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Instituto Nacional de Câncer conta 
com sala de Recreação Infantil para 

pacientes ambulatoriais
Autores: Emília Rebelo, supervisora do INCAvoluntário, Anete Lopes, Angélica 

Nasser e Carla Coutinho do INCAvoluntário

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) recebe por dia cerca de 
60 pacientes infantis, desde recém-nascidos até adolescentes com 
18 anos, para atendimento ambulatorial  da equipe 
multiprofissional. Junto ao ambulatório do Serviço de Oncologia 
Pediátrica, a Área de Ações Voluntárias do Instituto, também 
conhecida como INCAvoluntário, possui uma sala de Recreação 
Infantil, na qual são realizadas diversas atividades com as crianças 
e adolescentes. O espaço conta com brinquedos, jogos, televisão e 
videogame. Todas as ações são desenvolvidas por voluntários, 
isto é, pessoas que dedicam quatro horas fixas por semana em prol 
dos usuários na  instituição.

OBJETIVO

RESULTADOS

METODOLOGIA

Além de humanizar o ambiente hospitalar, a iniciativa busca entreter os pacientes 
e seus acompanhantes enquanto aguardam atendimento da equipe multiprofissional. 
Outro objetivo é integrar as mães dos pacientes e promover oficinas de artesanato que 
possam se tornar uma nova fonte de renda para elas.

 A sala de Recreação Infantil funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Diariamente, voluntários do 
Instituto desenvolvem atividades com os pacientes, como jogos, desenhos, pintura e apresentações de vídeos. 
Também são promovidos eventos nas datas comemorativas, entre elas o Dia das Mães e das Crianças, e organizadas 
atividades pontuais no local como, por exemplo, apresentações de música, dança e teatro, shows de mágica e visitas 
de artistas e atletas entre outros. 

Já com as mães dos pacientes, são realizadas semanalmente oficinas de artesanato para ensinar um novo ofício. 
Como muitas precisam parar de trabalhar, por causa do longo tempo de tratamento de seus filhos, a ideia é, além de 
integrá-las, ensinar uma nova técnica para que elas possam ter uma nova fonte de renda. Entre os cursos oferecidos 
estão os de bijuteria, fuxico, crochê e chaveiro e bolsa com tecidos. As oficinas começaram em agosto de 2010 e mais 
de 300 acompanhantes já foram beneficiados com a ação.

Além disso, na parte da manhã, na sala, os voluntários oferecem um lanche, com café, leite e biscoitos, para os 
acompanhantes que muitas vezes vêm de longe e não tomaram café da manhã.

Para realizar todas essas atividades, a Recreação Infantil possui 72 voluntários, que também dão suporte às 
iniciativas promovidas pelos profissionais do Instituto, como a festa caipira. As ações só são possíveis graças ao apoio 
de pessoas e empresas que doam, além de seu tempo, recursos financeiros, materiais e serviços.

Diariamente cerca de 60 pacientes infantis frequentam a Recreação Infantil. Já nas oficinas de artesanato mais 
de 300 pessoas participaram desde o início da atividade.

 Sala de Recreação Infantil - espaço localizado no ambulatório 
da Pediatria

 Mães dos pacientes durante as oficinas de artesanato Bijuteria é um dos cursos oferecidos

 Diversas datas são comemoradas na Recreação infantil A atriz Suzana Pires visitou a sala e brincou com os pacientes.
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