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2019. O ano de maior sucesso do Instituto COI. 

Apoiadores 2019

O Centro de Pesquisa, que passou mais de uma década desenvolvendo 
programas de pesquisa e educação no campo da Oncologia, colheu os 
frutos de um trabalho intenso e pioneiro no Estado do Rio de Janeiro. 
Tal iniciativa foi comandada por uma equipe especializada em padrões 
internacionais de pesquisa.

O êxito das atividades realizadas fez com que o ICOI expandisse sua 
atuação também a São Paulo, inaugurando uma nova unidade localizada 
no bairro de Bela Vista, próximo ao Hospital Paulistano.

O número de projetos cresceu consideravelmente nos últimos anos,  
tornando o ICOI uma das principais referências do país na área.  

A estrutura atual do ICOI lhe permite atuar nos mais diversos projetos nos 
campos de pesquisa clínica (estudos patrocinados e dados de mundo 
real), educação continuada, eventos científicos e marketing.

Para 2020, o Instituto COI ampliará suas atividades para outras áreas 
além da oncologia, como cardiologia e ortopedia.

Contamos com a participação de nossos parceiros, patrocinadores e 
colaboradores para seguirmos em evolução constante em mais um ano 
de trabalho e novos projetos.

Agradecemos a todos os apoiadores de 2019, que, em parceria com o Instituto COI, contribuíram para a evolução do tratamento oncológico, seja 
por meio da educação ou de estudos clinicos patrocinados/institucionais. 
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Referência em pesquisa clínica no Brasil, o Instituto 

COI recebe cada vez mais estudos de diferentes 

especialidades. Com a expansão para São Paulo e uma 

equipe especializada de ponta, a expectativa é que em 

2020 o crescimento seja ainda mais expressivo.
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51 estudos em andamento

22 estudos em startup 

98 pacientes incluídos

54 pacientes randomizados
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APLICATIVO

A área de pesquisa institucional realiza avaliação regular dos desfechos 
clínicos dos pacientes tratados nas dependências do Americas Oncologia, 
mediante estudos prospectivos e retrospectivos, por meio dos quais 
buscamos entender o real beneficio oferecido aos pacientes.

Atualmente conduzimos três estudos prospectivos nas áreas de:

Digital
O Instituto COI utiliza suas redes sociais e o site como suas  
principais plataformas de informações. São publicados estudos  
clínicos, matérias e curiosidades sobre o câncer, atividades do  
dia a dia, cursos, eventos e todos os projetos que sejam de interesse  
da comunidade médica,  dos pacientes e do público em geral.

NÚMEROS ATUAIS

Eventos Científicos

Dados de Mundo Real

Foram realizados diversos eventos com o objetivo de fortalecer 
ainda mais a marca do ICOI, a troca de informações e a integração 
entre médicos e os profissionais de saúde participantes. A partir 
de 2019, além das atividades realizadas na cidade do Rio de Janeiro, 
expandimos os eventos científicos para São Paulo, reforçando o 
posicionamento nacional do Centro de Pesquisa.

Facebook

17.900
Curtidas

Site

25.000
Acessos 

2019

Alcance total 
das publicações

450.000
Visualizações

7.100
Instagram

Seguidores
750

LinkedIn

Seguidores

Alunos atendidos: 100

Educação
Realização de novos cursos em parceria  
com o Centro de Treinamento Edson Bueno. PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Coordenação e comissão científica compostas de 
profissionais altamente qualificados e com vasta  
experiência nas áreas em que atuam.

Renomados palestrantes nacionais e internacionais.

Metodologia de ensino moderna, aliando distintas  
técnicas de aprendizagem ativa.

CURSOS

TREINAMENTOS EM RADIOTERAPIA

Curso de Aperfeiçoamento em Cuidados Paliativos I e II

Curso de Aperfeiçoamento em Medicina Intervencionista da Dor

Varian
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MAMA

PULMÃO
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NUTRIÇÃO

PSICO-ONCOLOGIA

Preceptorships: 4
Workshop: 1
Simpósios: 3
Mini Meetings: 9

EVENTOS

Fórum de Saúde: 1
Reuniões Clínicas: 15
Encontros Científicos: 19

Um dos projetos de maior visibilidade e sucesso de 2019, em parce-
ria com a Cabelegria, surgiu com o objetivo de criar ações destinadas  
à autoestima e ao bem-estar das pacientes com câncer.

O Instituto COI inaugurou, em setembro de 2019, o Banco de Perucas. 
Tal ação teve repercussão imediata nos principais veículos de  
comunicação do país.

O Banco de Perucas recebe todos os dias pacientes para a retirada de  
peruca (gratuitamente), bem como para a doação de cabelos, vindos de 
diversos lugares do Brasil.

DADOS

PERUCAS DOADAS CABELOS RECEBIDOS 
EM DOAÇÃO

TIPOS DE CÂNCER

MÉDIA DE IDADE DOS PACIENTES

15 ANOS 79 ANOS

INSTITUIÇÃO DE TRATAMENTO

CÂNCER DE MAMA

OUTROS30%
70% PRIVADO

PÚBLICO40%
60%

52 ANOS

Início do estudo: 27/1/2012
Pacientes incluídos: 498

Início do estudo: 1º/6/2015
Pacientes incluídos: 607 

PULMÃO

PRÓSTATA

Em 2020, iniciaremos quatro novos estudos  

das seguintes especialidades:

 ► TUMORES GASTROINTESTINAIS

 ► MIELOMA

 ► MELANOMA

 ► TUMORES GINECOLÓGICOS

O primeiro app de pesquisa  
clínica em Oncologia no Brasil teve 
boa aceitação dos médicos e a expec-
tativa é de crescer consideravelmente 
em 2020, com a inclusão de mais estu-
dos e de um trabalho de divulgação 
ainda maior.

NÚMEROS DOS EVENTOS DO ICOI

Realizado no dia 10 de agosto, o Simpósio Internacional do 
Américas Oncologia evolui significativamente em relação às 
edições anteriores; ocupando dois andares do Hotel Windsor 
Oceânico, na Barra da Tijuca, contando com 10 salas, 200 
palestrantes, dentre os quais 14 internacionais, e com a 
participação de mais de 1.200 profissionais da área da saúde.
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+250310
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CONVIDADOS

Buscamos entender  
o real beneficio oferecido  
aos pacientes.”

“

A expectativa para 2020 é ampliar o número de especialidades.

Início do estudo: 13/7/2012
Pacientes incluídos até dezembro de 2017: 1.230 

MAMA
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