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MARCOS MORAES
presidente do Conselho de 

Curadores da Fundação do CânCer

Balanço e perspectivas

A A celebração dos 20 anos 
da Fundação do Câncer 
em 2011 traz consigo um 
momento de reflexão da 

evolução dos índices da doença e, 
sobretudo, das políticas de preven-
ção e controle. Como presidente do 
Conselho de Curadores e idealizador 
desta instituição, fico muito feliz ao 
afirmar que temos muito o que co-
memorar. O avanço das pesquisas em 
oncologia, o aumento do diagnóstico 
precoce e o êxito em campanhas de 
prevenção do câncer, com especial 
destaque ao caso pioneiro no Brasil 
de luta contra a indústria tabagista. 

O país se tornou referência inter-
nacional ao adotar medidas de restri-
ção à publicidade de cigarro, dentre 
outras ações. Temos o reconheci-
mento da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e da União Internacio-
nal Contra o Câncer.  E os números 
falam por si. Em 1989, a prevalência 
de fumantes na população do país 
era de 32%. Em 2008, passou para 

17,2%. Já temos vitórias expressivas 
também para evitar o tabagismo 

passivo, com sete estados do 
país com leis que impedem 

o fumo em locais fechados, 
mesmo nos chamados “fu-
módromos”. Mas não pa-

ramos aí, os dados na área 
de oncologia pediátrica 
também impressionam. 

Atualmente 80% das 
crianças com câncer 

ficam curadas.  

A Fundação do Câncer se or-
gulha de ter participado ativamen-
te dessas conquistas, mas sabemos 
que ainda temos um longo caminho 
pela frente. A cura ainda está longe. 
O câncer é um conjunto de mais de 
uma centena de doenças crônico-de-
generativas que mantém uma carac-
terística comum: o crescimento de-
sordenado de células. Cada tipo de 
câncer possui um comportamento 
biológico distinto e, por isso, existem 
diversos medicamentos com lógicas 
diferentes de atuação. O tabagismo e 
o envelhecimento da população, que 
também tem adotado hábitos pouco 
saudáveis, levarão a um aumento da 
incidência de câncer nas próximas 
décadas, conforme indicam as pro-
jeções. Hoje sabemos que 85% dos 
tumores são resultados de um estilo 
de vida que não contempla na rotina 
diária a prática de exercícios físicos e 
uma alimentação saudável.  

Um dos maiores desafios do 
nosso país é a compreensão política 
de que os programas de prevenção 
e de controle do câncer demoram 
muito tempo para alcançarem resul-
tados palpáveis e mensuráveis. Criar 
uma cultura de consultas periódicas 
ao médico, capaz de fazer a detecção 
precoce de doenças leva tempo. Di-
fundir informações claras e objetivas 
para a população requer um inves-
timento contínuo. Mudar estilo de 
vida, por exemplo, significa alterar 
hábitos enraizados. Esses são con-
ceitos que requerem uma atenção 
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Editorial
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maior na educação básica em saúde, 
que deve ter início quando as crian-
ças começam a ser alfabetizadas. 

Ao longo de 2010, mantive-
mos o apoio ao Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) na execução do 
Programa Nacional de Controle do 
Câncer, na mobilização da socie-
dade para a prevenção e a detecção 
precoce, na ampliação da captação 
de recursos para a área de pesquisa 
e no desenvolvimento da área de 
cuidados paliativos da Fundação 
do Câncer. Vale citar que, em 20 
anos, a Fundação investiu R$ 1,5 
bilhão no INCA.

Entre as nossas principais ati-
vidades em apoio ao INCA estão a 
continuidade da expansão da Rede 
Brasileira de Bancos de Sangue de 
Cordão Umbilical e Placentário 
(BrasilCord) e a implantação do 

projeto-piloto dos Centros Regio-
nais de Controle do Câncer em 
parceria com hospitais filantrópicos 
que atualmente são responsáveis 
pelo atendimento de um terço dos 
pacientes com câncer. 

Para a mobilização da socieda-
de, reforçaremos nossas iniciativas 
como o show beneficente e a cor-
rida e caminhada Com Você, pela 
Vida para conscientizar e estimular 
as pessoas para a doação de medula 
óssea, além das campanhas em da-
tas especiais como o Dia Mundial 
Sem Tabaco, entre outras. Já na área 
de cuidados paliativos, o nosso ob-
jetivo é criar e implantar neste ano 
uma unidade no Rio de Janeiro des-
tinada a pacientes fora das possibi-
lidades terapêuticas. Essa unidade 
vai treinar, além de profissionais de 
saúde, os familiares desses pacien-

tes, dando todo apoio necessário. 
Ela será o núcleo pioneiro de uma 
série de outras unidades para aten-
der toda a cidade.

Esperamos comemorar 2011 
com uma notícia muito especial: 
a aprovação do Projeto de Lei José 
Alencar que prevê, a exemplo do 
que acontece com a Lei Rouanet 
para a área da Cultura, a aplicação 
de uma parte do Imposto de Renda 
devido em projetos ligados à onco-
logia. É uma forma de prover novas 
fontes de financiamento e de recur-
sos para o combate à doença. Pode 
soar como presente pelos 20 anos 
da Fundação e será, sem dúvida, 
um grande avanço em benefício da 
sociedade brasileira.
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20anos

Avanços no tratamento 
e na prevenção do câncer

E m 1971, o então presiden-
te dos Estados Unidos, 
Richard Nixon, anun-
ciou que o país estava em 

“guerra” contra o câncer e prometeu 
que em poucos anos seria descoberta 
a cura para a doença. Para isso, foram 
investidas altas quantias em pesquisa 
e desenvolvimento na área de oncolo-
gia. Três décadas depois, a cura ain-
da não foi encontrada, mas o mundo 
acompanhou grandes avanços tanto 
no combate ao câncer quanto na pre-
venção da doença. 

Na avaliação do chefe de Pes-
quisa Clínica do INCA, Carlos Gil 
Ferreira, a evolução do tratamento 
de câncer nas últimas décadas está 
relacionada ao fechamento de um 
ciclo de pesquisas iniciado na dé-
cada de 1970. Em sua opinião, a 
principal alteração foi na mudança 
de paradigma em relação à abor-
dagem do câncer. “Hoje não se fala 
de encontrar uma única cura para 
o câncer, pois o câncer é um con-
junto de mais de 100 doenças. Esta 
melhor compreensão do que é a 
doença trouxe como consequência 
a individualização do tratamento, 
que foi um dos principais avanços 
das últimas décadas”, afirma. 

Segundo Carlos Gil, a indivi-
dualização do tratamento é resul-
tado do conhecimento acumulado 

em biologia molecular e celular. 
Na prática, isso significa o comum 
entendimento entre os médicos de 
que cada tumor em cada paciente 
pode merecer um tratamento espe-
cífico. Duas pessoas da mesma ida-
de e com um mesmo tipo e tama-
nho de tumor, por exemplo, podem 
receber tratamentos totalmente 
diferentes em função das caracte-
rísticas distintas percebidas pelo es-
pecialista por meio de exames cada 
vez mais precisos. O avanço na ava-
liação do prognóstico vem tornan-
do o tratamento mais eficaz. 

Na avaliação do médico, a indi-
vidualização do tratamento (que já é 
realidade  para alguns tipos de linfo-
ma, câncer de pulmão e mama) está 
ainda em uma fase inicial. A expecta-
tiva é expandir esta forma de tratar a 
doença para outros tipos de cânceres.

O melhor entendimento das di-
ferentes formas de manifestação da 
doença é um dos fatores que elevou 
as taxas de sucesso no tratamento de 
câncer infantil, conforme detalha a 
chefe de Pediatria do INCA, Sima 
Ferman. “O câncer em criança difere 
marcadamente do câncer no adulto, 
que em muitos casos está relaciona-
do a fatores ambientais. O câncer 
em criança  geralmente afeta as cé-
lulas do sistema sanguíneo e tecidos 
de sustentação, enquanto no adulto 
atinge as células do epitélio que re-
cobre os diferentes órgãos. Doenças 
malignas da infância, por serem pre-
dominantemente de natureza em-
brionária, são constituídas de células 
indiferenciadas, porém respondem 
de um modo geral melhor aos méto-
dos terapêuticos atuais”, diz. 

Dentre os avanços na oncologia 
pediátrica, Ferman destaca o melhor 
conhecimento da biologia da doen-
ça, a estratificação do tratamento 
de acordo com as características de 
risco e o tratamento cada vez mais 
humanizado às crianças e aos ado-

Carlos Gil, chefe de Pesquisa Clínica 
do INCA
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lescentes, realizado em centros de câncer com equipes 
multidisciplinares especializadas no atendimento do 
câncer infanto-juvenil. São equipes compostas por mé-
dicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, pro-
fessores, recreadores, voluntários, entre outros. 

E como desafios para a área, a médica aponta a ne-
cessidade de melhora no diagnóstico precoce e maior 
atenção aos pacientes curados, com monitoração e tra-
tamento das possíveis complicações tardias relaciona-
das ao tratamento do câncer, assim como a reinserção 
social dos adultos jovens, visando melhor qualidade de 
vida. “Até a década de 70 a maioria das crianças porta-
doras de neoplasias faleciam. O objetivo era alcançar 
a cura a qualquer preço e os efeitos tardios não eram 
conhecidos”, destaca.

Outro ponto mencionado por Carlos Gil é a me-
lhoria na “compreensão do doente” e a maior preocu-
pação com a qualidade de vida do portador de câncer. 
“Não se busca a cura e a sobrevida a qualquer custo. A 
qualidade de vida torna-se um motivo tão nobre quan-
to a sobrevida do paciente. É importante que o por-
tador mantenha a atividade laborativa, a convivência 
familiar”, afirma. Este entendimento de que a qualidade 
de vida é um fator fundamental se reflete na busca por 
cirurgias menos mutiladoras e menos invasivas e em 
tratamentos menos tóxicos. 

A melhoria de resultados do tratamento também 
é uma tendência apontada pelo diretor do Centro de 
Transplante de Medula Óssea, Luis Fernando Bouzas. 
“Há uma expectativa de que a cada década tenhamos 
uma melhoria da sobrevida global relacionada ao trans-
plante de cerca de 5% a 10%. Hoje estamos no patamar 
de 55-60%. Teremos nos próximos anos mais equipes 
treinadas e disponibilidade de doadores para pratica-
mente todos os pacientes; mais suporte aos pacientes 
graves com novas drogas e procedimentos, além do uso 
de fontes alternativas de células-tronco, dentre outros 
avanços”, afirma o médico. 

Bouzas lembra que há duas décadas o Brasil tinha 
três unidades de transplante em funcionamento no país 
e hoje são 65. Anteriormente, as indicações de trans-
plante eram direcionadas apenas para poucas doenças 

e nos dias atuais ultrapassam 70 enfermidades distin-
tas. A medula óssea era coletada diretamente dos ossos 
da bacia, mas já se tornou acessível usar o método de 
coleta de células-tronco de sangue periférico, menos 
invasivo. Além disso, existe uma maior oferta de medi-
camentos imunosupressores, que 
baixam a taxa de imunidade do 
organismo e são utilizados para 
evitar a rejeição da medula 
transplantada, evitando a 
produção de anticorpos.

Para conquistar tantos 
avanços, houve um esforço 
conjunto da comunidade mé-
dica e científica, dos governan-
tes e da própria população, 
que se engajou na causa 
do câncer. Um exemplo 
é o número de pessoas 
cadastradas no Registro 
Nacional de Doado-
res de Medula Óssea 
(REDOME) com 2 
milhões de voluntários. 

Luis Fernando Bouzas, diretor do Centro de Transplante de Medula 
Óssea do INCA
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20anos

Realizações da 
Fundação do Câncer

a constitucionalidade das leis estaduais sancionadas em 
São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Estima-se que o ta-
bagismo passivo cause 2.655 mortes por ano no Brasil.

VIVA mULHER
Lançado em 1996, o Programa Viva Mulher, como fi-
cou conhecido o Programa Nacional de Controle do 
Câncer do Colo Uterino (1996), tinha como meta re-
duzir em 50% a mortalidade pela doença. O apoio da 
Fundação do Câncer à iniciativa permitiu, entre outras 
ações, a garantia da infraestrutura necessária para a re-
alização do projeto. Apenas em 1997, a Fundação do 
Câncer investiu R$ 3,1 milhões. 

INFRAESTRUTURA
Tecnologia da Informação – A Fundação do Câncer 
mantém toda a equipe de Tecnologia de Informação 
que presta serviços de Informática ao INCA.  Com esse 
apoio, o Instituto desenvolveu vários Sistemas de In-
formação, com destaque para os de rastreamento dos 
cânceres de colo do útero e de mama. O INCA conta 
também com o Sistema de Informação sobre o câncer 
no Brasil, em ambiente web e utilizando ferramenta de 
Business Inteligence, que oferece os registros de inci-
dência de câncer no país. 

A equipe de TI da Fundação desenvolveu um 
software para uso via smartphones, no qual as equipes 
responsáveis pelo atendimento domiciliar aos pacientes 
fora das possibilidades terapêuticas têm acesso direto e 
online ao prontuário do paciente.  O uso dessa tecnolo-
gia agilizou a tomada de decisões de tratamento durante 
as visitas e o registro imediato das informações sobre a 
qualidade de vida dos pacientes. Esse software foi eleito 

P rincipal instituição privada parceira do 
INCA, a Fundação do Câncer tem como 
compromisso apoiar ações de prevenção e 
controle da doença. Como entidade filan-

trópica, dotada de autonomia patrimonial, administra-
tiva e financeira, possui uma estrutura enxuta e mo-
derna. Isso garante agilidade e excelência executiva nas 
ações que desenvolve. Confira as principais realizações 
da Fundação do Câncer.

PREVENÇÃO
Tão importante quanto combater o câncer é preveni-lo. 
Esta sempre foi uma das preocupações da Fundação do 
Câncer que apoiou a criação, em 1996, e manutenção 
da Coordenação Nacional de Controle de Tabagismo e 
Prevenção Primária do Câncer (CONTAPP), que pos-
teriormente passou a ser conhecida como Coordena-
ção de Prevenção e Vigilância (CONPREV) do INCA. 
Dentre as atribuições deste departamento está, por 
exemplo, o desenvolvimento de políticas relacionadas 
ao controle do tabaco. 

TABAGISmO
A Fundação do Câncer colabora ativamente nos progra-
mas preventivos realizados pelo INCA. O de combate ao 
tabagismo, uma das suas bandeiras, é reconhecido pela 
OMS como um dos melhores do mundo. Atualmente, por 
exemplo, a Fundação milita junto ao INCA para aprova-
ção do Projeto de Lei do Senado (PLS) 315/08 que garan-
te ambientes totalmente livres do tabagismo, por meio da 
proibição do fumo em lugares fechados.

A entidade também defende no Supremo Tribunal 
Federal, na qualidade de amicus curiae (amigo da corte), 

Leia mais em “Pesquisa, prevenção e melhor atendimento”. Pág. 28. 
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A criação da Fundação do Cân-
cer, em 1991, pelo Dr. Marcos de 
Moraes, na época diretor geral do 
INCA, foi um divisor de águas em 
nosso Instituto. Porque nesse mo-

mento iniciamos várias conquistas, que sem dúvida 
foram alcançadas com essa aliança entre a Funda-
ção e o INCA. Com essa parceria, foi possível criar-
mos serviços para melhor atendimento aos nossos 
pacientes, principalmente à criança com câncer, 
além, é claro, da contratação de profissionais espe-
cializados em oncologia nas áreas em que tínhamos 
mais dificuldades de RH para esse atendimento, as-
sim como o investimento na capacitação técnica/

Ailse Rodrigues Bittencourt
Chefe da Divisão de Enfermagem do Hospital do Câncer I – INCA 

pela Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia 
da Informação (Assespro) como a melhor aplicação na 
área de Saúde em 2010.

Outro ponto de destaque é o suporte aos sistemas 
que cuidam de transplantes de medula óssea no Brasil, 
com automação total dos registros de doadores, de pa-
cientes e de banco de cordões umbilicais. Também em 
2010, foi desenvolvida ferramenta que automatiza a bus-
ca de potenciais doadores em bancos internacionais, de-
senvolvida pela equipe interna de TI da Fundação.

Acreditação Hospitalar – Desde 2003 a Fundação do 
Câncer tem apoiado os hospitais e unidades do INCA na 
implantação de metodologias específicas para aperfeiçoar 
o desempenho de instituições de saúde. O objetivo é me-
lhorar a qualidade dos cuidados aos pacientes, dos profis-
sionais e do modelo de gestão garantindo um ambiente 
seguro para reduzir os riscos hospitalares. Este processo, 
chamado de acreditação hospitalar, consiste na adequa-
ção dos ambientes para a conquista do certificado que 
assegura que os procedimentos seguem padrões interna-
cionais de qualidade. De lá para cá, todas as unidades do 
INCA foram acreditadas. Com esse selo de qualidade, o 
INCA integra uma rede de 140 instituições mundiais que 
apresentam padrões internacionais de excelência no ge-
renciamento de seus processos de cuidado.

científica dos mesmos. Durante todos esses anos, 
a Fundação tem contado com o apoio de seus pro-
fissionais, da iniciativa privada, da sociedade civil e 
de órgãos governamentais, através de convênios de 
cooperação técnico-científica e aporte financeiro. 
Acredito que, sem essa parceria, não seria possível 
hoje alcançarmos o nível de excelência na assis-
tência prestada aos nossos pacientes. E quanto ao 
futuro, não acredito que possamos continuar pen-
sando em melhoria contínua sem esse apoio pleno 
da nossa Fundação do Câncer.”
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PESQUISA
A Fundação do Câncer sempre foi uma importante 
parceira do INCA nas pesquisas na área de oncologia 
e viabilizou iniciativas importantes, como o Programa 
de Fomento Interno para a Pesquisa (Profip). O papel 
da Fundação é viabilizar contratos de protocolos clíni-
cos, além de realizar o apoio administrativo-financeiro 
e o gerenciamento de verbas doadas para a pesquisa. 

BNT – Um dos projetos realizados pela instituição, por 
exemplo, foi a construção do Banco Nacional de Tumores 
(BNT), o primeiro banco público de caráter nacional des-
te tipo no país. Por meio de uma base de dados comum, 
os pesquisadores podem estudar e compreender melhor o 
comportamento dos tumores a partir do padrão genético 
dos brasileiros. Criado em 2005 e em funcionamento des-
de 2006, o banco tem capacidade para 88 mil amostras.

Oncobiologia – Desde 2005, o Programa Interinstitucio-
nal de Ensino, Pesquisa e Extensão na Biologia do Câncer, 
conhecido como Programa de Oncobiologia, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, conta com o apoio da 
Fundação do Câncer. Todos os anos são oferecidas duas 
bolsas de pós-doutorado e de auxílio à pesquisa. Ao longo 
deste período, já foram realizadas 51 pesquisas. O total 
investido pela Fundação foi de R$ 1,6 milhão, incluindo 
o custo para construção de um auditório que garante me-
lhores condições de trabalho aos pesquisadores. 

PEDIATRIA
O câncer é a principal causa de morte por doença na 
faixa etária entre 5 e 18 anos. Para 2011 são esperados 
10 mil novos casos em crianças e adolescentes.  Mas 
o câncer infantil é uma doença com alta chance de 
cura, caso o diagnóstico seja feito precocemente. O 
tratamento oncológico pediátrico é muito sofisticado 
e requer uma infraestrutura hospitalar especializada 
adequada à realidade da criança. Por isso, além de 
profissionais treinados, é necessário promover ati-
vidades lúdicas e educativas para que o período de 
tratamento seja o menos traumático possível. É nesta 
linha de atuação que a Fundação tem desenvolvido a 
sua parceria com o INCA. Confira os principais pro-
jetos nesta área:

UTI – Inaugurada em outubro de 2002, a Unidade de 
Tratamento Intensivo Pediátrica possui seis leitos des-
tinados especificamente para o atendimento de crian-

20anos Realizações da Fundação do Câncer
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Convivo com o INCA há mais 
de três décadas. Destaco neste 
tempo três períodos diferentes: 
o primeiro, antes da Campanha 
Nacional de Combate ao Câncer 

(CNCC), no qual o INCA era apenas um hospital 
cuja atividade majoritária era na parte da manhã. 
A seguir, com a CNCC, houve a primeira onda de 
melhorias. Na década de 90, com a entrada em 
cena da Fundação do Câncer, houve a segunda 
e grande onda de crescimento do INCA, que es-
tendeu suas atividades nacionalmente e passou 
a atuar em Pesquisa, Ensino e Assistência. O foco 
nas ações de vigilância epidemiológica, controle 
do tabagismo e expansão da rede de tratamento 
de câncer no país permitiu enorme evolução no 
cuidado oferecido à população brasileira. Consi-
dero um privilégio ter participado destes momen-
tos significativos da Oncologia nacional e creio 
que esta parceria ainda renderá grandes dividen-
dos nos próximos 20 anos.”

ças e adolescentes. De janeiro a dezembro de 2010, fo-
ram admitidas 204 crianças na UTI, com sucesso em 
90% das internações. 

Consultório oftalmológico – A partir da necessidade 
de tratar pacientes com retinoblastoma, tumor da re-
tina dos olhos que acomete crianças, e cuidar de com-
plicações oculares que surgem ao longo do tratamento 
de câncer, foi criado em abril de 2006 o consultório 
oftalmológico no INCA. Com o novo serviço, houve 
um aumento no número de crianças em tratamento. 
Anualmente, de 10 a 12 crianças procuravam o Institu-
to com retinoblastoma, sendo que em 2010, o número 
de casos matriculados com esta doença subiu para 18.

Desde a inauguração até 2010, já foram tratadas 64 
crianças, sendo que foi possível a preservação ocular em 
maior número de casos a partir do momento que a of-
talmologia pode proporcionar melhor tratamento local 
dos olhos afetados. O tratamento do retinoblastoma é 

formado por uma equipe multidisciplinar e necessita de 
equipamentos oftalmológicos de alto custo. O diagnós-
tico precoce e o tratamento de ponta garantem a cura 
deste tipo de câncer com a preservação total da visão. 

Recentemente o consultório oftalmológico adquiriu 
equipamentos inéditos no país e expandiu o atendimen-
to para os adultos em tratamento no INCA, apoiando a 
clínica de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Neurocirurgia.  
São realizados uma média de 200 atendimentos por mês 
e 20 cirurgias/procedimentos no centro cirúrgico.

Emergência pediátrica – A unidade que conta com 
um consultório, três leitos e um posto de enfermagem 
entrou em funcionamento em março de 2009.  A Fun-
dação foi responsável pela sua criação e hoje cuida da 
manutenção. Garantir uma emergência específica para 
crianças é uma das formas de humanizar o atendimen-
to deste público e atender às suas necessidades especí-
ficas ao longo do tratamento.   

Paulo de Biasi
Diretor do Hospital do Câncer I - INCA

Leia mais em “Pesquisa, prevenção e melhor atendimento”. Pág. 31. 
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CUIDADOS PALIATIVOS 
Inaugurado em 1998, o Hospital do Câncer IV é exem-
plo da parceria estabelecida pela Fundação do Câncer 
com o INCA. A atuação da Fundação possibilitou a 
organização e estruturação da unidade de Cuidados 
Paliativos do Instituto. O hospital, que atende pacien-
tes fora das possibilidades terapêuticas matriculados 
nas demais unidades do INCA, é considerado uma re-
ferência para todo o Brasil. Em média, o HC IV atende 
1.100 pacientes por mês.  

mEDULA óSSEA
A Fundação do Câncer é uma importante parceria do 
INCA nas conquistas e avanços obtidos na área de me-
dula óssea. A entidade apoia desde campanhas para mo-
bilização de doadores à estruturação logística de projetos. 

REDOmE – Criado em 1993 em São Paulo e sob respon-
sabilidade do INCA desde 1998, o Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea (REDOME) atualmente 
possui 2 milhões de pessoas cadastradas e é o terceiro 
maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da 
Alemanha. Agora a meta é manter o crescimento entre 
200 mil a 250 mil/ano. O Brasil já utiliza 70% de doa-
ções do REDOME nos transplantes não-aparentados 
(30% ainda são encontrados nos registros do exterior). 
Esta não era a realidade há 20 anos, quando muitos dos 
transplantes inclusive eram feitos no exterior.

20anos

Nestes 20 anos da Funda-
ção do Câncer ressalto o papel 
fundamental, importantíssimo no 
desenvolvimento do INCA, con-
tribuindo para o fomento de pes-

quisas e outras atividades fundamentais desta Ins-
tituição, em beneficio de toda a sociedade. Tenho 
muito orgulho da Fundação do Câncer.”

Reinaldo Rondinelli 
Diretor do Hospital do Câncer II – INCA

O tratamento do câncer na 
criança é altamente complexo e, 
para a obtenção do sucesso no 
tratamento, há necessidade de 
uma infraestrutura apropriada, 

com recursos humanos especializados e equipa-
mentos caros e sofisticados. Temos nos esforça-
do continuamente para melhorar cada vez mais 
o atendimento às crianças, sempre pensando 
em também fornecer uma atenção humanizada.  
A Fundação do Câncer tem sido ao longo dos anos 
uma grande parceira para a implementação dos 
projetos da pediatria, sem a qual não poderíamos 
ter transformado muitos sonhos em realidade.”

Sima Ferman
Chefe da Pediatria do INCA

Realizações da Fundação do Câncer
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A Fundação foi criada como 
estratégia importante para o 
desenvolvimento do INCA, prin-
cipalmente nas questões de 
desenvolvimento tecnológico e 

de pesquisa. Com uma estrutura enxuta e ágil, a 
Fundação deu esse grande impulso e, na área da 
informação, teve um papel importante para o de-
senvolvimento e consolidação dos Registros de 
Câncer do INCA e do Brasil. Com o tempo e pelas 
necessidades presentes, percebeu a necessida-
de de contribuir no suporte e aperfeiçoamento de 
recursos humanos. O INCA é uma instituição do 
governo, mas esse casamento com a Fundação 
foi muito importante para consolidar a referên-
cia nacional do Instituto e conduzir os primeiros 
passos para sua referência mundial. A história do 
INCA é feita de, e pelas, pessoas que fazem parte 
deste processo. Se fosse possível fazer uma ana-
logia, diria que a Fundação teve um papel seme-
lhante aos pais, que ajudam seus filhos, oferecen-
do as condições materiais necessárias para que 
eles cresçam, se formem, caminhem sozinhos e 
possam ser os norteadores de seu destino.”

marise Souto Rebelo      
Gerente da Divisão de Informação de Câncer do Ministério da 
Saúde / INCA - Coordenação de Prevenção e Vigilância – CONPREV

Rede BrasilCord – Iniciado em 2008, o projeto de expansão da Rede 
BrasilCord incluiu a construção de mais seis Bancos Públicos de San-
gue de Cordão Umbilical e Placentário e aquisição de equipamentos e 
reforma de outros quatro em diferentes cidades do Brasil. Atualmente, 
a Rede conta com 12 unidades e terá mais uma até o final de 2011. Com 
financiamento de R$ 36 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), a iniciativa é gerenciada pela Fundação 
do Câncer e conta com a coordenação técnica do INCA. O objetivo da 
expansão é aumentar as chances de se encontrar aqui no Brasil material 
disponível para pacientes que precisam de transplante de medula óssea. 
O projeto de expansão executado pela Fundação do Câncer incluiu refor-
mas, obras, aquisição de equipamentos e treinamento de recursos humanos.
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1991

Criação 
da Fundação  
do Câncer.

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. 

1992 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.

Isenção da cota patronal da 
Previdência Social.

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.

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.

1997

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

Aquisição do imóvel da 
Coordenação de Recursos 
Humanos. 

R$ 1,5 bilhão de 
investimentos no INCA

20anos

Os números traduzem e quantificam o apoio da 
Fundação do Câncer para o fortalecimento do INCA e 
outras ações de prevenção e controle da doença. Confira 
os dados apurados nesses 20 anos de história.

O investimento total da Fundação do Câncer no 
INCA foi de R$ 1,5 bilhão1. Entre os beneficiados estão:

  Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO), 
com R$ 138,3 milhões.

  Pesquisa, com R$ 129,4 milhões.

  Programa de Prevenção do Câncer, com R$ 118,5 
milhões.

  Hospital do Câncer IV, a unidade de Cuidados Palia-
tivos do INCA, R$ 86,1 milhões. 

T
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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. 

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. 

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, Intervenção 
Cultural, Qualidade da Gestão 
Administrativa. 

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

2010

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

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). 

Luiz Augusto maltoni
Coordenador Geral Técnico-Científico do INCA 

  Mais de 4.000 profissionais participaram de pro-
gramas de desenvolvimento profissional, como 
cursos e seminários. O aporte de recursos em trei-
namento atingiu o volume de R$ 39,3 milhões. 

  Com o apoio da Fundação do Câncer, o Brasil sediou 
três congressos internacionais na área de oncologia.

  Além do INCA, a Fundação do Câncer apoia ou-
tras iniciativas relacionadas à prevenção e ao con-
trole da doença. A entidade destinou R$ 1,6 mi-
lhão para o Programa de Oncobiologia da UFRJ 
entre 2005 e 2010. O apoio foi destinado a 51 pes-
quisas e à construção de um auditório. 

  693 bolsas de pesquisa foram concedidas. 

  353 pesquisas foram realizadas.

  Foram adquiridos mais de 10 mil equipamentos e 
bens para o INCA. O total de investimentos em ma-
terial permanente e imóveis foi de R$ 75,3 milhões. 

  O total de doações recebidas foi R$ 22,6 milhões.

1Valores atualizados pelo INPC até 31/12/2010

Nos últimos 20 anos, houve muito 
avanço na medicina, em especial na 
área de Oncologia. O maior conheci-
mento dos tipos de câncer possibilitou 

novas perspectivas, como modernos métodos de diag-
nósticos e eficientes medicamentos. Há 20 anos, o per-
centual de falecimento por câncer hematológico che-
gava a 80%. Hoje, esse índice se inverteu e, felizmente, 
mais de 80% dos pacientes se curam.  Essa inversão 
demonstra que o câncer não é um atestado de morte. 
Atualmente a doença é curável e controlável – entre 
50% a 60% dos casos são curados – e, quanto antes 
detectada, maiores as chances de cura. O controle 
do câncer é uma premência em todo o mundo e, para 
isso, trabalhamos para levar à sociedade informações 
claras e corretas.  Apesar de termos evoluído muito, o 
desafio é crescente. A tendência é de envelhecimento 
da população mundial e, com isso, o aumento do nú-
mero de pacientes com câncer. Por isso, precisamos 
dar sequência às pesquisas e ao desenvolvimento de 
políticas públicas. Nessa longa trajetória, contar com 
o apoio da Fundação do Câncer foi fundamental para 
que o INCA atingisse o atual patamar de excelência.”
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O câncer é um problema de 
saúde pública. Segundo a 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), em 2002, 

tivemos 10 milhões de novos casos 
e 6 milhões de mortes. Para 2020, 
as estimativas indicam que serão 15 
milhões de casos novos e 12 milhões 
de mortes. Do total de 7,6 milhões de 
pessoas que morreram de câncer em 
2005, três quartos eram habitantes de 
países em desenvolvimento e as pro-
jeções indicam que essas devem ser 
as nações mais afetadas. Apesar dos 
números, sabemos que é possível re-
verter este quadro, pois 40% de todas 
as mortes poderiam ser prevenidas. 
A meta da OMS é evitar 7,7 milhões 
de mortes até 2015, principalmente, 
por meio de ações de prevenção e de 
diagnóstico precoce. 

Muitos países em desenvolvi-
mento devem passar por uma mu-
dança na pirâmide etária que os leva-
rá ao envelhecimento da população. 
Além disso, as pessoas, de um modo 
geral, têm adotado estilos de vida 
cada vez menos saudáveis. Infeliz-
mente, o Brasil se insere neste cená-
rio. Em 2011 deveremos ter mais 489 
mil novos casos de câncer e a previsão 
para 2020 é de 300 mil mortes. Mes-

LUiz ANtONiO SANtiNi 
diretor-geral do inCa

Desafio de saúde pública

Artigo
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mo com o aumento da incidência e 
da mortalidade pela doença, o Brasil 
passou por avanços significativos. 

O diagnóstico precoce e o de-
senvolvimento de medicamentos 
mais eficazes contribuíram para 
o aumento no número de pessoas 
curadas. Nos últimos sete anos, o 
volume de recursos aplicados foi 
multiplicado por quatro no Brasil. 
De 2003 a 2009, foram de cerca de 
R$ 400 milhões para R$ 1,6 bilhão. 
Em relação aos valores pagos pelo 
tratamento quimioterápico no Sis-
tema Único de Saúde, entre 2000 e 
2008, houve um aumento de 167%. 
A maior parte do custo da atenção 
oncológica está no gasto com o tra-
tamento da doença. Atualmente a 
nossa meta não é reduzir custos e 
investimentos, mas racionalizar a 

utilização dos recursos, apostando 
cada vez mais na prevenção e na 
detecção precoce. 

Criado em 1937, o INCA acom-
panhou o desenvolvimento dos co-
nhecimentos sobre a história natural 
da doença. O Instituto evoluiu de 
uma unidade de cirurgia de câncer 
e tratamento de pacientes termi-
nais para uma unidade com novos 
tratamentos e tecnologias, com a 
introdução da pesquisa básica e da 
pesquisa clínica. Além disso, incor-
porou o processo de desenvolvimen-
to de políticas de prevenção, com a 
criação da Campanha Nacional de 
Combate ao Câncer, e mantém um 
sistema de vigilância estruturado 
que permite avaliações permanentes 
sobre a efetividade dos programas 
desenvolvidos para o controle do 
câncer no país. Hoje o INCA possui 
o que há de mais inovador na gestão 
e na organização oncológica inter-
nacional e é reconhecido como Cen-
tro Colaborador da OMS. 

A Fundação do Câncer foi fun-
damental para o INCA trilhar esta 
trajetória de sucesso, pois foi a res-
ponsável por sustentar este proces-
so de crescimento. Diante de uma 
crise de financiamento e de gestão, 
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o Instituto, por ser um órgão de 
administração pública direta, não 
tinha possibilidade de buscar os 
recursos necessários para supor-
tar essa evolução. Desde então, 
a Fundação tem sido a principal 
instituição filantrópica parceira na 
estruturação e implementação da 
Política Nacional de Prevenção e 
Controle do Câncer. 

Para os próximos anos, o INCA 
conta com o apoio da Fundação 
na indução de projetos inovado-
res, tanto científicos quanto de 
gestão e implementação de políti-
cas, a exemplo do que temos feito 
na expansão da Rede Brasileira de 
Bancos de Sangue de Cordão Um-
bilical e Placentário (BrasilCord). 
O Instituto também conta com esta 
parceria para implantar programas 
de controle do câncer de mama e 
do colo do útero cujo objetivo é re-
duzir a incidência e a mortalidade 
pelas doenças. Também queremos 
aperfeiçoar cada vez mais o contro-
le do tabagismo, que é um progra-
ma de sucesso no Brasil. 

Na área de pesquisa, estamos 
criando duas redes, uma em par-
ceria com a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Saúde, 

que envolve vários hospitais e cen-
tros de pesquisa que vão participar 
de projetos comuns de investigação. 
E há uma outra rede de produção 
de fármacos, em parceria com ór-
gãos internacionais. A expectativa 
é redução de gastos em relação ao 
câncer com a produção de medica-
mentos e drogas nacionais.  

A parceria com a Fundação per-
mitiu ao INCA construir ao longo 
desses anos um arcabouço de políti-
ca de controle de câncer muito bem 
definido conceitualmente. Essa é 
uma mudança de paradigma impor-
tante na abordagem do problema. 
Deixamos unicamente de combater 
a doença para preveni-la. Enquanto 
para muitos países isso é uma novi-
dade, o Brasil já desenhou e cons-
truiu esse quadro nas últimas 
décadas. O nosso desafio é a 
implementação e expansão 
desta política, o que é 
um processo natural-
mente mais demora-
do e contínuo. 
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Todos juntos, pela vida

Mobilização

Com você, pela vida. Com esta marca, a Fundação do 
Câncer apostou pelo segundo ano consecutivo na reali-
zação de eventos como o show beneficente e a corrida e 
caminhada em prol da doação de medula óssea. O objeti-
vo é estimular a mobilização e o engajamento das pessoas 
na prevenção e na detecção precoce do câncer. Para isso, a 
instituição adota a estratégia de conscientização. 

“O câncer é um problema de saúde pública e, para ser 
enfrentado, deve contar com o amplo apoio da população. 
A sociedade pode colaborar para a prevenção da doença 
com um estilo de vida saudável, como a adoção de uma 
alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios 
físicos. O show e a corrida passam essa mensagem de uma 
forma mais lúdica e leve”, destaca a assessora de Comuni-
cação da Fundação do Câncer, Claudia Gomes. 

A boa notícia é que, em 2010, as duas iniciativas se 
consolidaram e se firmaram no calendário do Rio de Ja-
neiro. Houve um aumento no número de artistas que se 

Realizado em 25 de abril, o show Com você, pela 
vida 2010 reuniu talentos musicais de diversos estilos. 
O diretor de novelas e idealizador da iniciativa, Fred 
Mayrink, cantou no palco do Vivo Rio ao lado de no-
mes como Alessandra Maestrini, Janaína Azevedo, 
Joanna, Luiza Possi, Maria Gadú, Rogéria e Taryn Sz-
pilman, acompanhados pela Rio Jazz Orchestra, regida 
por Marcos Szpilman. A direção geral foi de Jorge Fer-
nando. A plateia, formada por aproximadamente mil 

apresentaram no show beneficente. Também fortalecida, 
a corrida e caminhada quase dobrou de tamanho – de 
1,3 mil participantes em 2009 passou para 2,5 mil. As 
rendas obtidas com a venda de ingressos do show e os 
kits da corrida e caminhada foram destinadas a projetos 
realizados no Instituto Nacional de Câncer. 

Engajada na causa câncer, a cantora 

Luiza Possi na segunda edição do show 

beneficente Com você, pela vida

 

SHOw



 
Outra importante iniciativa na área de mobiliza-

ção foi a II Corrida e Caminhada Com você, pela vida 
– Doe Medula Óssea. O evento ocorreu no dia 12 de 
dezembro, em um domingo ensolarado, na Praia de 
Copacabana, e reuniu 2,5 mil participantes. Atletas 
profissionais e amadores, famílias, grupos de amigos, 
ex-pacientes, crianças, idosos e portadores de necessi-
dades especiais, como cadeirantes, completaram o per-
curso de cinco quilômetros para alertar a população 
sobre a importância da doação de medula óssea. No 
dia, 224 pessoas se cadastraram como doadoras volun-
tárias na unidade móvel do Hemorio no local. 

Entre os participantes da corrida e caminhada, duas 
mulheres eram exemplos de superação e a prova de que 
a doação voluntária de medula óssea pode salvar vidas.  
A agente comunitária de Saúde Claudia Marins, 32 anos, e 
a médica Vera Helena Lobo, 51 anos, conseguiram superar 
seus problemas de saúde após o transplante. As duas foram 
homenageadas pela Fundação do Câncer. Cada uma rece-
beu um troféu para simbolizar a vitória na luta pela vida.

pessoas, se emocionou ao som de sucessos da música 
internacional como a canção Night and Day, de Cole 
Porter, La Vie En Rose, imortalizada na voz da francesa 
Édith Piaf, o bolero Quizás, Quizás, Quizás, de Osvaldo 
Farres, e La Boheme, de Charles Aznavour, entre outras. 

Na avaliação de Mayrink, o show é uma oportuni-
dade de aproximar as pessoas dos projetos desenvol-
vidos pela entidade filantrópica.  “Com uma iniciativa 
como esta conseguimos dar visibilidade ao tema cân-
cer. Os artistas atuam como multiplicadores. A conti-
nuidade das ações realizadas pela Fundação do Câncer 
depende da colaboração de cada um de nós”, afirmou. 

O papel do artista também foi lembrado por ele. 
“Acho que todo ser humano tem a preocupação com 
o outro. As pessoas querem colaborar e os artistas têm 
esse potencial de mobilização junto à sociedade. Eu 
me sinto muito confortável para chamar as pessoas a 
se engajarem em uma causa tão séria como o câncer. 
Todos se mostram disponíveis”, disse. A primeira edi-
ção do show contou com a participação de Alessandra 
Maestrini, Juliana Paes, Marina Elali, Marjorie Estiano 
e Rodrigo Lombardi. 
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II CORRIDA E CAmINHADA



F
U

N
D

A
Ç

Ã
O

 D
O

 C
Â

N
C

E
R

20

RE
LA

TÓ
RI

O
 A

N
U

A
L 

20
10

Mobilização

Combate ao tabagismo

As pessoas devem ser 
vigilantes em relação à 
própria saúde. Manter 
hábitos saudáveis e ir ao 

médico com regularidade são fatores 
fundamentais para prevenir doenças 
bem como diagnosticá-las precoce-
mente. É no campo da conscientiza-
ção das pessoas e na mudança de 
hábitos que a Fundação do Câncer 
vem apostando, principalmente, 
quando o tema em pauta é tabagis-
mo e vida saudável. 

A falta de informação pode 
causar câncer foi o tema da campa-
nha promovida pela Fundação do 
Câncer entre os meses de agosto e 
outubro de 2010 para alertar a po-
pulação, em especial o público femi-
nino, sobre os males do tabagismo. 
A ação foi lançada em 29 de agosto, 
Dia Nacional de Combate ao Fumo. 
Para isso, foi criado um hotsite vol-
tado para as mulheres que mostrava 
de forma interativa as chances de 
desenvolver várias doenças rela-
cionadas ao cigarro, como cânce-
res, alergias e problemas cardíacos. 
A campanha também teve como 
objetivo estimular a adesão das 
pessoas à petição online para apro-
vação do Projeto de Lei do Senado 
(PLS) 315/08 que garante ambien-
tes coletivos 100% livres do tabaco. 
A iniciativa busca aperfeiçoar a lei 
federal 9.294, de 1996, que proíbe 
fumar em locais públicos fechados, 
mas ainda permite os conhecidos 

“fumódromos”, ou seja, áreas espe-
cíficas destinadas aos fumantes. 

No hotsite, as visitantes preen-
chiam um questionário sobre os há-
bitos em relação ao tabagismo e ao 
estilo de vida. Após a análise destas 
informações, as usuárias tinham 
acesso a uma página ilustrada com 
o corpo humano em detalhes e as 
chances de desenvolver doenças em 
cada órgão. Em seguida, eram con-
vidadas a assinar a petição online. O 
desenvolvimento do hotsite contou 
com a consultoria técnica da Divisão 
de Controle do Tabagismo do INCA.

A campanha foi realizada na 
Internet com foco especial para as 
mídias sociais como Twitter, Orkut 
e Facebook. A meta foi atingir os 
públicos jovem e feminino, consi-
derados os grupos mais vulneráveis 

em relação ao tabagismo. Segundo 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), as mulheres representam 
cerca de 20% dos fumantes no 
mundo. “A alteração do papel da 
mulher na sociedade trouxe mais 
poder aquisitivo e de decisão, mas, 
por outro lado, a transformou em 
alvo da indústria tabagista, que pas-
sou a vender o cigarro como símbo-
lo da independência feminina. Por 
isso, precisamos permanentemente 
alertar as mulheres, principalmen-
te as mais jovens, para a prevenção 
dos males do tabaco”, explica Re-
nato Achutti, gerente executivo da 
Fundação do Câncer. 

No total, mil mulheres respon-
deram ao questionário do hotsite 
e 1.444 pessoas registraram apoio 
ao PLS 315/08 por meio da petição 
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O Brasil ainda precisa 
avançar muito quando o as-
sunto é Cuidados Paliativos. 
Com o objetivo de controlar 
os sintomas de uma doença 
crônica em estágio avançado e 
proporcionar mais qualidade 
de vida para o paciente e seus 
familiares, os Cuidados Palia-
tivos estão voltados às neces-
sidades físicas, psicológicas, 
sociais e até mesmo espiritu-
ais dos pacientes e têm como 
foco o alívio do sofrimento e o 
tratamento da dor. 

Para alertar e informar 
as pessoas sobre a impor-
tância dos Cuidados Palia-
tivos, a Fundação do Câncer 
investiu na conscientização. 
Por ocasião do Dia Mundial 
dos Cuidados Paliativos, co-
memorado em 9 de outubro, 
a Fundação do Câncer dis-
tribuiu dez mil cartões tipo 

online. Essas assinaturas serão en-
caminhadas ao Senado. Estima-se 
que aproximadamente 2.655 pesso-
as morrem por ano vítimas de taba-
gismo passivo. 

Outra iniciativa importante da 
Fundação do Câncer, juntamente 
com o INCA, foi a campanha Mu-
lher, você merece algo melhor que o 
cigarro! para divulgar o Dia Mun-
dial Sem Tabaco, 31 de maio. Na 
ocasião, a Fundação fez uma parce-
ria com a Curves, uma das maiores 
redes de academias de ginástica do 
país, voltada exclusivamente para o 
público feminino, para alertar sobre 
os males do tabagismo. Cartazes so-
bre a iniciativa e folhetos explicati-
vos foram distribuídos em 33 unida-
des da rede localizadas na cidade do 
Rio de Janeiro, atingindo cerca de 8 
mil mulheres. Para aumentar ainda 
mais o engajamento e levar a cam-
panha para as ruas, foram sorteadas 
camisetas para as alunas. 

Cuidados

Mídia Cards (Mica) no Rio 
de Janeiro e em São Paulo.  A  
imagem da borboleta serviu 
de inspiração para sensibilizar 
as pessoas por meio do texto: 
“A borboleta não vive muito. 
Mas nesse pouco tempo ela 
transforma muitas vidas. No 
pouco tempo de vida ela po-
liniza as plantas, embeleza a 
natureza e deixa as pessoas 
mais felizes. Ela é um exemplo 
de que a vida não se mede só 
em tempo. A vida também se 
mede em intensidade”. 

De acordo com a Aliança 
Mundial de Cuidados Paliati-
vos, mais de 100 milhões de pa-
cientes e familiares precisam de 
acesso a tratamentos paliativos 
anualmente, mas apenas 8% os 
recebem. Isso porque a qualida-
de e a disponibilidade do trata-
mento paliativo antes da morte 
são baixas.

Paliativos
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Mobilização

 Estrelas do bem  

GINASTAS DO FLAmENGO
Atletas da equipe de ginástica olímpica do Flamengo – 
Daniele Hipolyto, Diego Hipolyto, Jade Barbosa e Henrique 
Motta – também demonstraram apoio à II Corrida e 
Caminhada com você, pela vida realizada para incentivar a 
doação de medula óssea.

CAmPEõES SOLIDáRIOS
O time de basquete do Flamengo, 
que foi hexacampeão estadual 
em 2010, aderiu à mobilização 
para a II Corrida e Caminhada 
Com você, pela vida – Doe Medula 
Óssea. Átila, Baby, Duda Machado, 
Fred, Guilherme, Guto, Hélio, 
Jefferson, Luiz, Marcelinho, 
Ricardo (fisioterapeuta), Ricardo 
Silva, Terchmann e Wagner 
demonstraram o seu apoio à 
causa. O pivô Átila Santos postou 
o convite inclusive para os seus 
seguidores no Twitter: “Muito legal 
a sessão de fotos com a @fdocancer, 
espero que todos possam participar 
da corrida e apoiar essa causa”.
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ATLETAS DO VASCO
A equipe do Vasco em 2010 vestiu a camisa Fundação do Câncer para estimular a participação das pessoas na 
II Corrida e Caminhada Com você, pela vida – Doe Medula Óssea. Na foto, a equipe de então: como técnico, PC 
Gusmão, o preparador de goleiros, Carlos Germano, o lateral direito Fagner, os laterais esquerdos Ramon e Ernani, 
os zagueiros Dedé e Fernando, os volantes Rômulo e Rafael Carioca, os meias Allan e Carlos Alberto, o atacante 
Eder Luis e o goleiro Tiago.

FRED mAYRINk, idealizador do show Com você, pela vida, é um importante parceiro da Fundação do 
Câncer. Ele tem conseguido articular junto à classe artística o apoio à prevenção e ao controle do câncer. Com 
ele, na foto, Janaína Azevedo, Joanna, Maria Gadú, Alessandra Maestrini, Rogéria e Taryn Szpilman.

A relações públicas Laila Sena, de 
27 anos, colabora ativamente com 
as campanhas promovidas pela 
Fundação do Câncer na web. Ela, 
que aos 19 descobriu que tinha 
câncer, é idealizadora da Veia Social, 
uma rede de doadores e receptores 
de sangue que conta com cerca de 
700 seguidores no Twitter.  “Precisei 
de mais de 20 bolsas de sangue e 

contei com a doação de anônimos. 
Criei a Veia Social para ajudar 
pessoas que passaram pela mesma 
situação. Minha ideia era levar 
as pessoas aos hemocentros para 
doar sangue”, conta a jovem, que 
superou o câncer e é um exemplo 
de solidariedade. Na foto, ela está 
ao lado da mãe, Janice, antes do 
show da Fundação, em 2010.
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Mobilização

Solidariedade em rede
“Em nenhum país os investimentos em pesquisa e ações para prevenção e controle do 

câncer são subsidiados exclusivamente pelo Estado”. Com esta afirmação, o superintendente 

da Fundação do Câncer, Jorge Alexandre Cruz, convoca a população a se mobilizar em 

favor da causa. “A participação da sociedade na angariação de fundos é fundamental”, 

complementa. Nas páginas a seguir, parcerias fechadas pela Fundação do Câncer com 

diferentes empresas. Todas com a mesma missão: envolver um número cada vez maior de 

pessoas na prevenção e no combate do câncer.

A Academia Curves apoiou ações da 
Fundação do Câncer em duas ocasiões em 
2010, em campanhas de conscientização 
sobre os prejuízos à saúde provocados 
pelo cigarro. Divulgou mensagens com 
os motes Mulher, você merece algo melhor 
que o cigarro! e Ambientes 100% livres 
de fumo: um direito de todos para cerca 
de 60 mil alunas em 17 estados do país. 
Promoveu também ações localizadas nas 
unidades cariocas com distribuição de 
cartazes e camisetas.

CASA DO SABER
 “Como você pode se prevenir contra o câncer na modernidade” foi o tema do curso promovido pela 
Casa do Saber em setembro, com a renda das inscrições revertida integralmente à Fundação do Câncer. 
Os palestrantes Claudia Naylor, Daniel Tabak, Gilberto Schwartsamnn, Luiz Santini, Marcos Moraes, 
Tânia Cavalcanti e Vivian Rumjanek – médicos na área de Oncologia – abordaram o quanto o estilo de 
vida saudável pode contribuir para a prevenção da doença. O curso, que contou com a participação de 24 
pessoas, arrecadou R$ 8,1 mil.

PREVENÇÃO DO TABAGISmO

“Um dos focos da Curves é prestar assistência às mulheres, promovendo mudança na rotina diária, com 
adoção de hábitos saudáveis. Por isso nos aliamos, mais de uma vez, às campanhas da Fundação do Câncer, 
que aposta em ações de conscientização para alertar sobre os perigos que o fumo ocasiona tanto para os 
fumantes ativos quanto os passivos”, diz Luciana Mankel, diretora de Operações da Curves.  
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Solidariedade em rede
A Concessionária Rio-
Teresópolis (CRT) promoveu a 
campanha Doe seu troco – Ele 
pode salvar vidas em prol da 
Fundação do Câncer. De julho 
até o fim de 2010, os usuários 
da via fizeram doações nos 
cofrinhos distribuídos nas 10 
cabines de pedágio da rodovia. 
Os motoristas encheram 
180 cofrinhos e a soma das 
moedinhas totalizou cerca de  
R$ 23 mil.  Os recursos obtidos 
serão aplicados em projetos 
ligados à prevenção e ao 
controle do câncer realizados 
no Instituto Nacional de 
Câncer (INCA). 

Para o presidente da CRT, 
Ricardo Bustani, a campanha 
atingiu os objetivos. “Além da 
arrecadação do troco doado 
pelos usuários da rodovia, 
contribuímos para a divulgação 
desta causa. Acreditamos que 
todos podem colaborar.”

COFRINHOS DO BEm

mOBILIzAÇÃO DE ESTUDANTES

Cerca de 300 pessoas se reuniram 
no dia 27 de março de 2010 para 
participar da sexta edição da 
Caminhada contra o Câncer – 
Walkathon, promovida pela Escola 
Americana do Rio de Janeiro 
(EARJ) em prol da Fundação do 
Câncer. Os participantes deram 
uma volta completa na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio de 
Janeiro. Foram arrecadados 
aproximadamente R$ 15 mil, 
repassados para a Fundação do 
Câncer aplicar em projetos de 
pesquisa clínica pediátrica do 
Instituto Nacional de Câncer 
(INCA). A iniciativa é organizada 

O Instituto Ronald McDonald é um parceiro de longa data da Fundação 
do Câncer e do INCA, contribuindo para diversos projetos ligados 
ao câncer infantil. Um dos exemplos bem sucedidos é a campanha 
McDia Feliz, na qual o lucro obtido com a venda de sanduíches num 
determinado dia do ano é destinado a diversas instituições voltadas ao 
câncer infantil.  

anualmente pelos alunos da 
EARJ, conforme explica a 
diretora de atividades da Escola, 
Annette Dam. 
“Mais do que arrecadar fundos, 
queremos conscientizar os 
nossos alunos da importância 
da prevenção e do controle 
do câncer. Para isso, antes da 
própria caminhada, realizamos 
uma palestra sobre o tema 
e procuramos trazer relatos 
de pessoas que superaram a 
doença. Percebo que a cada 
ano temos uma mobilização e 
sensibilização maior entre os 
estudantes”, diz. 

Em 2010, a Fundação do Câncer vendeu 32 mil tíquetes da campanha, totalizando quase a metade do 
valor necessário para manter a emergência pediátrica do INCA, com custo orçado em R$ 700 mil por 
ano. A outra parte do investimento na unidade foi arcada pelo Instituto Ronald McDonald. A emergência 
pediátrica do INCA foi construída com verbas de campanhas anteriores do McDia Feliz.
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PUBLICIDADE 
Em ôNIBUS

O busdoor (publicidade em 
ônibus) da Fundação do Câncer 
circulou, durante um mês em 2010, 
em 13 linhas de ônibus da Zona 
Oeste do Rio de Janeiro com o 
tema Ajude a Fundação do Câncer 
na luta pela vida. O objetivo 
da ação foi estimular a doação 
para os projetos de prevenção e 
controle do câncer realizados pela 
instituição como, por exemplo, 
a construção e manutenção da 
emergência pediátrica do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) e 
o apoio a pesquisas na área de 
oncologia. Os espaços foram 
cedidos gratuitamente. 

Mobilização

LEILÃO DE CAmISA
O tricolor Alexandre Matos, de Congonhas, 
Minas Gerais, arrematou por R$ 531 a camisa 
16 do Fluminense, autografada pelos jogadores 
do time de profissionais e leiloada através 
do site NetFlu. A ação foi possível graças à 
iniciativa do então jogador do Fluminense 
Thiaguinho, que foi à sede da Fundação 
do Câncer, em 3 de outubro de 2010, para 
expressar seu apoio à instituição e doar uma 
camisa tricolor.

ALImENTAÇÃO DO BEm
Nos últimos dois anos, a 
Campanha WrappyHour, parceria 
entre a Fundação do Câncer e a 
Salad Creations, destinou R$ 0,25 
de cada wrap vendido em lojas 
da rede, durante um período da 
tarde, ao longo de quatro meses, 
à instituição. Com o slogan 
Adiantamos o Happy Hour por 
uma boa causa, a iniciativa visou 
incentivar a colaboração, de forma 
simples, de seus clientes para 
causas de responsabilidade social. 

Solidariedade em rede

Brunch SOCIAL
O hotel InterContinental Rio destinou 10% da renda do brunch dominical do 
restaurante Aquarela, durante o mês de novembro de 2010,  para a Fundação 
do Câncer. A ação teve como objetivo alertar as pessoas para o Dia Nacional 
de Combate ao Câncer, celebrado no dia 27 de novembro. Ao longo do mês 
também foram expostos displays nas mesas do Aquarela com informações 
sobre a parceria e mensagem sugerindo que os clientes visitassem o site da 
Fundação do Câncer para conhecer outros projetos e formas de colaborar.

CINzEIRO E ARTE
A segunda venda do projeto Era uma vez 
um cinzeiro aconteceu em 2010. Foi de 
uma obra de autoria dos artistas e irmãos 
Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos 
como OsGemeos.  Idealizado pela agência 
de publicidade Loducca, em 2009, depois 
de o Governo de São Paulo sancionar a lei 
que garante ambientes fechados totalmente 
livres do fumo, o projeto consiste na 
transformação de cinzeiros – que ficaram 

ociosos – em peças de arte. A renda obtida com a venda das 
peças é revertida para a Fundação do Câncer. 

A obra ficou exposta no restaurante Ecco em São Paulo. A proposta da 
peça, segundo seus idealizadores, é questionar os problemas que o uso do 
cigarro pode causar, de forma poética e lúdica. Por isso, os cinzeiros se 
transformaram em personagens. 
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Pela primeira vez, em 2010, a Fundação do Câncer disponibilizou, em 
sua página na Internet, dois diferentes modelos de cartões criados pelas 
crianças em tratamento no Instituto Nacional de Câncer (INCA).  
Com doações a partir de R$ 5, os interessados em desejar um Feliz Natal 
a amigos e familiares e, ao mesmo tempo, contribuírem com uma causa 
social, optaram por enviar, de forma virtual ou pelos Correios, os cartões 
do site da Fundação, que foi a responsável pela logística de distribuição dos 
cartões. A renda obtida com a venda dos 3.124 cartões de Natal, sendo 750 
impressos e 2.374 virtuais, foi revertida para a Pediatria do INCA. 

BELEzA CONSCIENTE

Em março, considerado o mês 
das mulheres, a luta contra o 
câncer ganhou mais um aliado. 
A empresa de cosméticos 
inspirada em aromaterapia 
d’Arôme se uniu à Fundação 
do Câncer para promover a 
campanha Beleza Consciente. 
De 8 a 31 de março de 2010, 
todos os produtos vendidos 
na loja virtual da d’Arôme 
tiveram 5% do valor das vendas 
revertidos para a Fundação. 
A ação se estendeu durante 
todo o ano. De abril em diante, 
os produtos promocionais 
com o selo da Fundação foram 
comercializados também nos 
principais salões de beleza e 
perfumarias de São Paulo. Nestes 
estabelecimentos e no site, parte 
das vendas dos produtos foi 
revertida para campanha.

ESPíRITO NATALINO I

ESPíRITO NATALINO II
Os sites de compras coletivas Bendita Oferta, Click 
Bamboo, Grupo Ligado, Oferta X e 321 Comprei aderiram 
à campanha de venda de cartões de Natal da Fundação do 
Câncer e divulgaram gratuitamente a iniciativa. Apenas o 
Oferta X, por exemplo, foi responsável pela venda de 1.800 
cartões. Além deste apoio, os próprios cartões enviados 

funcionaram como uma espécie de marketing viral. As pessoas que 
recebiam também participavam desta corrente solidária comprando e  
repassando para amigos e parentes. 

Na avaliação da assessora de Relações Institucionais da Fundação do 
Câncer, Renata Couto, a parceria com sites foi fundamental para o 
êxito da iniciativa. “Temos uma avaliação muito positiva desta ação. 
Conseguimos nos comunicar com um público que costuma ser formado 
por pessoas mais jovens. Com isso, sensibilizamos e tornamos a causa 
do câncer mais conhecida por meio destes canais de venda. O envio 
da versão impressa para várias cidades do Brasil reforça o potencial de 
mobilização da Internet”, afirma.
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Em 2010, a Fundação do Câncer e o INCA inaugu-
raram cinco novas unidades da Rede Brasileira de Bancos 
de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (Brasil-
Cord). Os novos bancos ficam nas cidades de Fortaleza 
(CE), Recife (PE), Belém (PA), Brasília (DF) e Porto Ale-
gre (RS). Além dessas, foram reformadas 
e reequipadas outras quatro, em Campi-
nas e Ribeirão Preto (SP), Florianópolis 
(SC) e Curitiba (PR). Neste ano, 2011, 
entrará em funcionamento a última uni-
dade desta fase de expansão: o banco de 
Belo Horizonte/Água Santa (MG). 

Com as novas unidades, a Rede 
BrasilCord contará com 13 bancos. No Rio de Janeiro, 
há uma unidade no INCA. Na cidade de São Paulo, há  
bancos nos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein. 
Desde 2004, ano de estabelecimento da Rede, foram 
realizados 113 transplantes com sangue de cordão. 

Iniciado em 2008, o projeto, financiado pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), tem como objetivo aumentar as chances de se 

Projetos apoiados

Pesquisa, prevenção  
e melhor atendimento

encontrar aqui no Brasil material genético disponível para 
pacientes que precisam de transplante de medula óssea.

O diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea 
(CEMO) do INCA, Luis Fernando Bouzas, define como 
fundamental a parceria estabelecida entre a Fundação e 

o INCA para a realização deste proje-
to. “Foi um modelo novo de atuação. A 
Fundação apoiou com a gestão da im-
plantação dos bancos e a gestão financei-
ra o projeto desenvolvido pelo CEMO/
INCA. Isso conferiu mais agilidade e 
possibilidade de evitar retardo, re-traba-
lho e não cumprimento das metas”, disse. 

Quando todas as unidades estiverem funcionando, 
a capacidade da Rede será de 65 mil unidades de cor-
dão. Hoje já estão armazenadas cerca de 10 mil  bolsas. 
O investimento total nesta iniciativa é de R$ 36 mi-
lhões. Além da criação de novos bancos, os recursos 
também estão sendo aplicados na melhoria das insta-
lações de unidades já existentes e no Laboratório de 
Imunogenética do INCA. 

PRóxImA FASE

A Rede BrasilCord deve ganhar mais quatro novas unidades nas cidades de Manaus (AM), São Luís (MA), Campo 
Grande (MS) e Salvador (BA). Segundo o Supervisor de Projetos, Marson Rebuzzi, em 2010, a Fundação do Câncer 
submeteu à avaliação do BNDES um projeto para execução desta nova etapa. O projeto foi aprovado e se encontra 
em fase final de análise para contratação. O banco de fomento vai destinar mais R$ 19,9 milhões para a Fundação do 
Câncer efetuar a gestão administrativa e financeira da implantação dos bancos públicos de sangue de cordão, desde 
a elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, passando pelas obras e reformas e pela logística 
de aquisição de todos os equipamentos necessários, sempre contanto com o apoio técnico do INCA.  O prazo previsto 
de execução é de 24 meses. “Com a conclusão da próxima fase de expansão, a Rede contará com 17 bancos, o que 
permitirá o armazenamento de 80 mil unidades de cordão”, informa Rebuzzi.

ExPANSÃO DA REDE BRASILCORD  
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BUSCA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DOADORES

Atualmente 70% das pessoas 
que precisam de um doador de 
medula óssea o encontram no Re-
gistro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea (REDOME), que 
possui dois milhões de pessoas ca-
dastradas e é o terceiro maior do 
mundo, atrás apenas dos registros 
dos Estados Unidos e Alemanha. 
Quando não se encontra doador 
aqui no país, busca-se um doador 
nos bancos internacionais. Des-
de maio de 2009, além de buscar 
medula para os nossos pacientes 
quando necessário, também po-
demos enviar para os pacientes 
estrangeiros que necessitam. Desta 
forma, o Brasil faz parte desta rede 
de solidariedade internacional. 

Já foram enviados materiais 
para seis transplantes, sendo dois 
para os Estados Unidos, dois para 
Alemanha, um para Austrália e um 
para África do Sul, demonstrando o 
potencial do REDOME e sua diver-
sidade genética, visto que foram en-
viados para transplantes em diferen-
tes continentes. O diretor do Centro 
de Transplantes de Medula Óssea 
do INCA, Luis Fernando Bouzas, 
explica a parceria do Instituto com 
a Fundação do Câncer neste projeto, 

por meio da viabilização da gestão 
de recursos e investimento na infra-
estrutura dos Registros. 

“O INCA é a instituição de-
signada pelo Ministério da Saúde 
(MS) como responsável técnico 
pelos registros de pacientes que 
precisam de doador (REREME) e 
de doadores (REDOME), além das 
buscas nacionais e internacionais e 
preparo e envio dos materiais sele-
cionados. A Fundação do Câncer 
dá suporte logístico e de gestão 
financeira dos recursos disponibi-
lizados pelo MS que envolvem este 
tipo de operação, incluindo os cus-
tos de exames de compatibilidade e 
vinda do material para o país”, diz.

De acordo com Bouzas, o fato 
de encontrarmos mais doadores 
compatíveis aqui no Brasil é muito 
importante, pois diminuem os cus-
tos do transplante nas contas nacio-
nais. Como existem serviços agre-
gados ao envio, se enviarmos mais 
será possível trazer mais divisas ao 

país. Esses recursos serão aplicados 
no aperfeiçoamento dos sistemas 
de transplante, ampliação do nú-
mero de leitos etc. Durante muito 
tempo o Brasil custeou, através de 
buscas internacionais, os serviços 
prestados no exterior. Atualmente 
está havendo o fluxo inverso dos 
recursos, que ficarão no país, con-
tribuindo para o investimento no 
Sistema Nacional de Transplante. 

Por enquanto, as solicitações 
internacionais são realizadas de 
forma individual. A expectativa 
é que em breve o processo de co-
municação entre os registros seja 
automatizado, o que irá aumentar 
muito nossa participação no en-
vio de doações para transplantes 
no exterior. De acordo com Bou-
zas, o Brasil será quase autossu-
ficiente para os nossos pacientes 
e poderemos ajudar os de países 
cuja origem genética se relaciona 
com a nossa própria imigração. “O 
Brasil é um país muito miscigena-
do e, por isso, contamos com uma 
grande diversidade genética. Isso 
facilitará que pacientes estrangei-
ros com características semelhan-
tes consigam encontrar doadores 
aqui”, explica.
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PESQUISA CLíNICA

Projetos apoiados

Na avaliação do coordenador de 
Pesquisa Clínica do INCA, Carlos 
Gil Ferreira, tão importante quanto 
os estudos realizados em 2010 foi o 
planejamento das próximas ações 
que serão executadas pela área. Ao 
longo do último ano, foram construí-
das as bases de dois importantes pro-
jetos: a Rede Nacional de Pesquisa 
Clínica em Câncer e a Rede Nacional 
de Desenvolvimento de Fármacos do 
Câncer (FAC). Juntas, as duas redes 
poderão elevar ainda mais o patamar 
do Brasil no cenário internacional de 
pesquisa oncológica. 

“Na última década fizemos 
muito para colocar o INCA como 
referência nacional em pesquisa 
clínica. Cada vez mais o Instituto 
realiza estudos mais precoces, ou 
seja, com etapas mais complexas de 
novas modalidades terapêuticas em 
âmbito experimental. Atingimos 
esse objetivo que existe desde quan-
do a área de Pesquisa foi criada. São 
estudos com novos fármacos, dro-
gas novas. Agora o nosso desafio é 
desenvolver moléculas nacionais. 
Vamos trabalhar nisso nos próxi-
mos 10  anos”, afirma Carlos Gil. 

De acordo com o oncologista 
e pesquisador, a Rede Nacional de 
Pesquisa Clínica, criada pelo Minis-
tério da Saúde existe desde 2005 e 
sempre contou com a participação 
do INCA. A novidade é que, em 
2010, a área de oncologia ganhou 
mais destaque com a extensão da 
atuação desta rede com uma área es-
pecífica para o câncer. A Fundação 
será o instrumento de gerenciamen-
to financeiro da nova Rede Nacional 
de Pesquisa Clínica em Câncer, cujo 

foco de atuação será na realização 
de estudos de interesse do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e considera-
dos de prioridade para o país. 

“Com a realização desses dois 
projetos, tanto o INCA quanto a 
Fundação conseguirão ampliar a 
atuação na área de pesquisa para 
todo o país. É uma nova etapa. Com 
a REDEFAC, por exemplo, será 
possível gerar fármacos no Brasil 
que sejam genuinamente brasilei-
ros. Apesar de ser um investimento 
inicial alto, a longo prazo isso tra-
rá economia de divisas ao país. Os 
pacientes do SUS atualmente têm 
acesso limitado a medicamentos de 
alto custo. Um medicamento nacio-
nal não teria custo de importação e, 
portanto, teria um custo mais bai-
xo, permitindo um maior acesso 
de pacientes que necessitam desses 
fármacos”, destaca o coordenador de 
Pesquisa Clínica do INCA. 

Do ponto de vista operacional, 
a REDEFAC, cujo investimento ini-
cial é orçado em R$ 5 milhões, vai 
gerenciar os pesquisadores do Bra-
sil que estudam, avaliam e desen-
volvem moléculas que funcionarão 
como o princípio ativo de um pos-
sível medicamento. Os estudiosos 

inscrevem a molécula em uma pla-
taforma virtual e o INCA será res-
ponsável pela administração do de-
senvolvimento da droga. Ou seja, a 
REDEFAC tem como objetivo criar 
uma cadeia de desenvolvimento do 
medicamento e estimular a intera-
ção bem como a troca de conheci-
mento entre os pesquisadores. 

Segundo Carlos Gil, atualmen-
te existem no Brasil alguns grupos 
ligados a universidades e institutos 
de pesquisa do governo que desen-
volvem moléculas na área de onco-
logia. No entanto, pela falta de re-
cursos, não conseguem avançar nos 
estudos e transformar as descobertas 
em possíveis produtos, pois falta in-
tegração com a indústria farmacêu-
tica nacional e internacional. O es-
forço também é grande. A cada mil 
moléculas geradas in vitro, apenas 
uma vira remédio. O objetivo é con-
seguir que os novos medicamentos 
bloqueiem as alterações nas células 
cancerígenas. Para isso, é necessário 
o trabalho de uma equipe multidis-
ciplinar que inclui desde o profissio-
nal responsável pela identificação 
das modificações celulares, passan-
do por aqueles capazes de desenhar 
quimicamente a molécula. 

Pesquisa, prevenção e melhor atendimento
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PROTOCOLOS DE PESQUISA CLíNICA

Ao longo de 2010, foram aprovados 80 estudos de 
pesquisa clínica pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
INCA. Deste número, 12 foram patrocinados por em-
presas e os demais são frutos de projetos da Pós-Gra-
duação ou desenvolvidos com o apoio da Coordena-
ção de Pesquisa, dentro dos preceitos das diretrizes do 
Ministério da Saúde para a implementação de estudos 
clínicos na área oncológica.

De acordo com Carlos Gil, esses dados indicam um 
incremento de estudos clínicos institucionais que tem o 
INCA como propositor. “Na prática, isto significa que 

O câncer infantil é um problema 
de saúde pública. Apenas em 2011 
são esperados 10 mil novos casos de 
brasileiros até 19 anos com a doença. 
Excluindo causas externas, as neo-
plasias representam a principal cau-
sa de morte entre crianças e adoles-
centes. No entanto, se o diagnóstico 
for feito precocemente e o tratamen-
to realizado em centros especializa-
dos, o câncer infantil torna-se uma 
doença com alta chance de cura. A 
taxa de cura hoje atinge acima de 
70%. Vale lembrar que até a década 
de 1970 a maioria das crianças por-
tadoras de neoplasias morria.

Para garantir um ambiente mais 
adequado ao tratamento deste pú-
blico que possui necessidades tão 
específicas, a Fundação do Câncer 
gerenciou o projeto de implantação 

da emergência pediátrica do INCA 
em 2008 e desde então é a responsá-
vel pela manutenção da unidade. Em 
2010, foram atendidas 2.682 crianças, 
totalizando 4.522 atendimentos des-
de a inauguração da emergência em 
março de 2009, com um consultório, 
três leitos e um posto de enfermagem. 

A inauguração da unidade per-
mitiu a redução em 50% do tempo 
de espera por atendimento e em 
10% o número total de internações 
infantis. O atendimento rápido, na 
maioria das vezes inferior a 30 mi-
nutos após a chegada ao hospital, 
é tão fundamental para o êxito no 
tratamento quanto o atendimento 
humanizado oferecido na unidade, 
conforme explica a chefe da Pedia-
tria do INCA, Sima Ferman. 

“A emergência pediátrica foi cria-
da para dar um atendimento pediá-
trico mais humanizado, separando as 
crianças dos adultos na emergência. 
O tratamento oncológico pediátrico 
é um tratamento muito sofisticado 
que requer infraestrutura hospitalar 
especializada para oferecer suporte 
necessário às complicações da do-

EmERGêNCIA PEDIáTRICA
ença e do tratamento. Hoje em dia, 
além da atenção dada ao tratamento 
da doença em si, é muito importante 
estar atento às questões psicológicas e 
sociais. A humanização do tratamen-
to se inicia com um ambiente ade-
quado à realidade da criança, com 
profissionais treinados em lidar com 
os pacientes na faixa etária pediátri-
ca e seus familiares, sendo necessário 
promover atividades lúdicas e educa-
tivas para que o período de tratamen-
to seja o menos traumático possível 
para eles”, explica Ferman.  

A humanização do tratamento 
também passa pelas equipes médi-
ca e de enfermagem especializada 
em oncohematologia pediátrica e/
ou terapia intensiva pediátrica, dedi-
cadas a acolher as necessidades dos 
pacientes e seus familiares. Os pro-
fissionais da emergência  também fi-
cam responsáveis pelo atendimento 
médico aos pacientes por telefone 
para esclarecimentos de dúvidas 24 
horas por dia. Esta medida aumenta 
a segurança de pais, responsáveis e 
pacientes em relação ao tratamento 
e evita complicações.

o INCA está amadurecendo na produção de estudos 
com qualidade internacional”, afirma. 

As novas possibilidades terapêuticas trazidas pelos 
estudos atenderam 260 pacientes no decorrer de 2010. 
O número tem aumentado em relação aos anos ante-
riores. Para o médico, isso se deve principalmente à 
iniciativa de estudos institucionais. “Como os estudos 
são direcionados a uma população carente de novas 
abordagens, a inclusão acaba sendo mais efetiva por-
que há muitos pacientes precisando destes novos tra-
tamentos”, conclui.
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Projetos apoiados

AmBIENTES LIVRES DO FUmO

Garantir ambientes fechados 
completamente livres do fumo é 
o objetivo do Projeto de Lei (PL) 
315/2008, de autoria do senador 
Tião Vianna (PT-AC), em tramita-
ção no Senado. O texto legislativo 
já foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), uma 
das mais importantes da Casa, e 
desde março de 2010 está em ava-
liação na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS). 

A proposição tem o apoio da 
Divisão de Controle do Tabagismo 
do INCA que promove a 
adoção de ambientes 100% 
livres do fumo e trabalha 
ativamente para reduzir os 
malefícios do tabagismo, 
inclusive, o passivo. Es-
tas ações também contam 
com o apoio da Fundação 
do Câncer e financiamen-
to da International Union 
Against Tuberculosis and 
Lung Disease – Bloomberg 
Global Iniciative. 

O PL pretende alterar a Lei Fe-
deral 9.294, de 1996, que proíbe fu-
mar em locais públicos fechados, 
mas ainda permite os conhecidos 
“fumódromos”, ou seja, áreas espe-
cíficas destinadas aos fumantes. Para 
pressionar os parlamentares e cons-
cientizar a sociedade são realizadas 
diversas atividades: debates públicos, 
ações de mobilização social, estudos 
sobre os malefícios da fumaça do 
tabaco e campanhas. O aperfeiço-
amento da legislação, por meio da 
alteração da lei federal, adequaria o 
Brasil ao Artigo 8º da Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco, 

A Convenção-Quadro para 
o Controle do Tabaco é o pri-
meiro tratado internacional de 
saúde pública. Foi negociado 
entre 1999 e 2003 por 192 pa-
íses via Organização Mundial 
de Saúde. A iniciativa global 
foi motivada pelo amplo reco-
nhecimento dos graves danos 
sanitários, sociais e econômicos 
decorrentes do tabagismo, que 
ocasionam aproximadamente 
cinco milhões de mortes anuais 
em todo o mundo. As projeções 
indicam que, se as atuais tendên-
cias de consumo permanecerem, 
este número duplicará em 2020 
e para cada 10 mortes atribuí-
das ao tabaco, 7 acontecerão em 
países em desenvolvimento. 
Atualmente, 80% do consumo e 
cerca de 70% da produção mun-
dial de tabaco concentram-se em 
países em desenvolvimento. A 
Convenção-Quadro entrou em 
vigor em 27 de fevereiro de 2005. 
Com isso, as regras previstas no 

que dispõe sobre a proteção contra a 
exposição à fumaça do tabaco.

Toda a movimentação em prol 
da aprovação do PL 315 tem motiva-
do estados e municípios a adotarem 
legislações próprias, mas essas leis 
têm sido questionadas judicialmen-
te. Por isso, é tão necessária a apro-
vação da lei em âmbito federal. 

“As ações estaduais e municipais 
são muito positivas e contam com 
forte apoio da população. Em diversas 
localidades observamos uma ampla 
adesão dos estabelecimentos comer-

ciais e não temos notícias 
de prejuízos econômicos ou 
demissões. No entanto, exis-
te uma forte pressão para 
revogar as legislações locais”, 
destaca o advogado e técnico 
da Secretaria Executiva da 
Comissão Nacional para Im-
plementação da Convenção-
Quadro para o Controle do 
Tabaco, Felipe Mendes. 

O Projeto Internacio-
nal de Avaliação da Política do Con-
trole do Tabaco (Projeto ITC) reali-
zou entre abril e junho de 2009, por 
telefone, uma pesquisa com 1.215 
adultos fumantes e 611 não fuman-
tes em três capitais brasileiras: Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Ale-
gre. Quando questionados sobre a 
necessidade de ambientes fechados 
livres de fumo, observou um gran-
de apoio da população à adoção da 
nova lei. Fumantes das três cidades 
(66%, 65% e 63%, respectivamente) 
e não fumantes (75%, 79% e 79%, 
respectivamente) concordaram que 
fumar não deveria ser permitido 
em nenhum ambiente fechado. 

Pesquisa, prevenção e melhor atendimento

CONVENçãO-QUADRO 
PARA O CONTROLE 
DO TABACO
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PROGRAmA DE ONCOBIOLOGIA

A principal ação de apoio da Fundação do Câncer ao Programa de Onco-
biologia em 2010 foi a construção do anfiteatro, no Centro de Ciências da Saúde 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foram aplicados R$ 316 mil 
na reforma da sala e na compra de móveis e equipamentos, como aparelho de ar 
condicionado, sistema de som e iluminação e data show. O novo espaço, inau-
gurado em junho, é utilizado para cursos, palestras e simpósios, entre outros 
eventos. O anfiteatro tem capacidade para 98 pessoas. Além deste apoio, a 
Fundação do Câncer mantém, desde 2005, bolsas de apoio à pesquisa. Para 
saber mais sobre os projetos desenvolvidos, acesse: http://www.oncobiolo-
gia.bioqmed.ufrj.br

 A Fundação do Câncer também apoiou o Núcleo de Divulgação do 
Programa de Oncobiologia no projeto do livro-jogo Encruzilhadas –  
O Jogo da Vida, voltado para conscientização de jovens sobre a prevenção do 
câncer a partir de hábitos saudáveis. Desenvolvido ao longo de 2010, o livro 
foi lançado em fevereiro deste ano e a primeira tiragem – 600 exemplares – foi 
distribuída para escolas da rede pública, instituições públicas de saúde e bi-
bliotecas. Além da produção do segundo vídeo de uma trilogia de animação 
intitulado Jogo de uma morte anunciada e postado no YouTube.

Estados:
100% livres do tabaco (7): 
Amazonas, Paraíba, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rondônia, 
Roraima, São Paulo.

Que permitem a instalação 
de fumódromos (16): 
Alagoas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe, Tocantins.

tratado incorporam-se ao orde-
namento jurídico dos países que a 
ratificaram e comprometeram-se 
a implantar as medidas previstas 
em seu texto, como o Brasil. 

A Comissão Nacional para 
Implementação da Convenção-
Quadro para o Controle do Ta-
baco (CONICQ) é responsável 
por articular a implementação 
da agenda governamental para o 
cumprimento dos artigos do tra-
tado. É presidida pelo Ministro de 
Estado da Saúde e composta por 
representantes de 16 ministérios. 
O Instituto Nacional de Câncer 
exerce o papel de Secretaria-Exe-
cutiva da comissão.

municípios:
100% livres do tabaco (21): 
Manaus, Belém, Salvador, 
Lauro de Freitas, João Pessoa, 
Teresina, Rio Branco, Campo 
Grande, Goiânia, Criciúma, São 
José, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, 
Maringá, Curitiba, 
Pato Branco, Pelotas, Bento 
Gonçalves, Tubarão, Lages

Que permitem a instalação 
de fumódromos (8): 
Porto Alegre, Nova Petrópolis, 
Camboriú, Florianópolis, 
Caçador, Joinville, Aracaju, 
Tangará da Serra.

Encruzilhadas – O Jogo da Vida, 
livro-jogo voltado para conscientização 
de jovens sobre a prevenção do câncer 

a partir de hábitos saudáveis

CONFIRA OS ESTADOS E mUNICíPIOS COm LEIS ANTIFUmO
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Projetos apoiados

A Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) atu-
almente apoia, com o suporte da Fundação do Câncer, 
oito projetos no Instituto Nacional de Câncer (INCA). 
Ao todo R$ 9,1 milhões estão sendo investidos na área 
de pesquisa. Os recursos são destinados à melhoria 
na infraestrutura com obras e reformas, aquisição de 
equipamentos e treinamento de mão de obra.  

 
Redução do tabagismo com políticas públicas

Com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad), a Fundação do Câncer viabiliza 
a pesquisa realizada pelo INCA para avaliar o impacto 
das políticas de controle do tabaco. Com duração pre-
vista para três anos, o objetivo do estudo é desenvolver 
e orientar a implementação de políticas de controle do 
tabaco em acordo com as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Prevenção do câncer de pele
O Fundo Nacional de Saúde, em parceria com a 

Fundação do Câncer, apoia a realização de um projeto 
de pesquisa, desenvolvido por pesquisadores do INCA, 
para avaliar a prevalência de lesões precursoras do cân-
cer de pele em municípios brasileiros e em formas de 
sensibilização das populações locais sobre a adoção de 
medidas de prevenção da doença. A pesquisa é realiza-
da desde dezembro de 2008 e tem duração de três anos. 
Entre os municípios selecionados estão Caicó, no Rio 
Grande do Norte, e Nova Palma, no Rio Grande do Sul.

Síndrome VHL
Foi realizado, entre os dias 21 e 24 de outubro de 

2010, o 9º Simpósio Médico Internacional sobre VHL 
e o 3º Encontro de Famílias com a Síndrome de VHL, 
no Rio de Janeiro. VHL é uma síndrome de câncer he-
reditário que se caracteriza pelo desenvolvimento de tu-
mores pelo corpo. Durante o encontro, que contou com 
o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e da 
Fundação do Câncer, os especialistas discutiram como 
melhorar a qualidade de vida dos portadores da doença. 

Conheça mais algumas iniciativas

A Swiss Bridge Foundation apoia duas pesquisas que 
podem trazer novas perspectivas para o tratamento de 
pacientes com câncer. A primeira é um estudo molecu-
lar em doenças onco-hematológicas na infância. Com 
isso, espera-se trazer novas perspectivas de tratamento 
para cerca de 10 mil crianças que são diagnosticadas 
com câncer pediátrico por ano no Brasil. O outro proje-
to de pesquisa tem como objetivo identificar marcado-
res moleculares presentes em tumores relacionados ao 
tabaco e, desta forma, facilitar o diagnóstico precoce de 
câncer. Os financiamentos de R$ 9 milhões e R$ 180 mil, 
respectivamente para cada projeto, são viabilizados pela 
Fundação do Câncer e valem até 2011. 

Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai e Esta-
dos Unidos mantém, desde 2009, a Rede Estados Uni-
dos e América Latina para desenvolvimento de pesqui-
sa em câncer. Como fruto deste termo de cooperação 
é realizada aqui no país parte da pesquisa que visa a 
identificar o perfil molecular no câncer de mama em 
mulheres latino-americanas. Os recursos da pesquisa 
no Brasil são gerenciados pela Fundação do Câncer.

FINEP

Pesquisa, prevenção e melhor atendimento

REDE DE PESQUISA

SwISS BRIDGE FOUNDATION
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De acordo com o INCA, a maioria dos casos de câncer (80%) está relacio-
nada ao meio ambiente. Ou seja, os hábitos e o estilo de vida podem determi-
nar o desenvolvimento ou não da doença. A conscientização das pessoas para 
adotarem uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos e 
não fumarem é um dos eixos de trabalho da Fundação do Câncer. A entidade 
se preocupa em mobilizar mais pessoas para a causa e fazer com que elas se 
tornem multiplicadoras da mensagem: o câncer pode e deve ser prevenido. 

Em todo o mundo existem entidades filantrópicas como a Fundação com 
a missão de apoiar ações de prevenção e controle da doença. Isso acontece 
porque apenas os aportes dos governos não são suficientes para cobrir os 
altos custos da oncologia, principalmente, na área de pesquisa. Para vencer a 
luta contra a doença é necessário o apoio de toda a sociedade, incluindo em-
presas públicas e privadas, governantes, organizações não-governamentais, 
mídias, formadores de opinião e pessoas físicas. 

A Fundação do Câncer mantém diversos canais de contato para aqueles 
que desejam obter mais informações a respeito dos projetos realizados e co-
laborar com a causa. A participação de todos garante cada vez mais transpa-
rência às ações desenvolvidas e dá suporte a pesquisas, tratamentos e cam-
panhas de prevenção. A colaboração de pessoas físicas e jurídicas é decisiva 
para salvar mais vidas. Como entidade filantrópica de utilidade pública federal, 
as doações realizadas por pessoas jurídicas para a Fundação do Câncer podem 
ser deduzidas do lucro operacional da empresa, limitadas a 2% deste valor.

Participe desta causa
Como doar
Telefone: 4002-2508   

Internet: são oferecidas as opções de 
emissão de boleto bancário, débito em 
conta ou via cartões de crédito. 

FORmAS DE PAGAmENTO  
Bancos: a Fundação do Câncer tem 
contas para recebimento de doações 
nos principais bancos do país.  

Banco Bradesco 
Agência: 1791 
Conta corrente: 24.134-2

Banco do Brasil 
Agência: 2234-9 
Conta corrente: 204.783-7

Banco Itaú (antigo Unibanco) 
Agência: 0541
Conta corrente: 25.450-4

Banco Santander (antigo Real)  
Agência 4466 
Conta corrente:130000435

Débito em conta telefônica Oi Fixo

Como participar
A Fundação do Câncer mantém diversos 
canais de comunicação com os seus 
públicos, principalmente, na Internet, 
uma importante plataforma aliada na 
disseminação de solidariedade. Faça parte 
desta rede e participe das nossas ações. 

Outras informações em: 
www.cancer.org.br
Doações: www.cancer.org.br/doacoes.php

www.orkut.com.br/Community?cmm=93232514

www.twitter.com/fdocancer

www.facebook.com/fundacaodocancer

Cadastre-se para receber o nosso informativo mensal em http://www.cancer.org.br/publicacoes-cadastro.php
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Entrevista

Um novo caminho 

C om atuação complementar ao INCA, porém de forma inde-
pendente, a Fundação do Câncer se aproxima cada vez mais da 
sociedade para estimular o engajamento das pessoas na pre-
venção e no controle do câncer. O superintendente da Fun-

dação do Câncer, Jorge Alexandre Cruz, diz que esse é o caminho a ser 
trilhado pela instituição. Confira a entrevista a seguir. 

Qual o papel da Fundação do Câncer?
A Fundação do Câncer foi criada dentro do INCA e com a missão 

de apoiar o Instituto por meio de uma estrutura enxuta e mais ágil. Com 
o passar do tempo e o trabalho que desenvolvemos, conquistamos au-
tonomia, cada vez mais competência, e uma gestão independente. Nos 
últimos anos, a Fundação vem buscando consolidar um novo caminho. 

Que caminho é esse?
 Além de dar sequência à parceira com o INCA, a Fundação quer atuar 

muito na mobilização e na ampliação dos recursos para pesquisa e de-
senvolvimento do Programa Nacional de Controle do Câncer. Para isso, 
precisamos dar mais visibilidade aos projetos e iniciativas que desenvol-
vemos. Estaremos sempre ao lado do INCA, apoiando o Instituto em seus 
projetos, mas precisamos ter fontes geradoras de recursos próprios, com 
ação independente, para que a Fundação conquiste sustentabilidade.

 
O objetivo é então desenvolver um trabalho complementar? 

Exatamente. Hoje, em nossa gestão, estamos preocupados efetivamente 
em nos firmarmos como um parceiro do INCA, que desenvolve um trabalho 
complementar. Um bom exemplo é a Rede Brasileira de Bancos Públicos de 
Sangue de Cordão Umbilical e Placentário – Rede BrasilCord, na qual o INCA 
atua como a instância técnica e a Fundação é responsável desde a captação de 
recursos junto ao BNDES, o desenvolvimento do projeto de arquitetura, até o 
início da operação, em uma gestão complementar à ação do INCA. 

Poderia detalhar mais a atuação da Fundação na Rede BrasilCord?
A Fundação entrega o Banco de Sangue de Cordão Umbilical funcionando 

para a Rede BrasilCord. Ou seja, na prática isso significa que a Fundação é a res-
ponsável por desenvolver os projetos executivos, contratar, construir, comprar 
os equipamentos. Enfim, cuidar de toda a parte logística e controlar os crono-
gramas para que a obra seja executada no prazo estabelecido. Todos os bancos 
foram entregues no prazo. As obras não tiveram atrasos. 

Estaremos sempre ao 
lado do INCA, apoiando 
o Instituto em seus 
projetos, mas precisamos 
ter fontes geradoras de 
recursos próprios, com 
ação independente, para 
que a Fundação conquiste 
sustentabilidade.”
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Outro exemplo de atuação 
complementar é na busca nacional 
e internacional de medula óssea, 
ou seja, a nossa integração e par-
ticipação nessa rede internacional 
de solidariedade. A Fundação é 
fundamental porque atua ativa-
mente nesse processo e viabiliza 
a geração de recursos. Somos res-
ponsáveis pela gestão de todos os 
processos logísticos e financeiros 
nacionais e internacionais. 

é uma atuação em parceria.
A Fundação ocupa um espaço 

que o INCA não poderia ocupar, 
uma vez que não é essa a sua função 
e experiência. O INCA é responsá-
vel pela política, pela definição dos 
parâmetros técnico-científicos e de 
assistência. Já a Fundação do Cân-
cer se consolidou na realização e no 
gerenciamento logístico de projetos 
da área de oncologia. Ao mesmo 
tempo, a Fundação também busca 
mobilizar a sociedade para a causa. 

Como se dá esta mobilização? 
Por meio da divulgação de in-

formações, promoção de eventos 
– show, corrida e caminhada, cam-
panhas – que buscam conscienti-
zar a população para a prevenção 
e o combate do câncer. Queremos, 
cada vez mais, estimular espaços de 
mobilização. Nosso objetivo é que 
a sociedade identifique a Fundação 
do Câncer como referência na re-
alização de importantes iniciativas 
relacionadas à prevenção e ao con-
trole do câncer. A campanha em 
comemoração aos nossos 20 anos, 
com o slogan “20 anos de boas no-

tícias”, associa a existência da Fun-
dação à evolução que a atenção ao 
câncer ganhou nesse tempo. 

Para envolver e se aproximar da so-
ciedade, como a Fundação trabalha 
com o INCA? 

O INCA será sempre o pro-
dutor do conteúdo científico de 
prevenção. Compete à Fundação 
levar à sociedade essas informa-
ções, disseminar esses conteúdos 
para que cada vez mais pessoas se 
mobilizem para a prevenção e con-
trole do câncer, detecção precoce, 
alimentação saudável, entre outros 
temas importantes. 

Para 2011, que desafios persistem?
A ampliação dos projetos desen-

volvidos é uma linha em que persis-
timos diariamente. Precisamos am-
pliar a captação de recursos e temos 
trabalhado fortemente neste sentido. 
Temos a convicção de que quan-
to mais a Fundação for fortalecida, 
mais ações do INCA conseguiremos 
apoiar e, consequentemente, for-
talecer a prevenção e o controle do 
câncer. A Fundação também quer 
trabalhar na área de cuidados palia-
tivos, por exemplo, com a criação de 
uma unidade especial para pacientes 
em estado avançado da doença e fora 
das possibilidades terapêuticas, co-
nhecida como hospice. Esse projeto 
deve se concretizar em 2011. 

Pessoalmente, o que o motiva a se-
guir em frente?

 Sinto-me extremamente mo-
tivado, pois é uma atividade em que 
o lucro é social e temos condição de 

atuar para fazer com que ações im-
portantes para a sociedade aconte-
çam, o que é fundamental. Trabalho 
arduamente e estou muito satisfeito. 
A Fundação do Câncer é o lugar em 
que eu senti mais satisfação em tra-
balhar, exatamente por conta dos re-
sultados que vimos obtendo. Nossos 
planos são de fazer uma Fundação 
cada vez mais forte, mais sustentável 
e mais importante. Quanto maior for 
a Fundação, maior o INCA será.  

 
Como vê a evolução da mobilização 
pela causa?

O câncer é a segunda maior 
causa de morte no Brasil e a primei-
ra causa de morte no mundo, atin-
gindo todas as classes sociais. An-
tigamente as pessoas morriam de 
câncer e a causa não era conhecida. 
Hoje, com a evolução do tratamen-
to, temos um percentual grande de 
casos que são curados. E, à medida 
em que a população envelhece, es-
pera-se que aumente o número de 
casos, pois o câncer é uma doença 
que está intimamente ligada à lon-
gevidade. Isso implica que hoje to-
dos nós temos contato com o cân-
cer de alguma forma. Dessa forma, 
as pessoas estão começando a ver 
que essa batalha está sendo travada, 
que há resultados, e que o caminho 
é se prevenir, detectar precocemen-
te e contribuir para a causa. Caso 
contrário, não há recursos para que 
novos projetos sejam desenvolvi-
dos. A sensação que eu tenho é que 
a sociedade está disposta, sim, a co-
laborar. Apenas precisamos chegar 
cada vez mais perto das pessoas. E é 
esse o caminho que seguiremos. 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

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

1. Examinamos as demonstrações financeiras da Funda-
ção Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer 
– Fundação do Câncer, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, das mutações do pa-
trimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das princi-
pais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as 
demonstrações financeiras

2. A administração da Entidade é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

3. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas nor-
mas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e exe-
cutada com o objetivo de obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante.

4. Uma auditoria envolve a execução de procedimen-
tos selecionados para obtenção de evidência a res-
peito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos sele-
cionados dependem do julgamento do auditor, in-
cluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação 
de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações financeiras da entidade para 

planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da entidade. Uma auditoria in-
clui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis feitas pela administração, bem como 
a avaliação da apresentação das demonstrações fi-
nanceiras tomadas em conjunto.

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

Opinião

6. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
referidas no parágrafo 1 apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Fundação Ary Frauzino 
para Pesquisa e Controle do Câncer – Fundação do 
Câncer em 31 de dezembro de 2010, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros Assuntos – Auditoria dos valores 
correspondentes ao exercício anterior

7. Os valores correspondentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2009, apresentados para fins de 
comparação, foram anteriormente por nós audita-
dos de acordo com as normas de auditoria vigentes 
por ocasião da emissão do relatório em 31 de março 
de 2010, que não conteve nenhuma modificação.

Demonstrações Financeiras
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Rio de Janeiro, 29 de março de 2011.

BOuCINHAS, CAMPOS & CONtI
Auditores Independentes S/S
CRC-SP-5.528/O-S-RJ

Antonio Carlos de Oliveira Pires
Contador-CRC-RJ-065.305/O-RJ
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QUADRO 1
BALANÇOS PATRImONIAIS Em 31 DE DEzEmBRO (Em milhares de reais) 
 
ATIVO 2010 2009
CIRCULANTE

Caixa e bancos 42 103

recursos vinculados a programas 14.736 15.201

aplicações do fundo patrimonial 96.885 94.478

Contas a receber 9.060 6.831

adiantamentos 1.822 1.192

despesas antecipadas 140 143

Convênios governamentais 5.232 6.105

outros créditos a receber 243 188

Total do circulante 128.160 124.241
NÃO CIRCULANTE

realizável a longo prazo 

depósitos Judiciais 103 

outros créditos 27 27

130 27

imobilizado 27.879 20.958

intangível 1.901 2.530

Total do não circulante 29.910 23.515

TOTAL DO ATIVO 158.070 147.756

PASSIVO 2010 2009

CIRCULANTE

Fornecedores 4,379 2.655

impostos e obrigações a recolher 1.735 1.976

provisões sociais 6.393 6.447

Convênios governamentais 5.232 6.105

projetos a executar 24.588 15.311

outras contas a pagar 68 202

outros créditos 74 2

Total do circulante 42.469 32.698

NÃO CIRCULANTE

projetos a executar 376 2.064

provisão para contingências  100

outros 5 25

Total do não circulante 381 2.189

PATRIMÔNIO SOCIAL

patrimônio social 47.373 41.288

Fundo patrimonial estatutário 65.867 65.867

superávit acumulado 1.980 5.714

Total do patrimônio social 115.220 112.869

TOTAL DO PASSIVO E PATRImôNIO SOCIAL 158.070 147.756
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QUADRO 2
DEmONSTRAÇÃO DO SUPERáVIT DOS ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO
(Em milhares de reais)

2010 2009

RECEITAS OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO

receitas ambulatoriais - sus 746

prestação de serviços 86.413 82.632

provisão para cortes no contas a receber (1.984) 0

Convênios particulares 0

Contratos de pesquisas 3.141 2.862

Cursos e seminários 346 426

doações 2.219 4.111

patrocínios 280 323

outras receitas 178 672

90.593 91.772

DESPESAS OPERACIONAIS DE MANUTENÇÃO

educação (1.530) (1.513)

assistência (57.556) (61.634)

pesquisa (5.651) (4.515)

prevenção e vigilância (2.523) (4.350)

desenvolvimento institucional e humano (19.576) (17.782)

administração (10.938) (7.694)

(97.774) (97.488)

OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS (228) (8)

DéFICIT OPERACIONAL (7.409) (5.724)

Resultado financeiro líquido 9.389 11.438

SUPERáVIT DO ExERCíCIO 1.980 5.714
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QUADRO 3
DEmONSTRAÇÃO DAS mUTAÇõES DO PATRImôNIO SOCIAL DOS ExERCíCIOS FINDOS Em 
31 DE DEzEmBRO DE 2010 E 2009 (Em milhares de reais)

Patrimônio 
social 

Fundo 
Patrimonial 
Estatutário

Superávit 
(déficit) 

acumulado Total

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 57.167 65.867 (17.433) 105.601

absorção do déficit de 2008 (17.433)  - 17.433  -

doações patrimoniais  1.554  -  - 1.554

superávit do exercício 5.714  5.714

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 41.288 65.867  5.714 112.869

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  41.288  65.867  5.714 112.869

absorção do superávit de 2009 5.714 -  (5.714) -

doações patrimoniais 371  -  - 371

superávit do exercício  - - 1.980 1.980

Em 31 DE DEzEmBRO DE 2010 47.373 65.867 1.980 115.220
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QUADRO 4
DEmONSTRAÇÃO DOS FLUxOS DE CAIxA DOS ExERCíCIOS FINDOS Em 31 DE DEzEmBRO 
(Em milhares de reais)

2010 2009

FLUxO DE CAIxA PROVENIENTE DAS OPERAÇõES:

superávit do exercício 1.980 5.714

Ajustes p/ reconciliar o resultado do período c/recursos provenientes 
de atividades operacionais:

depreciação e amortização 2.404 2.208

Baixa do ativo imobilizado 304 8

Redução (aumento) nos ativos:

Contas a receber (2.229) (905)

adiantamentos  (630) (3)

despesas antecipadas 3  (17)

redução do ativo imobilizado de projetos 1.462 486

outros créditos a receber (158) (1.343)

Aumento (redução) nos passivos:

Fornecedores 1.724 (1.569)

impostos e obrigações a recolher (241) 332

provisões sociais (54) 765

projetos a executar  7.589 10.668

provisão para contingências (100)  (198)

outros passivos (82) 1.237

RECURSOS LíQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 11.972 17.383

FLUxO DE CAIxA PROVENIENTE DE INVESTImENTO

aquisição de bens ao imobilizado (10.091) (12.746)

aquisição de bens ao intangível  -  (3)

reCursos lÍQuidos utiliZados nas atiVidades de inVestiMento (10.091) (12.749)

AUmENTO NO CAIxA E EQUIVALENTE DE CAIxA 1.881 4.634

CaiXa e eQuiValente de CaiXa no inÍCio do eXerCÍCio 109.782 105.148

CaiXa e eQuiValente de CaiXa no FiM do eXerCÍCio 111.663 109.782

AUmENTO NO CAIxA E EQUIVALENTE DE CAIxA 1.881 4.634

nota: as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e se encontram à 

disposição dos interessados no site www.cancer.org.br ou na sede da Fundação.



F
U

N
D

A
Ç

Ã
O

 D
O

 C
Â

N
C

E
R

43

RE
LA

TÓ
RI

O
 A

N
U

A
L 

20
10

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
 Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.
 Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de 
Combate ao Câncer (ABIFCC)

 Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança
 Associação Pró-Vita de Transplante de Medula Óssea
 Associação Vencer
 Astrazeneca do Brasil Ltda.
 Aventis Farma Ltda.
 Banco do Brasil S.A. 
 Banco Modal S.A. 
 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES)
 Bristol-Myers Squibb Brasil S.A.
 Casa Ronald McDonald
 CEG RIO
 Cell Therapeutic Inc.
 Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI)
 Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
 Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG
 Companhia Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq)

 d’Arome
 Dufry do Brasil
 Eletrobras
 Eli Lilly do Brasil Ltda.
 Escola Americana do Rio de Janeiro
 Fairway Poliéster Ltda.
 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
 Fundo Nacional de Saúde (MS)
 Glaxo Smithkline Brasil Ltda.
 Grupo ArcelorMittal do Brasil
 H-Strattner & CIA LTDA
 Hospital Israelita Albert Einstein
 Icatu Holding
 Icon Clinical Research
 Imact - Rio Implantes Especializados, Comércio e Importação Ltda.
 Indústria Química Farmacêutica Schering-Plough S.A.
 Instituto AVON

Nossos 
parceiros

 Instituto Ronald McDonald
 Internacional Atomic Energy Agency (IAEA)
 Internacional Centre for Genetic Engineering and 
Biotechnology (ICGEB)

 Intrials Consultoria Científica Ltda.
 Itavema Rio Veículos Peças (RJ e SP)
 Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda.
 Johns Hopkins University
 Laboratórios Pfizer
 Loducca
 Merck Sharp & Dohme
 Ministério da Saúde
 National Jewish Medical and Research Center 
 Novartis Biociências S.A.
 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO)

 Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)
 Petrobras
 Pharmaceutic Al Reserch Associates
 PPD Development
 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos Ltda.
 Prosper 2008 Comércio de Material Hospitalar
 Quintiles Brasil Ltda.
 REMAC Biomédica Comercial Ltda.
 Research for Internacional Tabacco Control (RITC)
 Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
 Salad Creations Brasil
 Sanofi-Synthelabo Ltda.
 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro Gestor SUS
 Smithkline Beecham Brasil Ltda.
 Swiss Bridge Foundation
 Tecnosolo Engenharia S.A.
 Telik INC
 The International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease (Bloomberg Global Initiative)

 Therakos INC
 Universidade de Miami
 Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
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colaboraram com a Fundação do Câncer.
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