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Introdução

Mensagem da Supervisão 
do INCAvoluntário

Dois mil e doze foi para o INCAvoluntário o 
ano de novas iniciativas e de fortalecimento 
das atividades junto aos usuários e 
voluntários do Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva.

Mudamos o treinamento realizado 
com os nossos mais de 600 voluntários 
e ampliamos o número de capacitações. 
Desde o ano passado, os voluntários do 
INCA precisam participar de pelo menos 
oito horas de treinamentos, oferecidos 
pelo INCAvoluntário ao longo do ano. 
Essa medida tem como objetivo melhorar 
ainda mais o trabalho desenvolvido pelos 
voluntários, possibilitando a eles mais 
conhecimento acerca da área oncológica 
e de assuntos específicos e importantes 
para as diferentes áreas de atuação do 
voluntário dentro do Instituto.

Além disso, conseguimos a doação de 
aparelhos de televisão e de pontos de TV 
por assinatura para praticamente todas 
as áreas da Seção de Oncologia Pediátrica 
(enfermarias e quimioterapia, ambulatório, 

CTI e Classe Hospitalar). Essa iniciativa 
proporcionou mais conforto tanto 
para os pequenos quanto para os seus 
acompanhantes, que agora podem assistir 
a uma programação mais adequada para o 
público infantojuvenil.

Outra novidade é o projeto Realização de 
Sonhos, que proporcionou a concretização 
de sonhos de pacientes tanto infantis 
quanto adultos. Essa foi uma surpreendente 
e emocionante iniciativa promovida pela 
Área de Ações Voluntárias do INCA.

Ao longo deste relatório você irá 
conhecer muito mais sobre o que foi feito 
pelo INCAvoluntário em 2012. Para 2013, 
ano em que o INCAvoluntário comemora 
10 anos, temos muito mais projetos e 
novidades para os usuários, voluntários e 
parceiros do Instituto. 



8  |  Relatório Anual

Apresentação

Instituto Nacional de Câncer  
José Alencar Gomes da Silva − INCA

O Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (INCA) é o órgão 
do Ministério da Saúde responsável por 
promover e coordenar ações integradas para 
a prevenção e controle do câncer no Brasil. 

Tais ações são de caráter multidisci-
plinar e compreendem a assistência 
médico-hospitalar, prestada direta e 
gratuitamente aos pacientes com câncer 
e a atuação em áreas estratégicas, como a 
prevenção e a detecção precoce da doença, 
a formação de profissionais especiali-
zados, o desenvolvimento de pesquisa  
e a informação epidemiológica. Todas as 
atividades do INCA têm como objetivo 
reduzir a incidência e a mortalidade 
causadas pelo câncer no Brasil.

Na área de assistência ao paciente,  
além do tratamento médico-hospitalar,  
o INCA oferece atendimentos psicológico, 
nutricional e de fisioterapia e fornece 
os medicamentos necessários para o 
tratamento do câncer. Esses serviços são 
garantidos pelo Sistema Único de Saúde. 
No entanto, mais do que a saúde física  
dos pacientes, o INCA preocupa-se com  
a qualidade de vida de seus usuários  
e com a continuidade e boa adesão  
ao tratamento oferecido. Para isso,  
possui a Área de Ações Voluntárias.
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Responsável por planejar e coordenar 
as atividades das pessoas que atuam 
voluntariamente no Instituto Nacional  
de Câncer José Alencar Gomes da Silva,  
a Área de Ações Voluntárias, também 
conhecida como INCAvoluntário,  
busca contribuir para a melhoria da  
qualidade de vida dos pacientes do 
Instituto e seus acompanhantes, promo-
vendo e apoiando atividades de inclusão 
social e resgate da cidadania.

Para realizar as atividades, a Área 
conta com 10 funcionários e cerca de 600 
voluntários. Estes atuam em todas as 
unidades assistenciais do Instituto e em 
outras áreas, como as centrais de doação 
e de dispensação de bolsas de alimentos, 
os bazares do INCAvoluntário e o Ateliê 

de Artes e Ofícios. 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 o 
trabalho da melhor forma possível e dentro 
das normas e diretrizes institucionais, 
os voluntários recebem periodicamente 
treinamentos de diversos profissionais do 
Instituto. Além disso, o INCAvoluntário 
conta com o Conselho do Voluntariado, 
formado por profissionais e voluntários 
do Instituto, que se encontram pelo 
menos uma vez por ano para discutir as 
estratégias da Área de Ações Voluntárias e 
as prioridades de ações para os pacientes.

Capítulo I

Quem Somos
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Conheças as atividades  
do INCAvoluntário
A Área de Ações Voluntárias realiza 
diariamente ações com os pacientes  
em tratamento ambulatorial, internados 
e seus acompanhantes, buscando sempre 
humanizar o ambiente hospitalar; elevar  
a autoestima dos pacientes; garantir  
a continuidade do tratamento; apoiar  
a realização das atividades de rotina  
do Instituto; e gerar uma nova fonte  
de renda para pacientes e familiares.

sem acompanhante ou com dificuldades 
de locomoção, o voluntário da atividade 
Acolhimento acompanha-o pelo hospital. 
Para entreter os usuários que estão 
aguardando atendimento são promovidas, 
nos ambulatórios, oficinas de artes e 
trabalhos manuais, além de inúmeras 
atividades culturais, como, por exemplo, 
apresentações musicais. Já os pacientes 
infantis contam com uma sala de recreação, 
na qual são realizadas diversas atividades 
com as crianças. Nesse espaço, é possível 
desenhar, brincar com jogos e quebra-
cabeças, jogar videogame, assistir a vídeos, 
peças teatrais, apresentações de dança 
entre outras ações.

EM ACOMPANHAMENTO 
O INCAvoluntário também promove 
atividades que contribuem para a geração 
de uma nova fonte de renda. O objetivo  

Apoio aos pacientes
InternaDos e aComPanhantes
Além de oferecer apoio, por meio  
da escuta de problemas e sentimentos  
de solidariedade, os voluntários estão 
sempre atentos às necessidades dos 
usuários do Instituto. Para isso,  
promovem nas enfermarias momentos  
de entretenimento, ajudam na alimentação 
dos pacientes e disponibilizam, quando 
solicitados, diversos itens como meias, 
pentes, pasta de dentes, entre outros. 
Também costumam realizar cortes de 
barba e cabelo para ajudar a aumentar  
a autoestima dos pacientes.

EM TRATAMENTO AMBULATORIAL
Quando chegam aos hospitais do 
INCA, pacientes e acompanhantes são 
recebidos por voluntários que estão à 
disposição para fornecer orientações 
sobre clínicas e serviços do Instituto e 
oferecer apoio. Caso o paciente esteja 
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é possibilitar uma opção de trabalho aos 
pacientes que muitas vezes precisam parar 
de trabalhar devido a tratamentos longos 
da doença ou por alguma incapacidade 
física. Para isso, o INCAvoluntário conta 
com atividades nos ambulatórios e no 
Ateliê de Artes e Ofícios que, em 2012, 
ofereceu 13 cursos e beneficiou 50 pessoas.

em ConDIÇÕes soCIoeConÔmICas 
DesFaVorÁVeIs
As pessoas atendidas no INCA que 
possuem condições socioeconômicas 
desfavoráveis recebem benefícios que 
garantem a continuidade do tratamento. 
No ano passado, foram concedidos 
auxílios-transporte para 530 pessoas e 
doadas 6.928 bolsas de alimentos para 
ajudar na alimentação realizada em 
residência. Os pacientes também contam 
com o Banco de Doações ou Empréstimos, 

que disponibiliza equipamentos para  
o tratamento em residência ou para  
a melhoria da autoestima. Ao todo, foram 
emprestados, em 2012, 862 itens entre 
perucas, cadeiras de rodas e higiênicas.

Humanização do  
ambiente hospitalar
Uma das preocupações do INCAvoluntário 
é tornar a passagem do paciente pelo INCA 
e o enfrentamento da doença menos difícil. 
O paciente ao chegar em uma das unidades 
do Instituto está fragilizado e é recebido 
pelos voluntários com carinho e atenção. 
Além disso, a Área de Ações Voluntárias 
busca oferecer uma estrutura hospitalar 
mais próxima ao visual de uma residência, 
proporcionando conforto, bem-estar  
e segurança ao paciente. Para isso,  

Em 2012, foram 
concedidos 
auxílios-
transporte para 
530 pessoas e 
doadas 6.928 
bolsas de 
alimentos.

Para contribuir ainda mais 
com a humanização do 
ambiente hospitalar, em 
2007 o INCAvoluntário 
lançou o projeto “Banco do 
Bem”, que visa a aperfeiçoar 
o processo de recebimento, 
acompanhamento e 
doação de materiais 
para os setores do INCA. 
O Banco disponibiliza 
recursos para projetos 
que tornem o atendimento 
mais humanizado e 
melhorem a qualidade 
de vida dos pacientes e 
seus acompanhantes. Em 
2012, o Banco do Bem 
atendeu a nove solicitações, 
totalizando R$ 14.703,01.

Entre os itens doados estão:
• 04 aparelhos de TV LCD
• 04 suportes para TV
• 02 DVDs para  

a Quimioterapia
• Espumas de banho para  

o Hospital do Câncer III
• 04 cadeiras de rodas 

para pacientes com 
necessidades especiais

• 01 aparelho para medir 
glicose para um paciente 
específico

• aparelhos de televisão  
e pontos de tv a cabo  
para Pediatria

• 01 microondas para  
o Centro Cirúrgico

são adquiridos móveis e objetos de 
decoração para clínicas e setores das 
unidades assistenciais. O voluntariado ainda 
promove eventos nas datas comemorativas, 
levando momentos de alegria aos pacientes 
e seus acompanhantes.

Apoio às mobilizações  
do INCA
Outra atividade é o apoio aos eventos  
e campanhas do INCA, como o Dia Mundial 
Sem Tabaco, o Dia Nacional de Combate ao 
Câncer e a campanha de Doação de Sangue. 
Os voluntários ajudam na divulgação das 
informações e com a distribuição de folhetos 
sobre prevenção, controle do câncer  
e fatores de risco da doença.
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Além das atividades de rotina desenvol-
vidas, são promovidos diversos projetos 
e ações pontuais junto aos pacientes 
e acompanhantes, treinamentos dos 
voluntários para a melhoria do trabalho e 
iniciativas para arrecadação de recursos. 
Todas as ações realizadas em 2012 foram 

Capítulo 2

Principais realizações  
do INCAvoluntário 2012

muito importantes para os usuários do 
Instituto. No entanto, algumas merecem 
ser destacadas por seu ineditismo ou  
por sua grande mobilização junto ao 
público beneficiado.
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Locais visitados em 2012
• Palácio Laranjeiras
• Museu Aeroespacial
• Fábrica da Coca-Cola
• Jardim Zoológico
• Jardim Botânico
• Sessões de cinema dos 

filmes “A Era do Gelo 4” 
e “Até que a Sorte nos 
Separe”

• Pão de Açúcar
• Palácio Guanabara
• Projeto Mobilidade Sonora
• Cristo Redentor
• Cidade Animasom
• Batalhão de Operações  

Policiais Especiais (BOPE).

Cultura e lazer para todos 
INCAvoluntário promove passeios para pacientes e acompanhantes

Criado em 2011, o projeto INCAvoluntário 
em Ação – cultura e lazer é uma iniciativa 
em parceria com a Federação das empresas 
de transportes de passageiros do estado do 
Rio de Janeiro (Fetranspor), que leva cerca 
de 46 pessoas por mês, entre pacientes, 
acompanhantes e equipe de apoio para 
conhecerem pontos turísticos e culturais 
do Rio de Janeiro. Em todos os passeios, 
são disponibilizadas ao grupo participante 
camisas do evento, transporte gratuito ao 
local em um ônibus confortável, um delicioso 
lanche, além dos ingressos – oferecidos 
gratuitamente pelos locais visitados.

Em 2012, houve o fortalecimento dessa 
atividade com  aumento no número de 
participantes por edição. Ao todo, foram 
13 visitas e em duas edições, por conta do 
grande interesse pelo local e demanda dos 
pacientes, foi disponibilizado um ônibus 
extra para levar todos os participantes  
do Instituto. Mais do que entretenimento,  
a iniciativa promove integração entre  

os pacientes em tratamento em diversas 
unidades do Instituto.

Ao todo, 571 pessoas participaram  
do projeto durante o ano, que também 
ganhou o apoio da empresa ADCOS 
Cosmética de Tratamento, com a doação  
de sachês de filtro solar para proteger  
os participantes, principalmente durante 
os passeios ao ar livre.

“Serei eternamente grata 
por tudo que recebo dos 
profissionais que trabalham 
nas unidades do INCA e dos 
voluntários que dedicam um 
pouco de seu tempo para 
nos proporcionar momentos 
de prazer e alegria, sempre 
com muito carinho e 
atenção. Eles nos fazem 
sentir tão importantes.

O INCAvoluntário nos 
proporciona passeios 
maravilhosos e isso é 
fantástico porque não nos 
sobra tempo para pensar na 
doença e, assim, tiramos o 
tratamento de letra.

Por isso a todo instante falo 
e repito: Bravo, bravíssimo!”

MARIA IzAbEl TEIxEIRA RAMOS

Paciente do INCA e participante do projeto 
INCAvoluntário em Ação – cultura e lazer.
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Mais conforto para os pacientes infantis
Pediatria recebe novos aparelhos de televisão  
e pontos de TV por assinatura

Os pacientes infantis em tratamento no 
INCA ganharam em janeiro um ambiente 
mais confortável. Foram instaladas 
em toda ala pediátrica do prédio-sede 
do Instituto 23 novas televisões de 32 
polegadas em LCD, um aparelho de DVD  
e 12 pontos de televisão a cabo com 
pacotes de canais infantis.

Os equipamentos e pontos de TV  
por assinatura foram doações recebidas 
e viabilizadas pela Área de Ações 
Voluntárias do INCA e fazem parte  
do projeto Banco do Bem, que disponibiliza 
recursos aos setores do INCA, por meio  
de doação ou compra de materiais,  
para a humanização do ambiente 
hospitalar e melhoria da qualidade  
de vida dos usuários. 

Com essa doação, os pacientes agora 
têm disponíveis aparelhos de televisão 
com telas maiores, e mais modernos  
em praticamente todas as enfermarias  
e isolamentos pediátricos além  
da Quimioterapia, CTI, ambulatório  
da Pediatria e Classe Hospitalar. 

Essa iniciativa trouxe mais entrete-
nimento e conforto aos pacientes 
infantojuvenis internados, que podem 
assistir a filmes e programas adequados 
à sua faixa etária. Os pontos de TV por 
assinatura são mantidos por diversas 
empresas e pessoas físicas.

“Minha filha tem 10 anos 
e, como a maioria das 
crianças da idade dela, 
adora os seriados da Disney. 
Antes ela não tinha muitas 
opções de distração e ficava 
logo entediada durante as 
sessões de quimioterapia, 
mas agora ela aproveita 
o tratamento no INCA 
para matar a saudade dos 
programas que tanto gosta, 
pois nem em casa temos 
mais TV por assinatura.

Como mãe, eu confesso  
que fiquei muito surpresa 
com essa iniciativa e grata 
pelo carinho e atenção 
dedicados às crianças  
em tratamento no INCA.”

MONIQuE FIGuEIREDO DE MElO

Mãe de paciente do INCA 
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Inauguração do Espaço de Convivência  
para pacientes adultos
Entretenimento e descanso para os usuários do INCA

Em março, os usuários do Hospital  
do Câncer I do INCA, localizado na 
Praça Cruz Vermelha, ganharam um 
novo Espaço de Convivência. A sala, que 
fica no 6º andar da unidade, foi toda 
reformada com a ajuda da empresa 
ADCOS Cosmética de Tratamento. O local, 
coordenado pela equipe de voluntários, 
tem como objetivo oferecer para pacientes 
adultos em tratamento ambulatorial e 
seus acompanhantes entretenimento e 
momentos de descanso e relaxamento. Os 
usuários podem assistir à televisão, acessar 
à internet, escutar músicas, ler livros e 
revistas ou participar de alguma atividade 
recreativa promovida diariamente pelos 
voluntários da instituição.

Os pacientes infantis 
também contam com uma 
sala de recreação. Enquanto 
aguardam atendimento 
médico, mães e pacientes 
participam de atividades 
promovidas pela equipe de 
voluntariado no espaço. As 
crianças podem brincar, 
desenhar, assistir a filmes, 
jogar videogame entre 
outras atividades. Já as 
mães participam de oficinas 
para aprender novas 
técnicas de artesanato. 
O objetivo é entreter, 
integrar as acompanhantes 
e possibilitar uma nova 
fonte de renda para as 
participantes. No espaço, 
que funciona todos os dias, 
também são realizadas 
atividades pontuais, 
como shows de mágica, 
apresentações musicais e 
visitas de personalidades.

Com o visual próximo ao de uma 
residência, o espaço é confortável  
e aconchegante, e tornou o ambiente 
hospitalar muito mais humanizado.

MÁRCIA bETâNIA TAVARES

Voluntária do Espaço de Convivência  
dos Pacientes Adultos

“O Espaço de Convivência 
é um local agradável e 
aconchegante onde os 
pacientes e acompanhantes 
podem usufruir momentos 
de alegria e distração, 
tirando um pouco o foco do 
tratamento e da rotina do 
hospital. O espaço antigo 
era bom, mas com a reforma 
ficou muito melhor. E são 
os próprios pacientes que 
dizem isso. Todos ficam 
encantados com o ambiente 
mais alegre e a decoração 
bonita. Muitos esquecem até 
que estão em um hospital.

Para nós, voluntários, 
também é muito gratificante, 
pois tudo o que queremos é 
ver o paciente bem e feliz.”
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Fortalecimento  
das atividades de 
geração de renda
Voluntariado incentiva pacientes  
e acompanhantes para o incremento  
da renda familiar

Em 2010, foi lançada pelo INCAvoluntário 
uma atividade no ambulatório da Pediatria, 
em que os voluntários ensinam técnicas 
de artesanato para as mães enquanto 
elas aguardam o atendimento médico 
de seus filhos. A ideia inicial era apenas 
entretê-las e proporcionar um maior 
entrosamento entre as acompanhantes. 
No entanto, com o passar do tempo muitos 
participantes começaram a relatar que 
estavam produzindo em casa os materiais 
aprendidos durante as oficinas e vendendo 
os produtos. Para estimular essa venda foi 
realizado em 2011 o primeiro bazar das 
mães da Pediatria para expor, divulgar  
e vender os seus produtos.

A iniciativa deu tão certo que em 
2012 essa ação foi não só ampliada, mas 
também fortalecida. Foram promovidos 
dois bazares dentro dos prédios do INCA 
das mães e dos pacientes do Ateliê de 
Artes e Ofícios como também um evento 
para o público externo durante o Chá 
Beneficente organizado pelo Iate Clube  
do Rio de Janeiro, junto ao INCAvoluntário 
e à Fundação do Câncer. Para possibilitar 
ainda mais conhecimento e oportunidade 

Entre as peças vendidas 
nos bazares estavam 
panos de prato, roupas, 
crochê, tricô, bijuterias, 
sandálias, esculturas 
entre outras. 

Cursos oferecidos  
em 2012 pelo Ateliê  
de Artes e Ofícios
• Alfabetização
• Bordado e Tapeçaria
• Chinelos e Pantufas
• Crochê
• Flores de sachê
• Informática
• Inglês
• Pintura em Gesso
• Pintura em Vidro
• Pulseira Vintage
• Reciclando com Papel
• Tear e Vagonite
• Decoupage

aos pacientes e seus acompanhantes  
no incremento da renda familiar,  
o INCAvoluntário está desenvolvendo para 
2013 um projeto de empreendedorismo. 
O objetivo é capacitá-los para gestão do 
negócio, divulgação e canais de venda.  
Para isso, foi realizada em 2012 uma 
pesquisa de opinião com os participantes 
das atividades para verificar o interesse  
e a disponibilidade para essa iniciativa. 

Além do projeto com as mães e 
pacientes no ambulatório da Pediatria,  
o INCAvoluntário conta com o Ateliê  
de Artes e Ofícios, que em 2012 ministrou  
13 cursos e beneficiou cerca de 50 
pacientes e acompanhantes. Este é um 
espaço exclusivamente dedicado ao 
ensinamento de novos ofícios ou cursos  
de reciclagem profissional.
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zÉlIA COSTA

Voluntária na oficina  
de artesanato do INCA

É muito triste para uma  
mãe ter um filho em 
tratamento de câncer.  
E já percebemos que 
enquanto os filhos precisam 
de cuidados médicos,  
as mães necessitam  
de apoio e carinho.

Além de promover essa 
atenção, as oficinas de 
artesanato resgatam a 
autoestima das mães, que 
passam até a se cuidar 
mais, e muitas delas ainda 
aproveitam para vender as 
peças produzidas e ajudar 
no sustento da família.

Ganho meu dia cada vez que 
uma mãe chega pra mim 
e diz que está mais feliz e 
confiante na vida. Saio do 
INCA realizada.

Realização de sonhos
Novo projeto é lançado para levar ainda  
mais alegria aos pacientes do Instituto

Sempre atento às necessidades dos 
pacientes, o INCAvoluntário iniciou,  
em 2012, um projeto para a realização  
de sonhos dos usuários do INCA.  
A iniciativa deu tão certo que, em apenas 
um ano, foram realizados quatro desejos 
de pacientes com o apoio de diversos 
parceiros, como as empresas Animasom, 
Rio Limo Limousines, Avon, Fluminense 
Football Club entre outros.

A primeira ação a ser realizada foi  
a da paciente Anna Karolina Aguiar  
do Nascimento. O sonho da adolescente 
era promover um baile de debutante para 
comemorar os seus 15 anos com a família  
e amigos. Moradora de Campo Grande, Anna 
Karolina procurou o INCAvoluntário para 
ajudá-la a realizar o evento e em janeiro 
comemorou o seu aniversário com uma 
festa linda e completa, com direito a bufê, DJ, 
vestido de debutante e álbum de fotografia. 

Já o sonho da paciente Nadir 
Elena Oliveira, de 12 anos, é se tornar 
maquiadora profissional. A adolescente 
gosta tanto de maquiagem que, durante 
a oficina de beleza promovida pelo 
INCAvoluntário para as mães dos pacientes 
infantis em janeiro de 2012, fez questão  
de participar do evento. Para estimular 
esse sonho, o INCAvoluntário conseguiu 
junto à Avon um curso de maquiagem 
de uma manhã para que a adolescente 



Relatório Anual  |    2928  |  Relatório Anual

pudesse conhecer novas técnicas. Nadir 
adorou a experiência. Além das dicas 
aprendidas, ela recebeu um kit  
de produtos da empresa.

Outra paciente contemplada foi Joyce  
da Silva. Torcedora do Fluminense, Joyce teve  
uma festa de 15 anos inesquecível em julho. 
A aniversariante foi levada de limousine até 
a sede do clube, em Laranjeiras, onde teve 
festa, com a presença de jogadores  
de futebol. Ela tirou fotos, recebeu 
autógrafos, cantou parabéns com os atletas 
e ganhou uma camisa oficial do time 
personalizada com o seu nome.

Para fechar o ano desse novo projeto,  
no dia 18 de julho, o segundo andar  
do Hospital do Câncer IV (especializado  
em cuidados paliativos) virou o local de 
uma cerimônia diferente: um casamento. 
Os noivos, Maurício Azevedo e Selma 
Veneza, escolheram o Espaço CuriosAção 
para celebrar uma das datas mais 
importantes de suas vidas.

Selma, que é paciente do INCA, 
contou com o apoio do INCAvoluntário, 
da CuriosAção, da Capelania e de vários 
parceiros. Tapete vermelho, ornamentação 
e até um músico que tocava harpa 
emocionaram os convidados. A festa estava 
completa com bufê, bolo, mesa de doces, 
bem-casados e um fotógrafo para registrar  
a felicidade do casal. 

ANNA KAROlINA AGuIAR DO  
NASCIMENTO

Paciente do INCA

“Eu sempre sonhei com 
minha festa de 15 anos, 
mas parecia algo distante.
Nem acreditei quando me 
disseram que eu ganharia 
minha festa graças ao 
projeto do INCAvoluntário 
que realiza os sonhos dos 
pacientes. E foi tudo lindo, 
maravilhoso, como eu 
sempre sonhei! Jamais vou 
esquecer a emoção que 
senti ao ver minha família e 
meus amigos reunidos para 
comemorar comigo essa 
data tão especial, e serei 
eternamente grata a todos 
que contribuíram para que 
meu sonho fosse realizado.” 
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Alegria e diversão para os pacientes  
infantis internados
Mais entretenimento  
nas enfermarias

Em 2012, a organização não-governamental 
norueguesa Tiltak firmou uma parceria 
com o INCAvoluntário para levar diversão 
aos pacientes infantis do Instituto. Uma vez 
por mês a dupla de palhaços Tatuí e Tilinha 
visita as crianças e adolescentes internados 
e realiza uma apresentação circense na 
Pediatria, tornando o ambiente hospitalar 
mais humanizado e alegre. 

Outra iniciativa de grande destaque ano 
passado apoiada pelo INCAvoluntário para 
os pacientes internados foi a Sessão Pipoca, 
organizada pela professora do município do 
Rio de Janeiro que atua no INCA e oferece 
reforço escolar para os pequenos. Devido 
ao grande sucesso da ação que já acontecia 
uma vez por mês, houve a necessidade de 
aumentar a frequência da atividade que 
desde agosto é promovida quinzenalmente. 
A Sessão Pipoca é voltada para os pacientes 
infantis internados nas enfermarias 
pediátricas. A professora verifica com as 
crianças e os adolescentes qual o filme 
gostariam de assistir e leva cultura e 
entretenimento ao público infantojuvenil.  
O INCAvoluntário apoia a iniciativa por meio 
da doação de recursos. 

ROSANE MARTINS DOS SANTOS

Professora responsável pela Classe 
Hospitalar do INCA

“Dentro da Classe 
Hospitalar, que funciona 
na Pediatria do INCA em 
parceria com a Secretaria 
de Educação, nós sentimos 
a necessidade de oferecer 
alguma atividade 
extracurricular aos 
alunos, mas que tivesse 
cunho pedagógico. E foi 
assim que surgiu a ideia 
do cineminha com pipoca, 
que desde o início teve 
uma ótima aceitação. 
São as próprias crianças 
que votam e escolhem o 
filme que vão assistir e 
isso acaba funcionando 
como motivador para as 
crianças se deslocarem 
um pouco, já que elas 
precisam sair do quarto 
e ir até a brinquedoteca, 
onde os filmes são exibidos. 
Mesmo para aquelas que 
não conseguem assistir ao 
filme até o final (devido a 
algum desconforto físico ou 
exames que precisam ser 
feitos naquele horário),  
o saldo é sempre positivo, 
pois pelo menos por 
um instante elas têm a 
oportunidade de se desligar 
da rotina do hospital.”
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McDia Feliz
Recorde de vendas 

O INCAvoluntário bateu recorde de vendas 
na edição do McDia Feliz 2012, ajudando 
a Fundação do Câncer a ultrapassar a sua 
meta de vendas, com 49.377 tíquetes. Com 
esse número, o valor total arrecadado 
foi de R$ 518.459,00. O INCAvoluntário 
colaborou com a venda de 34.939 tíquetes.

O Instituto Ronald McDonald é 
quem promove o McDia Feliz e ajuda 58 
instituições em todo país. Essa parceria 
da Fundação do Câncer com o Instituto 
Ronald McDonald, firmada desde 2002, 
permitiu a realização de projetos na 
Seção de Oncologia Pediátrica do INCA, 

como a criação de uma UTI destinada ao 
atendimento de crianças e adolescentes,  
a construção do Consultório Oftalmológico, 
a construção e manutenção da Emergência 
Pediátrica e o Programa de Educação à 
Distância, destinado a crianças impossi-
bilitadas de comparecer às escolas.

Em 2012, os recursos arrecadados 
serão aplicados em pesquisas relativas 
ao câncer infantojuvenil e melhorar as 
possibilidades de cura e da qualidade de 
vida dos pacientes da Seção de Oncologia 
Pediátrica do INCA.

SIMA FERMAN

Chefe do Serviço de Oncologia 
Pediátrica do INCA

“Ao longo dos anos, 
conseguimos implementar 
várias melhorias na 
Pediatria do INCA e 
muitas delas foram graças 
à nossa parceria com 
o INCAvoluntário, que 
nos auxilia em todas as 
etapas do tratamento das 
crianças, tanto do ponto 
de vista social quanto 
de humanização do 
atendimento.

Os recursos obtidos  
com o McDia Feliz também 
são de fundamental 
importância para 
ampliarmos nosso suporte 
técnico e têm auxiliado, 
inclusive, o nosso 
setor de Pesquisa. E o 
INCAvoluntário, como  
líder de venda de tíquetes  
do McDia Feliz, acaba 
também diretamente  
ligado a esse apoio.”
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Nova parceria
Pacientes e voluntários do INCA participam  
de atividades sobre alimentação saudável

O INCAvoluntário firmou uma nova 
parceria com a empresa de alimentos 
Masan para possibilitar novos 
conhecimentos tanto para pacientes e 
acompanhantes como para os voluntários. 
A primeira ação conjunta aconteceu no dia 
1º de novembro, quando a nutricionista 
da empresa promoveu um treinamento 
com os voluntários sobre alimentação 
funcional, deu dicas de alimentos 
saudáveis e de como aproveitar ao  
máximo os seus nutrientes. 

Em continuidade à iniciativa, em 
dezembro foi a vez dos pacientes 
participarem de um evento sobre 
alimentação. A atividade, com o tema  
Ceia de Natal saudável, foi realizada em 
uma cozinha industrial e dividida em dois 
momentos: um teórico e outro prático.  
Na ocasião, os pacientes aprenderam 
diversas receitas natalinas saudáveis  
e de baixo custo para incrementar a ceia. 
Entre as receitas preparadas estavam 
panetone, farofa de legumes e ervas, arroz 
com castanha e temperos, e rabanadas.

VITOR DE SOuSA

Paciente e voluntário do INCA
“Sempre que possível 
gosto de participar dos 
cursos e atividades, que são 
muito proveitosos. Tive a 
oportunidade de participar 
de um treinamento sobre 
alimentação funcional 
onde pude aprender a 
importância dos alimentos 
para o nosso corpo e como 
podemos tirar o máximo de 
proveito de cada um deles, 
diminuindo o desperdício  
e aumentando a economia.

Foi uma experiência incrível 
que mudou para melhor  
os hábitos de toda  
a minha família.”
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Capítulo 3

Mais atividades do INCAvoluntário
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Atividades  
com os pacientes 
• O Dia Internacional da Mulher 

também foi comemorado nas unidades 
hospitalares. Na Pediatria, houve 
distribuição de brindes para as mães  
dos pacientes infantis.

• Em janeiro, foi promovido pela Avon  
um curso de automaquiagem para  
as mães dos pacientes na sala de 
Recreação Infantil, localizada no 
ambulatório de Pediatria.

• O grupo Ciência Divertida realizou, 
no dia 24 de janeiro, uma ação com os 
pacientes infantis na sala de Recreação 
Infantil, no ambulatório da Pediatria.  
O grupo trabalha ensinando ciência  
a partir de experimentos físicos.

• Em fevereiro, o INCAvoluntário 
distribuiu 408 kits de material  
escolar para os pacientes infantis 
em tratamento no INCA. A iniciativa, 
promovida em parceria com diversas 
pessoas físicas e jurídicas, tem como 
objetivo ajudar as famílias dos pacientes 
com o início do ano letivo. 

• Ao todo, 30 crianças e adolescentes 
participaram do Baile de Carnaval, 
realizado em fevereiro pelo 
INCAvoluntário, com o apoio da empresa 
Animasom. O evento aconteceu no 
ambulatório da Pediatria.

• Os voluntários e funcionários do 
Instituto comemoraram a Páscoa 
junto aos pacientes. Além da visita 
do personagem Coelho da Páscoa da 
empresa de entretenimento infantil 
Animasom houve a distribuição de ovos 
de chocolate para os pequenos.

• Um grupo de dança cigana fez 
apresentações especiais nos dias  
14 de março e 12 de abril para as 
pacientes em tratamento de câncer de 
mama no Hospital do Câncer III do INCA.

• A empresa Accenture promoveu,  
em abril, uma campanha de  
arrecadação de produtos de higiene 
pessoal para o INCAvoluntário. Além 
disso, foi organizada uma atividade 
voluntária com seus colaboradores no 
ambulatório da Pediatria.

• A empresa Espaço Z doou 66 convites 
aos pacientes infantis do Instituto para 
assistir à pré-estreia do filme Piratas 
Pirados, que aconteceu em maio no 
grupo UCI do Barra Shopping.
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• As mães dos pacientes infantis 
internados tiveram um dia de beleza, em 
14 de maio. Promovido em parceria com 
o Walter Coiffeur, as mães receberam 
cuidados nos cabelos e foram maquiadas. 

• Em maio e agosto, o INCAvoluntário 
homenageou pacientes e acompanhantes 
pelo dias das Mães e dos Pais. Além da 
tradicional distribuição de presentes, 
foram realizadas festas e apresentações 
musicais nas cinco unidades assistenciais. 
A iniciativa buscou tornar o ambiente 
hospitalar um pouco mais próximo da 
residência dos pacientes.

• O paciente infantil João Gabriel N.  
do Carmo participou, em julho, do jogo 
de futebol comemorativo 100 anos 
de Fla-Flu e entrou em campo junto 
aos jogadores do Flamengo. Essa foi 
uma parceria do Clube de Regatas do 
Flamengo com o INCAvoluntário.

• Com o tema Festa Tropical, crianças e 
adolescentes em tratamento no INCA 
celebraram o Dia das Crianças, em 9 de 
outubro, no prédio-sede do Instituto. 
Durante toda a tarde os pequenos 
brincaram e se divertiram nas diversas 
atividades realizadas, como camarim 
de cabelo e pintura de unhas, recreação 
infantil e foto animada. Ao final da 
comemoração, receberam ainda kits com 
presentes. O evento foi realizado graças 
a doações de várias empresas e pessoas 
físicas, e este ano teve como novidade 
uma ilha tropical de comidas,  
organizada pelo Hortifruti.

• No dia 30 de outubro, o INCAvoluntário 
comemorou, em parceria a outros setores 

do INCA, o Outubro Rosa no Hospital  
do Câncer III - especializado no 
tratamento do câncer de mama.  
Foram realizadas diversas atividades 
com pacientes e acompanhantes,  
que puderam, nesse dia, fazer 
maquiagem, massagem facial  
e unha, aprender técnicas de  
artesanato, entre outras atividades.

• Cerca de 40 pacientes infantis  
e seus acompanhantes assistiram 
ao show de Natal da Xuxa no 
Maracanãzinho, em dezembro.  
Os ingressos foram doados pelo  
Governo do Estado do Rio de Janeiro.

• Em julho, foram realizadas festas julinas 
para os pacientes infantis, os que estão em 
tratamento no Centro de Transplante de 
Medula Óssea e os do Grupo de apoio aos 
Pacientes Laringectomizados.  
Os eventos contaram com decoração, 
música, comidas típicas, quadrilha e muita 
diversão. O sanfoneiro Fabinho Caxotada 
e a equipe de recreadores infantis da 
empresa Animasom também participaram 
da festa dos pacientes infantis.

• Muita música e entretenimento no 
INCA. Desde setembro, os músicos 
André Rodrigues e Afonso Cláudio de 
Figueiredo realizaram periodicamente 
apresentações musicais com contrabaixo 
e saxofone para os pacientes internados 
no prédio-sede do INCA.  Em dezembro,  
o Coral Cantareiros cantou e encantou 
por mais um ano os pacientes nas 
unidades hospitalares do INCA. Além 
disso, os usuários do Instituto também 
puderam curtir a apresentação dos 
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músicos da Orquestra da Câmara  
dos Correios nos ambulatórios  
do prédio-sede do INCA.

• Ao longo de 2012, diversas atividades 
foram desenvolvidas na sala de 
Recreação Infantil, localizada no 
ambulatório da Pediatria e gerenciada 
pelo INCAvoluntário. Entre as ações 
promovidas no espaço está uma 
apresentação circense e a oficina de 
origami. Outra iniciativa realizada, em 
junho, foi a promoção de oficinas de arte 
e percussão, origami, escultura de balão, 
bonecos e máscaras com o apoio do 
Laboratório AstraZeneca.

• A magia do Natal tomou conta das 
unidades hospitalares do Instituto em 
dezembro. No dia 4, foi promovida a festa 
para os pacientes infantis. Com o tema 
Natal das Fadas e Duendes, os pequenos 

puderam se deliciar com um buffet e 
uma mesa de guloseimas, fazer pintura 
artística e tirar fotos com o Papai Noel.  
O evento, realizado em parceria com 
várias empresas e pessoas físicas, contou 
ainda com a participação de artistas, 
como os atores Bruno Araújo, Tiago 
Araújo e Kim Kamberlly, que levaram à 
criançada momentos de descontração. 

• Além disso, o INCAvoluntário promoveu 
eventos, apresentações musicais e 
entregou presentes, levando distração e 
alegria aos pacientes adultos internados 
e em tratamento ambulatorial. O Papai 
Noel também visitou as unidades 
hospitalares do Instituto, conversou com 
pacientes e acompanhantes e distribuiu 
carinho e sorrisos. 

Visitas especiais
Ao longo do ano diversas persona- 
lidades públicas e personagens  
estiveram no Instituto e visitaram  
os pacientes em tratamento.
• O apresentador Bruno de Luca, a modelo 

Daniela Sarahyba, os jogadores de futebol 
Alecsandro Barbosa, Éder Luís e Renato 
Silva e os atores Caio Paduan, Beatriz 
Arantes, Bernardo Velasco, Juliana 
Lohmann e Lucas Cordeido visitaram os 
pacientes infantis em tratamento no INCA

• As crianças também receberam a visita 
dos palhaços Patati e Patatá, que levaram 
muita alegria e diversão para a garotada.

• Já no dia 14 de dezembro, os pacientes 
adultos e infantis internados no prédio-
sede do INCA, na Praça Cruz Vermelha, 
receberam o bom velhinho da Casa do 
Papai Noel, que distribuiu presentes 
e carinho. Essa ação é realizada 
anualmente no Instituto.

• Personagens infantis da empresa  
de entretenimento Animasom  
realizaram todos os meses do ano 
atividades com as crianças e adoles-
centes no ambulatório da Pediatria  
e nas enfermarias infantis, levando 
animação e carinho aos pequenos.
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Para garantir a qualidade do trabalho 
oferecido aos pacientes do Instituto e o 
alinhamento das atividades às normas 
institucionais, o INCAvoluntário realiza 
todas as suas ações em parceria com 
o corpo profissional do Instituto. Para 
isso, são promovidos periodicamente 
treinamentos com os voluntários. 
Além disso, a equipe de voluntários é 
acompanhada em suas atividades e avaliada 
constantemente. O resultado disso é um 
reconhecimento público do trabalho que  
é desenvolvido com os usuários.

Em 2012, foram implantadas três 
novidades no programa de treinamento 
da equipe. Ao chegar ao INCA, os novos 
voluntários participam de um evento 
de Boas Vindas e recebem orientações 
importantes para a sua atividade junto 
a pacientes e acompanhantes. Para 
proporcionar um melhor aproveitamento 
das apresentações pelos participantes, 
houve uma mudança no evento de 
recepção, reduzindo o número de palestras 
de quatro para duas. O treinamento busca 
dar um panorama geral sobre a  

Área de Ações Voluntárias,  normas 
institucionais e orientações básicas sobre 
o cuidado com o paciente. 

Outra iniciativa nova é que, desde  
o ano passado, os voluntários precisam 
participar dos treinamentos oferecidos 
pelo INCAvoluntário gratuitamente  
e obter pelos menos oito horas anuais  
de capacitação. O objetivo é aprimorar  
e aumentar o conhecimento sobre assuntos 
importantes para o desenvolvimento das 
atividades junto aos usuários do Instituto  
e alinhar, cada vez mais, a atuação  
do voluntariado às diretrizes 
institucionais. Para ajudar a equipe  
a atingir essa meta, em 2012, houve um 
maior número de treinamentos com 
temas diversificados. Ao todo, foram 17 
eventos, entre palestras e oficinas. Entre 
os assuntos abordados estão o trabalho 
da Comissão de Infecção Hospitalar; 
treinamento dos voluntários que atuam 
nos bazares; direitos e deveres do paciente 
com câncer; câncer de mama; doação de 
sangue, plaquetas e medula óssea; oficina 
de contação de histórias entre outros. 

Capítulo 4

Treinamentos e Reconhecimentos 
Proporcionar conhecimento e capacitação  
é uma das prioridades da Área
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Comemoração  
do Dia Internacional  
do Voluntário 

Depois de um ano inteiro 
de muito trabalho, os 
voluntários do INCA foram 
recebidos na comemoração 
internacional pelo seu dia 
com brindes e um apetitoso 
brunch. O auditório do 
prédio-sede do INCA foi 
pequeno, no dia 11 de 
dezembro, para conter a 
animação dos participantes e 
a gratidão do INCAvoluntário 
por contar com uma equipe 
de voluntariado tão especial. 
Dois músicos da orquestra 
dos funcionários dos 
Correios abriram o evento 
tocando animadas músicas 
temáticas sobre o espírito 
natalino e as boas novas 
de fim de ano. Na ocasião, 
cerca de 300 voluntários e 
parceiros do INCAvoluntário 
foram homenageados em 
uma cerimônia cheia de 
atrações e atividades.

Reconhecimentos
A Área de Ações Voluntárias do INCA foi 
convidada para realizar uma apresentação 
no pré-congresso do VI Congresso Latino-
Americano de Cuidados Paliativos sobre a 
experiência do INCAvoluntário na área de 
cuidados paliativos. O evento aconteceu no 
dia 14 de março, em Curitiba. 

Além disso, no mesmo mês, a supervisora 
do INCAvoluntário, Emília Rebelo, recebeu 
uma homenagem da Na’amat Pioneiras, 
movimento feminino fundado em Israel em 
1921 com o objetivo de oferecer a mulheres 
desenvolvimento cultural e oportunidade 
de autorrealização com trabalhos sociais. 
A homenagem, realizada todo ano em 
comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, destina-se a mulheres que se 
destacaram em seu ramo de atuação.

Emília Rebelo foi escolhida pelo reconhe- 
cimento de seu trabalho desenvolvido na 
Área de Ações Voluntárias do INCA.

“O voluntariado é um “vício” 
que só traz benefícios.  
É bom para quem recebe 
o auxílio e é melhor ainda 
para quem ajuda. Sinto 
uma alegria imensa cada 
vez que posso contribuir 
com algum projeto e me 
emociono sempre que 
obtemos sucesso nas ações 
do INCAvoluntário. Ajudar 
os outros alimenta a nossa 
alma e estimula outras 
pessoas a fazerem o mesmo. 
Não consigo imaginar a 
minha vida sem participar 
dessa corrente do bem.”

DANIEllE MENDES

Parceira do INCAvoluntário
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O trabalho desenvolvido pela Área de 
Ações Voluntárias só é possível graças 
à colaboração de pessoas e empresas 
solidárias, que doam recursos financeiros 
e materiais. Todos os recursos recebidos 
são aplicados nas ações promovidas para 
a inclusão social e o resgate da cidadania 
dos usuários do Instituto. As doações são 
feitas diretamente ao INCAvoluntário, 
por meio da sua Central de Doações, que 
recebe, separa e encaminha os donativos 
para o paciente ou para a atividade mais 
adequada. A arrecadação de recursos 
também é realizada nos quatro bazares 
permanentes mantidos pela Área. Neles, 

Capítulo 5

Captação de recursos

são vendidos produtos novos e usados, 
doados por pessoas e empresas, ou 
confeccionados por voluntários e pacientes 
durante as atividades. 

O INCAvoluntário também promove 
parcerias com empresas e pessoas físicas 
e participa regularmente de eventos 
em shoppings, estações de metrô entre 
outros locais para divulgar o trabalho e 
arrecadar recursos financeiros. Outra 
forma de captação é por meio do projeto 
INCAvoluntário em Ação que vende produtos, 
a fim de buscar a sustentabilidade parcial ou 
total das atividades.
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Em 2012, inúmeras iniciativas foram 
promovidas junto aos parceiros para captar 
recursos para a Área. Entre as  
ações organizadas estão:

Corridas solidárias
Duas corridas foram promovidas em prol 
do INCAvoluntário. O ultramaratonista 
Márcio Villar correu em julho os 250 km 
que separam o Rio de Janeiro de Paraty 
para divulgar o trabalho desenvolvido pela 
Área de Ações Voluntárias do INCA e captar 
recursos. Os interessados em aderir à causa 
puderam comprar quilômetros da corrida, 
ao valor unitário de R$ 3,00. Esta é a terceira 
iniciativa promovida pelo atleta para a Área. 
Já o militar Nilton Amaral realizou uma 
campanha no quartel da aeronáutica em 
que trabalha para arrecadar latas de leite 
em pó integral e incentivar a importância 
da atividade física. No dia da entrega, em 
janeiro, ele e um grupo de amigos correram 
do quartel, localizado em Sulacap, até o 
Centro do Rio de Janeiro para levar a doação.

Bazar do 
INCAvoluntário
Com o objetivo de aumentar a arrecadação 
de recursos, foi realizada uma edição do 
Bazar Solidário, que consiste na venda de 
roupas e acessórios de lojas conceituadas 
com pequenos defeitos ou de coleções 
antigas. A ação aconteceu entre os dias 7 
e 11 de maio no Bazar do INCAvoluntário, 
na Rua Washington Luiz, no Centro do Rio 

de Janeiro. Contribuíram com a iniciativa 
por meio de doação de roupas e acessórios, 
as lojas Fiszpan, Dudalina, San, Corpo e 
Alma, Smash e Luz da Lua. Ao todo, foram 
arrecadados R$ 8.771,00.

Loungerie no Outubro 
Rosa
A rede de lojas de roupas íntimas Loungerie 
realizou em outubro uma ação em prol da 
Área de Ações Voluntárias, em comemoração 
ao Outubro Rosa. Durante todo o mês parte 
da venda de uma linha de produtos foi doada 
ao INCAvoluntário para o desenvolvimento 
de atividades junto aos usuários do Instituto. 
A iniciativa, realizada em diversas cidades 
brasileiras, arrecadou R$ 2.634,03.

Leilão de cavalo
Maria de Fátima Souza Ferreira, parceira do 
INCAvoluntário, doou R$ 17.900,00 referentes 
ao leilão de um cavalo da raça Mangalarga 
Marchador no VII Leilão Peniche. O evento 
aconteceu no dia 28 de janeiro, em Búzios. 

Chá beneficente
Pela segunda vez consecutiva, o Iate Clube 
do Rio de Janeiro, em parceria com a Área 
de Ações Voluntárias do INCA e a Fundação 
do Câncer, promoveu, em junho, um chá 
beneficente para arrecadar recursos para a 
Seção de Oncologia Pediátrica do Instituto. A 
novidade este ano foi a venda de artesanatos 
feitos pelas mães e pacientes da Pediatria, 
que participam do projeto Artesanato na 
Pediatria. A iniciativa, desenvolvida pelo 
INCAvoluntário, tem como objetivo ensinar 
técnicas de artesanato para pacientes e seus 
acompanhantes no ambulatório da Seção 
de Oncologia Pediátrica do INCA. Mais do 
que entretenimento, o projeto oferece a 
possibilidade da geração de uma nova fonte 
de renda para os participantes.

Presente solidário 
Vários parceiros promoveram uma 
iniciativa diferente para ajudar o 
INCAvoluntário durante comemorações 
especiais, como bodas e aniversários. Em 
vez de receberem presentes, solicitaram 
doações financeiras para as ações 
promovidas pelo INCAvoluntário.

Corrida e Caminhada 
pela vida
A Área de Ações Voluntárias participou, no 
dia 9 de dezembro, da Corrida e Caminhada 
Com você, pela vida – Doe Medula Óssea, 
com um estande para divulgar o trabalho 

voluntário realizado no Instituto e os 
produtos do projeto INCAvoluntário em 
Ação. O evento, promovido pela Fundação do 
Câncer, aconteceu no Aterro do Flamengo e 
reuniu cerca de 2 mil participantes.

Bazares beneficentes
Dois bazares beneficentes foram 
promovidos em 2012 por parceiros do 
INCAvoluntário com o objetivo de arrecadar 
recursos para as ações desenvolvidas junto 
aos pacientes. O primeiro foi organizado 
pela artesã Regina Maria Wettl Gomes 
com a venda de produtos artesanais. Já o 
segundo foi realizado pelo curso Master 
Languages Idiomas em dezembro. Ao todo, 
10% da venda dos produtos e roupas foram 
disponibilizados para a compra alimentos 
não-perecíveis para os pacientes.
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Parceiros 2012
Conheça alguns de nossos parceiros

ADCOS – Cosmética de Tratamento
Adriana Ancelmo Cabral
Adriana Saldanha 
Augusto Rocha Filho
Alberto José Dias dos Santos
Anima Fotos
Animasom Produções e Eventos
Associação Beneficente dos Professores 

Públicos Ativos e Inativos do Estado  
do Rio de Janeiro – APPAI

Associação dos Músicos Militares  
do Brasil – AMBRA

Berenice Ribeiro
Bernardo Gorfin
Bradesco
Buchecha
Carla Louros
Carvalho Hosken
Cirene Gonçalves Ramos
Copyhouse
Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar 
Dançar Marketing

Daniella Sarahyba
Daniele Orem
Débora de Queiroz Gadelha
Dona Chica e o Gato
Ediouro Editora
Ecila Antunes
Enrique Mandel
Espaço Z
Equipe da Ecila Antunes Gastronomia
Federação das Empresas de Transportes de 

Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
– Fetranspor

Fernando Lírio de Souza
Fernando Luiz Ayres da Cunha Reis
Fernando Büttenbender Prass
Força 1 – Transporte de Bens  

e Logística Ltda.
Funcionários dos Correios
Fundação Jardim Zoológico da Cidade  

do Rio de Janeiro
Gerson Franco Moraes Rego 
Helcio Cappucci Bastos

Hortifruti
Ilma dos Santos Barbosa
Imaginário Locadora Comércio  

e Serviço Ltda.
Incautos
Instituição Religiosa Perfect Liberty
Instituto Cyrela
Instituto de pesquisa Jardim Botânico  

do Rio de Janeiro
Isabel Valadares
Janete Pereira Silva
Jorge Pereira Silva
José Teixeira La-Cava
Letty Gomes de Barros de Santos
Leyla Bravo 
Loungerie
Luciana Adriano
Manuela Passos Blanco
Márcia Vieira Souza
Márcio Villar
Maria Amélia Danatas da Encarnação
Maria de Fátima de Sousa Ferreira

Masan
Mirian Farias Ribeiro e amigas
Mônica Fragoso Pires
Museu Aeroespacial
NET RIO
Nilton Amaral
Odebrecht
ONG Tiltak
Patricia Young 
Piraquê 
Printech do Brasil 
Renata Guerra
Roberta Niemeyer 
Sheyla M Costa
Sistac Sistemas de Acesso
Solange Vianna
Taty Doces
Tio Carlos
Trem do Corcovado
Vera Anton
Vilarinho Tinturaria de Lavanderia Ltda.
Yeda Bravo
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INCAvoluntário em números

RESULTADOS
FINANCEIROS 2012
R$ 998.666,41

R$ 213.090,01

R$ 785.576,40

* As doações em dinheiro são depósitos feitos 

na conta corrente do INCAvoluntário, além 

da arrecadação dos bazares localizados nas 

unidades do Instituto, eventos externos e 

iniciativas promovidas por parceiros do 

INCAvoluntário.

Doações financeiras* 
recebidas durante o ano Despesas com atividades SALDO FINANCEIRO DE 2012

R$ 675.009,44
Depósitos em CC

R$ 281.987,50

Arrecadação 
dos bazares

Captação nos 
eventos externos
R$ 41.669,47

VALOR  ESTIMADO

Materiais em geral R$ 563.784,42

Fraldas descartáveis (pediátricas e geriátricas) R$ 83.146,12

Alimentos R$ 456.722,02

Total de doações materiais R$  1.103.652,56

DOAÇÕES DE MATERIAIS E ALIMENTOS RECEBIDOS

DEMONSTRAÇÃO EM NÚMEROS DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2012

Número de participantes 
nas 13 edições do passeio

Número de pessoas beneficiadas 
nos 13 cursos ao longo de 2012. 
As oficinas oferecidas foram de 
alfabetização, bordado e tapeçaria, 
chinelos e pantufas, crochê, flores 
de sachê, informática, inglês, pintura 
em gesso, pintura em vidro, pulseira 
vintage, Reciclando com papel, tear, 
vagonite e Decoupage

AUXÍLIO TRANSPORTE 
FORNECIDO

PROJETO INCAVOLUNTÁRIO 
EM AÇÃO, CULTURA E LAZER

ATELIÊ DE 
ARTES E OFÍCIOS

USUÁRIOS
BENEFICIADOS

VOLUNTÁRIOS SELECIONADOS DURANTE O ANO TREINAMENTOS PARA OS VOLUNTÁRIOS

158 17

PACOTES 
DE FRALDAS 
GERIÁTRICAS
ENTREGUES

PACOTES 
DE FRALDAS 
PEDIÁTRICAS
ENTREGUES

BOLSAS DE 
ALIMENTOS
ENTREGUES 

AOS PACIENTES

MATERIAL 
ESCOLAR 

PARA PACIENTES 
INFANTIS

EMPRÉSTIMOS 
DE CADEIRAS

DE RODAS 
E HIGIÊNICAS,

NEBULIZADORES 
E PERUCAS

6600 37606928 862 408

RECRUTAMENTO E TREINAMENTO DE VOLUNTÁRIOS

IMPORTANTE
NAO APAGAR 
ESTA CAIXA

INCAvoluntário em números
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DOAÇÕES FINANCEIRAS
Banco  341  Itaú 

Agência  0541 
Conta  02908-8


