Relatório INCAvoluntário 2017
MENSAGEM DA SUPERVISÃO DO INCAVOLUNTÁRIO
Em 2017, o INCAvoluntário completou 14 anos de atuação no INCA e fortalecer nossas ações junto aos
pacientes em tratamento no Instituto e seus acompanhantes foi o nosso lema. Trabalhamos muito! E com a
ajuda dos nossos parceiros foi possível atender mais e melhor aos nossos usuários.
Em 2017, distribuímos para os pacientes em condições socioeconômicas desfavoráveis mais de 110 mil
fraldas descartáveis e absorventes para adultos, cerca de 68 mil fraldas para crianças e mais de 10 mil bolsas
de alimentos. Além disso, tivemos mais de 400 pacientes beneficiados com auxílio transporte e mantivemos o
programa de empréstimos de equipamentos voltado para o cuidado ao paciente em residência.
Fortalecemos nossas atividades de entretenimento e fizemos novas parcerias voltadas para a melhoria das
nossas ações. Como por exemplo, a parceria com a empresa Carta Fabril que desde de maio de 2017 passou a
suprir toda a nossa demanda de fraldas infantis para os pacientes pediátricos. Além disso, a campanha ‘Doe
seu Troco’ realizada pela A Nossa Drogaria em prol do INCAvoluntário arrecadou recursos e possibilitou a
compra de vários equipamentos para o Banco de Empréstimos.
Outra grande parceria foi realizada com o Canal de TV GNT. Com os recursos do programa Desengaveta foi
possível retomar o projeto INCAvoluntário e Ação – Cultura e Lazer que estava parado por falta de
apoiadores. Além disso, em junho, realizamos uma edição especial do programa Fazendo a Festa com as
crianças em tratamento no INCA.
Por fim, o INCAvoluntário participou do evento comemorativo dos 80 anos do INCA que aconteceu em
setembro no Rio de Janeiro. Na ocasião, a equipe participou com um estande com produtos do
INCAvoluntário e também da mesa Inovação e humanização para cura: uma história escrita a muitas mãos.
Durante o evento de encerramento do congresso, o INCAvoluntário recebeu, da diretora-geral do INCA, Ana
Cristina Pinho, um prêmio de reconhecimento pelo trabalho de excelência desenvolvido no Instituto em mais
de uma década de atuação.
Ao longo deste relatório você poderá conhecer todas as atividades que realizamos em prol dos pacientes em
tratamento no INCA e seus acompanhantes em 2017. Boa leitura!

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) é o órgão auxiliar do Ministério da
Saúde responsável pelo desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do
câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, prestada direta e gratuitamente
aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e a atuação
em áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados,
desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica.
Na área de assistência ao paciente, o INCA fornece tratamento médico-hospitalar com profissionais
especializados e oferece assistência complementar como atendimento psicológico, nutricional, de
fonoaudiologia e de fisioterapia.
O INCA preocupa-se, também, com a qualidade de vida de seus usuários e com a continuidade e boa adesão
ao tratamento oferecido. Para isso, conta com o apoio do INCAvoluntário.

*Para mais informações, acesse o Portal do INCA na internet: www.inca.gov.br
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CONHEÇA O INCAVOLUNTÁRIO
O INCAvoluntário é responsável por planejar e coordenar as atividades de pessoas, empresas e organizações
que atuam voluntariamente no INCA. Todas as ações são planejadas para desenvolver o trabalho da melhor
forma possível dentro das normas e diretrizes institucionais.
Atualmente, a Área conta com 10 funcionários, cerca de 550 voluntários e com o Conselho do Voluntariado
que é responsável por discutir as principais estratégias do INCAvoluntário e as prioridades de ações para os
pacientes e seus acompanhantes. O conselho, criado em 2000, é formado por profissionais e voluntários do
INCA.
O INCAvoluntário, desde 2003, ano em que foi criado, está subordinado tecnicamente à Chefia de Gabinete
da Direção Geral do INCA e com o apoio da Fundação do Câncer para o gerenciamento dos recursos
financeiros arrecadados e suporte operacional das atividades.
Em 2015, demos início à independência jurídica da área, por meio da associação INCAvoluntário. Com
relação às atividades de rotina e ao apoio aos pacientes e acompanhantes não houve nenhuma alteração. O
estatuto da associação foi alinhado à missão e ao regimento atual do INCAvoluntário e tem apoio da Direção
Geral do INCA e da Fundação do Câncer.

Visão Estratégica
Missão

Ser referência nacional em trabalho
voluntário na área da saúde, por meio da
união de todos os esforços que possibilitem
aos pacientes uma nova atitude frente à
doença e o usufruto das chances de cura
oferecidas com qualidade de vida.

Contribuir para a melhoria da qualidade
de vida dos pacientes em tratamento no
INCA e de seus acompanhantes,
promovendo e apoiando atividades de
inclusão social e resgate da cidadania.

Valores
Ética – relações baseadas em honestidade e respeito.
Transparência – clareza em sua conduta e na gestão de recursos.
Comprometimento – Compromisso com o trabalho do INCAvoluntário e alinhamento com a identidade
organizacional e as condutas do INCA.
Efetividade – capacidade de sempre buscar atingir as metas e assegurar a perenidade da instituição.
Solidariedade – caráter abnegado e voluntário. Estar sempre disposto a ajudar e cooperar.
Esperança – mudança de atitude frente ao câncer. A luta contra a doença pode ser encarada de maneira
positiva.
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VOLUNTARIADO EM FOCO
O voluntariado é um dos pilares que ajudam a sustentar os serviços prestados. Atualmente, o INCAvoluntário
conta com voluntários em todas as unidades assistenciais do INCA que realizam diversas atividades com os
pacientes e seus acompanhantes. Além disso, os voluntários também atuam em áreas fundamentais para o
serviço como a Central de Recebimento de Doações, Central de Atendimento ao Paciente, os bazares
(INCAvoluntário, INCanto I, II e III), o Ateliê de Artes e Ofícios e dão apoio às atividades administrativas na
Supervisão do INCAvoluntário.
São essas pessoas que fazem a diferença na instituição, dedicando quatro horas de seu tempo por semana em
prol dos pacientes em tratamento no INCA e seus acompanhantes. Para desenvolver esse trabalho da melhor
maneira possível, os voluntários recebem treinamentos periódicos com a equipe multidisciplinar do INCA.
Em 2017, implantamos o sistema de gestão para cadastro de voluntários e um novo procedimento para a
realização desse cadastro. O registo do voluntário passou a ser realizado na Supervisão do INCAvoluntário
com objetivo de reafirmar o compromisso do candidato com o trabalho voluntário e com a Organização
assumidos no início do processo e também de evitar a falta ou extravio de documentos na hora do cadastro.
Ao todo, tivemos:
- 17 reuniões de seleção
- 691 candidatos inscritos
- 347 candidatos presentes na reunião
- 247 candidatos selecionados
- 149 candidatos cadastrados efetivamente
Além disso, o INCAvoluntário conta com o apoio de diversas empresas e pessoas que doam serviços,
materiais, alimentos e recursos financeiros e garantem a continuidade das ações promovidas com os usuários
do Instituto. É essa grande rede de solidariedade que constitui a família INCAvoluntário e permite que todas
as ações sejam desenvolvidas.
Treinamento para voluntários
O INCAvoluntário promove, de forma gratuita e periódica, treinamentos com os voluntários com objetivo de
garantir a qualidade do trabalho oferecido aos usuários do INCA e o alinhamento das atividades às normas
institucionais. Para isso, conta com a participação de profissionais do corpo funcional do Instituto que
orientam sobre procedimentos internos e sobre prevenção e controle da doença como forma de
esclarecimento. Também são promovidas pelo INCAvoluntário palestras motivacionais e sobre outros
assuntos de interesse para as áreas em que os voluntários atuam.
Os voluntários passam por avaliações constantes e precisam participar de, pelo menos, oito horas de
capacitação anual.
Em 2017, foram oferecidos diversos treinamentos para voluntários, confira a seguir:
15 reuniões de equipe nas unidades
02 treinamentos com a equipe multidisciplinar
02 treinamentos específicos
04 reuniões de Boas Vindas
Organização e promoção de treinamentos para os voluntários. Alguns dos assuntos abordados:
Aprendendo sobre a Segurança do Paciente; Obesidade e Risco de Câncer; Relação entre paciente e
voluntário; Câncer de próstata; Oficina de Amarração de lenços (realizado pelas voluntárias da CRD Vanda
Nunes e Jociléia Aguiar) e Oficina Corte de Cabelo (promovido pela voluntária do HCIV Rosane Candido).
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Comemorações especiais para os voluntários
•

Em homenagem ao Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no dia 28 de agosto, o
INCAvoluntário, em parceria com o Grupo Kinoplex, proporcionou uma sessão exclusiva de cinema
a todos os voluntários do INCA, no Shopping Tijuca.
Os funcionários do cinema trabalharam de forma voluntária durante toda a manhã e ofereceram
pipocas e refrigerantes a todos que compareceram. O filme assistido por cerca de 70 pessoas foi o
“Doidas e Santas”, do cinema nacional. O longa conta a história de Beatriz (interpretada pela atriz
Maria Paula), terapeuta e escritora, que ganha a vida ajudando casais, mas se vê vivendo uma crise
dentro do próprio casamento. Ao longo da história, outros problemas vão surgindo e novas
descobertas são feitas.

•

O INCAvoluntário celebrou o Dia Internacional do Voluntariado, 5 de novembro, com evento no
auditório principal do prédio-sede do INCA. Voluntários e parceiros participaram de uma festa
descontraída, com sorteios, homenagens e discursos daqueles que, durante o ano, dedicaram seu
tempo para doar amor e atenção aos pacientes e familiares do Instituto. Durante o evento a
supervisora do INCAvoluntário Angélica Nasser, em licença-maternidade, gravou um vídeo
elogiando os voluntários e desejando votos de boas festas. Ela lembrou da dedicação de todos com os
pacientes.
O ultramaratonista Márcio Villar; Márcia Marinho, representante da Associação Beneficente dos
Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro (Appai); e Daniella Sarahyba,
madrinha do INCAvoluntário parabenizaram os voluntários. Cada um falou sobre a importância da
doação e de ultrapassar barreiras para ajudar ao próximo como um dos fatores de motivação para os
demais. Os parceiros também receberam homenagens pela participação ativa durante o ano.
Ao final do evento, eles curtiram um pouco de música, com a apresentação do cantor Fabrício
Victorino, que animou a plateia com músicas do repertório popular brasileiro.

****Colocar um depoimento de voluntário

CONHEÇA AS ATIVIDADES DE ROTINA DO INCAVOLUNTÁRIO
O INCAvoluntário realiza diariamente ações com usuários do Instituto. As iniciativas são baseadas em cinco
pilares:

Geração de uma
nova fonte de renda
para os pacientes e
familiares.

Apoio aos
pacientes para a
não interrupção do
tratamento por falta
de recursos
financeiros.

Humanização do
ambiente hospitalar.

Elevação da
autoestima dos
pacientes e seus
acompanhantes.

Apoio na realização de
campanhas e eventos
institucionais do INCA.
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❖ Apoio aos pacientes e acompanhantes
Quando chegam a uma das cinco unidades hospitalares do Instituto, pacientes e acompanhantes são
recebidos por voluntários que estão sempre atentos às necessidades dos usuários e à disposição para
fornecer orientações sobre as clínicas, horários de visita e sobre os serviços oferecidos pelo Instituto.
Também oferecem ajuda, caso o paciente precise, como acompanhamento e empréstimo de cadeiras
de rodas para pacientes com dificuldades de locomoção. Saiba mais como funciona este apoio:
Internados - Os voluntários estão sempre nas enfermarias conversando com os pacientes e
acompanhantes, promovendo momentos de entretenimento, descontração e solidariedade; ajudam na
alimentação dos pacientes, quando solicitados pelo próprio paciente ou pela equipe de enfermagem;
e disponibilizam, quando necessário, itens de higiene pessoal como meias, pentes, creme dental,
escova de dente, sabonetes, entre outros. Além disso, costumam realizar cortes de cabelo e barba
para ajudar a aumentar a autoestima dos pacientes. Na unidade localizada na Praça Cruz Vermelha,
os pacientes contam com um Espaço de Convivência feito especialmente para eles. Lá eles podem
assistir a programas na televisão, usar o computador e acessar a internet, jogar dominó, fazer
palavras-cruzadas, entre outras atividades. Já no Hospital do Câncer IV, especializado em cuidados
paliativos, os pacientes contam com o espaço CuriosAção, onde os voluntários atuam juntamente à
equipe multidisciplinar do INCA trazendo atividades de entretenimento e integração para os
pacientes.
Benefício
Auxílio refeição
Barbas
Corte de cabelos
Corte de unhas

Quantidade
1.219
1.202
436
1.110

Em tratamento ambulatorial - Para entreter os usuários que estão aguardando atendimento, os
voluntários promovem nos ambulatórios diversas ações como: oficinas de artes, trabalhos manuais,
de artesanato e inúmeras atividades culturais, como apresentações musicais. Além disso, o
INCAvoluntário possui um espaço especial para entreter as crianças e os adolescentes. Na sala da
Recreação Infantil, é possível desenhar, brincar com jogos educativos, montar quebra-cabeças, jogar
videogame, assistir a vídeos, peças teatrais e apresentações de dança, receber a visita de personagens
infantis, entre outras atividades.
Em acompanhamento - O INCAvoluntário promove diversas atividades que contribuem para a
geração de uma nova fonte de renda para os usuários. O objetivo é possibilitar que os pacientes
tenham um novo oficio, já que muitas vezes precisam parar de trabalhar em razão de tratamentos
longos da doença ou por alguma incapacidade física. Algumas das atividades são realizadas nos
ambulatórios para beneficiar também os acompanhantes. Além disso, o INCAvoluntário auxilia as
pessoas atendidas no Instituto que possuem condições socioeconômicas desfavoráveis para garantir a
continuidade do tratamento fornecendo auxílio-transporte, bolsa de alimentos e empréstimo de
equipamentos e materiais que possam ajudar no tratamento em residência ou na recuperação da
autoestima.
Benefício concedido
Auxílios Transporte

Unidades

Pacientes
1.141

426

Absorventes geriátricos

27.690

136

Fraldas descartáveis pediátricas

67.705

134

Fraldas descartáveis geriátricas

89.563

547

Bolsa de alimentos

10.548

2.473
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Kit reforço grande

367

132

Kit reforço pequeno

1.468

409

Total de pacientes atendidos no período

3.096

Material de empréstimo e doação
Cadeiras de rodas adulto e infantil (Banco de Empréstimo)
Cadeiras higiênicas (Banco de Empréstimo)
Nebulizadores (Banco de Empréstimo)
Perucas (Banco de Empréstimo)
Perfumaria, Material Hospitalar e Farmácia (doação para o paciente)
Maquiagem e acessórios (doação para o paciente)

Quantidade
217
120
9
943
27.622
3.445

❖ Humanização do ambiente hospitalar
Ao chegar nas unidades do INCA, o paciente é sempre recebido por um voluntário com amor,
carinho e atenção. Uma das preocupações do INCAvoluntário é tornar a passagem do paciente pelo
INCA e o enfrentamento da doença menos difícil, proporcionando conforto, bem-estar e segurança.
Para isso, o INCAvoluntário busca oferecer uma estrutura hospitalar mais próxima ao visual de uma
residência adquirindo móveis e objetos de decoração para os diversos setores das unidades
assistenciais.
O voluntariado promove, ainda, diversos eventos em datas comemorativas que levam aos pacientes e
acompanhantes momentos de alegria e diversão.
O Banco do Bem é um projeto que existe desde 2007 e tem como objetivo disponibilizar recursos
para iniciativas de setores do INCA que tornem o atendimento mais humanizado; melhorem a
ambiência ou a qualidade de vida dos pacientes e acompanhantes. Em 2017 foram seis solicitações
atendidas, com um valor total de R$ 97.693,89 recursos dispendidos. Confira abaixo os projetos
atendidos.
Projetos atendidos
1. Aquisição de sofá para o Serviço Social do HC II com objetivo de melhoria da ambiência
para pacientes e acompanhantes.
2. Aquisição de uma cadeira de rodas especial (tipo Zeus) para um paciente infantil.
3. Compra de medicamento (colírio) especial para paciente infantil.
4. Aquisição de 42 novas TVs para os ambulatórios de todas as unidades do INCA, devido à
troca do sinal analógico.
5. Aquisição de 42 suportes para TVs.
6. Compra de pendrives para disponibilização de conteúdo institucional do INCA para
orientação de pacientes e acompanhantes na televisões dos ambulatórios.
Outros projetos foram atendidos por meio da associação INCAvoluntário e seus parceiros, com o
total de R$ 70.971,61 dispendidos em diversas iniciativas, veja a seguir.
Projetos atendidos
1. Estudo de Solo no HC III para possibilitar a instalação de um novo equipamento de
radioterapia que atenderá mais mulheres com melhor qualidade.
2. Doação de recursos financeiros para a melhoria da ambiência na Emergência Pediátrica.
3. Aquisição de dilatadores vaginais para mulheres que fazem tratamento de braquiterapia
(radioterapia interna para câncer de colo de útero) para melhoria da qualidade de vida.
4. Aquisição de placas de isopor para a confecção das máscaras para os pacientes em
tratamento de radioterapia.
5. Aquisição de cadeados para os armários dos acompanhantes do CEMO.
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6.

Compra de esponja para auxílio dos banhos dos pacientes do HC III.

❖ Apoio às mobilizações e campanhas institucionais do INCA
Outra atividade importante desenvolvida pelo INCAvoluntário no Instituto é o apoio na divulgação
das mobilizações e campanhas realizadas no INCA como o Dia Mundial do Câncer (4 de fevereiro),
o Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio), o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto) e o
Dia Nacional de Combate ao Câncer (27 de novembro) e as campanhas de doação de sangue para
manter o estoque abastecido. O INCAvoluntário divulga frequentemente em seu Facebook
(@incavoluntario) mensagens para a população sobre prevenção, controle do câncer e fatores de
risco da doença divulgadas pelo INCA. Além disso, os voluntários atuam na difusão de informações
sobre a doença e na captação e fidelização de doadores de sangue.
No dia 4 de dezembro, a Divisão de Saúde do Trabalhador (Disat) promoveu, pelo segundo ano
consecutivo, a Semana de Conscientização de Combate ao Mosquito Aedes aegypt. Na ocasião, os
voluntários do acolhimento distribuíram panfletos informativos e alertaram funcionários, pacientes e
familiares, alertando sobre a prevenção e a proliferação do mosquito.
Principais iniciativas de 2017
1- INCAvoluntário participa do Congresso INCA 80 anos
A equipe do INCAvoluntário participou do evento comemorativo dos 80 anos do INCA. O Congresso
INCA 80 Anos: Desafios e Perspectivas para o Controle do Câncer no século XXI aconteceu nos dias 29
e 30 de setembro, no Othon Palace Hotel em Copacabana no Rio de Janeiro.
No estande, durante os dois dias do evento, voluntárias e profissionais do INCAvoluntário ofereciam
folhetos explicativos sobre como fazer doações ou se tornar um voluntário do INCA. Além de oferecer
produtos exclusivos do INCAvoluntário com objetivo de reverter recursos para os projetos que a Área
realiza em prol dos pacientes em tratamento no Instituto e seus acompanhantes.
No dia 29, a analista de comunicação do INCAvoluntário, Fernanda Vieira, as voluntárias Anete Lopes e
Juliana Ferrari, a assistente social do Hospital do Câncer III, Vânia Braz, e a chefe do Serviço de
Hemoterapia do INCA, a médica Iara Motta, participaram da mesa Inovação e humanização para cura:
uma história escrita e muitas mãos. Durante uma hora, foram debatidos temas como: Voluntariado, um
diferencial na área da saúde; Impacto social e humanização; Ações de transformação na vida dos
pacientes e Visão do trabalho voluntário para o corpo clínico.
Durante o evento de encerramento do Congresso INCA 80 Anos, o INCAvoluntário recebeu, da diretorageral do INCA, Ana Cristina Pinho, um prêmio de reconhecimento pelo trabalho de excelência
desenvolvido no Instituto em mais de uma década de atuação.
Além da participação no Congresso INCA 80 anos no Rio de Janeiro, o INCAvoluntário fez parte da
exposição em Brasília, onde foi montada uma linha do tempo contando a história do Instituto Nacional de
Câncer.

2- Parcerias do INCAvoluntário ajudam na humanização do ambiente hospitalar
O INCAvoluntário recebeu ao longo de 2017 diversas doações de materiais e equipamentos de pessoas
físicas, empresas, poder judiciário e Ministério Público para ajudar na melhoria do ambiente hospitalar e
consequentemente no conforto dos pacientes do INCA.
Ao todo, recebemos R$ 155.598,18 em doações, entre os equipamentos doados estão DataShow para o
auditório principal do HC I, microfones para as recepções de pacientes do HC I, caixas organizadoras
para o HC I, Bomba para o sistema de refrigeração do prédio-sede, cadeiras de rodas e higiênicas, TVs,
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placas de isopor para confecção de máscaras de radioterapia, conversores e antenas digitais para todas as
unidades, aspirador, bengalas, balão de oxigênio, refrigerador especial para a farmácia do HC II,
poltronas motorizadas para a quimioterapia do HC II, materiais elétricos para instalação de um novo
aparelho de mamógrafo no HC III, comadres, patinhos, entre outros itens.
3- GNT
Comandado por Fernanda Paes Leme, a primeira edição do programa Desengaveta, que aconteceu em
2016, reverteu recursos para os projetos que o INCAvoluntário realiza com pacientes em tratamento no
INCA e seus acompanhantes. O cheque simbólico, no valor de R$ 55.411,48, foi entregue pela atriz à
supervisora do INCAvoluntário, Angélica Nasser, e à diretora-geral do INCA, Ana Cristina Pinho,
durante a gravação do programa Fazendo a Festa, realizado no INCA no dia 2 de junho.
Com o apoio do programa, foi possível retomar o projeto INCAvoluntário em Ação – Cultura e Lazer que
tem como objetivo levar pacientes em tratamento no INCA e acompanhantes para conhecerem um ponto
turístico do Rio de Janeiro de forma gratuita, proporcionando a eles um dia de diversão fora da rotina do
ambiente hospitalar.
O programa exibido pelo canal GNT tem como objetivo trazer uma reflexão sobre o comportamento de
consumo da sociedade. Celebridades são desafiadas a doarem peças do seu guarda-roupa, que, após a
exibição do programa, ficam à venda na lojinha do Desengaveta no site Enjoei.com e toda renda foi
revertida para os projetos do INCAvoluntário.
4- Carta Fabril
O INCAvoluntário busca constantemente parceiros que possam contribuir com a sua missão de melhoria
na qualidade de vida dos pacientes em tratamento no INCA e de seus acompanhantes. Com esse intuito,
em maio, firmou uma parceria com a empresa Carta Fabril, fabricante das fraldas Looney Tunes. A
empresa supriu, até dezembro de 2017, toda a demanda de fraldas infantis que o INCAvoluntário doa
para os pacientes pediátricos em tratamento no INCA.
“Para a Carta Fabril é um imenso prazer poder contribuir com o INCAvoluntário, através de doações
mensais de fraldas infantis que beneficiam crianças atendidas pelo Instituto. Entendemos que o nosso
crescimento não deve jamais estar dissociado da dignificação do ser humano e do desenvolvimento das
comunidades as quais fazemos parte. Agradecemos a oportunidade e estamos muito satisfeitos em
podermos participar deste programa social que tanto promove a melhoria da qualidade de vida das nossas
crianças”, comenta Bruna Marques, Analista de Marketing da empresa.
5- A Nossa Drogaria
O INCAvoluntário firmou, em agosto, uma parceria com a rede de farmácias A Nossa Drogaria. A
campanha ‘Doe seu troco para o INCAvoluntário’ tem como objetivo garantir a doação de recursos
financeiros para as atividades que o INCAvoluntário realiza em prol dos pacientes em tratamento no
INCA e seus acompanhantes.
Com mais de 50 anos de atuação no mercado e mais de 19 lojas, A Nossa Drogaria oferece aos seus
clientes a opção de fazer a doação do “troco” na hora do pagamento, direto no caixa. O recurso é
revertido para o INCAvoluntário até o 15º dia do mês subsequente.
O valor arrecadado já possibilitou a compra de diversos equipamentos para o INCAvoluntário, como
cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas e cadeiras com extensores para pacientes que precisam de apoio de
perna, entre outros.

6- Início de atividade voluntária nas enfermarias pediátricas e na radioterapia do INCA
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O INCAvoluntário iniciou, no mês de junho, novas atividades no Serviço de Radioterapia e nas
enfermarias pediátricas do INCA.
Durante toda a semana, voluntários ficam à disposição na sala de espera da Radioterapia, no 2º andar do
prédio-sede do INCA, para desenvolver atividades de recreação com os pacientes infantis. O objetivo é
contribuir para que as crianças possam ter momentos de entretenimento enquanto aguardam atendimento.
Além disso, o INCAvoluntário disponibilizou diversos brinquedos e jogos educativos para o local.
Em junho, começamos também a atividade de “Apoio nas Enfermarias” na Seção de Oncologia
Pediátrica. Essa é uma atividade que o INCAvoluntário já desenvolve com os adultos, mas somente agora
foi implantada para as crianças. Os voluntários que participam desta ação possuem tarefas como: rondas
periódicas para verificar a necessidade dos pacientes e acompanhantes (como por exemplo material de
higiene pessoal, meias , luvas), fazer atividades de entretenimento e incentivo a leitura, realizar oficinas
periódicas com as crianças internadas e com os acompanhantes com objetivo de proporcionar momentos
de descontração e auxiliar a terapeuta ocupacional no atendimento às crianças, higienização dos
brinquedos, entre outras tarefas.
Em 2017, o INCAvoluntário passou a apoiar os pacientes pediátricos com a concessão de 50 bolsas de
alimentos mensais. O pedido foi feito pela equipe do Serviço Social do INCA após a constatação de que
pacientes infantis ficariam sem alimentação em residência com a perda de parcerias por parte de outras
instituições.
7- Melhorias na Gestão
Desde 2016, o INCAvoluntário possui uma parceria com a Fundação Dom Cabral, por meio do Programa
de Organização Sociais da instituição, com o objetivo de realizar a atualização do planejamento
estratégico do INCAvoluntário e melhorar os processos de gestão. Com a automatização dos processos e
atividades foi possível melhorar a qualidade, o controle e a gestão das ações realizadas pelo
INCAvoluntário. Em 2017, foram realizados 12 encontros com o consultor Elson Valim da Dom Cabral
onde foram debatidas questões do planejamento estratégico da instituição. Além disso, a equipe
participou de duas monitorias. Uma de Mobilização de Recursos que possibilitou a criação de um plano
de mobilização para ser trabalhado durante o ano de 2018. E outra de Marketing Digital com o objetivo
de melhorar a atuação do INCAvoluntário nas redes sociais.
Houve também automação e alinhamento do processo de controle financeiro, com provisionamento de
orçamento anual para ações e controle de despesas. Além disso, implantamos o sistema de controle único
dos benefícios concedidos aos pacientes. A ideia é a inserção gradativa até 2019 de todas as atividades
promovidas pelo INCAvoluntário para conhecermos a quantidade de pacientes assistidos.

8- Corrida Social
A equipe do INCAvoluntário participou da Corrida Social. O evento aconteceu no dia 17 de dezembro na
Barra da Tijuca e reuniu cerca de duas mil pessoas para promover saúde, prevenção do câncer de pele e
solidariedade, já que parte da renda foi revertida para os projetos do INCAvoluntário.
A Corrida Social é um projeto idealizado e realizado pela Lóco produções e eventos e tem como objetivo
estimular as pessoas a praticar atividades físicas e ainda ajudar projetos sociais. Em sua nona edição, é a
primeira vez que o evento ocorreu no Rio de Janeiro.

Atividades com os pacientes e acompanhantes
•

Todas as segundas-feiras o INCAvoluntário promove uma sessão de cinema para os pacientes em
tratamento no Instituto e seus acompanhantes nas unidades localizadas no prédio-sede do INCA. Ao
longo do ano, mais de 40 filmes como SOS Mulheres ao Mar, Odeio o Dia dos Namorados, A Máfia
Volta ao Divã, A Creche do Papai, Como Perder um Homem em 10 Dias, entre outros foram
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transmitidos para alegrar os pacientes internados e seus acompanhantes. Além disso, o
INCAvoluntário apoia com a compra de biscoitos e sucos a Sessão Pipoca da enfermaria pediátrica,
ao todo, foram 19 sessões em 2017.
•

A parceria com os palhaços da ONG norueguesa Doctor Klovn fez a alegria dos pequenos e dos
adultos. Os palhaços realizam, quinzenalmente, apresentações circenses na sala da Recreação
Infantil, quimioterapia, nas enfermarias pediátricas e no Centro de Transplante de Medula Óssea.
Além disso, o grupo realiza uma vez por mês apresentação nas enfermarias dos adultos em todas as
unidades do INCA.

•

Os Médicos do Barulho também fizeram a alegria dos pacientes adultos em todas as unidades do
INCA. O grupo de atores e palhaços voluntários também fizeram apresentações nos eventos festivos
do espaço CuriosAção no HC IV, especializado em cuidados paliativos, contagiando com muita
alegria pacientes, acompanhantes e funcionários.

•

A parceria com a empresa Animasom também se fortaleceu ao longo do ano. Diversas atividades de
entretenimento foram desenvolvidas no ambulatório, quimioterapia e enfermarias da Pediatria. Entre
elas estão oficinas de bolas, animador e som para o bailinho de carnaval e festa junina, e visita de
personagens como, por exemplo, o coelho da Páscoa e o Papai Noel.

•

Também tivemos 26 apresentações musicais do grupo Vozes do Coração, o projeto, realizado em
parceria com a Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio
de Janeiro (APPAI), teve início em agosto de 2015 com atividades quinzenais alternando entre as
enfermarias pediátricas e de adultos. O ‘Vozes do Coração’ se apresenta em hospitais levando
música e conforto para pacientes internados com objetivo de humanizar o ambiente hospitalar.
A APPAI também é grande parceira do INCAvoluntário há cerca de 12 anos e contribui com a
doação mensal de alimentos e bolsas retornáveis para o programa de concessão de bolsas de
alimentos do INCAvoluntário.

•

O projeto de oficinas de culinária, em parceria com o Instituto Arcádia (antiga Masan), ofereceu
cinco aulas em 2017. O objetivo é ensinar o preparo de alimentos saudáveis e de baixo custo. Os
temas abordados foram: Delícias de Páscoa, Delícias para Empreender, Comidas de Festa Junina,
Alimentação que Hidrata o Corpo para o Verão, Receitas Natalinas. Entre os pratos preparados,
tivemos salada de bacalhau, salpicão de frango, bolo de cenoura com aveia e cacau, suco de frutas
vermelhas, suco tropical, geleia de frutas, entre outros.

•

O projeto INCAvoluntário em Ação – cultura e lazer ganhou em 2017 a parceria do canal GNT, por
meio do Programa Desengaveta, que reverteu recursos para projetos do INCAvoluntário. O
programa levou pacientes e acompanhantes ao Pão de Açúcar, Museu do Amanhã, Fortaleza de São
José – Ilha das Cobras e para Cidade Animasom. Além do GNT, o projeto também conta com o
apoio dos locais que disponibilizam os ingressos gratuitamente para os pacientes. Durante o passeio,
os participantes recebem camisas do projeto, um delicioso lanche, protetor solar, ingressos para os
locais a serem visitados, transporte em um ônibus confortável, ambulância para caso de emergência.

•

Outro projeto que ganhou força durante 2017, foram as oficinas de maquiagem oferecidas para as
pacientes em tratamento de câncer de mama. O INCAvoluntário realizou 12 oficinas por meio do
projeto De Bem com Você - A Beleza contra o câncer, fruto de uma parceria com Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). A ação conta uma
equipe de maquiadoras voluntárias e tem como objetivo ensinar técnicas de automaquiagem para
minimizar os efeitos do tratamento oncológico. Cada paciente recebe um kit completo com
maquiagem e produtos de beleza.

•

A professora de Dança do Ventre e parceira do INCAvoluntário, Aziza Abdulah, também marcou
presença, ao todo foram 16 apresentações de dança do ventre para pacientes e acompanhantes. Ela se
apresentou uma vez por mês na Central de Quimioterapia do Hospital do Câncer III, especializado
em tratamento do câncer de mama, com objetivo de proporcionar momentos de integração,
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descontração e entretenimento para as pacientes durante as horas em que estão recebendo o
tratamento quimioterápico, ajudando, com isso, a levantar a autoestima das mulheres. Além disso,
ela também se apresentou nos eventos comemorativos do espaço CuriosAção, no Hospital do Câncer
IV, especializado em cuidados paliativos.
•

Durante o ano, o professor de artes William Pavaneli levou a educação artística para pacientes do
Grupo de Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados ensinando técnicas de pintura para eles.
Durante as aulas, os pacientes pitaram lindos quadros que ficaram como presentes para eles.

•

Em janeiro, o INCAvoluntário fez a tradicional distribuição dos kits de material escolar. Ao todo,
foram doados 440 kits com mochilas, estojo completo, cadernos universitários, entre outros materiais
para crianças e adolescentes entre três e 18 anos com objetivo de estimular os pacientes nos estudos e
ajudar as famílias no início do ano letivo.

•

No dia 31 de janeiro, os pacientes infantojuvenis participaram de uma oficina de artes baseada no
livro Minha Primeira Coleção. O evento foi organizado pelo INCAvoluntário e contou com a doação
de livros para as crianças. Durante a atividade as crianças puderam se divertir criando a sua própria
obra de arte com pinturas e desenhos. A obra, lançada em 2015, é um box de arte contemporânea
para crianças entre cinco e oito anos de idade, que inclui uma coletânea de cinco obras exclusivas de
artistas brasileiros e um livro com mais de 25 atividades estéticas para toda a família. Cada criança
recebeu seu exemplar e realizou as atividades com a orientação da autora, Camilla Bloisa O'Donnell.

•

No dia 21 de fevereiro, o INCAvoluntário, em parceira com a empresa Animasom, realizou o
tradicional bailinho de carnaval para os pacientes infantojuvenis no ambulatório da Pediatria no
prédio-sede do INCA. Foram distribuídos kits carnavalescos como arquinhos, fantasias, serpentinas,
confetes e comidinhas, como pipoca e biscoito globo. Os pequenos dançaram ao som de marchinhas
conhecidas. Acompanhantes, voluntários e profissionais do INCA também se fantasiaram e
brincaram junto com as crianças.

•

No dia 8 de março, o INCAvoluntário promoveu diversas atividades para comemorar o Dia
Internacional da Mulher. Ao todo, mil kits contendo toalhinhas, sabonetes e protetor labial foram
distribuídos às pacientes de todas as unidades hospitalares do INCA. No Hospital do Câncer I teve a
tradicional entrega de presentes nas enfermarias da unidade. Já as pacientes do Hospital do Câncer II
participaram de uma oficina de amarração de lenços e turbantes e também ganharam presentes
distribuídos pelas voluntárias. Já no HC III, além da entrega dos kits, as pacientes participaram do
projeto De Bem com Você - A Beleza contra o câncer que tem o objetivo de ensinar técnicas de
automaquiagem para levantar a autoestima de mulheres. As pacientes do Grupo de Mútua Ajuda aos
Pacientes Laringectomizados, as pacientes do Centro de Transplante de Medula Óssea e as mães da
Pediatria também receberam kits de presentes.

•

No dia 5 de abril, foi a vez do circo invadir o INCA. Brincadeiras, mágicas, equilibrismo e
malabarismo fizeram a alegria das crianças e seus acompanhantes. Com o objetivo de humanizar o
ambiente hospitalar e elevar a autoestima dos pacientes infantojuvenis, o Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated/RJ) em parceria com o
INCAvoluntário, levou um grupo de artistas de circo para uma manhã lúdica na sala de Recreação
Infantil. O grupo apresentou um espetáculo leve com números tradicionais de circo. Apresentações
cômicas com a palhaça Carequinha e o palhaço Cherem tiraram boas risadas da criançada. Além dos
truques com a mágica Flávia Molina.

•

Ainda em abril, pacientes celebraram a Páscoa. Para os pacientes infantojuvenis e do Centro de
Transplante de Medula Óssea, houve no dia 12 de abril, a visita do Coelho da Páscoa, da empresa
Animasom, que trouxe muita animação com brincadeiras e distribuição de chocolates para todos. A
modelo Daniella Sarahyba também compareceu e brincou com os pequenos. Pacientes do Grupo de
Mútua Ajuda aos Pacientes Laringectomizados e do espaço CuriosAção na unidade de cuidados
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paliativos e os que realizam cursos no Ateliê de Artes e Ofícios também ganharam ovos de
chocolates, dia 10 de abril. A dançarina Aziza Abdulah fez uma apresentação de dança do ventre no
HC IV. Além disso, os pacientes que recebem auxílios de bolsas de alimentos e fraldas descartáveis
também ganharam chocolates em comemoração à data.
•

Em comemoração ao dia das mães, no dia 10 de maio, participantes do Grupo de Ajuda Mútua aos
Pacientes Laringectomizados, formado por pacientes do INCA, se apresentou nos corredores das
enfermarias do oitavo, sexto e quarto andares e ambulatório localizado no térreo do prédio-sede do
Instituto. Canções como “Mãezinha querida”, “Rainha do lar” e “Como é grande o meu amor por
você” foram cantadas nas enfermarias. Funcionários e pacientes se emocionaram e cantaram juntos.

•

A Pediatria recebeu, entre os dias 19 e 23 de junho, o projeto "Viva a Cultura", que acontece
anualmente na instituição e tem como objetivo promover oficinas de artes, apresentações teatrais e
de música para os pacientes infantojuvenis em tratamento no INCA. O Projeto é promovido pelo
Instituto Dançar Marketing com o apoio do Laboratório AstraZeneca e completou dez anos no
INCA, por meio da parceria com o INCAvoluntário. O "Viva a Cultura" visita o Brasil inteiro
levando oficinas culturais e alegrando a vida de pacientes.

•

Festas foram o ponto alto das comemorações juninas. No dia 22, pacientes, acompanhantes,
voluntários e funcionários do HC IV participaram do arraiá do espaço CuriosAção, que contou com
muita música, danças tradicionais, bingo, brincadeiras, o tradicional casamento caipira e a dança
quadrilha. Já no dia 29, o INCAvoluntário, em parceria com os profissionais da Seção de Oncologia
Pediátrica e com a empresa Animasom, promoveu uma festa para os pacientes infantojuvenis que
contou com música, brincadeiras, dança e comidas típicas.

•

No dia 7 de julho, o INCAvoluntário, em parceria com a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu e a
empresa Grande Rio Reciclagem Ambiental, promoveu uma aula sobre educação ambiental para os
pacientes infantojuvenis na Recreação Infantil. A equipe da Secretaria de Saúde apresentou um
teatro de fantoches para que os pacientes aprendessem sobre prevenção ao mosquito causador da
dengue, zika e chikungunya. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo demonstraram como
limpar caixas d’agua, pratinhos de planta e alertaram sobre os riscos de água parada e como o
mosquito deposita seus ovos. A empresa Grande Rio Reciclagem Ambiental fez uma aula sobre
como descartar corretamente o óleo vegetal usado e mostrou como é cada processo da transformação
do produto em matéria-prima. Em seguida, as crianças puderam botar em prática o que aprenderam
por meio de um jogo animado. Ao final, as crianças e familiares receberam cartilhas e revistinhas de
palavras cruzadas e jogos interativos sobre os assuntos tratados.

•

Em julho (11), o INCAvoluntário, em parceria com os profissionais do Centro de Transplante de
Medula Óssea (CEMO) e da empresa Animasom, promoveu uma festa julina para os pacientes da
unidade. O evento contou com música, brincadeiras, dança e comidas típicas. O arraiá contou ainda
com a presença dos palhaços dos Médicos do Barulho, de um padre e um casal de noivos caipiras.
Os participantes puderam brincar e ganharam brindes na pescaria e nas brincadeiras de acertar
bolinha na boca do palhaço e de equilibrar o ovo na colher.

•

No dia 26 de julho, o INCAvoluntário, em parceria com o grupo Ação Cosplay, promoveu uma visita
de super-heróis para as crianças e adolescentes da Seção de Oncologia Pediátrica. Pacientes e
familiares puderam tirar fotos e brincar com os personagens.

•

Ainda em julho (27), o grupo As Peruquetes proporcionou momentos de alegria e diversão aos
pequenos pacientes do Instituto. O grupo, formado por quatro palhaças, visitou a sala de Recreação e
as enfermarias infantis do Hospital do Câncer I.

•

Em agosto foi o mês dos pais receberem mimos do INCAvoluntário. Entre os dias 9 e 11, diversas
atividades como apresentação de palhaços, músicas e entrega de kits foram realizadas em todas as
unidades do INCA. O Grupo dos Pacientes Laringectomizados realizou uma apresentação musical
nas enfermarias do quarto, sexto e oitavo andares do prédio-sede do INCA. O grupo, composto por
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pacientes que tiveram a laringe parcialmente ou totalmente retirada para tratamento e reaprenderam a
falar após reabilitação, interpretou as músicas “Como é grande o meu amor por você”, “Trem Bala”
e “Primavera”. O Espaço CuriosAção ficou repleto de música, dança e brincadeiras. O evento reuniu
o músico Tuninho Menucci cantando os sucessos da MPB, a dançarina profissional de dança do
ventre Aziza Abdullah e os palhaços do grupo Médicos do Barulho. Os kits distribuídos continham
meias, sapatilhas, produtos de higiene, camisetas, boné e toalhas de rosto.
•

No dia 3 de outubro os pequenos heróis do INCA se divertiram fantasiados dos seus heróis favoritos
na festa do Dia das Crianças, promovida pelo INCAvoluntário, com o tema “Encontro de Superheróis”. A decoração foi toda inspirada nas histórias de personagens em quadrinhos. Personalidades
da música, da televisão e do esporte também marcaram presença no evento.
Os jogadores do Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo compareceram e fizeram a alegria das
crianças, tirando fotos e dando autógrafos. O técnico do Vasco, Zé Ricardo, foi um dos mais
assediados. Do Flamengo, os jogadores Juan Silveira, Everton Ribeiro e o presidente do clube,
Eduardo Bandeira de Mello, foram ao palco e cantaram o hino do time. Também participaram da
festa os atores Marcello Antony, Rick Tavares, Nando Costa, Malu Mader e Juliano Cazarré.
O grupo AfroReggae fez uma apresentação com violinos em um repertório de músicas clássicas. O
Dream Team do Passinho fez todos dançarem músicas conhecidas do Funk carioca. O cantor e ator
Cláudio Lins, filho do cantor Ivan Lins, subiu ao palco com a madrinha do INCAvoluntário Daniella
Sarahyba. Os dois conversaram e contaram histórias para as crianças. O cantor de pagode Ferrugem
que tem hits de sucesso como "Climatizar" e "Ensaboado", levou os pequenos para o palco para
acompanhar o show. Na sequência, o grupo Thiper & Banda cantou sucessos sertanejos e o conjunto
Mini Seres do Mar tocou cantigas infantis em ritmo de carnaval.
Para encerrar o evento, o grupo ImaginaSamba fez uma apresentação animada e desceu do palco
durante o show para interagir com as crianças e familiares. Também foram distribuídos brindes e
brinquedos. Durante o evento os pacientes e acompanhantes puderam brincar com fliperamas, fazer
pinturas de rosto, tirar foto maluca e se maquiar em um mini estúdio.

•

Ainda em comemoração ao Dia das Crianças, o INCAvoluntário proporcionou uma semana de
atividades dedicadas aos pequenos pacientes do Instituto. A ação teve como objetivo fazer com que
todas as crianças do INCA, que não puderam comparecer à festa do dia 3, também participassem de
momentos de diversão. Os encontros ocorreram do dia 3 a 11, na Recreação Infantil, na Enfermaria
Pediátrica e Radioterapia. O projeto intitulado ‘Semana da Criança’ possibilitou que os pacientes
infantojuvenis pudessem se divertir com a trupe de palhaços Arremessados, com personagens de
desenhos do grupo Ação Cosplay, pinturas de rosto, cabeleireiro, maquiadora, desfile de fantasias,
sessão de cinema, música e brincadeiras. Além disso, os pequenos receberam brindes durante toda
semana. Os que não participaram da festa puderam, durante todo mês de outubro, retirar um presente
na Central de Atendimento ao Paciente do INCAvoluntário.

•

No dia 26 de outubro, em homenagem às pacientes que fazem tratamento de câncer de mama e seus
familiares, o Hospital do Câncer III, em parceria com o INCAvoluntário, proporcionou um dia
repleto de atividades voltadas para a saúde e o bem-estar das mulheres. O evento, intitulado Saúde da
Mulher no HC III foi realizado em comemoração ao Outubro Rosa. Foi apresentado, na ocasião, um
vídeo especial gravado pela apresentadora Ana Maria Braga e o personagem Louro José. “Meninas,
tenham força, esperança e um bom encontro”, disse. “Foco, força e fé”, completou Louro José.
Pela manhã, as pacientes participaram de sorteios de kits de higiene, brindes, lenços e perucas. As
mulheres que estavam em tratamento, na ala de quimioterapia, receberam garrafas térmicas da
empresa Aladdin para se manterem hidratadas durante os procedimentos.
Em seguida, Aziza Abdullah proporcionou momentos de diversão com suas coreografias de dança do
ventre. Houve também orientação sobre os direitos dos pacientes com câncer. Atividades como
maquiagem, cabeleireiro, manicure, tratamento de sobrancelha com hena e linha, spa dos pés,
massagens no rosto e nas mãos, técnica de amarração de lenço e brincadeiras com os palhaços do
grupo Médicos do Barulho ficaram disponíveis o dia inteiro. Atrações musicais circularam por toda a
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unidade. Uma mesa decorada com muitas flores foi montada no hall do terceiro andar com um bolo
feito especialmente para as pacientes, com o tema "Mulher Maravilha".
A atriz Malu Mader visitou as pacientes na Quimioterapia e contou um pouco de suas experiências
pessoais. As mulheres em tratamento e seus familiares também receberam a atriz Daniela Galli, que
abraçou e transmitiu palavras de conforto pela unidade hospitalar. O evento foi encerrado com o
show de Luana Campos, integrante do grupo Damas do Sertanejo, cantando os sucessos atuais do
sertanejo universitário. Enquanto o show acontecia, as pacientes internadas nas enfermarias
receberam a atriz e madrinha do Redome Cissa Guimarães que deu apoio às pacientes com palavras
de carinho e emoção.
•

No dia 31 de outubro, a Seção de Serviço Social e a Divisão de Enfermagem do Hospital do
Câncer II, em parceria com o INCAvoluntário, organizou um evento para falar sobre os cuidados
com a saúde da mulher. Com muita música e dança, as pacientes ganharam brindes, flores e tiraram
dúvidas com os profissionais sobre os temas abordados, como cuidados com a saúde. O grupo Vozes
do Coração fez uma apresentação musical com repertórios da MPB e clássicos do samba. Ao final
foram distribuídos brindes e flores aos pacientes e familiares.

•

Ainda no dia 31, para comemorar o Dia das Bruxas, o INCAvoluntário promoveu uma festa para
jovens e crianças na Sala de Recreação Infantil do prédio-sede. Voluntários entraram no clima da
data e se fantasiaram para animar os pequenos. Com músicas e comidas típicas, pacientes e
familiares se divertiram com um teatro de bonecos. A criançada pôde fazer pintura de rosto e se
fantasiar junto com os voluntários. A Enfermaria e Quimioterapia da Pediatria também celebraram a
data durante a semana.

•

Para finalizar outubro, a empresa BioArt promoveu no dia 31, em homenagem ao Outubro Rosa, um
dia de beleza e cuidados com a pele para as mães dos pacientes internados na Enfermaria Pediátrica.
Na ocasião, cada mãe ganhou um kit com produtos para cuidar da pele.

•

No dia 9 de novembro, crianças em tratamento no INCA foram surpreendidas pela apresentação do
palhaço Pangaré, que divertiu pacientes, pais e voluntários com esculturas feitas de balões na sala de
Recreação Infantil.

•

Em novembro (28), o INCAvoluntário trouxe o beauty stylist Fernando Torquatto para ministrar
oficina de automaquiagem para mulheres em tratamento de câncer de mama no HC III. O
"maquiador das estrelas" ensinou técnicas de maquiagem e deu dicas de beleza para as pacientes.
Durante o evento, Fernando Torquatto recebeu a visita da paciente Priscila Almeida, maquiada por
ele durante o evento do Outubro Rosa em 2016. O encontro emocionou a todos quando ela declarou
o quanto o profissional havia melhorado a autoestima dela na ocasião. Além disso, cinco perucas
novas doadas pela loja Fiszpan foram sorteadas entre as participantes. O evento contou com 17
pacientes e cada uma ganhou um kit completo com maquiagem. A oficina faz parte do projeto “De
Bem com você - a beleza contra o câncer”, parceria entre o INCAvoluntário e a Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), que tem como
objetivo levantar a autoestima de mulheres em tratamento oncológico, por meio de técnicas de
automaquiagem.

•

Nos dias 29 e 30 de novembro, o mercado Prezunic de Botafogo convidou os pacientes do INCA
para divulgarem o trabalho de artesanato, que é desenvolvido por eles durante as aulas oferecidas no
Ateliê de Artes e Ofícios do INCAvoluntário. A ação faz parte do Projeto Empreender com o
INCAvoluntário e todo o valor que foi obtido nas vendas foi revertido diretamente para eles.

•

A Divisão de Saúde do Trabalhador (Disat) promoveu, no dia 4 de dezembro, pelo segundo ano
consecutivo, a Semana de Conscientização de Combate ao Mosquito Aedes aegypt. A campanha
vem reforçar os cuidados que a população deve ter para que este assunto não caia no esquecimento.
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Com a chegada do verão, a proliferação do mosquito aumenta e é preciso estar alerta para a
prevenção. Partindo desse objetivo, com o apoio do INCAvoluntário, foram distribuídos, para
funcionários, pacientes e familiares, um material didático educativo em todas as unidades do
Instituto.
•

No dia 6 de dezembro, integrantes do Grupo de Ajuda Mútua aos Pacientes Laringectomizados,
fizeram uma apresentação com músicas natalinas e canções de Roberto Carlos nas enfermarias do
oitavo, sexto e quarto andar do prédio-sede do INCA. Laringectomizados são os pacientes que
fizeram cirurgia de retirada, total ou parcial, da laringe. Para cantar, o grupo emprega os métodos de
uso da laringe eletrônica e da voz esofágica. O grupo é coordenado pelo INCAvoluntário, em
parceria com fonoaudiólogos e fisioterapeutas do INCA, e contribui para a melhoria da autoestima
dos pacientes e para o processo contínuo de reabilitação.

•

No dia 12 de dezembro, o INCAvoluntário coloriu de azul o natal das crianças, a decoração da festa
infanto-juvenil foi inspirada nos Smurfs, personagens de desenho animado azuis que vivem em
cogumelos. Personalidades da música, do esporte e da televisão compareceram à confraternização
para brincar e tirar fotos com as crianças. Para animar as crianças, o mágico Siskini chamou os
pequenos para subir ao palco e participar dos truques. O Papai Noel, enviado pela empresa
Animasom, fez uma gincana com muitos prêmios em brinquedos. Durante toda a comemoração as
crianças conversaram e tiraram fotos com o bom velhinho.
O grupo de pagode Molejo cantou seus maiores sucessos. A banda Thiper também subiu ao palco e
tocou sucessos do sertanejo e do pop brasileiro. Integrantes do time do Botafogo e do Fluminense, da
categoria Sub-15, conversaram e tiraram muitas fotos com os pequenos. O jogador do Botafogo,
Ryan, que está em tratamento no INCA devido a um tumor no intestino, deu um depoimento de
motivação às crianças. “Estou aqui, lutando como vocês para vencer essa doença. Precisamos ter
muita garra e coragem, e eu sei que todos nós vamos superar tudo isso”, disse. Também participaram
do evento o jogador de basquete do Flamengo Marcelinho Machado, a madrinha do INCAvoluntário,
Daniella Sarahyba e a modelo e atriz Yasmin Brunet.
Durante a festa foram sorteados brinquedos, celulares, tablets, caixas de som JBL, uma bicicleta, um
Playstation 3 e um Playstation 4, doados por parceiros do INCAvoluntário especialmente para a
festa. No hall do auditório as crianças puderam se divertir com fliperamas, pinturas de rosto e cabine
de fotos com os personagens Smurfs e cada criança ganhou um saco recheado de presentes.

•

Ainda em dezembro, o INCAvoluntário presenteou os pacientes internados no HC I com kits de
higiene pessoal. Os kits foram decorados com embalagens natalinas e continham toalhas, hidratantes,
protetores labiais e utensílios de necessidades diárias. A distribuição ocorreu dia 8, nas enfermarias
do quarto, sexto e oitavo andares do prédio-sede. Além das lembrancinhas, os pacientes contaram
com a presença do músico Valdeci Alamino cantando os sucessos de Roberto Carlos, como a música
“Como é grande o meu amor por você”.
Além do HC I, as outras unidades também comemoram o natal com a presença do Papai Noel e
distribuição de presentes. No HC III E IV foram mais de 700 kits distribuídos no dia 13 de
dezembro. Já o HC II, distribuiu 150 kits no dia 14 de dezembro. O Grupo de Ajuda Mútua aos
Pacientes Laringectomizados e os alunos do Ateliê de Artes e Ofícios do INCAvoluntário puderam
comemorar com uma bela festa com muitas comidas gostosas nos dias 13 e 15 de dezembro
respectivamente.

Visitas Especiais
•

No dia 15 de março, a humorista Cacau Protásio, intérprete de Terezinha no seriado Vai que Cola,
com os personagens Capitão América e xerife Woody brincou e dançou com as crianças na
Recreação Infantil.

•

No dia 4 de maior, jogadores do Vasco da Gama visitaram a ala da oncologia pediátrica e levaram
palavras de carinho aos pacientes.
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•

No dia 26 de outubro, Malu Mader, Cissa Guimarães e Daniela Galli visitaram pacientes no HC III
durante o evento Outubro Rosa.

•

No dia 28 de novembro, Fernando Torquatto ministrou oficina de maquiagem para pacientes do
HC III.
No dia 4 de setembro, Daniela Sarahyba, modelo e madrinha do INCAvoluntário, visitou os
pacientes infantojuvenis em tratamento no Instituto. A modelo, além de brincar com as crianças e
transmitir palavras de conforto aos pais, também doou fantasias para a realização da festa do Dia das
Crianças.

•

•

No dia 4 de dezembro, Luiza e Yasmim Brunet foram ao Banco de Sangue atualizar os dados do
REDOME e visitaram as crianças nas enfermarias.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A Área de Ações Voluntárias do INCA promoveu diversas iniciativas para captar recursos para os projetos do
INCAvoluntário. Além disso, o empenho dos diversos parceiros em promover ações em prol da causa também
foi fundamental para a realização e manutenção dos projetos da área.
Ações INCAvoluntário
•

Em setembro, arrecadamos R$ 2.070,00 durante o Congresso INCA 80 anos. Na ocasião, foram
disponibilizados ao público os produtos do INCAvoluntário, como camisas, canecas, bolsas e bonés.

•

Em novembro, durante a ação no Prezunic, arrecadamos R$ 645,00.

•

Já em dezembro, durante a corrida social, arrecadamos R$ 80,00.

•

Os bazares também geraram recursos para os projetos que realizamos em prol dos pacientes em
tratamento no INCA e seus acompanhantes.
Receitas dos Bazares
Bazar INCAvoluntário
Bazar Incanto I
Bazar Incanto II
Bazar Incanto III
Total

2017
R$ 227.170,30
R$ 77.542,60
R$ 72.237,60
R$ 116.027,10
R$ 492.977,60

Ações dos parceiros
•

O ultramaratonista Márcio Villar arrecadou mais de dez mil latas de leite em pó que foram doadas
para o INCAvoluntário. Os alimentos fazem parte das 850 bolsas distribuídas para os pacientes em
condições socioeconômicas desfavoráveis em tratamento no INCA.

•

Em outubro, as lojas Fiszpan doaram 222 perucas para o INCAvoluntário. A ação faz parte de um
projeto da loja, onde o cliente doa a peruca antiga e ganha 20% de desconto na compra de uma nova.
A peruca doada é restaurada pela equipe Fiszpan e doada para o Banco de Empréstimos de perucas
do INCAvoluntário que atende pacientes em tratamento no INCA.

•

Comandado por Fernanda Paes Leme, a segunda edição do programa Desengaveta, que aconteceu
em 2017, reverteu recursos (R$ 100.300,35) para os projetos que o INCAvoluntário realiza com
pacientes em tratamento no INCA e seus acompanhantes. O programa exibido pelo canal GNT tem
como objetivo trazer uma reflexão sobre o comportamento de consumo da sociedade. Celebridades
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são desafiadas a doarem peças do seu guarda-roupa, que, após a exibição do programa, ficam à
venda na lojinha do Desengaveta no site Enjoei.com e toda renda foi revertida para os projetos do
INCAvoluntário.
•

O INCAvoluntário firmou parceria com a rede de farmácias A Nossa Drogaria por meio da
campanha “Doe seu Troco”. De agosto a dezembro foi arrecadado o total de R$ 173.251,72 para os
projetos do INCAvoluntário.

•

Em outubro, diversas marcas promoveram ações em prol do INCAvoluntário em alusão às
comemorações do Outubro Rosa, mês voltado para a conscientização da população sobre o câncer de
mama.
▪
▪
▪
▪

A rede Hortifruti reverteu, durante o mês de outubro, parte da renda obtida com o lucro da
venda do Suco Rosa Shock para os projetos do INCAvoluntário em prol dos pacientes em
tratamento no INCA e seus acompanhantes. A doação total foi de R$ 12.334,50.
A MettaBT de beach tennis realizou um “aulão” em benefício do INCAvoluntário. Foram
arrecadados R$ 2.000,00 com a ação.
A loja Agilita ofereceu desconto para as clientes que fizessem uma doação para o
INCAvoluntário. O valor arrecadado com a ação foi de R$ 27.000,00.
A Dermage reverteu R$ 446,00 em doações. A ação consistiu na venda de um produto
específico no site deles, a cada produto vendido, um real foi revertido para os nossos
projetos.

• Em dezembro, a Corrida Social, realizada em parceria com a empresa Lóco produções e eventos
arrecadou R$ 4.000,00 para os projetos do INCAvoluntário.
• Na parte dos eventos solidários, arrecadamos o valor de R$ 67.175,12 com festas comemorativas de
nossos parceiros em prol do INCAvoluntário.

INCAVOLUNTÁRIO EM FOCO
Na página do INCAvoluntário no Facebook (facebook.com/incavoluntario) são divulgadas as ações da área
junto aos usuários do INCA, mensagens em comemorações a datas importantes e campanhas de doação. Além
disso, a página também serve para disseminar informações, alinhadas às diretrizes institucionais do INCA,
sobre prevenção e controle do câncer, doação de sangue e plaquetas, entre outras. Fechamos 2017 com 19.570
seguidores.

Fonte: Facebook
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INCAVOLUNTÁRIO EM NÚMEROS


Número de auxílios concedidos
Benefício concedido
Auxílios Transporte

Unidades

Pacientes
1.141

426

Absorventes geriátricos

27.690

136

Fraldas descartáveis pediátricas

67.705

134

Fraldas descartáveis geriátricas

89.563

547

Bolsa de alimentos

10.548

2.473

Kit reforço grande

367

132

Kit reforço pequeno

1.468

409

Total de pacientes atendidos no período

3.096

Material de empréstimo e doação
Cadeiras de rodas adulto e infantil (Banco de Empréstimo)
Cadeiras higiênicas (Banco de Empréstimo)
Nebulizadores (Banco de Empréstimo)
Perucas (Banco de Empréstimo)
Perfumaria, Material Hospitalar e Farmácia (doação para o paciente)
Maquiagem e acessórios (doação para o paciente)



Quantidade
217
120
9
943
27.622
3.445

Doações recebidas
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Despesa e resultado financeiro

Despesas administrativas

R$ 808.460,36

Despesas atividades com pacientes

R$ 321.957,69

Despesas atividade com voluntários

R$ 3.463,30

Despesas com produtos para o Bazar

R$ 27.685,95

Melhorias de gestão e divulgação

R$ 58.503,20

Total

R$ 1.220.070,50

Resultado financeiro do período .................................R$ 179.025,28
PARCEIROS - conheça alguns de nossos parceiros:
Pessoas Físicas *(em ordem alfabética)
Adriana Saldanha Guimarães

Joana Cortez

Alessandra Grochko

Márcio Antônio Vidal

Ângela Abreu – Pink

Márcio Villar

Arnaldo Coelho

Maria José Machado Ribeiro

Aziza Abdulah

Marina Bulcão

Berenice Ribeiro

Marlene Alhadeff

Bernardo Gorfin

Maurício Canedo dos Santos

Buchecha

Miriam Farias Ribeiro e amigas

Daniela Corrêa Zagury e família

Monica e Lotty

Daniele Orem

Monica Fragoso Pires

Daniella Sarahyba

Neiva Saraiva

Ecila Antunes

Nilton Amaral

Eulália Fernandes

Oswaldo do Algodão Doce

Fernando Reis

Renato Chaves

Fernando Torquatto

Simone de Oliveira Monteiro

Francesco Palermo

Tânia Paranhos e INCAutos

Helenice e Rosa

Teresinha Maria Herrera Salgueiro

Ilma dos Santos Barbosa
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Empresas e Instituições *(em ordem alfabética)
AfroReggae
Agilitá
Aladdin
Anima Fotos

Grupo 4 Estações
Grupo IEN
Grupo Severiano Ribeiro – rede Kinoplex de
cinemas
H. Print

Animasom Produções e Eventos – Daniele Mendes
A Nossa Drogaria

Hortifruti

Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e
Inativos do Estado de Rio de Janeiro (APPAI)

Instituto Arcadia

Associação Beneficente Recreativa Marques de Abrantes
(ABRAMA)

Lecadô

Associação dos Músicos Militares do Brasil (AMBRA)
Arroba Comunicações Integrada
Casa do Papai Noel
Carta Fabril
Chocomar Comércio de Doces Ltda – Cacau Show
Copyhouse Serviços Reprográficos Ltda
Costa
Costa Verde
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro
Dançar Marketing
Doctor Klovn (antiga Tiltak)
Dona Chica e Gato - Marcelle
Ediouro Publicação de Passatempos e Multimídia. Ltda
Fiszpan
Força 1 - Transporte de Bens e Logística Ltda.
GNT

Limppano
Mão Amiga de Paraíba do Sul
Marinha
Médicos do Barulho
MUSA
Pão de Açúcar
Piraquê – Indústria de Produtos Alimentícios S/A
SAN
SOULIER
SuperPrix
Tati Doces
Tio Carlos
Triunfo Operadora Portuária
Pão de Açúcar

Instituto da Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC
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