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Missão, Visão e Valores

Missão

Contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos 
pacientes do INCA e de seus 
acompanhantes, 
promovendo e apoiando 
atividades de inclusão social e 
resgate da cidadania.

Visão

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.

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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Conheça os nossos cinco pilares de atuação. 

Melhoria da 

autoestima 

dos pacientes

Humanização

do ambiente 

hospitalar

Garantia da 

continuidade do

tratamento dos

pacientes em condições

socioeconômicas 

desfavoráveis

Apoio para a 

realização das 

atividades de 

rotina do INCA

Geração de novas 

fontes de renda 

para pacientes e  

familiares
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Novidades

na Gestão
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Novidades na Gestão

 Implantação de sistema para 

valoração de horas de trabalho e de 

treinamentos dos voluntários.

Recadastramento dos voluntários e 

realização de pesquisa de opinião.

4



Atividades com 

os pacientes
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Atividades com os pacientes

Distribuição de 
450 kits de 

material escolar 
para os 

pacientes de 3 a 
18 anos. 

As 10 edições do 
projeto 

INCAvoluntário 
em Ação: Cultura 

e Lazer 
beneficiaram 449 

pacientes e 
acompanhantes.

65 apresentações 
de palhaçaria

alegraram os dias 
nas unidades 
hospitalares.

4 edições do 
projeto de 

Oficina 
Culinária foram 

realizadas. 

47 
apresentações 

musicais nas 
unidades 

hospitalares. 

1ª oficina de 
sabonetes em 

parceria com o 
Instituto 
Arcádia. 
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Atividades com os pacientes

17 oficinas de 
maquiagem em 
parceria com o 

Instituto 
ABIHPEC.

34 
apresentações 
de dança do 
ventre com a 

dançarina 
Aziza.

94 oficinas de 
tatuagem, bola, 

arco, fuxico e 
artesanato.

48 sessões de 
cinema para os 

pacientes 
internados, 

promovidas pelos 
voluntários.

14 contações de 
histórias na 
Recreação 

Infantil, 
promovidas pela 
parceira VEG +.

8 apresentações 
do Sarau Poético 

da APPERJ, 
promovidas nos 

ambulatórios 
para os 

pacientes que 
aguardavam 

consultas. 
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Atividades com os pacientes

53 
acompanhantes 
da ala pediátrica 

foram 
beneficiados 

com a ação do 
Spa dos Pés, em 
parceria com a 
empresa MUSA.

10 cursos 
promovidos pelo 
Ateliê de Artes e 

Ofícios 
beneficiaram 64 

pacientes e 
acompanhantes.

415 kits de 
prevenção ao 

linfedema foram 
doados às 

pacientes em 
tratamento de 

câncer de 
mama. 

9.956 caixas de 
bombom foram 

utilizadas na 
Páscoa para 

atividades com os 
pacientes. 

Ao todo, foram 
distribuídos 4.040 
kits de presentes 

nas datas 
comemorativas, 

como dia das 
mães, dia dos pais, 
dia internacional 
da mulher, entre  

outras. 

Realização de 
festa de 

debutantes para 4 
pacientes, em 

parceria com a 
promotora de 

eventos e 
voluntária Georgia

Cerf. 
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13 edições da  
Sessão Pipoca, 

contemplaram 82 
pacientes da 

pediatria.

926 kits de 
presentes foram 

distribuídos para os 
pacientes 

infantojuvenis no 
mês das Crianças e 

no Natal.

Visita do Papai 
Noel, da Casa do 

Papai Noel, 
presenteou todos 

os pacientes 
(adultos e 
crianças) 

internados no 
prédio-sede do 

INCA.

Atividades com os pacientes

Ação de 
humanização na 

enfermaria 
pediátrica com 

as ONGs Era 
Uma Vez 
Cabelos 

Mágicos e Heróis 
do Bem. 
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Atividades de

Rotina
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Atividades de Rotina

Acolhimento 
dos pacientes

Apoio nas 
enfermarias

Atividades de 
entretenimento e 

trabalhos 
manuais junto 
ao paciente

Atendimento ao 
doador, 

organização e 
controle das 

doações

Disponibilização 
de benefícios e 
doações aos 

pacientes

Produção de 
materiais e 

artesanatos para  
bazares e datas 
comemorativas
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Organização de 
eventos e datas 
comemorativas

Reuniões do Grupo de 
Mútua Ajuda aos 

Pacientes 
Laringectomizados

Realização de 
cursos no Ateliê de 

Artes e Ofícios

Organização de 
bazares e feirinhas

Apoio administrativo

Atividades de Rotina
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Novos Projetos
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Novos Projetos

 Oficina de auto maquiagem para pacientes em 
tratamento na unidade de câncer  ginecológico e 
tecido ósseo conectivo (HC II);

 Festas para os pacientes juvenis; 

 Atividades com os pacientes infantis atendidos na 
Radiologia e na Medicina Nuclear (decoração da sala
e apoio para a redução de procedimento anestésico
por meio de atividades lúdicas);

 Revitalização dos núcleos do INCAvoluntário para 
atendimento aos pacientes e acompanhantes no HC II 
e na unidade de cuidados paliativos (HC IV);

 Criação do boletim INCAvoluntário Informa, voltado
para os voluntários. 
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Benefícios de 

2018
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Treinamentos e 

reuniões com os

voluntários
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Treinamentos e reuniões com os voluntários

 27 reuniões para treinamentos específicos.

 06 monitorias com a Fundação Dom Cabral.

 04 reuniões de Boas Vindas.

17



Projeto

Banco do Bem
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Doação de recursos para revitalização do ambulatório da Pediatria

Aquisição de 80 poltronas reclináveis para as enfermarias de todas as unidades hospitalares

Compra de colírio especial para paciente infantil

Compra de 156 TV’s e suportes para as enfermarias de todas as unidades hospitalares

Estofamento dos bancos do Hospital do Câncer II (sala de espera da Quimioterapia)

Projeto Banco do Bem

O projeto existe desde 2007 com objetivo de 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 2018, as solicitações atendidas somaram R$ 662.044,37. 
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Equipamento de eletroacupuntura e agulhas de acupuntura para o HC IV

Biombo para o setor de Dermatologia 

Auxílio transporte especial para os pacientes do Centro de Transplante de Medula Óssea que 
estão hospedados no hotel

Balança digital para a Nutrição da unidade de cuidados paliativos (HC IV)

Compra de 22 longarinas para a sala de espera da quimioterapia e emergência do HC II

Aquisição de 15 cadeiras de rodas para o acolhimento dos pacientes

Projeto Banco do Bem
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Visitas

Especiais
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Visitas Especiais

Daniella Sarahyba

Ana Furtado

Ludmilla

Grupo Intimistas

Mundo Bita

Fiorella Mattheis

Jogadores do Vasco

Jogadores do Flamengo

Grupo Clareou 

Bateria da União da Ilha

Jogadores do Fluminense

Jogadores do Botafogo
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Evento

comemorativo de 

15 anos do 

INCAvoluntário 

com voluntários e 

parceiros
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Divulgação

Externa
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Divulgação Externa

 Dia das Boas Ações: evento na Quinta da Boa Vista e Praça 
Cruz Vermelha.

 Participação no evento na LZ Studio.

 Palestra para alunos do colégio INSP na Freguesia. 

 Estande no evento INCA de Portas Abertas. 

 Palestra no Evento da Associação Beneficente dos Professores 
Públicos Ativos e Inativos do Estado de Rio de Janeiro (APPAI) 
sobre terceiro setor.

 Palestra para funcionários da Petrobras.

 Estande no evento Rio + 60. 
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Divulgação Externa

 Divulgação da camisa da Copa do Mundo com os 

jogadores de futebol ( Flamengo, Vasco, Botafogo e 

Fluminense).

 Roda de Debates no Pró-cardíaco “A Importância do 

Voluntariado na Área da Saúde”. 

 Estande no colégio INSP na Freguesia. 

 Inauguração do núcleo de voluntariado do Instituto 

Nacional de Cardiologia. 

 Palestra no Colégio Cruzeiro no Centro do Rio.  

 Participação no evento Dialogue Café da ONU em 

comemoração ao Dia Internacional do Voluntariado. 
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 Criação de uma nova 

rede social: Instagram

Divulgação Externa
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INCAvoluntário

em números
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INCAvoluntário em números

• 11 funcionários

• 553 voluntários

• 17 reuniões de seleção

• 113 candidatos selecionados cadastrados
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Receitas Financeiras                                     

Receitas Doações                                     
Materiais diversos

Alimentos

Fraldas e Absorventes

Equipamentos de empréstimos

Serviços

INCAvoluntário em números

R$ 2.258.683,87

R$ 2.925.390,00
R$  1.423.073,00

R$  1.120.289,00

R$  313.503,00

R$  26.525,00

R$  42.000,00

Despesas administrativas                                           R$ 905.239,46

Despesas atividades com pacientes                       R$ 813.926,48

Despesas atividade com voluntários                       R$ 6.997,06

Melhorias de gestão, divulgação 

e captação de recursos                                            R$ 83.316,86

Total                                                                         R$ 1.809.479,86

Resultado financeiro do período 

R$ 449.204,01
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Conheça

alguns dos 

nossos

parceiros…
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Pessoas Físicas

Adriana Saldanha Guimarães  

Adriana Witt 

Alvaro Osvaldo Monteiro Pereira 

Ana Drummond Leonardos

Andrea Meira

Ângela Abreu – Pink

Antônio Adalberto da Silva

Armando Rodrigues

Axel Sande 

Aziza Abdulah

Berenice Ribeiro

Cezar Taurion

Dalton P. Sardenberg

Daniele Orem 

Daniella Sarahyba

Danielle de Carvalho Palhares

Edith Figueiredo

Elizabeth Athayde

Eulália Fernandes

Fernanda Liz

Fernando Cyrino

Fernando Reis

Francesco Palermo

Hélcio Capucci Bastos

Ilma dos Santos Barbosa

Ivaldo Cardoso Correia

Ivan Machado Ferraz

Jean Campelo

Joana Havelange

José Pedro Lins

Luis Claudio Fernandes Miranda

Márcio Antônio Vidal
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Pessoas Físicas

Márcio Nunes 

Maria José Machado Ribeiro

Marlene Alhadeff

Martha Gomes Estima Scodro

Monica Fragoso Pires

Nilton Amaral

Paloma Duarte

Pedro Salomão

Renata Bianchini

Rita de Cássia Forzley Moco

Sandro Parisi

Silvia Ryika

Thamine Leta

Vera Lúcia 

Botelho Gaspar

Empresas e 

Organizações

ABRAMA  (Associação Beneficente 

Recreativa  Marquês de Abrantes) 

Costa Verde

Dona Chica e o Gato 

Forte de Copacabana

Grupo do IEN

H. Print

INCAUTOS

Loco Produções e Eventos LTDA.

MW Tur

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Paróquia São Francisco Xavier

Triunfo Operadora Portuária LTDA. 
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Empresas e Organizações

34



Empresas e Organizações
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Empresas e Organizações
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incavoluntario@inca.gov.br

(21) 3207-4585

www.inca.gov.br/incavoluntario

@incavoluntario


