal para ﬁns de alguns
tributos.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas
e estão sendo apresentadas em conformidade com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
observância às disposições contidas na legislação
societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) que
tratam da aplicabilidade da legislação especíﬁca das
entidades sem ﬁns lucrativos, conforme Resolução
CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002.
As demonstrações contábeis são apresentadas
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em Real, que é a moeda funcional da entidade, e
foram preparadas com base no custo histórico,
exceto quando indicado de outra forma.
Em 08 de março de 2018, a administração da
entidade autorizou a emissão das demonstrações
contábeis do exercício ﬁndo em 31 de dezembro de
2017.
3. Principais práticas contábeis
(a) As receitas de doações e campanhas para
custeio são contabilizadas por ocasião de seu
efetivo recebimento.
(b) As doações para investimento e imobilizações são contabilizadas como receitas quando do
seu efetivo recebimento e transferidas ao patrimônio social por ocasião da aprovação na assembleia.
(c) As demais receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.
(d) Os ativos circulantes são apresentados ao
valor de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos auferidos.
(e) O ativo permanente é demonstrado ao
custo, deduzido das depreciações dos bens do
imobilizado, pelo método linear, que resulta em
despesa constante, durante a vida útil econômica
dos bens, às taxas mencionadas na Nota 6.
(f) Os passivos circulantes são demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos
incorridos.
4. Aplicações ﬁnanceiras
Fundos de investimentos
Banrisul S.A.
Banco do Brasil S.A.
CEF
Itaú
Santander
Total

2017

2016

43.320
5.788.348
16.271
15.622
198.066
6.061.627

176.275
4.651.464
14.994
515
4.843.248
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Os recursos ﬁnanceiros disponíveis são mantidos em aplicações ﬁnanceiras, principalmente, junto a instituições
ﬁnanceiras oﬁciais, visando à manutenção do poder aquisitivo dos recursos ﬁnanceiros temporariamente não
utilizados. As aplicações em fundos de investimentos, estão sujeitas as taxas de juros que variam de 0,40% a 1,07%
a.m. (Em 2016 – 0,90% a 1,22% a.m).
5. Estoques

2017
160.707
160.707

Estoques
Total

2016
145.774
145.774

Referem-se a roupas, calçados e alimentos recebidos em doação, distribuídos quando necessário aos familiares das crianças assistidas pelo Instituto do Câncer Infantil.
6.Imobilizado
Em consonância ao artigo 183 da lei 11.638 de 28/12/2007, e a NBC TG nº 001-Redução ao Valor Recuperável de
Ativos, os itens do ativo imobilizado que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores aos seus
valores de recuperação são revisados detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução
do saldo contábil a seu valor de realização.
Em 2010, a diretoria contratou a empresa Factum Brasil Consultoria, Avaliações, Patrimonial e Econômica para
avaliar as possíveis mudanças de circunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências de
que seus ativos corpóreos utilizados em suas operações são recuperáveis perante seu desempenho operacional e
ﬁnanceiro. A empresa em pauta, tendo como base as informações contidas na NBC TG nº 27 – Ativo Imobilizado,
concluiu que até a data do balanço patrimonial existiam valores constantes do ativo imobilizado defasados em
relação aos valores de mercado e em relação à expectativa do prazo de geração de benefícios econômicos.
Com base nesse laudo técnico de avaliação, os valores relativos aos bens imóveis constantes do ativo imobilizado foram atualizados conforme mapa de movimentação:

IMÓVEIS
Prédios

Valor
Total
Realização
Laudo
31/12/2017
1.298.000 (589.955)

Terrenos 1.075.000 (64.285)
Total

2.373.000 (654.240)

Valor
Saldo
Depreciação
Contábil
31/12/2017

708.045

1.149.386

1.010.715

481.450

1.718.760 1.630.836

Mais Valia Depreciação

(1.011.112)

138.274

-

481.450

529.265

-

529.265

(1.011.112)

619.724

1.367.163

(268.127)

1.099.036

R$

Realização

Saldo
31/12/2017

1.132.552

(33.516)

1.099.036

Patrimônio Líquido
Ajuste de Avaliação Patrimonial- CPC 27

837.898

(268.127)

Saldo
31/12/2017
569.771
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a. Composição de Saldos
Contas

Taxa de
Depreciação
% a.a.

IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO
Centro de Apoio- Sede/São Manoel
Benfeitorias em Prédio de Terceiros
Obras em Andamento- Sede
Terrenos
Aparelhos de Ar Central
Biblioteca
Softwares, Computadores e Periféricos
Equipamentos Laboratoriais
Instalações e Telefonia
Móveis e Utensílios
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos
Total Imobilizado sem Restrição

4
4
10
10
20
10
10
10
10

IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO
Benfeitorias
Bens Com Restrição-MCD
Computadores e Periféricos
Equipamentos Laboratoriais
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Total Imobilizado com Restrição

4
10
20
10
10
10
20

Total Imobiliza do
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2017
Custo
8.660.898
108.848
1.010.715
6.473
1.740
239.591
27.757
2.897
481.476
54.212
10.594.607

Depreciação
Acumulada
(342.434)
(6.061)
(1.517)
(180)
(76.090)
(3.042)
(1.014)
(38.204)
(5.410)
(473.952)

2016
Líquido
8.318.464
102.787
1.010.715
4.956
1.560
163.501
24.715
1.883
443.272
48.802
10.120.655

4.333.266
108.848
4.281.142
1.010.715
6.473
1.740
162.921
27.848
2.897
163.045
20.895
10.119.790
456.949
7.382
153.033
2.983
620.347
10.740.137

189.890
788
31.967
421.817
14.552
30.594
63.536
753.144

(7.389)
(40.588)
(1.242)
(14.333)
(3.109)
(69.082)

188.257
24.578
381.229
13.301
16.261
60.427
684.062

11.347.751

(543.034)

10.804.717

(1.633)
(788)

Líquido

Relatório de Atividades 2017 | Instituto do Câncer Infantil

b. Movimentação do Imobilizado
Contas

2016

IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO
Centro de Apoio- Sede/São Manoel
Benfeitorias em Prédio de Terceiros
Obras em Andamento - Sede
Terrenos
Aparelhos de Ar Central
Biblioteca
Softwares, Computadores e Periféricos
Equipamentos Laboratoriais
Instalações e Telefonia
Móveis e Utensílios
Máquinas,Equipamentos e Aparelhos
Total Imobilizado sem Restrição

4.333.266
108.848
4.281.142
1.010.715
6.473
1.740
162.921
27.848
2.897
163.045

Adições

Transferências
(+)

Baixas

12.000
-

-

4.328.420
68.992
332.276

Transferências
Depreciação
( -)
(788)
(4.281.142)
(4.322)
(91)
(13.845)

(342.434)
(6.06 1 )
(1.517)
(180)
(76.090)
(3.042)
(1.014)
(38.204)

2017

8.318.464
102.787
1.010.715
4.956
1.560
163.501
24.715
1.883
443.272

20.895

7.084

-

26.672

(439)

(5.410)

48.802

10.119.790

19.084

-

4.756.360

(4.300.627)

(473.952)

10.120.655

456.949
7.382
153.033
2.983
-

189.890
37.294
268.784
27.272
16.750
63.536

(6.851)
(931)
(7.214)
-

788
57.123
10.969
353.334
-

(450.097)
(68.901)
26.672)
(
(332.276)
-

(1.633)
(788)
(7.389)
(40.588)
(1.242)
(14.333)
(3.109)

188.257
24.578
381.229
13.3 10
16.261
60.427

620.347

603.526

(14.996)

422.213

(877.946)

(69.082)

684.062

10.740.137

622.610

(14.996)

5.178.574

(5.178.574)

(543.034)

10.804.717

IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO
Benfeitorias
Bens Com Restrição-MCD
Computadores e Periféricos
Equipamentos Laboratoriais
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Total Imobilizado com Restrição
Total Imobilizado
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7. Intangível
Descrição
Custo total
Amortização acumulada
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Taxas anuais de amortização - %

Descrição
Custo total
Amortização acumulada
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Taxas anuais de amortização -%

8. Contas a Pagar
Fornecedor
Contas a Pagar
Total

Softwares
adquiridos
9.701
(9.586)
115
20,00%

Softwares
adquiridos

10. Subvenção Convênio McDia Feliz

Marcas e
patentes
1.028
1.028

Marcas e
patentes

9.701
(9.701)
20,00%

Total

Descrição

10.729
(9.586)
1.143

Saldo em 31/12/2015
Subvenção Convênio – Passivo Circulante
Saldo em 31/12/2016
Subvenção Convênios
Realizações de Subvenção Convênios

Total

Saldo em 31/12/2017

1.028
1.028

2017
36.590
3.098
39.688

10.729
(9.701)
1.028

2016
19.279
2.323
21.602

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.
9. Provisões Trabalhistas
A entidade possui ações judiciais de natureza
trabalhista, decorrentes das atividades normais.
Com base na opinião dos assessores jurídicos, a
administração da entidade mantém provisão para
contingências em montantes considerados suﬁcientes para fazer face a eventuais perdas que possam
advir de desfechos desfavoráveis, conforme
demonstrado a seguir:
Natureza da contingência

2017

2016

Trabalhista

7.825

7.118

Quadro de movimentação das contingências:
Saldo inicial conta provisão para contingências – 31/12/2016
(+) Aumento de Provisões
(= ) Saldo ﬁnal conta provisão contingências – 31/12/2017

7.118
707
7.825

As causas trabalhistas consideradas como perda
possível no montante de R$328.000 não estão
provisionadas nas demonstrações contábeis.
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Valor
4.688.652
316.411
5.005.063
1.326.269
(5.631.120)
700.212

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.
11. Subvenção PRONON
Refere-se a captação de recursos do Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON,
instituído pela Lei nº 12.715/2012, por doações
realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas (com
lucro real) que destinam parte do imposto de renda
devido, para instituições ﬁlantrópicas que tratam
pacientes com câncer, beneﬁciando-se de deduções ﬁscais no Imposto de Renda.
O Instituto do Câncer Infantil possui em execução
projetos aprovados junto ao Ministério da Saúde:
Capacitação e treinamento em coleta e acompanhamento de dados em estudo clínico; Identiﬁcação
de novos alvos terapêuticos e desenvolvimento de
terapias-alvo para tratamento de Sarcoma de
Ewing: um estudo molecular e celular; Coragem para
Sorrir-Capacitação de cirurgiões-dentistas para o
atendimento odontológico de pacientes oncológicos
pediátricos e conscientização de Pais e Pacientes, e
o 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.
Em dezembro de 2017, o Instituto do Câncer
Infantil captou recursos aprovados pelo Ministério
da Saúde, D.O.U - Portaria n° 1.184, de 09/12/2017,
referente ao projeto Desvendando a biologia do
câncer infantil: identidade celular do sarcoma de
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ewing e estratégias terapêuticas, sendo que o
uso e aplicação de seus recursos se dará no exercício de 2018.

O Instituto recebeu recursos ﬁnanceiros, através
do Poder Público, registrado na rubrica Receitas
com Eventos e Projetos:

12. Subvenção Projeto Diagnóstico Precoce
Refere-se a captação de recursos do programa
de diagnóstico precoce em parceria com o Instituto
Ronald Mc Donald, cujo objetivo é contribuir para a
identiﬁcação precoce do câncer em crianças e
adolescentes, de forma a reduzir o tempo entre o
aparecimento de sinais e sintomas e o diagnóstico
em um serviço especializado, aumentando sensivelmente a expectativa de cura. Esse programa
oportuniza a execução de projetos de capacitação
de proﬁssionais da Estratégia da saúde da Família e
Unidade Básica de saúde da Capital e Interior.

Programa Nota Fiscal Gaúcha
- Governo do Estado do Rio Grande do Sul

13. Subvenção CMDCA – Funcriança
Refere-se a captação de recursos do Fundo
Municipal da Criança e do Adolescente de Porto
Alegre - FUNCRIANÇA, por doações realizadas pelas
pessoas físicas e jurídicas (com lucro real) que
destinam parte do imposto de renda devido, para as
instituições que possuem projetos aprovados. O
recurso captado destina-se aos Projetos de
Manutenção e Qualiﬁcação do Atendimento e ao
Projeto Núcleo de Atenção ao Paciente.
14. Patrimônio Social
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.
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.
O superávit ou o déﬁcit de cada exercício social é
incorporado ou absorvido pelo Patrimônio social.
15. Recursos provenientes do Poder Público

Total

2017
38.000
38.000

2016
50.000
50.000

16. Venda do Ativo Imobilizado
Resultado proveniente da venda do imóvel
situado na Rua Francisco Ferrer, 276 - Bairro Rio
Branco - Porto Alegre/RS. O imóvel foi vendido pelo
valor de R$ 1.340.000,00 (Hum milhão trezentos e
quarenta mil) em 28/10/2016 através de depósito
bancário realizado no Banco do Brasil, agência 18996 conta 600.006-1. Em 2017, o resultado líquido pela
venda do imóvel foi transferido para o patrimônio
social.
17. Receitas com Projetos – Subvenção
Valor proveniente da execução dos projetos do
PRONON, Funcriança e Diagnóstico Precoce dentro
do ano ﬁscal.
18. Imunidade Tributária
O ICI goza plenamente da imunidade tributária
em relação aos impostos federais, estaduais e
municipais, nos termos do Artigo nº 150 da
Constituição Federal. Goza também da imunidade
de contribuições sociais por garantia do Art. 195, § 7º
da mesma Constituição. É portadora do Certiﬁcado
de Entidade Beneﬁcente de Assistência Social
(CEBAS), concedido e renovado pelo Conselho
Nacional de Assistência Social e, após edição da Lei
12.101/2009, pelo Ministério do Desenvolvimento
Social – MDS; sendo a última renovação através do
processo nº 71000.086471/2011-14, deferido pela
Portaria/MDS nº 236 de 21/11/2014 - publicado no
Diário Oﬁcial da União dia 25/11/2014; tramitam
junto ao MDS, tempestivamente apresentados, os
proc essos d e renova ção do C EBAS d e Nº
71000.112454/2012-12 e; Nº 71000.125643/2014-17,
este tramitando em grau de recurso na SNAS/MDS.
Deve ser ressaltado que a legislação ordinária que
regulava o alcance da isenção de contribuições
sociais, foi considerada inconstitucional, por decisão
do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento
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da ADIN 2028 e do RE 566622,
concluídos em 2017. Assim, por
conta desta decisão do STF as
entidades beneﬁc entes de
assistência social, sem ﬁns
lucrativos, fazem jus ao pleno
alcance da imunidade das contribuições sociais e previdenciárias,
estando nestas compreendidas a
Quota patronal do INSS, o RAT, as
Terceiras Entidades, o PIS, COFINS
e o Salário Educação. No exercício
de 2017, considerando a imunidade
tributária, o Instituto aplicou na sua
atividade para ﬁns institucionais as
contribuições sociais e previdenciárias no montante de R$
588.020 (Em 2016 - R$ 596.973).
19. Receita – Construção Centro
Integrado de Apoio
Refere-se ao convênio do IRM
(Instituto Ronald McDonald), cujos
recursos são captados através da
campanha McDia Feliz até 2015, os
quais foram contabilizados na
conta de subvenção patrimonial
até 2016, sendo transferidos em
2017 para o resultado.
20. Aplicações dos recursos obtidos
O ICI aplica integralmente seus
recursos e eventual superávit na
manutenção e desenvolvimento de
seus ﬁns institucionais, cumprindo
ﬁelmente a legislação que regula a
o alcance de imunidades tributárias, a saber: Art. 14, do CTN; Art. 12
da Lei 9.532 e; e Art. 29 da Lei
12.101/2009. Parte dos recursos
obtidos em campanhas, doações e
de outras fontes, são aplicados
conforme demonstrado:
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Descrição
Benefícios Assistenciais ao paciente e seus familiares, visam o
auxílio para transportes, de medicamentos, realização de
exames, leites especiais, lanches e refeições e doações de roupas
e mantimentos. Os pacientes são encaminhados pelos hospitais
parceiros (Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital da PUCRS
e Hospital Conceição).
O Núcleo de Atenção ao Paciente assisti crianças e adolescentes
em tratamento, e não hospitalizados, nas áreas multidisciplinares
(Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Pedagogia, Odontologia,
Coordenação Médica, Oﬁcinas, dentre outros serviços):
Nutrição
Psicologia
Assistência Social
Pedagogia
Odontologia
Coordenação Médica
Oﬁcinas
Outros Serviços
Serviços de Oncologia Pediátrica
O Projeto Pesquisas Cientíﬁcas tem por objetivo o aprimoramento
do tratamento de câncer infanto-juvenil, em colaboração com
entidades de ensino e pesquisa, com ênfase na área clínica e
laboratorial.
O Centro Integrado de Apoio – “Casa Dia”, destina-se ao
acolhimento de crianças e adolescentes que enfrentam o
câncer infanto-juvenil e seus familiares, proporcionando toda a
assistência necessária para a continuidade do tratamento.

2017

2016

1.405.442

1.259.214

894.867

792.807

12.000
30.577
98.226
86.560
7.708
564.894
2.199
92.691
12

11.751
23.600
95.621
63.179
6.479
517.329
693
73.228
927

759.259

772.044

1.381.653

1.458.318

4.441.221

4.282.383

A depreciação contabilizada no valor de R$ 543.149 (Em 2016 - R$
342.022), refere-se aos equipamentos e itens do imobilizado localizados no Centro Integrado de Apoio e no Serviço de Oncologia Pediátrica
– HCPA.
A aplicação dos demais recursos obtidos, não demonstrados nos
itens acima, foi destinada principalmente à realização dos eventos,
campanhas e projetos necessários à geração de receita para o ﬁnanciamento da causa do Instituto, além de outras atividades administrativas.
21. Seguros
A política da entidade é manter a cobertura de seguros para os bens
do imobilizado sujeito a riscos e por montantes considerados suﬁcientes
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
**********

Relatório de Atividades 2017 | Instituto do Câncer Infantil

Próximos

Desaﬁos

Somos desaﬁados, diariamente, a pensar no
futuro, a criar novos projetos de assistência e
pesquisa e a ampliar os serviços oferecidos aos
pacientes em tratamento contra o câncer infantojuvenil. Nossa motivação vem aliada a todo o apoio
que recebemos da sociedade, fundamental para
que o ICI siga em processo de expansão e proporcione mais qualidade de vida a crianças e adolescentes
com câncer.
Somos motivados, a cada ano, a ampliar as
parcerias para ir além e oferecer todo o suporte
necessário para pacientes em tratamento. Neste
sentido, em 2018 esperamos seguir neste caminho,
estendendo a rede de assistência a outros centros
oncológicos, ﬁrmando novas parcerias com hospitais
e trabalhando em conjunto com as Secretarias de
Saúde Municipal e Estadual.
Somos determinados em aumentar as chances
de cura dos pacientes. Para isso, a instituição investe
em pesquisas cientíﬁcas, trabalhando para a
descoberta de novos tratamentos e desenvolvendo
estudos cientíﬁcos em parceria com organizações
nacionais e internacionais. Para o desenvolvimento

das atividades da equipe de Pesquisa, em 2018 o ICI
segue contando com o suporte da comunidade e de
parceiros para a captação de recursos e investimentos na área, fundamentais para viabilizar os
projetos realizados.
Somos engajados em fazer mais por aqueles que
são a razão da nossa existência. Com a expansão do
ICI e dos serviços oferecidos pelo Núcleo de Atenção
ao Paciente, continuamos constantemente mobilizando novos parceiros e aliados para levar a causa
do câncer infantojuvenil e o trabalho realizado a
outras localidades. O engajamento da sociedade
através de eventos institucionais, doações, projetos
e apoio voluntário são canais cada vez mais importantes para que a instituição siga em crescimento.
Unidos pela causa, vamos em busca de novas
conquistas, desaﬁos e da cura para salvar mais
vidas.
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Este Relatório de Atividades é de responsabilidade do
Instituto do Câncer Infantil.
Foi elaborado e diagramado pelo Núcleo de
Desenvolvimento Institucional, com a colaboração de
todas as áreas da Instituição.
Para informações, críticas, sugestões ou saber mais
sobre o trabalho desenvolvido pelo ICI, entre em
contato: icirs@ici.ong

Rua São Manoel, 850 | Rio Branco | Porto Alegre | RS
CEP 90620-110 | (51) 3331-8704
www.ici.ong | icirs@ici.ong

