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“ 
precisamos ficar 

vigilantes para não 
haver retrocesso 
e seguir reduzindo 
o percentual de 
fumantes, atualmente 
em torno de 15%.



Desde que a Fundação do Câncer foi criada, em 1991, todos os anos foram importantes e de muito 
trabalho, mas posso dizer que 2012 teve um caráter especial na nossa história. Além de centenas de 
projetos relativos à prevenção e ao controle do câncer dos quais participamos, foi um ano dedicado 
ao nosso planejamento estratégico.

Fizemos um trabalho criterioso, juntamente com a Fundação Dom Cabral, uma das melhores esco-
las de negócios do mundo, e demos início a projetos de expansão apontados nesse planejamento. Den-
tre estes, destacam-se o Plano de Atenção Oncológica do Estado do Rio de Janeiro e os últimos acertos 
para a construção de um Hospice – Unidade de Cuidados Paliativos, em Vargem Pequena.

Foi um ano no qual foi sancionada a Lei 12.715/12, que prevê incentivos fiscais para pessoas e empre-
sas que fizerem doações relacionadas à prevenção e ao combate do câncer. Com a sua regulamentação 
em abril de 2013, abre-se uma nova frente de captação. 

Mantivemos nosso espírito de combate contra a indústria do tabaco, que utiliza artimanhas para 
tentar burlar os avanços já conquistados ao longo de mais de 20 anos de trabalho, como a proibição dos 
fumódromos, da propaganda nos pontos de vendas e dos aditivos nos cigarros. Tentaram, no apagar 
das luzes de 2012, impedir, por meio de liminar na Justiça, a proibição dos sabores e aromas nos produ-
tos de tabaco, usados para torná-los mais palatáveis, especialmente para os jovens que os experimen-
tam pela primeira vez. Não conseguiram.

O tabagismo é uma dependência química, causada pela nicotina. Os fumantes que querem deixar 
de fumar precisam de apoio. A indústria usa táticas perversas para evitar perder seus clientes, além, é 
claro, de precisar repor o mercado com novos fumantes. Por isso, precisamos ficar vigilantes para não 
haver retrocesso e seguir reduzindo ainda mais o percentual de fumantes, atualmente em torno de 
15%. Afinal, conseguimos a proeza de ser um país com mais ex-fumantes que fumantes. 

Antes de convidar à leitura das páginas que seguem, onde podem ser conhecidos detalhes de nossas 
principais realizações em 2012, quero agradecer a todos que contribuíram com a Fundação do Câncer. 
Da menor à maior doação, do menor ao maior patrocínio, do comprometimento dos funcionários ao 
esforço dos voluntários. Todos têm importância e são fundamentais. Empresas, artistas, anônimos, 
amigos da instituição de longa data e recém-chegados à causa: obrigado!

 
 
marcos moraes 
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação do Câncer 

um aNo  
EspECIal

carta ao leitor »



4

relatório anual 2012
fundação do CânCer

O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redo-
me) fechou 2012 com mais de 3 milhões de doadores cadas-
trados e é o terceiro maior do mundo. O fortalecimento 
desse registro mais a bem-sucedida expansão da Rede Bra-
sileira de Bancos Públicos de Sangue de Cordão Umbilical 
(Rede BrasilCord), que está em curso, e a assinatura, em 
setembro de 2012, de novo contrato de parceria entre o Mi-
nistério da Saúde, o INCA e a Fundação do Câncer para o 
Programa de Busca, Coleta e Transporte de Células-Tronco 
para Transplante Não Aparentado de Medula Óssea no 
Brasil evidenciam o bom trabalho que vem sendo desen-
volvido pelas partes envolvidas.

Essa eficiência se reflete no crescimento do número de 
transplantes de medula com doadores não aparentados 
realizados no país identificados pelo Redome. No ano pas-
sado, foram realizados 248 - 25% a mais que em 2011. Atu-
almente, apenas cerca de 20% dos transplantes são feitos 
com doadores encontrados em registros internacionais. 
Com isso há economia de divisas. Outro aspecto relevante 
é que o bom funcionamento desse serviço também impul-
siona a remessa de material de doadores cadastrados no 

Redome para pacientes de outros países. 
“Nossa meta é investir ainda mais na eficiência dos 

processos e fluxos relativos à busca nacional e internacio-
nal e ao Redome. O Brasil pode se tornar o maior registro 
do mundo. Como a parte científica já está bem resolvida, 
estamos avaliando a capacidade logística que precisare-
mos ter, principalmente no que diz respeito ao envio de 
material genético para o exterior, que é o que nos gera re-
cursos para outros investimentos”, comenta o presidente 
do Conselho Diretor da Fundação, Peter Rodenbeck. 

O investimento no Redome incluiu a escalação do bi-
ólogo especialista em imunogenética Alexandre Alma-
da, funcionário da Fundação, para atuar como gerente 
do Registro. Ele é responsável pela gestão dos processos 
do programa de captação, busca, coleta e transporte de 
células-tronco hematopoéticas no exterior. Essas células 
são capazes de produzir os elementos fundamentais do 
sangue, essenciais para o transplante de medula óssea. 
Almada cuida também da logística de deslocamento de 
doadores voluntários para transplante não aparentado de 
medula óssea no Brasil.

rEDomE:  
maIs DE 3 mIlHÕEs 
DE DoaDorEs
o Brasil está entre os países com maior número de  
pessoas cadastradas como doadores de medula óssea.

projetos em destaque  »
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Em setembro de 2012, a Rede Brasileira de 
Bancos Públicos de Cordão Umbilical (Rede 
BrasilCord) teve a terceira fase de expansão 
aprovada pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), que in-
vestirá R$ 23 milhões na construção de quatro 
bancos de sangue de cordão umbilical – em 
Manaus (AM), São Luís (MA), Campo Grande 
(MS) e Salvador (BA). O cronograma de imple-
mentação é de 38 meses.

O projeto de expansão da Rede BrasilCord, 
iniciado em 2006, é gerenciado pela Fundação do 
Câncer, com supervisão técnica do INCA. Quan-
do essas quatro novas unidades estiverem em 

funcionamento, a rede contará com 17 bancos e 
terá capacidade total de armazenamento de 80 
mil unidades de sangue de cordão umbilical. 

As unidades da Rede BrasilCord coletam, 
testam, processam, armazenam e liberam cé-
lulas-tronco para a realização de transplantes 
de medula óssea para quem não dispõe de um 
doador aparentado, situação de cerca de mil 
pacientes no Brasil. Criada em 2004, a rede é 
abastecida com material genético de todas as 
regiões do país. A meta é que essas unidades 
de cordão, somadas aos doadores voluntários 
de medula óssea, atendam toda a demanda de 
transplante de medula do Brasil.

rEDE BrasIlCorD amplIa BaNCos 

17 Bancos de Sangue de Cordão umbilical 
Capacidade total de armazenamento: 80 mil unidades

ImplaNTaDos 

Em ImplaNTação 

Em projETo

rede BrasilCord
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Outro marco importante relacionado à Rede BrasilCord em 
2012 foi a inauguração, em julho, de novas instalações e 
equipamentos do Laboratório de Imunogenética do INCA, 
no Hospital do Câncer II, em Santo Cristo, Rio de Janeiro. 
A renovação do laboratório era parte da segunda fase de 
expansão da rede e contou com recursos da União e inves-
timentos do BNDES, num valor total de R$ 2,7 milhões. A 
Fundação do Câncer fez a gestão, desde o projeto executivo 
de arquitetura e engenharia até o início das atividades.

As novas instalações e equipamentos do Laboratório de 
Imunogenética ampliam a capacidade de identificação de 
doadores de medula óssea, sendo um marco importante 
na busca por compatibilidade para pacientes que aguar-
dam transplante.

Segundo o diretor do Centro de Transplantes de Me-
dula Óssea do INCA (Cemo), Luis Fernando Bouzas, foi 
possível agilizar exames, modernizar as técnicas e, in-
clusive, caminhar para a certificação nacional pela ABH 
(Associação Brasileira de Histocompatibilidade) e por as-
sociações internacionais. “Desta forma, poderemos evi-
tar o envio de material para testes no exterior e atender 
a países que não tenham laboratórios certificados para 
estes exames mais específicos e sofisticados”, explica.

Novo laBoraTórIo agIlIza ExamEs

Amostra de sangue de cordão umbilical e placentário

Flávio Braga, supervisor do Banco de Sangue de Cordão Umbilical do INCABioArquivo - Tanque de Criopreservação
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O Rio de Janeiro vai ser o primeiro estado do país a ter um 
Plano de Atenção Oncológica. O projeto foi encomendado 
pela Secretaria Estadual de Saúde à Fundação do Câncer 
para complementar as ações, programas e projetos neces-
sários à implantação da Política Nacional de Atenção On-
cológica no Estado do Rio de Janeiro em todos os aspectos 
de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Rea-
bilitação e Cuidados Paliativos, de forma articulada com 
o Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos 
municípios do estado, seguindo as diretrizes do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA).

Desde o início deste ano, 2013, uma equipe de 13 profis-
sionais está envolvida na elaboração do plano, cujo projeto 
foi desenvolvido ao longo de 2012. Entre esses profissionais, 
estão médicos especializados em oncologia nas áreas clínica, 
radioterapia, cirurgia, cuidados paliativos e epidemiologia, 
além de engenheiros para cuidar dos processos e da logística. 
Ao fim do trabalho, ainda este ano, estará concluído o plano 
com modelos organizados de acesso a diagnósticos e trata-
mentos, com metas e indicadores para acompanhamento 
e avaliação dos resultados. A seguir, entrevista com Sérgio 
Côrtes, Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

aTENção 
oNCológICa soB 
mEDIDa para o rj

projetos em destaque  »

Parte do grupo de profissionais que elabora o Plano de 
Atenção Oncológica para o Estado do Rio de Janeiro. 
Na frente, a partir da esquerda: Vânia Cardoso Leão de 
Magalhães, Alfredo Scaff e Reynaldo Tavares. Atrás, a 
partir da esquerda: Jamil Muçalam Saab, Altino Leitão 
e José Eduardo Castro. Além deles, participam do 
projeto, Carlos Eduardo Almeida, Carlos Frederico de 
Lima, Celso Rotstein, Claudia Naylor, Felipe Treistman 
e Leonardo Luiz Lima Navarro.
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“ 
essa iniciativa é 

pioneira no país e a ideia 
é que o plano sirva de 
guia para a organização 
de ações de prevenção, 
promoção, educação 
em saúde, diagnóstico, 
tratamento e assistência 
farmacêutica. 

O que motivou a escolha da Fundação do Câncer para 
elaborar o Plano de Atenção Oncológica do Estado?

A Fundação possui expertise na área da oncologia, apoian-
do o INCA há décadas na formulação de propostas e solu-
ções para o desenvolvimento da atenção oncológica no Es-
tado do Rio de Janeiro e no país.

O que determinou a necessidade de um plano 
específico de atenção oncológica? 

O Rio de Janeiro tem um perfil epidemiológico, demográ-
fico e sanitário que torna fundamental que tenhamos um 
plano traçado para esta área. Entre os fatores que vêm im-
pactando no aumento de casos suspeitos, estão o envelhe-
cimento populacional, o crescimento de doenças crônico-
-degenerativas e o estilo de vida da população. 

Existe algum plano semelhante no país?

Essa iniciativa é pioneira no país e a ideia é que o plano 
sirva de guia para a organização de ações de prevenção, 
promoção, educação em saúde, diagnóstico, tratamento e 
assistência farmacêutica. 

O que vai mudar em relação aos serviços oferecidos 
atualmente?

Com essas ações, vamos diminuir o tempo entre a realiza-
ção do diagnóstico e o início do tratamento, aumentando 
as chances de cura e controle da doença. Além de políti-
cas de educação que ajudam a mudar hábitos vinculados a 
certos tipos de câncer, como o fumo, o plano vai trabalhar 
com práticas de busca ativa em faixas etárias especificas 

da população, como exames preventivos do câncer gineco-
lógico, de próstata, de pele, entre outros, que são realiza-
dos ou solicitados nas unidades de atenção básica das pre-
feituras. A ideia é trabalhar a distribuição geográfica dos 
serviços, facilitando o acesso nas nove regiões do estado.

A Fundação do Câncer vai construir uma unidade de 
cuidados paliativos em Vargem Pequena. O que o 
senhor acha da iniciativa? 

O projeto do Hospice – Unidade de Cuidados Paliativos 
é consagrado e já existe como experiência extremamen-
te bem-sucedida em alguns países, como a Inglaterra. 
Trata-se de um local onde o paciente e a família recebem 
cuidados especiais, quando as possibilidades de trata-
mento se esgotaram. As equipes de saúde têm como 
missão apoiar e dar conforto a pacientes e familiares nos 
momentos difíceis da evolução da doença. A Secretaria 
Estadual de Saúde tem o orgulho de apoiar esse projeto 
de conceito inovador nas práticas de cuidado de doenças 
terminais. Teremos um modelo para ser estudado e re-
produzido em todo o país, adequado às suas diferentes 
realidades culturais e sociais. 

Sérgio Côrtes
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Projeto da fachada da unidade de cuidados paliativos em Vargem Pequena
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rIo TErÁ uma  
uNIDaDE moDElo DE  
CuIDaDos palIaTIvos

projetos em destaque  »
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Num terreno de 309 mil metros 
quadrados em Vargem Pequena, no 
Rio de Janeiro, está sendo construí-
do o primeiro Hospice – Unidade de 
Cuidados Paliativos do país. Trata-
-se de um projeto antigo da Funda-
ção do Câncer viabilizado graças à 
doação de cerca de R$ 7 milhões fei-
ta pela senhora Huguette Pouchot 
Lermans de Fraga Dominguez, fa-
lecida em 2002. 

Ex-paciente do presidente do Con-
selho de Curadores da Fundação do 
Câncer, Marcos Moraes, a senhora 
Hugette garantiu, com o seu gesto, a 
compra do terreno e a construção do 
centro de cuidados paliativos. Está 

em curso uma negociação com a Se-
cretaria Estadual de Saúde para uma 
possível parceria acerca do custeio do 
funcionamento da unidade que fica-
rá pronta em setembro de 2014.

O conceito de hospice é o de uma 
organização cujo modelo de aten-
ção é destinado a prover cuidados 
ao paciente e sua família, baseado 
na comunidade e em uma edifica-
ção específica. O objetivo é paliar o 
sofrimento de pacientes com doença 
avançada sem resposta ao tratamen-
to curativo. Além de prover cuidados 
ao fim da vida, pacientes são admi-
tidos para controle de sintomas, rea-
bilitação, suporte social e emocional 
e descanso do cuidador, geralmente 
um membro da família. 

“Não se trata de um hospital, 
mas um centro com muitas ativida-
des: reuniões de convívio, música, 
cursos de cuidados aos pacientes, 
que envolvem profissionais, volun-
tários, pacientes e seus familiares. 
A ambiência em um hospice é de 
suma importância e deve incluir um 
uso criativo do espaço, iluminação, 
mobiliário e ambiente externo com 
a natureza ao alcance dos sentidos”, 
explica o oncologista Marcos Moraes. 

A arquiteta Carla Juaçaba, que as-
sina o projeto, conta que as árvores 
centenárias que ocupam o terreno são 
“as coordenadas” para o edifício que 
vai ocupar uma área de 3,5 mil metros 
quadrados: “As árvores desenham o 
caminho de entrada e marcam os va-
zios do projeto, que são os pequenos 
jardins internos. Todos os quartos e 
ambientes são voltados para esses jar-

dins. É um edifício leve, praticamente 
todo num único plano. O objetivo é 
que seja um lugar acolhedor, que tra-
ga paz aos pacientes e às famílias.” 

Embora não seja exatamente uma 
unidade hospitalar, contará com 
atendimento ambulatorial, interna-
ção e emergência, além da assistên-
cia domiciliar para os pacientes com 
dificuldades de locomoção. 

Esta unidade caracteriza-se como 
um projeto-piloto, que poderá servir 
de base para a sua implementação 
em outras áreas do estado, podendo-
-se chegar a uma rede integrada de 
assistência e pesquisa. Está dimen-
sionada para atender à demanda por 
cuidados paliativos em decorrência 
de câncer numa população de 600 
mil habitantes.

Atualmente a cidade do Rio de Ja-
neiro conta com um serviço de cuida-
dos paliativos no Hospital do Câncer 
IV, criado em 1998 com suporte da 
Fundação do Câncer, e inicialmente 
denominado Centro de Suporte Te-
rapêutico Oncológico. A unidade do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
funciona em Vila Isabel, atende cer-
ca de 1.100 pacientes por mês, com 
uma média de 300 pacientes acom-
panhados em casa. 

“Na verdade é uma continuidade 
do trabalho iniciado há mais de dez 
anos. É importante termos o HC IV, 
mas o conceito de hospice vai além. As 
instalações em área verde, especial-
mente projetadas com essa finalidade 
vão proporcionar mais tranquilidade e 
conforto aos pacientes e familiares”, 
comenta Marcos Moraes.
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Novos projETos 
para garaNTIr  
o fuTuro 

gestão  »

Grupo motivado que participou do Planejamento Estratégico
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Promover ações estratégicas para o 
controle do câncer em benefício da 
sociedade. Ser reconhecida como 
instituição inovadora em pesquisa, 
gestão e difusão de conhecimento 
para o controle do câncer em benefí-
cio da sociedade. Estas são, respecti-
vamente, a missão e a visão da Fun-
dação do Câncer definidas por um 
grupo de 13 profissionais* da área 
que participou do processo de elabo-
ração do Planejamento Estratégico 
da instituição entre janeiro e março 
de 2012.

Foram 11 encontros durante as 
manhãs e tardes de sábados para dis-
cutir e definir a atuação da Fundação 
do Câncer nos próximos cinco anos, 
tendo como facilitadores consultores 
da Fundação Dom Cabral. 

À primeira vista, o resumo da 
missão e visão podem não dar a di-
mensão do quanto de trabalho é ne-
cessário para que reflitam a realida-
de. A empreitada inclui dezenas de 
projetos, entre os quais o Plano de 

Atenção Oncológica para o Estado 
do Rio de Janeiro; a gestão do Regis-
tro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea (Redome); a expansão da Rede 
BrasilCord; e a implantação e gestão 
de uma Rede de Cuidados Paliativos 
no Estado do Rio de Janeiro.

Para o presidente do Conselho Di-
retor da Fundação do Câncer, Peter 
Rodenbeck, a elaboração do Plane-
jamento Estratégico exigiu esforço e 
envolvimento da equipe e a condução 
dos projetos ao longo de 2012 mostrou 
que a instituição está no caminho 
certo para cumprir as metas estabe-
lecidas: “São projetos complexos que 
exigem acompanhamento, revisão 
e avaliação constantes. Temos que 
fazer a gestão desses projetos, desen-
volver ações de mobilização e cons-
cientização da sociedade e trabalhar 
firme na captação de recursos.”

Durante muitos anos, o principal 
papel da Fundação do Câncer, criada 
em 1991, foi o de apoiar o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), mas ao 

longo dos anos a organização expan-
diu a sua atuação. “Um novo formato 
de atuação da Fundação já estava em 
curso e o Planejamento Estratégico 
veio confirmar as novas diretrizes e 
prioridades para garantirmos nos-
sa sustentabilidade. A expansão e a 
abertura de novas frentes de atuação 
são uma consequência natural. São 
22 anos de experiência que deve ser 
revertida para novas parcerias vol-
tadas à prevenção e controle do cân-
cer”, comenta Rodenbeck.

Participaram do grupo de traba-
lho regular no Planejamento Estra-
tégico da Fundação Altino Leitão, 
Amaury de Azevedo, Ana Novaes, 
Carlos Eduardo Almeida, Carlos Gil 
Ferreira, Jorge Alexandre Cruz, José 
Eduardo Almeida, Luis Fernando 
Bouzas, Luiz Maltoni, Luiz Antonio 
Santini, Marcos Moraes, Peter Ro-
denbeck e Reinhard Braun. Partici-
pantes convidados para o último en-
contro do processo: Antenor Barros 
Leal, Irlau Machado e Sérgio Côrtes.

“ 
são projetos 

complexos que exigem 
acompanhamento, 
revisão e avaliação 
constantes. temos que 
fazer a gestão desses 
projetos, desenvolver 
ações de mobilização 
e conscientização da 
sociedade e trabalhar 
firme na captação de 
recursos. 

Planejando o futuro da Fundação do Câncer
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lINHa Do TEmpo

2000 
Registro da Fundação 
do Câncer no Conselho 
Regional de Medicina 
do Rio de Janeiro 
(CREMERJ).

Assinatura do convênio 
com o Ministério da 
Saúde para realização 
da busca internacional 
de medula óssea.

1991 
Criação da Fundação  
do Câncer.

1992 
Obtém os títulos de 
Utilidade Pública 
Estadual, concedido 
pela Secretaria de 
Justiça e Interior 
do Estado do Rio de 
Janeiro, e de Prestadora 
de Serviços de Utilidade 
Pública Municipal, pela 
Prefeitura do Município 
do Rio de Janeiro.

Assinatura do Termo 
de Ajuste com a União, 
por intermédio do 
Ministério da Saúde e 
com a participação do 
INCA, visando à mútua 
cooperação técnica e 
científica na pesquisa  
e no controle do câncer.

1993 
Aceitação da Fundação 
do Câncer como afiliada 
da Associação Brasileira 
de Instituições 
Filantrópicas de 
Combate ao Câncer 
(ABIFCC).

1994 
Credenciada pelo 
Conselho Nacional 
de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) para importação 
com os benefícios  
da Lei 8.010/90.

Ganha o Certificado 
de Instituição 
Filantrópica, concedido 
pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social 
(CNAS) e o Título de 
Utilidade Pública 
Municipal da Câmara 
de Vereadores  
do Município do  
Rio de Janeiro.

1995 
Título de Utilidade 
Pública Federal, 
concedido pela 
Presidência da 
República.

Convênio firmado 
com o INCA e a União, 
por intermédio do 
Ministério da Saúde, 
validando e ampliando 
as disposições do Termo 
de Ajuste firmado em 
27/07/1992.

1996  
Apoio ao Programa 
Viva Mulher e à criação 
da Coordenação 
Nacional de Controle do 
Tabagismo e Prevenção 
Primária de Câncer.

Criação do Fundo 
Patrimonial.

1997 
A Fundação do Câncer 
viabiliza o plano  
de saúde Qualivida  
para todos os 
funcionários do INCA.

1998 
Registro da Fundação 
do Câncer no 
Conselho Municipal 
de Assistência 
Social (CMAS), do 
Rio de Janeiro, e no 
Sistema Nacional de 
Fornecedores (SICAFI), 
para a prestação de 
serviços ao Governo 
Federal.

Abertura de leitos 
no Centro de 
Suporte Terapêutico 
Oncológico voltado 
para o atendimento de 
pacientes em Cuidados 
Paliativos.

1999 
Apoio ao Programa 
de Qualidade em 
Radioterapia.

Apoio à implantação do 
módulo de suprimentos 
do sistema integrado 
de gestão EMS da 
DATASUL para um 
melhor gerenciamento 
das compras,  
do consumo e dos 
estoques do INCA.
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2001 
Participação de 
representantes da 
Fundação do Câncer  
no Conselho Municipal 
de Assistência Social 
(CMAS), do Rio  
de Janeiro.

2003 
Recebe o Prêmio 
Desempenho, do 
Instituto Miguel 
Calmon. O mesmo 
Prêmio foi conquistado 
também nos anos de 
1996 e 2000.

2004 
Apoio aos projetos 
da Rede de Atenção 
Oncológica.

Assinatura de convênio 
com a FINEP para 
construção do Banco 
Nacional de Tumores.

2005 
Extensão por três anos 
do Convênio firmado 
entre a Fundação do 
Câncer, o INCA e a 
União, por intermédio 
do Ministério da Saúde, 
em 1995.

2006 
Renovação do convênio 
com o MS para busca 
internacional de 
medula óssea e cordão 
umbilical.

2008 
Assinatura do contrato 
de prestação de serviços 
entre o INCA e a 
Fundação do Câncer. 

A Fundação Ary 
Frauzino para Pesquisa 
e Controle do Câncer 
mantém a sua razão 
social e adota Fundação 
do Câncer como nova 
marca. 

2009 
Início do projeto de 
expansão da Rede 
Brasileira de Bancos 
de Sangue de Cordão 
Umbilical e Placentário 
e Armazenamento 
de Células-tronco 
(BrasilCord).

Convênio estabelecido 
com o National Marrow 
Donor Program 
(NMDP).

2010 
Construção de cinco 
unidades do projeto 
de expansão da Rede 
BrasilCord, além da 
reforma e da compra  
de equipamentos  
para outras quatro.

2011 
Campanha 20 Anos 
de Boas Notícias, 
comemoração 20 anos.

Início de 
funcionamento  
de quatro unidades  
da Rede BrasilCord -  
os bancos de sangue  
de cordão umbilical  
de Belém, Porto  
Alegre, Curitiba  
e Florianópolis.

2012 
Assinatura do  
novo contrato com  
o Ministério da Saúde  
e o INCA para realização 
da busca nacional  
e internacional  
de medula óssea.

Assinatura de novo 
contrato com o BNDES 
para a construção de 
mais quatro bancos 
da Rede Brasileira 
de Bancos Públicos 
de Sangue de Cordão 
Umbilical e Placentário 
e Armazenamento 
de Células-tronco 
(BrasilCord).

Consolidação da Rede 
Nacional de Pesquisa 
Clínica em Câncer  
e da Rede Nacional  
de Desenvolvimento  
e de Fármacos 
Anticâncer (Redefac).

Parceria com a 
Secretaria Estadual 
de Saúde do RJ para 
elaboração de Plano  
de Atenção Oncológica 
para o estado e 
entendimentos sobre 
manutenção  
e equipagem do 
Hospice – Unidade de 
Cuidados Paliativos,  
em Vargem Pequena.
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a Fundação do Câncer foi criada 
em 1991 para apoiar o instituto 
nacional de Câncer (inCa) na gestão 
da Política nacional de Prevenção 
e Controle do Câncer. Durante 
quase 22 anos, sua atuação foi 
prioritariamente voltada a projetos 
relacionados ao instituto. Desde 
meados de 2011, a Fundação tem 
se dedicado a novas parcerias 
relacionadas à prevenção e ao 
controle do câncer. Mas abrir novas 
frentes não significa ruptura. na 
entrevista a seguir, o diretor geral 
do inCa, luiz antonio Santini, fala 
sobre a sólida parceria entre as duas 
instituições e sobre o câncer no 
Brasil e no mundo.

Qual a importância do apoio da Fundação ao INCA?

Sempre contamos com a Fundação para o desenvolvimen-
to de projetos de prevenção e controle do câncer. Não só na 
oferta de recursos humanos, que tem sido uma grande for-
ça motriz do instituto, mas na capacitação de pessoal, no 
apoio à pesquisa, nas ações de combate ao tabagismo, entre 
outras. Todo o processo de controle do câncer do qual o INCA 
participa está relacionado a um trabalho em conjunto com 
a Fundação. 

O que o senhor acha da Fundação abrir novas frentes 
de atuação?

É uma tendência natural, uma maneira de se financiar e 
obter recursos. Tanto o INCA como a Fundação estão se re-
construindo como instituição. Nós estamos discutindo e 
propondo a construção de um novo modelo de gestão do ins-
tituto e nesse modelo ele vai ter menos dependência da for-
ça de trabalho contratada pela Fundação. O modelo de par-
ceria que tivemos ao longo de muitos anos, especialmente 
calcado na questão dos recursos humanos está caminhando 
para ser completamente superado. Isso não quer dizer que 
mude a relação do INCA com a Fundação no que diz respeito 
ao controle do câncer no país. O que muda essencialmente 
é a parceria em relação à contratação de recursos humanos 
para atuar no Instituto, o que não é mais adequado à reali-
dade atual. E isso é muito pontual. A Fundação vai conti-
nuar caminhando com o INCA. Estamos em vários projetos 
importantes, como a Rede Nacional de Pesquisa Clínica 

“a fuNDação é ImporTaNTE 
Na CoNsCIENTIzação E Na 
moBIlIzação Da soCIEDaDE”

entrevista - luiz antonio santini  »

Na CoNsCIENTIzação E Na
“a fuNDação é ImporTaNTE
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em Câncer e a Rede Nacional de Desenvolvimento de Fár-
macos Anticâncer (Redefac). Além desses e outros projetos 
comuns, a Fundação tem papel importante na conscienti-
zação e na mobilização da sociedade.

Como está a atenção ao câncer no cenário mundial?

Nos últimos cinco a seis anos o câncer entrou definitiva-
mente para a agenda global, reconhecido como um proble-
ma de saúde pública. Isso aconteceu porque, mesmo com as 
desigualdades, houve, no mundo todo, especialmente nos 
países em desenvolvimento, uma mudança no perfil de-
mográfico. A população envelheceu e o aumento de alguns 
fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo, fez com 
que aumentasse também o número de casos de câncer. Ou 
seja, houve uma mudança demográfica e epidemiológica. 
O câncer passou a ter mais importância do ponto de vista 
epidemiológico e, além de ser uma das principais causas 
de morte no mundo, passou a assumir uma tendência de 
doença crônica, cada vez mais tratável e controlável. Mas, 
também, cada vez mais incidente. E registramos avanços 
em relação a diagnósticos e tratamentos. Isso aconteceu 
num período muito curto de tempo e fez com que houves-
se uma movimentação mundial em relação a essa questão. 
Em 2011, a Assembleia das Nações Unidas fez uma sessão 
especial para discutir as doenças crônicas não transmissí-
veis e o câncer. A Organização Mundial de Saúde prevê cer-
ca de 12 milhões de mortes até 2030. O que, naturalmente, 
também aumenta significantemente os gastos de saúde 
pública no mundo.

E no Brasil?

Temos um grande desafio e estamos trabalhando para res-
pondê-lo. No encontro que mencionei, a presidenta Dilma 
apresentou o Programa de Controle do Câncer de Colo do 
Útero e do Câncer de Mama no Brasil, nossos principais focos 
no momento, com objetivos e metas bem definidos e recur-
sos alocados. Creio que seja o maior Programa do mundo, 
em termos quantitativos, qualitativos e financeiros. Foram 
alocados R$ 4 bilhões. O INCA elaborou os primeiros pas-
sos desse Programa e é parceiro do Ministério da Saúde em 
sua gestão. O controle do câncer de colo de útero começou 
na década de 70 e foi sendo aperfeiçoado ano a ano até que 
finalmente ganhou essa dimensão de um programa nacio-
nal como marca de governo. Resumindo, o câncer ganhou 
importância muito grande e o Ministério da Saúde e o INCA 
têm um papel de destaque nesse cenário, sendo a Fundação 
do Câncer historicamente parceira deste processo.

Qual a estimativa para este ano?

Para 2013, consideramos a estimativa de aproximadamente 
520 mil novos casos de câncer no Brasil. Os tipos mais inci-
dentes, além dos cânceres de pele não melanoma para am-
bos os sexos, são o câncer de próstata, pulmão, cólon e reto e 
estômago para os homens; e de mama, colo de útero, cólon e 
reto e glândula tireóide para as mulheres. O que observamos 
é que, embora tenhamos alguns casos específicos de redução 
de incidência e mortalidade por câncer de colo de útero em 
alguns estados do Brasil e do câncer de pulmão em homens, 
em geral, os números de mortalidade e a incidência da doen-
ça vêm aumentando e são preocupantes. Além disso, ainda 
que as ações de prevenção e controle da doença tenham avan-
çado muito nos últimos anos, essa tendência de aumento 
ocorre em grande parte devido ao que mencionei: a questão 
da transição epidemiológica, do envelhecimento da popula-
ção e da consequente cronicidade da doença. Ou seja, embo-
ra tenhamos avançado consideravelmente no controle da do-
ença, muito trabalho ainda precisa ser feito. É fundamental 
continuarmos a atuar com agilidade e prioridade na agenda 
pública nacional. As parcerias como as que realizamos com 
a Fundação do Câncer e a mobilização e o apoio dos gestores 
e dos profissionais de saúde, assim como da sociedade civil 
são fundamentais. Enfim, para que tenhamos sucesso, de 
alguma forma, todos precisam participar. 

Luiz Antonio Santini
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prIorIDaDE à 
pEsquIsa
Há alguns anos é sabido que o que chamamos de câncer envolve mais de 
cem doenças diferentes que podem se originar de vários tipos celulares 
e não possuem necessariamente fatores epidemiológicos ou de risco 
comuns. nessas circunstâncias, o controle do câncer é uma empreitada 
complexa fortemente apoiada na área da pesquisa. 

pesquisa  »

Adalberto Vieyra
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Não por outra razão, um dos pilares de atuação da Fun-
dação do Câncer é o apoio à pesquisa. Desde 2005, a ins-
tituição é parceira do Programa de Oncobiologia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), organização 
acadêmica interinstitucional de pesquisa, ensino e di-
vulgação em câncer, criada em 2000. 

É justamente na reunião de diferentes grupos de pes-
quisa científica que está o mérito do Programa, segun-
do seu diretor técnico de pesquisa, o professor Adalberto 
Vieyra: “Uma das maiores contribuições do Programa 
para os avanços no combate ao câncer é a congregação de 
mais de 300 pesquisadores dos diferentes campos de sa-
beres das ciências da vida em projetos integrados e com 
crescente interação translacional”.

A cientista Vivian Rumjanek, idealizadora e organiza-
dora do Programa de Oncobiologia da UFRJ, explica que, 
de maneira simplificada, a pesquisa translacional pode 
ser definida como a transposição do que se conhece na área 
básica para estudos em humanos, criando uma nova área 
de conhecimento científico clínico. Ainda assim, esse co-
nhecimento precisa ser transposto para a prática clínica. 
Essa transposição não é fácil e tem sido motivo de discus-

são em diferentes níveis em vários países. Entretanto, to-
das as soluções envolvem uma proximidade maior entre 
pesquisadores da área básica, cientistas clínicos e o profis-
sional assistencial.

“O nosso programa é justamente uma rede que procu-
ra aproximar pesquisadores básicos, clínicos e estudan-
tes de várias áreas para criar um ambiente que facilite 
a troca de ideias e técnicas. O grau de especialização e 
complexidade de algumas áreas exige que seja feita uma 
colaboração, já que é quase impossível que um único gru-
po possua todas as expertises necessárias para responder 
a certos problemas”, explica a cientista.

O programa conta com 41 linhas de pesquisas, com 
dezenas de projetos em cada uma delas – centenas de es-
tudos em andamento. Há grupos envolvidos no estudo 
de processo de carcinogênese (formação dos tumores), de 
novos possíveis quimioterápicos, no fenômeno de resis-
tência a múltiplas drogas, nos mecanismos funcionais 
relativos à migração das células metastáticas, e na rela-
ção do tumor com seu meio, entre outros. 

Para informar a sociedade sobre as pesquisas realizadas, 
o Programa de Oncobiologia conta também com um Núcleo 
de Divulgação, que faz pesquisa, divulga e produz material 
para a difusão do conhecimento na área de câncer.

Desde 2005, a Fundação do Câncer já investiu cerca 
de R$ 2 milhões no Programa de Oncobiologia. A maior 
parte dessa verba é aplicada em bolsas de auxílio a pes-
quisas. Entre os projetos já realizados está ainda a cons-
trução de um auditório utilizado para cursos, palestras e 
simpósios no Centro de Ciências da Saúde da UFRJ. 

O projeto Núcleo de Divulgação Científica foi agracia-
do com R$ 122 mil desde 2005, e R$ 402 mil foram destina-
dos, no mesmo período, a estudantes de pós-doutorado 
agraciados com as bolsas Vivi Nabuco, Leopoldo de Meis 
e Fundação do Câncer.

“ 
uma das maiores contribuições 

do programa de oncobiologia da 
uFrj para os avanços no combate 
ao câncer é a congregação de mais 
de 300 pesquisadores dos diferentes 
campos de saberes das ciências da 
vida em projetos integrados e com 
crescente interação translacional.

Vivian Rumjanek
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Na área da pesquisa clínica do Insti-
tuto Nacional de Câncer (INCA), 2012 
foi marcado pelo começo das ativida-
des e condução de projetos da Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica em 
Câncer e da Rede Nacional de Fár-
macos Anticâncer (Redefac) e pelo 
amadurecimento de uma nova visão 
de pesquisa clínica no Brasil. A Fun-
dação do Câncer é o elo das redes e de 
aplicação de recursos privados para o 
desenvolvimento de ambas. 

“A criação das redes e a ponte en-
tre elas evidencia que queremos fa-
zer pesquisa de ponta e, ao mesmo 
tempo, viabilizar o acesso da popu-
lação a novas tecnologias e novas 
formas de tratamento que signi-
fiquem qualidade de vida e ganho 
de sobrevida. Em suma, pesquisa 
clínica como vetor de inovação e 
acesso”, explica o coordenador de 
Pesquisa Clínica do INCA, Carlos 
Gil Ferreira.

Um exemplo deste enfoque são os 
estudos nacionais que fazem parte 
da Rede Nacional de Pesquisa Clínica 
em Câncer que visam definir o perfil 
genético da população brasileira no 
caso do câncer de pulmão. Um deles 
envolve 2.700 pacientes e o outro, 
1.100. O resultado poderá pautar o 
Ministério da Saúde sobre a incorpo-
ração ou não de novas formas de tra-
tamento, novos medicamentos. 

Segundo Carlos Gil, essa orienta-
ção é importante especialmente no 
caso do câncer de pulmão, pois exis-
tem alterações moleculares que ca-
racterizam subgrupos de pacientes. 
Alguns pacientes têm determinada 
alteração molecular, outros têm 
outra. Em paralelo, estão sendo de-
senvolvidos medicamentos que se-
rão ativos contra a “alteração A” ou 
contra a “alteração B”. “São medi-
camentos eficazes, seguros, porém 
de alto custo. Só vale a pena fazê-los 
para pacientes que tenham a deter-
minada alteração. É a chamada me-
dicina personalizada”, diz. 

A partir dos resultados desses es-
tudos, é de interesse do Ministério 
da Saúde e do INCA incorporar essas 
novas tecnologias desde que se sai-
ba o tamanho da população do país 
a ser beneficiada. 

Os dois estudos em andamento 
contam com financiamento misto, 
oriundos de um edital do Progra-
ma de Pesquisa para o SUS (PPSUS), 
Fundação do Câncer e INCA, e de 
fontes de apoio da indústria farma-
cêutica. São cerca de R$ 2,5 milhões 
para a condução nos próximos três 
anos. “Esse foi um avanço, a Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica em 
Câncer foi lançada em 2011 e em 2012 
ela já começa a conduzir esse tipo de 
estudo”, comenta Carlos Gil.

INovação 
E aCEsso

pesquisa  »

Em relação à Redefac, 2012 tam-
bém foi um ano muito importante 
porque marcou o começo do funcio-
namento e o início da fase de pros-
pecção de moléculas. “É um traba-
lho intenso, não só no sentido de 
identificar moléculas candidatas 
como estabelecer o arcabouço jurí-
dico para desenvolvimento de proje-
tos no que diz respeito à propriedade 
intelectual, patentes. É uma grande 
discussão com escritórios de advo-
cacia. Tem sido um trabalho duro. 
Uma etapa igualmente importan-
te”, conta Carlos Gil.

Também está em curso dentro da 
Redefac o desenvolvimento de um 
acordo Brasil-Cuba, que prevê o de-
senvolvimento no país de moléculas 
inovadoras já identificadas no país 
caribenho. O objetivo é que essas 
moléculas possam ser úteis no tra-
tamento do paciente com câncer no 
Brasil. Elas serão testadas na popu-
lação brasileira no âmbito da Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica.

Carlos Gil Ferreira



A ciência brasileira vem crescendo 
tanto em termos quantitativos como 
qualitativos e o país já ocupa a 13ª po-
sição na produção de conhecimento 
mundial, considerando-se a quantida-
de de artigos publicados em periódicos 
indexados. Segundo o professor Jerson 
Lima, diretor científico da Fundação 
Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa 
no Estado do Rio de Janeiro (Faperj), 
esse desenvolvimento formidável se 
dá nas áreas biomédica e médica. E a 
pesquisa na área oncológica é uma das 
mais importantes e demanda recursos 
vultosos, tanto para a prevenção como 
para a terapia. A seguir, entrevista com 
o médico e cientista que conta com 140 
artigos publicados e é um dos mais jo-
vens membros da Academia Nacional 

“os rEsulTaDos EsTão 
CHEgaNDo ao lEITo”

pesquisa  »

de Medicina e da Academia Brasileira 
de Ciência. Um dos maiores especia-
listas do país no estudo de proteínas 
associadas a doenças neurodegenerati-
vas e câncer, ele recebeu o Prêmio Faz 
Diferença 2012, do jornal O Globo, na 
categoria Ciência e Saúde.

Como o Brasil está na área de 
pesquisa oncológica? 

A pesquisa em oncologia e onco-
biologia cresceu muito nos últimos 
10 anos, fruto do investimento de 
recursos dos Ministérios da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, do Ministério 
da Saúde, das Fundações de Amparo 
à Pesquisa Estaduais (FAPs), da Fun-
dação do Câncer e outras agências de 
fomento. Entretanto, só mais recente-
mente é que alguns resultados come-
çaram a chegar a estágios pré-clínicos 
avançados e clínicos. O maior proble-
ma é que a pesquisa oncológica trans-
lacional é muito cara. Temos o desafio 
de como fazer parcerias público-priva-
das para enfrentar esses custos. 

Os resultados das pesquisas se 
traduzem em benefício de quem 
precisa de tratamento?

Os resultados estão chegando ao 
leito. Sem pesquisa não teríamos con-
dições de formar médicos capazes de 

absorver novas tecnologias. Temos 
tido avanços no desenvolvimento de 
métodos diagnósticos. No Brasil ain-
da temos lacunas em diversas áreas, 
quando comparamos com a pesquisa 
mundial. Uma delas é que há poucos 
grupos dedicados às células-tronco 
tumorais. Outro gargalo é a escala. 
Temos bons químicos trabalhando 
em rede com pesquisadores biomédi-
cos desenvolvendo compostos iniciais 
(lead compounds) que atuam em novos 
alvos. Um problema que aparece logo 
após o patenteamento e publicação do 
processo é como passar a fazer o scale-
-up – ou seja, sair de miligramas para 
gramas e quilos – para se poder fazer os 
ensaios clínicos. Como disse, precisa-
remos ter múltiplos parceiros para dar 
um salto e vencer esses gargalos.

O que o senhor acha da Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica em 
Câncer e da Rede Nacional de 
Desenvolvimento de Fármacos 
Anticâncer (Redefac)? 

O trabalho em rede é essencial. Pelo 
que pude acompanhar, houve um bom 
avanço na estruturação dessas redes. 
Sem dúvida a Redefac é uma boa res-
posta aos desafios e gargalos dos quais 
falei. Como toda rede, o seu sucesso 
dependerá muito dos recursos e de 
como eles são priorizados.

21

Jerson Lima
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Em fevereiro, a Fundação repercu-
tiu o tema da campanha da União 
Internacional de Combate ao Câncer 
(UICC) para o Dia Mundial Contra o 
Câncer. O slogan “Juntos é possível” 
resumia exatamente a filosofia de 
atuação da instituição no sentido de 
conscientização de que somente com 
a participação de todos será possível 
ao Governo e às organizações da so-
ciedade civil trabalhar para reduzir 
o número de mortes em decorrência 
do câncer.

Segundo a UICC, a cada ano, mais 
de 12,7 milhões de pessoas recebem 
diagnóstico de câncer e 7,6 milhões de 
pessoas morrem vítimas da doença. E 
a previsão, caso não sejam adotadas 
ações eficazes, é de que o número de 
novos casos em todo o mundo chegue 
a 26 milhões até 2030, com 17 milhões 
de mortes. No Brasil, o câncer já é a 
segunda causa de morte e a perspec-
tiva é de mais de 500 mil novos casos 
este ano. 

Muitas empresas têm sido par-
ceiras da Fundação com patrocínio a 
pesquisas e grandes eventos de mo-
bilização, como o show e a corrida 
Com você, pela vida. “Precisamos 
muito do patrocínio de empresas, 

mas também de doadores individu-
ais. Para isso, reforçamos ações no 
Facebook e Twitter – ótimos veículos 
para conscientização sobre hábitos 
saudáveis. Nosso objetivo é ajudar as 
pessoas a tomarem medidas de pre-
venção e ter uma vida mais saudável 
e longa”, explica Claudia Gomes, As-
sessora de Comunicação da Funda-
ção do Câncer.

Para repercutir o Dia Mundial 
Sem Tabaco (31/5), a Fundação pro-
moveu um concurso de frases no 
Facebook. O tema Interferência da 
indústria do tabaco estava relacio-
nado ao escolhido pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Como as 
interferências dessa indústria re-
presentam um entrave ao desenvol-
vimento sustentável, no Brasil, o 
Ministério da Saúde adaptou a abor-
dagem e optou pelo enfoque nos da-
nos causados em toda cadeia de pro-
dução do tabaco ao meio ambiente e 
à saúde da população.

O mote para criação da frase foi 
a imagem de uma “floresta devas-
tada”, na qual as “árvores” ceifadas 
eram guimbas de cigarros enterra-
das no solo. Além de curtir e com-
partilhar, internautas participaram 

CampaNHas 
CoNECTaDas 

mobilização  »

as redes sociais têm 
sido uma das principais 
plataformas da 
Fundação do Câncer para 
conscientizar as pessoas 
sobre a necessidade 
de adoção de hábitos 
saudáveis – que incluem 
alimentação balanceada, 
prática de atividades 
físicas regulares, e excluem 
o cigarro e o álcool – e 
para a arrecadação de 
recursos. entre as principais 
campanhas realizadas em 
2012, destacam-se duas que 
chamavam atenção para 
os malefícios do tabaco e 
outra com dicas gerais de 
prevenção ao câncer.
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com frases e votaram nas que mais 
gostaram. O vencedor foi Rafael Co-
elho, com o slogan “Plante um futu-
ro saudável. Corte o cigarro da sua 
vida”. Ele recebeu um colar com um 
pingente de prata no formato da lo-
gomarca da Fundação, cedido pela 
joalheria Ganish.

Já o Dia Nacional de Combate ao 
Fumo (29/8) motivou campanha du-
rante o mês de agosto no Facebook e 
no Twitter com peças alertando os in-
ternautas sobre as doenças causadas 
tanto pelo uso do tabaco quanto pela 
exposição à sua fumaça, o tabagismo 
passivo. Além disso, a Fundação tam-
bém buscou estimular a participação 
do público, fazendo perguntas e dan-
do dicas sobre como parar de fumar 
ou ajudar um amigo a parar.

Foram publicados 10 posts, vistos 
por cerca de 136 mil pessoas. O de 
maior alcance viral – o que mais se 
espalhou – foi sobre a composição do 
cigarro, com 1.614 compartilhamen-
tos. “Foi nossa primeira campanha 
de maior interatividade com o pú-
blico. Os dois assuntos, tabagismo 
e sustentabilidade, além de relacio-
nados, tiveram forte apelo junto aos 
internautas”, disse Claudia Gomes.

arTIgos rEforçam 
ComBaTE ao TaBagIsmo

O combate ao tabagismo é uma bandeira histórica da Fun-
dação do Câncer. O Brasil se tornou referência internacio-
nal por medidas de restrição à publicidade de cigarro, entre 
outras ações, e temos o reconhecimento da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e da União Internacional Contra 
o Câncer (UICC) por nossos avanços. Houve diminuição sig-
nificativa do número de fumantes no país – em 1989, a pre-
valência era de 34,8% e passou para 14,8% em 2011. E trouxe 
uma situação inusitada no país: o número de ex-fumantes é 
maior do que o de fumantes. Mas a luta não arrefece. 

Paralelamente às campanhas nas redes sociais, o presi-
dente do Conselho de Curadores da Fundação, Marcos Mora-
es, chamou atenção para o tema com a redação de artigos. Em 
agosto, o jornal Estado de Minas publicou O Ônus do Tabagis-
mo para o Brasil, no qual assinalava que o tabagismo causa 
não apenas danos à saúde, mas também perdas econômicas 
enormes para o país. Ele citou estudo que indicou que o custo 
das doenças causadas pelo tabaco no país foi de cerca de R$ 20 
bilhões, e causou 130 mil mortes em 2008 – ano da coleta dos 
dados da pesquisa. 

“Apesar de, em todo o mundo, as leis contra o tabagismo 
se acirrarem, a indústria do tabaco age pelas beiras, justi-
ficando o negócio a partir dos empregos que gera e fazendo 
publicidade institucional a partir de ações mascaradas de 
sustentáveis. Cigarro mata. Isso nunca será sustentável”, es-
creveu o oncologista. 

Antes desse, em junho, por ocasião da Rio+20, o jornal 
Gazeta do Povo, do Paraná, publicou o artigo O insustentável 
peso social do cigarro, no qual Marcos Moraes ressaltava que a 
Conferência das Nações Unidas deveria incluir em sua agenda 
e registrar que produção e consumo de produtos de tabaco não 
combinam com sustentabilidade. Ambos os artigos foram 
reproduzidos em vários outros veículos e podem ser lidos na 
íntegra no site da Fundação do Câncer (www.cancer.org.br).
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Um time de vitoriosos participou da “IV Corrida 
e Caminhada Com você, pela vida – doe medu-
la óssea”. Organizado pela Fundação do Cân-
cer, o evento reuniu cerca de dois mil partici-
pantes, em dezembro, no Aterro do Flamengo, 
no Rio de Janeiro, abrindo a Semana Nacional 
de Doação de Medula Óssea. Foram cadastra-
dos 234 novos doadores e o público pôde apro-
veitar atendimentos em tendas montadas por 
parceiros como o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), Hemorio e Bradesco Saúde. 

A tenda do Hemorio registrou os novos do-
adores e atualizou os dados de quem já estava 
cadastrado. “Em quase quatro horas, consegui-
mos esse número de doadores. O brasileiro é 
muito solidário”, disse a coordenadora das cam-
panhas externas de medula óssea do instituto, 
Regina Lacerda. Parceiro do Hemorio, o Labo-
ratório de Histocompatibilidade e Criopreserva-
ção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(HLA-Uerj) reuniu funcionários em uma equipe 
para correr. Os percursos de caminhada e corrida 
eram de 10 Km e 6 Km. 

O iatista medalhista olímpico Lars Grael 
participou da contagem para a largada. “A po-
pulação cada vez mais tem consciência de que 
doar medula óssea é um gesto que pode salvar 
vidas”, destacou. A esposa dele, Renata Grael, 
participou da prova pela primeira vez, pensan-
do numa amiga: “Ela é muito querida e está 
batalhando contra a doença. Às vezes queria só 
caminhar, mas segui correndo por causa dela. 
Afinal, é uma corrida contra o câncer”, lem-
brou ao completar os 6 Km. 

A tenda da Bradesco Saúde, patrocinadora 
do evento pela terceira vez, reuniu massotera-
peutas, que usaram equipamentos para aná-
lise de composição corporal. Além da segura-
dora, o restaurante Outback, a empresa CEI, 
a Fundação para Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e o HLA-Uerj 
patrocinaram a IV Corrida e Caminhada Com 
você, pela vida, que contou também com o 
apoio do INCA. 

O presidente do Conselho de Curadores da 
Fundação do Câncer, Marcos Moraes, incen-

CorrENDo 
aTrÁs Da 
Boa Causa 

mobilização  »
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Rosângela Mendonça e Claudia Marins: duas vencedoras

tivou a doação ao entregar troféus aos vence-
dores. “Já temos quase três milhões de doado-
res registrados e temos sempre a preocupação 
com a fidelização, de manter contato com os 
doadores, para facilitar o processo de trans-
plante no caso de uma compatibilidade ser en-
contrada”, explicou.

 Entre os corredores estavam Claudia Marins, 
34 anos, que recebeu transplante de medula ós-
sea quando tinha 14 anos e prestigia todas as 
edições da corrida, e Rosângela Mendonça, 52 
anos, que participou da edição anterior em fase 
de tratamento quimioterápico contra um câncer 
de mama e retornou na edição de 2012. 

“No ano passado, quando participei, estava 
carequinha e não sabia o que viria pela frente. 
Foram sete meses de quimioterapia e este ano 
fiz mastectomia em maio. Constantemente 
me perguntava se poderia participar de outras 
edições dessa corrida. Estar aqui e correr de 
novo é uma maravilha”, disse Rosângela de-
pois de correr 6 quilômetros em 47 minutos e 
20 segundos.
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Parecia uma gravação de novela e a cena era 
boa de ver. Juntos no palco, Alessandra Ma-
estrini, Alexandre Nero, Carlinhos de Jesus, 
Flávia Alessandra, Mariana Rios, Marina 
Elali, Rodrigo Lombardi, Otaviano Costa, 
Taryn Szpilman e Tiago Abravanel fizeram 
o show beneficente “Com você, pela vida”. A 
quarta edição do evento promovido pela Fun-
dação do Câncer aconteceu em setembro, no 
Vivo Rio.

O espetáculo criado pelo diretor Fred 
Mayrink dessa vez reuniu tangos, boleros e 
dança flamenca, depois de homenagear Frank 
Sinatra (2009), a MPB (2010) e Tom Jobim 
(2011). O evento teve apresentação de Flávia 
Alessandra, que dedicou o show à Hebe Camar-
go, falecida na véspera vítima de um câncer. 
Na abertura, ela chamou ao palco o presidente 

do Conselho de Curadores da Fundação, Marcos 
Moraes, que agradeceu a presença do público e 
o apoio dos artistas na mobilização da socieda-
de em torno do combate ao câncer.

Fred Mayrink foi o primeiro a se apresen-
tar, com “El día que me quieras”, acompanha-
do pela Rio Jazz Orchestra, e por Carlinhos de 
Jesus e sua parceira, Vanessa. A companhia 
flamenca Fátima Carretero também se exibiu 
durante “Granada”. Estreando no projeto, Tia-
go Abravanel cantou o tango “La mentira”.

Presente em todas as edições do “Com você, 
pela vida”, a atriz Alessandra Maestrini cantou 
“Tango para Tereza” e “Tango para Málaga”, 
acompanhada pelo violonista Fábio Nin. “É 
sempre emocionante participar do evento, que 
a cada ano reúne mais gente, é um momento 
muito especial”, frisou Alessandra. 

solIDarIEDaDE 
quE ENCaNTa 

mobilização  »

No alto, a partir da esquerda, em sentido 
horário: elenco do show, Rodrigo 
Lombardi, Carlinhos de Jesus e Fred 
Mairynk, Taryn Szpilman, Otaviano Costa 
e Flávia Alessandra, e Tiago Abravanel.
 
À direita: Mariana Rios
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Em 2012, a Fundação do Câncer refor-
mulou e aperfeiçoou o mecanismo de 
doações via site, lançou um aplicativo 
para contribuições pelo Facebook e co-
locou em funcionamento o CRM (Cus-
tomer Relationship Management), 
ferramenta que permitiu melhor ge-
renciamento do relacionamento com 
os doadores. As novidades ajudaram 
a aumentar o número de doações de 
pessoas físicas identificadas no perío-

do. O número de doadores passou de 
1.620, em 2011, para 2.323, em 2012.

Entre esses doadores estão os que 
fazem doações regulares, ocasionais 
e também pessoas que deixaram 
quantias em testamento. Todas as 
contribuições foram muito bem-vin-
das e são igualmente importantes 
para a Fundação do Câncer, indepen-
dentemente dos valores. Na falta de 
espaço para agradecer nominalmen-

te a cada doador nessa publicação, 
vamos apresentar alguns exemplos 
de solidariedade à causa do combate 
ao câncer, como expressão de reco-
nhecimento.

Em abril, Manoel Carnaúba Cor-
reia de Souza, de 68 anos, entregou 
ao superintendente da instituição um 
cheque no valor de R$ 55.624,44 em 
memória de dona Maria da Conceição 
Bernardes Eugênio, que faleceu com 83 

Doar fICou 
maIs fÁCIl 

A  Lei 12.715, sancionada em 17 de setembro de 2012, prevê 
incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas que fi-
zerem doações relacionadas à prevenção e ao combate do 
câncer. Regulamentada em abril de 2013, ela resulta da 
conversão da Medida Provisória 563, que criou o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e o Pro-
grama Nacional de Apoio à Atenção da Saúde e da Pessoa 
com Deficiência (Pronas/PDC), entre outras providências.

Pelo anúncio feito pelo Governo no início de abril de 
2012, na ocasião da divulgação da Medida Provisória 593, 

poderão ser contemplados com o benefício projetos rela-
cionados à promoção de informações, pesquisa, diagnós-
tico, tratamento, cuidados paliativos e reabilitação, rela-
cionados ao câncer.

A lei é resultado de uma sugestão que o presidente do 
Conselho de Curadores da Fundação do Câncer, Marcos 
Moraes, e dirigentes do Instituto do Câncer de São Paulo 
(Icesp) e da Associação Brasileira das Instituições Filantró-
picas de Combate ao Câncer (Abifcc) fizeram à presidenta 
Dilma Roussef em 2011. 

mENos ImposTo poDE faCIlITar ajuDa
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Como Doar 
Quem quiser contribuir para ações de prevenção e combate ao câncer pode fazê-lo diretamente via site da Fundação 
(www.cancer.org.br), por débito em conta ou cartão de crédito. Para quem prefere fazer depósito bancário, a Fundação 
tem as contas relacionadas a seguir:

anos. Ela, que trabalhou muitos anos 
para a família dele, ficou curada de um 
câncer e queria que suas economias 
fossem divididas igualmente e doadas 
às fundações Viva Cazuza e do Câncer.

O engenheiro aposentado Fernan-
do Altschul também procurou a Fun-
dação em nome de sua irmã, Eliza-
beth, que lutou contra um câncer de 
mama durante nove anos. Ela era do-
adora mensal da instituição e, depois 
de seu falecimento, a família promo-
veu uma venda de garagem de seus 
pertences, arrecadando R$ 22.535,00, 
que foram doados à Fundação. 

Já a arquiteta aposentada Nádia 
Regina Nunes comemorou 60 anos e 
pediu aos amigos que, em vez de lem-
branças, fizessem doações para três 
instituições, entre elas a Fundação, 
que recebeu R$ 1.260,00. E a enge-
nheira Thais Chaves, de 29 anos, or-
ganizou um bazar beneficente em sua 
casa, oferecendo roupas novas e semi-
-novas para amigas em troca de doa-
ções. Ela arrecadou e doou para a Fun-
dação a mesma quantia que Nadia.

“ 
todas as contribuições 

foram muito bem-vindas e são 
igualmente importantes para a 
Fundação do câncer.

banco bradesco
Agência:1791
Cc: 24.134-2

banco do brasil
Agência: 2234-9
Cc: 204.783-7

banco itaú
Agência: 0541
Cc: 25.450-4

29

Nádia Regina Nunes (de branco): doações no lugar de presentes
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Com a melhora dos resultados dos tratamentos do câncer infantojuvenil, a taxa de cura 
vem aumentando progressivamente. atualmente, 80% das crianças e jovens podem ser 
curados se diagnosticados precocemente e tratados em centros especializados.

foCo Na CrIaNça 
E No jovEm

solidariedade  »

Daniel Azulay entre a professora Rosane M. dos Santos (à direita) e a auxiliar Izabel Christina M. de Oliveira em oficina com crianças no INCA
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Entretanto, o câncer infantojuvenil permane-
ce como importante causa de mortalidade na 
faixa etária de 1 a 19 anos no país. As últimas 
informações disponíveis mostram que, no ano 
de 2009, os óbitos por neoplasias nessa faixa 
encontraram-se entre as dez primeiras causas 
de morte. A partir dos 5 anos, a morte por cân-
cer corresponde à primeira causa de morte por 
doença em meninos e meninas. Para 2012, as 
estimativas previam ocorrência de 11.530 casos 
de câncer em crianças e adolescentes.

A Seção de Oncologia Pediátrica do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), dirigida pela médi-
ca Sima Ferman, é responsável por cerca de 70% 
do atendimento de todos os casos de pacientes 
com tumores sólidos pediátricos do estado. Em 
2012, foram realizadas cerca de 15 mil consul-
tas, houve 1.150 internações e 250 novas matrí-
culas de pacientes.

Segundo a médica, com o apoio da Funda-

ção do Câncer, tem sido possível implementar 
projetos e oferecer um atendimento integral às 
crianças e aos adolescentes com câncer e seus 
familiares. Também tem sido possível a maior 
participação em estudos clínicos cooperativos 
multi-institucionais, nacionais e internacio-
nais, o que tem impulsionado o progresso no 
tratamento do câncer infantojuvenil em todo 
o mundo.

A Pediatria do INCA conta com equipe multi-
disciplinar especializada, qualificada e treinada 
no atendimento à criança e ao adolescente com 
câncer, cujas formas mais frequentes são as leu-
cemias, os tumores de sistema nervoso central e 
os linfomas. 

A maior parte dos tratamentos é efetuada 
no ambulatório. Há um setor de quimioterapia 
infantil e Pronto-atendimento Pediátrico. Em 
2012, foi implementado juntamente com a ra-
diologia intervencionista, a quimioterapia in-

Concentração para a caminhada promovida por alunos da Escola Americana do RJ
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tra-arterial superseletiva em Retinoblastoma, 
mais uma estratégia visando à cura com pre-
servação ocular. Em parceria com o Hospital do 
Câncer IV (HC IV), a unidade oferece cuidados 
paliativos domiciliares. 

Entre os projetos solidários regulares volta-
dos para a Seção de Pediatria do INCA estão a 
caminhada promovida pelos alunos da Escola 
Americana do Rio de Janeiro, um bazar e um chá 
beneficente realizados pelos sócios no Iate Clube 
da cidade, a campanha McDia Feliz e a oferta de 
cartões de natal em troca de doações. 

A 10a edição da Caminhada contra o Cân-
cer – Walkathon reuniu 700 pessoas na Lagoa 
Rodrigo de Freitas e arrecadou R$ 31 mil com 
a venda de camisetas. O chá beneficente pro-
movido pelo Iate Clube do Rio de Janeiro em 
parceria com a Fundação do Câncer e o INCA-
voluntário reuniu cerca de 130 pessoas e arreca-
dou R$ 8.450. O evento contou apresentação do 
dançarino Carlinhos de Jesus.

Já a pré-venda de tíquetes da Campanha 
McDia Feliz de 2012 pela Fundação do Câncer 
para funcionários, fornecedores e empresas 

apoiados rendeu à Pediatria do INCA cerca de 
R$ 520 mil. Os tíquetes podiam ser trocados por 
um sanduíche no dia da campanha, 25 de agos-
to. Foram vendidos 49.377 tíquetes. 

Fechando o ano, no fim de novembro, Da-
niel Azulay conduziu uma oficina de desenho 
com as crianças em tratamento no INCA. Além 
da experiência lúdica e do exercício da criativi-
dade proporcionado aos pequenos, o encontro 
resultou em belos cartões de natal virtuais que 
foram oferecidos em troca de doações de R$ 5 
no site da Fundação.

Outra iniciativa que merece registro é o Bre-
chó La Luna Mia que, desde novembro, dedica 
2% de seu lucro mensal para Fundação do Câncer 
repassar à Pediatria do INCA. Os produtos po-
dem ser adquiridos através do site www.laluna-
mia.com.br com entrega em todo o Brasil.

“Essas iniciativas são importantes indepen-
dentemente dos valores arrecadados. E a parti-
cipação de todos é fundamental para que cada 
vez mais possamos melhorar os índices de cura 
e qualidade de vida das crianças acometidas 
por câncer”, comenta a médica Sima Ferman.
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Estudantes mobilizam mais de 700 pessoas contra o câncer



DEmoNsTraçÕEs 
fINaNCEIras 
2012

balanço  »

   Tratamento e Diagnóstico  32,6 

    Transplantes de medula e sangue de 

  Cordão umbilical  19,7 

   Infraestrutura e gestão  15,0

    projetos de pesquisa  13,1

    administração da fundação 6,6

    Cuidados paliativos  3,9

    projetos de prevenção e vigilância  2,1 

     Educação e Ensino em Câncer 1,5

        Total geral    94,4 

aplICação DE rECursos 
eM R$ MILhõeS
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   receitas Contratos e Convênios  89,2 

   receitas financeiras  10,4

    receitas Doações  8,2

    receitas Diversas  0,1

        Total geral 108,0

orIgEm Dos rECursos 
eM R$ MILhõeS
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Ao  
Conselho de Curadores, Conselho Diretor e Conselho Fiscal
Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer Fundação do Câncer 
Rio de Janeiro - RJ

rElaTórIo Dos auDITorEs INDEpENDENTEs soBrE as DEmoNsTraçÕEs CoNTÁBEIs

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação 
Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer – Funda-
ção do Câncer, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2012, e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demons-
trações contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação dessas demonstrações con-
tábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 
estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles inter-
nos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis feitas pela Administração, bem como 
a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. 

 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima re-
feridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira Fundação 
do Câncer em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis incluem, também, in-
formações contábeis comparativas referentes ao balanço 
patrimonial e ao resultado do exercício findo em 31 de de-
zembro de 2011, obtidas das demonstrações contábeis do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2011. Os exames das 
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2011 foram 
conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores in-
dependentes, que emitiram relatório sem modificações 
em 26 de março de 2012. Nossa opinião não está ressalvada 
em função desse assunto.

  Rio de Janeiro, 12 de abril de 2013.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 – S - RJ

  Julian Clemente 
Contador CRC 1 SP 197232/0-6 – S - RJ

Cristiano Mendes de Oliveira
 Contador CRC 1 RJ 078157/O-2
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ativo
2012 2011

Circulante (reClaSSiFiCaDo)

Caixa e bancos  455  83 
recursos vinculados a programas  11.593  15.089 
aplicações do fundo patrimonial  115.203  100.482 
Contas a receber  21.043  9.392 
adiantamentos  760  1.312 
Despesas antecipadas  131  142 
Convênios governamentais  5.119  3.110 
outros créditos a receber  195  240 
Total do circulante  154.499  129.850 
Não circulante

realizável a longo prazo

Depósitos Judiciais  3.785  3.258 
outros créditos  -  27 

 3.785  3.285 

imobilizado  29.537  26.741 
intangível  632  1.266 
Total do não circulante  33.954  31.292 

Total do ativo  188.453  161.142

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (eM MilHareS De reaiS)

passivo e patrimônio líquido
2012 2011

Circulante (reClaSSiFiCaDo)

Fornecedores  5.170  1.479 
encargos sociais e obrigações a recolher  1.453  1.632 
Provisões sociais  5.152  5.108 
outras provisões  2.844  - 
Convênios governamentais  5.119  3.110 
Projetos a executar  20.456  22.012 
outras contas a pagar  628  177 
outros créditos  33  4 
Total do circulante  40.855  33.522 
Não circulante

Provisão para contingências  3.437  2.953 
receitas diferidas  1.830  1.519 

 5.267  4.472 
Patrimônio Social

Patrimônio social  57.281  49.353 
Fundo patrimonial estatutário  65.867  65.867 
Superávit acumulado  19.183  7.928 
Total do patrimônio social  142.331  123.148

Total do passivo e do patrimônio líquido  188.453  161.142
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2012 2011
Receitas operacionais (reClaSSiFiCaDo)

Sem restrição

Prestação de serviços  88.996  74.940 
Provisão para cortes no contas a receber  -  1.984 
Contratos de pesquisas  4.045  3.855 
Cursos e seminários  511  333 
Doações  7.062  2.127 
Doações patrimoniais  364  114 
Patrocínios  432  235 
royalty  -  419 
outras receitas  260  207 
resultado financeiro líquido  9.950  11.216 

 111.620  95.430 
Despesas operacionais

assistência  (57.802)  (51.420)
educação  (1.318)  (1.081)
Pesquisa  (8.069)  (6.195)
Prevenção e mobilização  (1.666)  (2.228)
Desenvolvimento institucional e humano  (15.256)  (16.314)
administração  (7.779)  (10.264)
outras despesas e receitas operacionais  (547)  - 

 (92.437)  (87.502)

Superávit do exercício  19.183  7.928 

2012 2011
Superávit do exercício das operações continuadas  19.183  7.928 
outros resultados abrangentes  -  - 

Total do resultado abrangente do período  19.183  7.928 

Demonstração do superávit
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (eM MilHareS De reaiS)

Demonstração dos resultados abrangentes
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (eM MilHareS De reaiS)

36



as notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis e se encontram à disposição dos 
interessados no site www.cancer.org.br

adriana Cascareja Soares  – Contadora – CrC - rJ 078797/o-o

patrimônio
social

Fundo patrimonial
estatutÁrio

superÁvit 
acumulado total

Em 31 de dezembro de 2010  47.373 65.867  1.980  115.220
absorção do superávit de 2010  1.980  -  (1.980)  - 
Superávit do exercício  -  -  7.928  7.928 
Em 31 de dezembro de 2011  49.353  65.867  7.928  123.148
absorção do superávit de 2011  7.928  -  (7.928)  - 
Superávit do exercício  -  -  19.183  19.183 
Em 31 de dezembro de 2012  57.281  65.867  19.183  142.331 

Demonstração das mutações do patrimônio social 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (eM MilHareS De reaiS)

2012 2011
Fluxo de caixa proveniente das operações (reClaSSiFiCaDo)

Superávit do exercício  19.183  7.928 
Ajustes p/ reconciliar o resultado do período c/recursos 
provenientes de atividades operacionais:
      Depreciação e amortização  (1.372)  2.555 
      Baixa do ativo imobilizado  547 
Redução (aumento) nos ativos:

      Contas a receber  (11.651)  (332)
      adiantamentos  552  510 
      Despesas antecipadas  11  (2)
      outros créditos a receber  (455)  (521)
Aumento (redução) nos passivos:

      Fornecedores  3.691  (2.900)
      impostos e obrigações a recolher  (179)  (103)
      Provisões sociais  44  (1.285)
      Projetos a executar  (1.556)  (2.575)
      Provisão para contingências  484  322 
      receitas diferidas  311  1.519 
      outros passivos  3.324  (343)
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais  12.934  4.773
Fluxo de caixa proveniente de investimento 

      aquisição de bens ao imobilizado  (3.993)  (3.200)
      Baixa do ativo imobilizado de projetos  2.656  2.418 
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos  (1.337)  (782)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa  11.597  3.991 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período  115.654  111.663 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  127.251  115.654 
Aumento das disponibilidades  11.597   3.991 

Demonstração dos fluxos de caixa 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (eM MilHareS De reaiS)
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parCEIros DE projETos
 
Associação Pró-Vita      Associação Vencer      Astellas Pharma/PRA      Astra-
zeneca do Brasil Ltda.     Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES)      Bristol-Myers SQUIBB Brasil S.A.      Bristol-Myers SQUIBB 
Farmacêutica Ltda.      Cancer International Research Group (Cirg/Roche)      
Cephalon Inc.      Cobre Bem Tecnologia      Daiich Sankyo Pharma Develop-
ment      Eli Lilly do Brasil Ltda.      Escola Americana do Rio de Janeiro (EARJ)   
   Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)      Fundo Nacional de Saúde 

(FNS/MS)      Glaxosmithkline Brasil Ltda.      Grupo Lat. Amer. Invest. Clíni-
cas Oncologia      Hospital Albert Einstein      International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology (ICGEB)      ImClone Systems      Instituto Na-
cional de Câncer (INCA)      Instituto Ronald Mc Donald      Intrials/Eurofarma   
   Janssen - Cilag Farmacêutica Ltda.      Merck Sharp & Dohme Farmacêutica 

Ltda      Morphotek Inc.      National Cancer Institute at the National Institute 
of Health (NCI-NIH)      Nestlé      Novartis Biociências S. A.      Parexel Inter-
national Pesquisas Clínicas Ltda.      Laboratórios Pfizer      Pharmaceutical 
Research Associates Ltda.      PR&D Biotech / Fundação Buntanan      Prod. 
Roche Químicos Farmacêuticos Ltda.      Produtos Hospitalares Dist. do Cen-
tro S.A.      Quintiles Brasil Ltda.      Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.      
The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease Bloomberg/
Union      Sanofi-Aventis      Vical Incorporated      Wilex AG/PPD Development   
   Worldwide Clinical Research Monitoramento

 
 

  parCEIros DE EvENTos
 
ABC Turismo      Aliança de Controle do Tabagismo (ACT)      Bradesco Saúde 
S.A.      Comércio Exportação e Importação de Materiais Médicos Ltda. (CEI)   
   Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fio-

tec)      Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação (HLA-UERJ)      
Iate Clube do Rio de Janeiro      Isabela Capeto      Lapa 40o Sinuca e Gafieira      
ONCOMED – Clínica Oncológica Ltda.      Outback Steakhouse      Restaurante 
Dom Cavalcante      Restaurante Fran Mourão
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