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1. Contexto operacional 
 
A Fundação Ary Frauzino para Pesquisa e Controle do Câncer – Fundação do 
Câncer, entidade filantrópica, de assistência social, privada, sem fins 
lucrativos, de acordo com suas finalidades estatutárias, conforme 
determinado na constituição da mesma, lavrada no Cartório do 10º Ofício de 
Notas, Livro 4.672, Ato 87 - fls. 191/198 em 12 de março de 1991, em seu 
artigo 5º, tem por finalidade colaborar, pelos meios adequados com:  
 
I. O Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva - INCA, 

sobretudo na execução do Programa Nacional de Combate ao Câncer, e 
demais órgãos do Ministério da Saúde; 

II. Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde; 
III. Demais iniciativas e organizações que contribuam e trabalhe no mesmo 

sentido de seus objetivos. 
 
Parágrafo 1º: as atividades a serem desenvolvidas compreendem: 

 
a. Programas de ensino e educação continuada de profissionais de saúde, 

assim como educação da população, com vistas ao controle dos fatores de 
risco para o câncer; 

b. Atividades assistenciais de prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e cuidados paliativos de pacientes com câncer; 

c. Pesquisa básica e aplicada, criando ou mantendo organizações voltadas à 
pesquisa ou oferecendo apoio técnico e material a pesquisadores e 
instituições científicas; 

d. Apoio e patrocínio ao desenvolvimento tecnológico, em saúde, 
bioengenharia, técnicas administrativas e operacionais; 

e. Promoção e apoio à realização de congressos, cursos, simpósios e outros 
eventos científicos, culturais e esportivos; 

f. Divulgação de conhecimentos tecnológicos e a edição de publicações 
técnicas, científicas e esportivas; 

g. Apoiar as atividades educacionais, científicas, culturais e esportivas 
inovadoras na Área da Saúde e atividades de preservação do patrimônio 
cultural nas suas dimensões material e imaterial, do Instituto Nacional de 
Câncer, bem como das demais entidades que desenvolvam atividades 
voltadas ao combate ao câncer. 

 
Para apoiar atividades de combate ao câncer, a Fundação do Câncer capta 
recursos por meio de convênios e contratos, com instituições nacionais e 
internacionais, públicas ou privadas. Obtém ainda, recursos de doações, de 
rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras, de eventos 
científicos que promove, de patrocínios, e de outras atividades. 
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A sua principal receita é proveniente do contrato de prestação de serviços 
com o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA) e 
tem como objeto o apoio à pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico.  
 
A Fundação do Câncer, nos termos do estabelecido no artigo 150, inciso VI, 
alínea “c” da Constituição Federal de 1988, e em atendimento ao disposto nos 
artigos 9º e 14º do Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172/66, é imune de 
tributação sobre seu patrimônio, renda ou prestação de serviços. Tal 
imunidade encontra-se condicionada à observância dos seguintes requisitos: 
não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a 
qualquer título, aplicar integralmente, no país, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais; e manter escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão. 
 
Ainda, de acordo com o parágrafo 7º, artigo 195 da Constituição Federal de 
1988, a Fundação é isenta de contribuição para a seguridade social, estando 
em dia com as exigências estabelecidas em lei para a manutenção desse 
benefício. 
 
A Fundação possui os seguintes registros e inscrições legais: 
 
� CNPJ/MF nº 40.226.946/0001-95; 
� Inscrição Municipal nº 00.751.596; 
� Inscrição Estadual facultativa nº 10.009.308; 
� Registro no Conselho Nacional de Assistência Social - Inscrição nº 

28010.000890/92-88; 
� Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (antigo 

Certificado de Fins Filantrópicos), conforme Processo nº 
28990.013767/94-39, tendo sido renovado por meio do Processo nº 
71010.001761/2006-10, o qual foi deferido para o período de 14/09/2006 
a 13/09/2009, com base no artigo 37 da Medida Provisória nº 446, de 07 
de novembro de 2008, conforme Certidão emitida pelo referido órgão em 
03 de julho de 2009. Em 01 de junho de 2009, protocolizado pedido 
tempestivo de renovação do CEBAS junto ao CNAS sob o nº 
71.000.058.491/2009-72. Conforme determinação constante da Lei nº 
12.101, de 27 de novembro de 2009, o CNAS encaminhou ao Ministério da 
Saúde, em 09/02/2010, este último pedido de renovação de certificado 
para ser analisado pelo mesmo, uma vez que a competência para 
concessão do certificado passou a ser do Ministério da Saúde, o qual foi 
protocolado junto ao referido órgão sob o nº 25.023.371/2010-71. Feito 
novo requerimento para Renovação do CEBAS/SAÚDE, junto ao 
DCEBAS/SAS/MS, para o triênio de 2012 a 2015, em março de 2012. 
Processo protocolado sob o nº 25000.036960/2012-81; 
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� Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
(CREMERJ), por meio do Certificado de Inscrição de Empresas nº 52 
103239-9, datado de 20 de julho de 2000, solicitada renovação em 
21/03/2014, a qual se encontra em análise; 

� Credenciamento junto à Secretária Executiva do Ministério da Saúde, para 
apresentação de projetos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (PRONON) – Portaria nº 634, de 20 de agosto de 2013 – 
DOU nº 161, seção I, de 21 de agosto de 2013. 

 
A Fundação possui o reconhecimento como Entidade de Utilidade Pública: 
 
� Estadual: pelo Decreto nº 17.593, de 29 de junho de 1992, revalidado 

para os exercícios de 2006 e 2007, conforme decisão proferida no 
Processo E-06/10.636/92, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro do dia 01 de junho de 2006, parte I, página 38. Renovação 
deferida para os exercícios de 2012 e 2013, em conformidade com 
Apostila datada de 08 de março de 2013 pela Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos; 

� Municipal: pela Lei nº 2.266, de 23 de dezembro de 1994; 
� Federal: pelo Decreto s/nº, de 20 de abril de 1995. Encaminhado em 

29/04/2013, documentação exigida para manutenção anual do referido 
título, a qual foi protocolada junto ao referido órgão. Emitida certidão 
mantendo essa certificação até 30 de setembro de 2014.  

 
A Fundação não efetuou pagamentos de remuneração nem adiantamentos a 
Diretores ou Conselheiros, nem dotação de verbas de representação. 
 
A Fundação não é associada a outras entidades. 
 
Não existem empresas instituidoras da Fundação, deixando de haver, em 
consequência, aplicações de recursos em ações ou títulos correspondentes, 
bem como a efetivação de negócios que envolvessem empresários e a 
Administração da entidade. 
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A Fundação do Câncer e o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil, assinaram em 15 de junho de 2011, um 
Convênio que tem como objeto: regular a relação do gestor municipal de 
saúde e a Fundação do Câncer estabelecendo metas gerais e específicas nas 
ações de promoção e proteção à saúde, na Área do Câncer, voltadas à 
população em geral, através de atividades assistenciais, de prevenção, de 
diagnóstico, de tratamento e de cuidados paliativos; da educação continuada 
de profissionais de saúde; da pesquisa básica e aplicada; do apoio e patrocínio 
ao desenvolvimento tecnológico; da promoção e realização de eventos 
técnico-científicos. Este convênio prevê que a Secretaria irá acompanhar, 
fiscalizar e supervisionar as ações desenvolvidas pela Fundação, e também irá 
atestar, na qualidade de gestor local do SUS, sobre os resultados obtidos 
neste Instrumento relativo às ações de promoção e atenção a saúde, em 
cumprimento ao estabelecido na alínea b, inciso III, § 3º do artigo 7º da 
Portaria MS nº 3.355 de 04 de novembro de 2010. 
 
A Fundação do Câncer celebrou em 11/01/2013 com a Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro Contrato nº 002/2013 que tem por objeto a 
Contratação de serviços de consultoria para desenvolvimento de um Plano de 
Atenção Oncológica contemplando as ações, programas e projetos necessários 
à implantação da Política Nacional de Atenção Oncológica no Estado do Rio de 
Janeiro em todos os aspectos de Promoção, Prevenção, Diagnóstico, 
Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, de forma articulada com o 
Ministério da Saúde e com as Secretarias de Saúde dos municípios do estado, 
buscando o uso racional dos recursos disponíveis e tendo como princípios 
norteadores a universalidade, equidade, integralidade e garantia de acesso à 
população. 
 
Em 30/08/2013, a Fundação do Câncer celebrou Contrato nº 130/2013 com o 
Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal de Macaé/RJ que tem por 
objeto a Contratação de Serviços de Consultoria contemplando o diagnóstico 
de Atenção Oncológica Municipal, Planejamento de uma unidade de 
assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACOM, Projeto de 
Regulação Oncológica e Projeto de Ensino e Pesquisa. 
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2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis 
 

a. Apresentação das demonstrações contábeis 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas pela Administração da 
Entidade, sendo de sua responsabilidade e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 
as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
estando em conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). 
 

Como se trata de uma associação sem fins lucrativos, as demonstrações 
contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 2002 – Instituto sem 
finalidade de lucros, aprovada pela Resolução nº 1.409, de 21 de 
setembro de 2012, pelo Comunicado Técnico CTG 2000, aprovado pela 
Resolução nº 1.159, de 13 de fevereiro de 2009, do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, para os aspectos não abordados pela ITG 2002 – 
Instituto sem finalidade de lucros. 

 
 
3. Resumo das principais práticas contábeis 
 

a. Apuração das receitas e despesas 
 

As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. 
 
As receitas decorrentes de doação, contribuição, convênio, parceria, 
auxílio e subvenção, para aplicação específica, mediante constituição ou 
não de fundos, e as respectivas despesas são registradas em contas 
próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais contas da 
entidade. 
 

O superávit/déficit referente às atividades da Fundação é incorporado ou 
absorvido pelo patrimônio social somente ao término de cada exercício 
social. 
 

b. Estimativas contábeis 
 

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos 
e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
o valor residual do ativo imobilizado e a provisão para contingências. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. A Fundação revisa as estimativas e 
premissas pelo menos anualmente. 



FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER – 
FUNDAÇÃO DO CÂNCER 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 
(Em milhares de Reais) 
 

15 

c. As aplicações financeiras 
 
São registradas pelo valor original acrescido por cálculos “pro rata” dos 
rendimentos auferidos e ajustada a valor de mercado até a data do 
balanço. 
 

d. Ativos circulantes e não circulantes 
 
Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do 
balanço. 
 

e. Imobilizado 
 
Está registrado ao custo de aquisição e deduzido das depreciações 
acumuladas. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
mediante a aplicação de taxas que levam em consideração a vida útil e 
econômica dos bens. 
 

f. Intangível 
 
Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da amortização 
acumulada. A amortização é calculada pelo método linear, considerando-
se o prazo de vida útil. 

 
h. Passivos circulantes e não circulantes 

 
São demonstrados pelos valores conhecidos, calculáveis ou estimáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas até a data do balanço. 
 

i. Obrigações tributárias 
 
A fundação é uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, goza da 
isenção do Imposto de Renda e Contribuição Social de acordo com o 
artigo 15 da Lei nº 9.532/97. Goza também de isenção de outros tributos 
federais, como a COFINS e o PIS. A tributação sobre rendimentos de 
aplicação financeira obedece à legislação em vigor e é retida na fonte. 
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4. Recursos vinculados a programas 
 
Os recursos vinculados a programas correspondem aos respectivos saldos 
disponíveis para suprirem os gastos a serem realizados durante o exercício 
corrente, e estão depositados em conta corrente e aplicados no Banco do 
Brasil S.A. em Fundo FIF BB Comercial 1, respeitando os fundamentos de 
rentabilidade, segurança e liquidez, com o objetivo de assegurar o valor 
aquisitivo da moeda e de gerar receitas. O saldo desse fundo é distribuído 
entre os programas empreendidos pela Fundação do Câncer, conforme segue: 
 

2013 2012

Assistência 4.848 1.534

Pesquisa 6.792 3.916

Prevenção 90 102

INCA Voluntário 6.721 6.041

18.451 11.593

 
 

5. Fundo patrimonial 
 
Sempre com o intuito de preservar o patrimônio da Fundação, bem como a 
realização de seus projetos sociais e, de conformidade com o artigo 44, do 
Estatuto Social, o Conselho de Curadores, no exercício de 1996, determinou 
que recursos financeiros em montante equivalente a 50% do patrimônio social 
da Fundação fossem destinados para lastrear um fundo patrimonial, cujas 
receitas financeiras seriam agregadas ao mesmo, visando garantir a longo 
prazo a continuidade da atuação da Instituição em seu objetivo primordial, 
que é, em conjunto com o INCA e outros parceiros, o de salvar vidas humanas. 
 
A disponibilização dos recursos do fundo patrimonial, ainda por disposição 
estatutária, está condicionada à aprovação pelo Conselho de Curadores da 
Fundação. 
 
O mandato de gestão de carteiras, concedido aos gestores externos de 
recursos da Fundação, funciona como instrumento de alocação, pois preceitua 
como política de investimento os instrumentos financeiros, os limites de risco 
de mercado, os critérios de diversificação, entre outros pontos a serem 
obedecidos pelos gestores de recursos. 
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Tais recursos encontram-se aplicados com os seguintes gestores de recursos 
financeiros: Credit Suisse e UBS/Pactual, conforme demonstramos a seguir: 
 

Gestores 2013 2012
Credit Suisse 51.766 35.138

BNP Paribas 22.248
Pactual 68.883 57.817

120.649 115.203

 
A seguir demonstramos a composição por tipo de investimento: 
 

Tipo de investimento 2013 2012
Renda fixa         114.562          111.613 

Renda variável            6.093             3.534 

Caixa/Contas a (pagar) receber                 (6)                  56 

       120.649        115.203 

 
De acordo com a previsão orçamentária, para os próximos 12 meses, será 
resgatado do fundo patrimonial o montante de R$ 17.499 para cobrir gastos 
operacionais e parte da construção de uma unidade assistencial de cuidados 
paliativos (Hospice). 
 
 

6. Contas a receber 
 

2013 2012

Instituto Nacional de Câncer - INCA (i) 17.128 20.748

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (i) 994 -

Prefeitura de Macaé (i) 37 -

Alert (i) - 295
Contratos de pesquisa a executar (ii) 14.587 13.229
Contratos de pesquisa executado (ii) 27 -

32.773 34.272

 
(i)  Parte do saldo refere-se a créditos decorrentes da prestação de serviços de apoio à 

pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, através de 
contratos firmados com o INCA – Instituto Nacional de Câncer, bem como, de contratos 
firmados com a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil e Prefeitura de Macaé, 
referente à Plano de Atenção Oncológica; 

(ii) Refere-se a contratos na área de pesquisa, firmados com diversos laboratórios. 
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As receitas faturadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 
estão demonstradas a seguir:  
 

Mês Contrato I Contrato II Contrato III Contrato IV Contrato V Total

janeiro 4.784 303 123 - 5.210

fevereiro 5.153 191 123 - 5.467

março 5.016 665 123 - 5.804

abril 5.123 1.477 123 - 397 7.120

maio 4.982 1.255 123 - 6.360

junho 6.340 826 123 - 7.289

julho 5.044 961 123 - 6.128

agosto 5.403 1.059 123 97 596 7.278

setembro 7.762 693 123 97 8.675

outubro 6.067 1.207 123 97 7.494

novembro 4.879 1.162 123 97 994 7.255

dezembro 6.360 1.727 141 96 38 8.362

Total 66.913 11.526 1.494        484            2.025 82.442

Em 31 de dezembro de 2013

 

Mês Contrato I Contrato II Contrato III Contrato IV Contrato V Total

janeiro 5.249 114 - 131 - 5.494

fevereiro 5.742 299 - 132 - 6.173

março 5.810 - - 131 - 5.941

abril 6.211 3.391 - 132 - 9.734

maio 5.863 1.544 - 131 - 7.538

junho 7.474 1.232 - 132 - 8.838

julho 5.655 1.093 - 131 - 6.879

agosto 5.667 - 85 - 5.752

setembro 5.594 472 - 125 - 6.191

outubro 5.606 2.144 - 112 - 7.862

novembro 5.605 2.683 - 123 - 8.411

dezembro 6.641 3.419 - 123 - 10.183

Total 71.117 16.391 -                1.488 -               88.996

Em 31 de dezembro 2012

 

 
� Contrato I: apoio à pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico; 
� Contrato II: coordenação do programa de busca nacional e internacional, 

coleta e transporte de células-tronco; 
� Contrato III: gerenciamento do envio de medula óssea e cordão umbilical 

e placentário para o exterior; 
� Contrato IV: gerenciamento da implantação do programa Rede Brasilcord; 
� Contrato V: consultoria em Plano de Atenção Oncológica. 
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7. Convênios governamentais 
 
São provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem 
como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-
determinadas, ligados à pesquisa e estudos do câncer. Periodicamente, a 
Fundação presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos 
competentes, ficando também toda documentação à disposição para qualquer 
fiscalização. 
 
No decorrer da utilização dos valores disponibilizados por estes órgãos, os 
saldos positivos são aplicados e a receita revertida a favor do respectivo 
projeto. Toda a movimentação desses recursos é contabilizada em contas 
próprias inclusive as patrimoniais, segregadas das demais. 
 
Demonstramos a seguir a movimentação dos saldos: 
 

Exercício 2013 Saldo inicial Recebimentos Desembolsos Saldo final

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (1) 26 - (26)                    

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (2) 217 3                         (220)                  

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (4) 84 - (84)                    

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (5) 485 - (485)                  

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (6) 1 - - 1

Fundo Nacional de Saúde - MS (7) 1 - - 1

NMDP - MS (8) 3.201 4.996 (2.549)               5.648

Organização Pan-Americana de Saúde (9) - - - -

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (10) 15 1 - 16

Secretaria Nacional de Ação Anti Droga - SENAD (11) 166 4 (170)                  

Rede NAC.DESENV. FÁRMACOS ANTICÂNCER (14) 754 42 (38)                    758

Organização Pan-Americana de Saúde (17) 169 177 (233)                  113

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (18) - 121 (35)                    86

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (19) - 1.660 (1.021)               639

5.119              7.004                  (4.861)              7.262         

 
Exercício 2012 Saldo inicial Recebimentos Desembolsos Saldo final

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (1) 262 17 (253)                   26

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (2) 201 16 - 217

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (3) 397 19 (416)                   -

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (4) 684 35 (635)                   84

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (5) 637 45 (197)                   485

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (6) 95 5 (99)                     1

Fundo Nacional de Saúde - MS (7) 110 3 (112)                   1

NMDP - MS (8) 49 4.139 (987)                   3.201

Organização Pan-Americana de Saúde (9) 1 - (1)                      -

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP (10) 372 14 (371)                   15

Secretaria Nacional de Ação Anti Droga - SENAD (11) 159 12 (5)                      166

INCA/ASCO (12) 109 3 (112)                   -

Organização Pan-Americana de Saúde (13) 34 1 (35)                     -

Rede NAC.DESENV. FÁRMACOS ANTICÂNCER (14) - 784 (30)                     754

Organização Pan-Americana de Saúde (15) - 30 (30)                     -

Organização Pan-Americana de Saúde (16) - 30 (30)                     -

Organização Pan-Americana de Saúde (17) - 169 - 169

3.110              5.322                  (3.313)               5.119         
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1. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: infraestrutura em Oncologia 
- projeto que procura consolidar a estrutura de pesquisa do INCA de 
acordo com as seguintes áreas: concluir o estabelecimento do Banco de 
Tumores, criação de um laboratório de Biologia Molecular, iniciar o 
programa de Transcriptoma e iniciar o programa de Terapia Gênica no 
Centro de Transplantes de Medula Óssea – CEMO; 

2. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: implantação de Unidades de 
Pesquisa Clínica - projeto este que também visa a consolidar, 
complementar e otimizar os pontos ainda deficientes ou inexistentes na 
estrutura do atual Serviço de Pesquisa Clínica do INCA, aportando recursos 
para desenvolver obras físicas e aquisição de equipamentos e material de 
consumo; 

3. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: implantação de Programa 
de Oncovirologia - consiste em criar as condições apropriadas para 
implantar e diversificar linhas de pesquisas multidisciplinares em 
Oncovirologia, estimulando o desenvolvimento de novos projetos, entre as 
várias unidades do INCA, criando condições de biossegurança (Laboratórios 
NB-3), adequando o Biotério e criando uma forte interface 
Estatística/Epidemiologia, além de melhorar as atuais condições para os 
alunos de pós-graduação; 

4. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: implantação dos Programas 
de Geneonco e Leugenprot – propõem o desenvolvimento de metodologias 
e estratégias avançadas na abordagem sobre leucemia, assim como 
capacitação de profissionais da Área de Diagnóstico e atenção ao câncer, 
para desenhar, executar e interpretar estas novas tecnologias; 

5. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: Rede Nacional de 
Farmacogenética Gerômica - REFARGEN - busca identificar variações 
genéticas que expliquem as diferentes respostas dos indivíduos aos 
medicamentos. Esses estudos contribuirão para a individualização 
terapêutica, ou seja, a escolha do medicamento e da dose mais 
apropriada para cada paciente de acordo com as suas características 
genéticas; 

6. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: Sequenciamento de DNA em 
grande escala, aplicações em oncologia e análise de genomas – 
desenvolvimento da infraestrutura para sequenciamento de DNA em larga 
escala, melhorando a estrutura da Unidade de Bioinformática do INCA, 
otimizando a performance dos projetos colaborativos com grupos de 
pesquisadores do Estado do Rio de Janeiro; 

7. Fundo Nacional de Saúde FNS – Ministério da Saúde: estudo de 
prevalência, com vistas ao desenvolvimento de dois objetivos específicos: 
estimar a prevalência de lesões precursoras de Câncer de Pele na 
população de risco em municípios selecionados e sensibilizar populações 
de municípios selecionados que tem risco de aumento para o 
desenvolvimento de Câncer de Pele para adoção de medidas preventivas; 
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8. NMDP/INCA/Fundação do Câncer: programa de envio de Medula Óssea e 
Cordão Umbilical e Placentário para o exterior compreende a busca, 
coleta e envio para o exterior de CTH de doadores cadastrados no Registro 
Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME), visando a atender aos 
pacientes dos Registros Internacionais; 

9. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: projeto para desenvolver 
atividades de caráter técnico-científico, abrindo discussões focadas sobre 
o diagnóstico e manejo dessa síndrome de câncer hereditário. Médicos e 
cientistas dos cinco continentes estarão reunidos para trocar experiências 
e construir o conhecimento sobre VHL; 

10. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: projeto para estudo das 
células tronco tumorais para que novas abordagens ao câncer possam ser 
desenvolvidas “Genômica e Proteômica da Célula Tumoral”; 

11. Secretaria Nacional de Ação Anti Droga – SENAD: projeto para avaliação 
de abordagens de imagens de advertência nos maços de cigarros e de 
iniciativas de ambientes livres de fumaça do tabaco para o projeto 
Internacional Tabacco Control Evaluation Project (ITC) Brasil - Segunda 
Onda; 

12. INCA/ASCOS: suporte ao “Fórum INCA-ASCO sobre Câncer Hereditário e 
Predisposição Genética ao Câncer”, cujo objetivo central é aumentar o 
conhecimento e mudar atitudes de gestores do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(CACONs) sobre câncer hereditário e familiar e predisposição genética 
para que políticas e ações públicas nacionais de prevenção e controle de 
câncer contemplem a incorporação de serviços de avaliação de risco 
genético de câncer, aconselhamento genético, e acesso a exames 
genéticos e de biologia molecular; 

13. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: seminário sobre a 
utilização de ferramentas para avaliação de tecnologias em saúde – seu 
objetivo é disponibilizar aos profissionais dos Núcleos de Avaliação de 
Tecnologia em Saúde – NATS do Estado do Rio de Janeiro ferramentas para 
o uso da análise de decisão no processo de avaliação de tecnologias em 
saúde; 

14. Ministério da Saúde - MS: implantação da REDEFAC (Rede de 
Desenvolvimento de Fármacos Anticâncer) – seu objetivo é implementar a 
Rede Nacional de Desenvolvimento de Fármacos Anticâncer (REDEFAC), 
com plataforma técnica/administrativa, sediada no INCA, de apoio e 
proteção estratégicos às novas tecnologias farmacêuticas nacionais de 
origem pública, para viabilizar o uso clínico e exploração comercial dessas 
inovações; 

15. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: - Congresso 
Latinoamericano de Farmacogenômica e Medicina Personalizada – seu 
objetivo é disseminar os fundamentos e as aplicações práticas da 
farmacogenômica (FGx) entre estudantes de graduação e pós-graduação, 
professores universitários e jovens profissionais do setor produtivo e 
agências reguladoras; 
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16. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: Encontro Internacional 
sobre Registro de Doadores de Medula Óssea e Bancos Públicos de Sangue 
de Cordão Umbilical – seu objetivo é reunir os profissionais de todos os 
países envolvidos no trabalho de transplante de medula óssea para 
discutir melhorias para a área. Propostas serão encaminhadas ao Sistema 
Nacional de Transplantes (SNT); 

17. Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS: I Seminário Nacional sobre 
Tabaco e Mulher – seu objetivo é ampliar ações de prevenção e cessação 
do tabagismo entre mulheres; 

18. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: execução do Projeto 
intitulado “Infraestrutura para estudos genéticos e moleculares dos 
tumores pediátricos e Câncer hereditário”; 

19. Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP: projeto “Câncer de mama 
em mulheres latino-americanas: Rede de pesquisa de câncer Estados 
Unidos-América Latina”. 
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8. Imobilizado 
 
Para viabilizar o atendimento das necessidades do INCA e com todas as pessoas e entidades interessadas no 
desenvolvimento de atividades voltadas ao combate do câncer, conforme suas finalidades estatutárias, a Fundação do 
Câncer adquire bens móveis e instalações e as cede por meio de contratos de comodato com prazo de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos, podendo ser renovado por igual período. O ativo está registrado contabilmente destacando os bens da Administração 
- Fundação e os bens cedidos, conforme demonstramos a seguir:  
 

2012
Taxa de

depreciação Fund. Câncer INCA Terceiro Total Fund. Câncer INCA Terceiro Total Líquido Líquido
Imóveis:
. Terrenos 1.500                  748                   -                       2.248              -                         -                     -                   -                     2.248              2.248                   
. Edificações 4% 369                     1.229                -                       1.598              (244)                    (696)                -                   (940)               658                 721                      
Instalações 10% -                         25                     -                       25                   -                         (15)                  -                   (15)                 10                   12                        
Equipamentos  hospitalares 10% -                         15.012              21.520              36.532             -                         (6.714)             (6.935)           (13.649)           22.883             24.762                  
Equipamentos de informática 20% 324                     649                   151                   1.124              (178)                    (535)                (89)                (802)               322                 305                      
Equipamentos de comunicação 20% 4                        14                     -                       18                   (2)                        (5)                   -                   (7)                   11                   13                        
Equipamentos de segurança 20% -                         14                     -                       14                   -                         (14)                  -                   (14)                 -                     -
Equipamentos e utensílios de escritório 10% 83                       189                   -                       272                 (57)                      (105)                -                   (162)               110                 133                      
Equipamentos para outros fins 10% 45                       562                   396                   1.003              (16)                      (298)                (76)                (390)               613                 678                      
Imobilizado em andamento 1.366                  -                       360                   1.726              -                         -                     -                   -                     1.726              665                      
Total 3.691                 18.442             22.427            44.560           (497)                   (8.382)            (7.100)          (15.979)         28.581           29.537                

Custo Depreciação
2013

 
Em dezembro de 2012, a Administração contratou a empresa Templus Consult para executar os trabalhos de inventário 
físico dos bens, determinação do valor justo do imobilizado e determinação da nova vida útil, com base na legislação 
vigente. Foram efetuados os seguintes ajustes ao imobilizado provenientes do laudo correspondente: 
 
� Baixa de 1.245 itens do imobilizado e softwares no valor residual de R$ 632 mil; 
� Ajuste referente à recuperação de depreciação acumulada no valor de R$ 2.873 mil, decorrente de mudança no prazo de 

vida útil de alguns equipamentos hospitalares, equipamentos de comunicação e equipamentos de segurança.  
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9. Intangível 
 

Taxas 2012

anuais  de

amortização

% Custo Amortização Líquido Líquido

Softwares - Licença de uso 20             712               (710)                  2                  8 

Softwares - Direitos Autorais 20          3.120            (3.120)                 -                 624 

        3.832           (3.830)                  2              632 

2013

 
 

10. Provisões sociais 
 
Refere-se à provisão de férias dos colaboradores da Fundação. 
 
 

11. Outras provisões 
 
O saldo em 2013 refere-se basicamente à provisão para perda com o plano de 
saúde dos colaboradores da Fundação que estão afastados, enquanto que no 
exercício de 2012 correspondeu à provisão para pagamento de salários aos 
seus empregados e seus respectivos encargos, proveniente de reajuste salarial 
por conta de acordo coletivo. 
 
 

12. Projetos a executar 
 
No passivo circulante os valores são compostos pelo saldo líquido de 
recebimentos e despesas, referentes aos projetos firmados com a Swiss Bridge 
Foundation, com o Instituto Ronald McDonald, com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, e com o National Cancer Institute of 
USA.  
 
Demonstramos a seguir a movimentação dos saldos:  
 

Exercício 2013 Saldo inicial Recebimentos Despesas Ajuste (*) Saldo final

Passivo circulante

Swiss Bridge Foundation (1) 721             32                   (488)         694          959          

Instituto Ronald McDonald (2) 700             307                 (143)         31            895          

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 18.100        1.885              (2.996)      -              16.989      

National Câncer Institute of USA (4) 935             353                 (593)         (4)             691          

20.456       2.577             (4.220)     721          19.534     
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Exercício 2012 Saldo inicial Recebimentos Despesas Saldo final

Passivo circulante

Swiss Bridge Foundation (1) 1.433          61                   (759)         735          

Instituto Ronald McDonald (2) 287             543                 (130)         700          

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 19.226        2.046              (3.172)      18.100      

National Câncer Institute of USA (4) 1.066          291                 (436)         921          

22.012       2.941             (4.497)     20.456     

 
(*) Refere-se a aumento na vida útil dos bens adquiridos por esses projetos, conforme 

mencionado na Nota Explicativa nº8.  
 
Os projetos acima investiram em ativo imobilizado os seguintes valores:  
 

2013 2012
Swiss Bridge Foundation (1) 24
Instituto Ronald McDonald (2) 8
Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 727 1.818

National Câncer Institute of USA (4) 837

735 2.679

 

Valor residual dos bens referentes aos projetos: 
 

2013 2012

Swiss Bridge Foundation (1) 670 200

Instituto Ronald McDonald (2) 47               18 

Bco. Nac. Des. Econômico e Social (3) 16.634 18.292

National Câncer Institute of USA (4) 724 819

18.075 19.329

 
1. Swiss Bridge Foundation: entidade sem fins lucrativos com sede em 

Zurich, Suíça, investe em programas de pesquisa básica desde 2003, tendo 
como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos de pesquisas e 
atividades pertinentes, estando em andamento os seguintes estudos: 
Estabelecimento de um banco nacional de tumores e de DNA no Brasil; 
Estudos de perfis de expressão de genes em pacientes de câncer no Brasil; 
Heterogeneidade molecular de leucemias e de linfomas; Marcadores 
moleculares e interações ambientais no estudo de partenogênese da 
leucemia infantil no Brasil; Core Project; e Expansão das dependências do 
Banco de Tumores e de DNA no Brasil. 
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Além dos estudos acima, a Swiss Bridge Foundation patrocinou a partir de 
2009 os seguintes estudos: Estudo molecular em hemato-oncologia infantil 
e Identificação de marcadores moleculares em tumores como os de 
esôfago e carcinoma de pulmão associados ao tabaco; 

2. Instituto Ronald McDonald: todos os recursos que a Fundação do Câncer 
arrecada na Campanha McDia Feliz, promovida pelo Instituto Ronald 
McDonald’s são direcionados para o Setor de Pediatria do INCA. Esses 
recursos permitiram construir a Emergência Pediátrica do INCA, espaço 
diferenciado com equipamentos e atendimento 24 horas e ambientação 
própria para pacientes infanto-juvenis, que, anteriormente, eram tratados 
junto aos adultos. São beneficiadas crianças e adolescentes, de 0 a 16 
anos, matriculadas nas Seções de Oncologia Pediátrica, Hematologia 
Pediátrica, Pediatria Cirúrgica e Emergência Pediátrica do INCA; 

3. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: a Fundação do 
Câncer, com os recursos do BNDES, é responsável por executar o projeto 
de expansão da Rede Nacional de Bancos Públicos de Sangue de Cordão 
Umbilical e Placentário - Rede BrasilCord. O projeto é composto de três 
fases: a primeira fase, concluída em 2008, realizou a ampliação do Banco 
de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário do INCA. A segunda fase, 
iniciada em 2008 com previsão de conclusão em 2014, contempla a 
implantação de seis novos bancos de sangue de cordão umbilical e 
placentário nas cidades de Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Belo 
Horizonte e Porto Alegre; a reforma e equipagem de quatro bancos já 
existentes nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba e 
Florianópolis, e a realocação e modernização do Laboratório de 
Imunogenética do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A terceira, em fase 
de projeto, consistirá na implantação de quatro novos bancos de sangue 
de cordão umbilical nas cidades de Manaus (AM), São Luís (MA), Campo 
Grande (MS) e Salvador (BA).  
As fases contemplam ainda a Acreditação de todos os bancos que 
comporão a Rede BrasilCord e a integração desta Rede com os registros 
internacionais e com a rede mundial NetCord de células-tronco de sangue 
de cordão umbilical e placentário, visando ao melhor atendimento de 
pacientes brasileiros que necessitem de transplante de medula óssea. 
Os principais objetivos deste projeto são: alcançar uma maior 
representatividade da diversidade genética do povo brasileiro, expandindo 
a possibilidade de se encontrar um doador compatível para transplante de 
medula óssea de não aparentado no Brasil; expandir a capacidade de 
processamento e criopreservação da Rede de Bancos de Sangue de Cordão 
Umbilical e Placentário - Rede BrasilCord; e proporcionar a capacitação 
dos recursos humanos envolvidos no processo de coleta, processamento e 
criopreservação das Células-Tronco.  
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Neste processo a Fundação do Câncer desempenha o papel de gestor 
sendo responsável pelas atividades: planejamento e gerenciamento da 
ação; contratação de empresas para elaborar os projetos executivos de 
arquitetura e engenharia e para executar as obras e instalações; aquisição 
dos equipamentos de criogenia, dos equipamentos de informática e de 
materiais operacionais de apoio; supervisão e gerenciamento da aplicação 
de tecnologia de informação; supervisão e logística do treinamento dos 
recursos humanos especializados de enfermagem, criogenia e tecnologia 
da informação; 

4. National Cancer Institute of USA – NCI: projeto para caracterizar a 
distribuição do perfil molecular do câncer de mama invasivo nos estágios 
II ou III (luminal do tipo A, luminal do tipo B, receptor do fator de 
crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2), basal) em mulheres latino-
americanas. 
 
 

13. Contingências 
 
A Fundação do Câncer é parte em 40 ações trabalhistas e processos 
administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do 
curso normal de suas atividades, envolvendo aspectos cíveis e outros 
assuntos. A Administração, com base em informações de seus assessores 
jurídicos, constituiu provisão para contingências, conforme demonstramos a 
seguir: 
 

2013 2012

Contingências trabalhistas (*) 1.107 521

Contingências tributárias (**) 3.402 2.916

4.509 3.437

 

Os respectivos depósitos judiciais vinculados às contingências descritas acima 
estavam apresentados da seguinte forma: 
 

2 013 2012

Depósitos judic iais (C ontingências tr abalhistas) 153 387

Depósitos judic iais (C ontingências tr ibutárias) 3.8 85 3.3 98

4.038 3.785

 
(*) Refere-se a processos sobre remuneração e verbas rescisórias com provável risco de 

condenação. O montante correspondente a processos com possível risco é de R$ 1.991 
(R$ 3.772 em 31 de dezembro de 2012); 
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(**) Refere-se a processo de PIS, no qual a Fundação solicita o reconhecimento da 
imunidade. Já há decisão favorável à Instituição, no entanto, ainda não há “trânsito em 
julgado”, razão pela qual há possível risco de perda. Seguindo orientação do advogado, 
a Fundação efetua os depósitos judiciais correspondentes, mensalmente, e por isso, a 
administração optou por continuar provisionando os valores. 

 
 

14. Receitas diferidas 
 
O saldo corresponde a doações patrimoniais, as quais são apropriadas para o 
resultado de acordo com a depreciação desses bens no ativo imobilizado, bem 
como, a contratos de pesquisa a executar, conforme mencionado na Nota 
Explicativa nº 6: 
 

2013 2012

Doações patrimoniais             2.842            1.830 

Contratos de pesquisa a executar           14.587          13.229 

         17.429         15.059 

 
 

15. Patrimônio social 
 
O patrimônio social é constituído pelas contribuições totalmente 
integralizadas, acrescido ou diminuído, respectivamente, do superávit ou 
déficit inerente às atividades da Fundação, apurado ao término de cada 
exercício social.  
 
 

16. Receitas operacionais e despesas operacionais aplicadas nos programas de 
saúde - Filantropia 
 
As receitas operacionais somaram no exercício findo em 31 de dezembro de 
2013 o montante de R$ 88.576 (R$ 101.670 em 31 de dezembro de 2012). 
 
Em contrapartida, a Fundação em 31 de dezembro de 2013 dispõe de um 
efetivo de 798 empregados (933 em 31 de dezembro de 2012) trabalhando 
direta ou indiretamente para as Unidades do INCA, tendo aplicado em ações 
de promoção e proteção à saúde, conforme abaixo: 
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16.1. Programa de assistência 
 

2013 2012

Despesa com pessoal           40.510          40.729 

Despesa com prestação de serviços           10.271          15.047 

Outros             3.526            2.026 

         54.307         57.802 

 
É o programa que tem a aplicação do maior volume de recursos. A 
atuação da Fundação neste programa se dá através de: 

 
� Alocação de recursos humanos especializados na Área Oncológica 

não somente para suprir as carências de pessoal do INCA, mas 
também para agregar experiência e conhecimento nas Áreas de 
Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos; 

� Aquisição de medicamentos e insumos que não fazem parte das 
compras regulares do INCA ou que não estejam disponíveis no 
momento da necessidade para evitar descontinuidades nos 
tratamentos dos pacientes; 

� Contratação serviços relativos a exames e procedimentos especiais, 
que não estão disponíveis no INCA, mas que são necessários para 
garantir atenção qualificada e integral a todos os pacientes de 
câncer das unidades hospitalares do INCA. 

 
A seguir apresentamos os projetos operacionais geridos pela Fundação 
na Área de Assistência: 
 
Operação da Emergência Pediátrica do INCA 
 
O câncer infantil é uma doença potencialmente curável, entretanto, o 
seu tratamento é complexo e intensivo, podendo ocasionar diversas 
complicações muitas vezes ameaçadoras à vida. Essas situações 
emergenciais devem ser prontamente diagnosticadas e tratadas, 
necessitando de ambientes adequados e profissionais qualificados. 
 
Todos os recursos que a Fundação do Câncer arrecada na campanha 
McDia Feliz, promovida pelo Instituto Ronald McDonald’s são 
direcionados para o Setor de Pediatria do INCA. Esses recursos 
permitiram construir a Emergência Pediátrica do INCA, espaço 
diferenciado com equipamentos e atendimento 24 horas e 
ambientação própria para pacientes infanto-juvenis, que, 
anteriormente, eram tratados junto aos adultos.  
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Gestão da Busca Nacional e Internacional de Células-Tronco 
Hematopoéticas para pacientes brasileiros que necessitam de 
transplante de medula óssea 
 
A parceria da Fundação do Câncer com o INCA nesta área abrange a 
gestão administrativa, logística e financeira de todo o processo de 
busca nacional e internacional de doadores de medula óssea e o 
desenvolvimento e manutenção dos sistemas informatizados que 
suportam todos os processos. 
 
Os serviços executados pela Fundação compreendem:  

 
� Gestão da logística de movimentação de materiais genéticos para 

exames e transplantes de medula óssea, envolvendo a contratação 
de empresas especializadas e a aquisição de passagens aéreas, 
estadia, locomoção e alimentação para os Couriers (pessoa física) 
legalmente habilitados para o transporte desses materiais; 

� Gestão da movimentação de pacientes e doadores no território 
nacional para realização de exames confirmatórios e transplantes; 

� Gestão financeira do processo de busca nacional e internacional de 
medula óssea incluindo o recebimento e pagamentos de todas as 
Invoices recebidas dos registros internacionais, referentes aos 
procedimentos para os pacientes brasileiros em busca no exterior e 
a emissão de relatório gerencial mensal para o INCA com toda a 
movimentação financeira realizada; 

� Manter-se legalmente habilitada junto às instituições financeiras 
brasileiras de forma a poder executar todos os procedimentos para 
recebimento e pagamento das Invoices e efetuar os devidos 
fechamentos de câmbio; 

� Desenvolvimento e manutenção dos sistemas informatizados que 
suportam toda a operação de busca de medula óssea; 

� Desenvolvimento e manutenção dos sistemas e integridade dos 
bancos de dados do Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea – REDOME e do Registro de Receptores de Medula 
Óssea - REREME; 

� Desenvolvimento e manutenção dos sistemas e integridade do 
banco de dados da Rede Nacional de Cordões Umbilicais 
(RENACORD); 

� Desenvolvimento e manutenção e integridade do banco de dados do 
Registro Brasileiro de Transplante de Medula Óssea (RBTMO); 

� Desenvolvimento e manutenção e integridade do Sistema de 
Cruzamento de Informações Genéticas (SYSMATCH); 

� Comunicação bidirecional entre o REDOME e os registros 
internacionais com a otimização permanente das interfaces 
construídas; 



 
FUNDAÇÃO ARY FRAUZINO PARA PESQUISA E CONTROLE DO CÂNCER – 
FUNDAÇÃO DO CÂNCER 
 
Notas explicativas às demonstrações contábeis  
Em 31 de dezembro de 2013  
(Em milhares de Reais) 
 

31 

� Manutenção de um banco de dados, permanentemente atualizado, 
com todos os dados de análise, controle, monitoramento e follow-
up de todas as etapas de busca e coleta de Células-Troncos 
Hematopoéticas – CTH no exterior. 

 
Captação e fidelização de doadores voluntários de medula óssea 
 
Desde 2004, a Fundação mantém a parceria com o INCA para 
conscientizar e mobilizar a sociedade brasileira para a importância da 
doação de medula óssea e, com isso, ampliar o número de doadores 
voluntários cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula 
Óssea - REDOME. Além disso, a Fundação mantém e aprimora os 
sistemas de informática para automatizar o cadastramento dos 
doadores voluntários e gerenciar as informações do REDOME. 

 
16.2. Programa de educação 
 

2013 2012

Despesa com pessoal                721               713 

Despesa com prestação de serviços                232               409 

Outros                185               196 

           1.138           1.318 

Este programa visa apoiar o INCA em seu compromisso de promover a 
qualificação de profissionais de saúde para atuação em todos os níveis 
de cuidados da Rede de Atenção Oncológica do SUS e na realização de 
eventos científicos. 

 
A atuação da Fundação envolve: 

 
� Alocação de recursos humanos especializados no INCA para 

desenvolvimento de atividades educacionais; 
� Estabelecimento de cooperação com Instituições Nacionais e 

Estrangeiras na Área de Ensino; 
� Capacitação de profissionais de saúde da rede básica e 

especializada para as ações de detecção precoce, monitoramento e 
avaliação dessas ações nos níveis municipal, estadual e 
macrorregional; 

� Apoio financeiro à infraestrutura e à logística necessárias para o 
funcionamento destas ações; 

� Apoio financeiro e logístico para realização de eventos relativos à 
divulgação científica; 

� Apoio financeiro e logístico para realização de eventos relativos à 
seleção e qualificação. 
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16.3. Programa de pesquisa 
  

2013 2012

Despesa com pessoal             6.383            5.748 

Despesa com prestação de serviços                405               370 

Outros                  39            1.951 

           6.827           8.069 

A atuação neste programa, que é desenvolvido em estreita cooperação 
com a Coordenação de Pesquisa do INCA, compreende: 

 
� Alocação de pesquisadores qualificados no INCA para projetos de 

pesquisa; 
� Gestão administrativa, financeira e de logística dos projetos de 

pesquisa básica e aplicada, incluindo a negociação e realização de 
compras de materiais e contratação de serviços necessários ao 
funcionamento e manutenção das ações; 

� Viabilização financeira desses projetos através da captação de 
recursos externos junto a empresas públicas e privadas, e 
instituições nacionais e internacionais de fomento à pesquisa; 
Alocação de pesquisadores qualificados; 

� Promoção da formação de pesquisadores, para expansão da 
Pesquisa em Câncer priorizando as Áreas de Oncologia Básica, 
Clínica e Epidemiológica; 

� Capacitação de recursos humanos, através da disponibilização de 
bolsas de pesquisa, passagens, diárias, hospedagens, para 
participação em congressos, simpósios e outros eventos 
relacionados; 

� Realização de eventos científicos; 
� Cooperação com entidades nacionais e internacionais para 

implantação de redes de pesquisa clínica de pesquisa e 
desenvolvimento de novos fármacos; 

� Apoio jurídico na celebração de contratos e convênios; 
� Importação de equipamentos e consumíveis necessários ao 

funcionamento e manutenção da operação. 
 
Essa parceria proporciona a agilidade necessária para que os projetos 
de pesquisa se realizem, cumprindo cronogramas e prazos, 
aumentando a produtividade e mantendo a excelência da área de 
pesquisa do INCA. 
Este programa abrange vários projetos importantes: 
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Protocolos de pesquisa nacionais e internacionais 
 
Estudos de pesquisa clínica foram aprovados em 2012 pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do INCA, alguns patrocinados por empresas e os 
demais são frutos de projetos da pós-graduação ou desenvolvidos com 
o apoio da Coordenação de Pesquisa dentro dos preceitos das 
diretrizes do Ministério da Saúde para a implementação de estudos 
clínicos na Área Oncológica. 
 
Apoio ao Programa de Oncobiologia da UFRJ 

 
O Programa Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Biologia do Câncer (Programa de Oncobiologia), vinculado ao Instituto 
de Bioquímica Médica (IBqM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) tem como objetivo criar condições propícias para a troca de 
informações em ciência e em novas tecnologias entre profissionais de 
diversas especialidades que estão fisicamente distantes e informar a 
Sociedade para transformá-la numa importante aliada na prevenção e 
diagnóstico precoce. Oferece duas bolsas de pós-doutorado e 15 de 
auxílios à pesquisa, a cada dois anos. Mais de 60 projetos de pesquisas 
já foram contemplados. 
 
O Programa é formado pelos núcleos de Gestão, Pesquisa, Ensino, 
Simpósios e Divulgação. Os grupos de pesquisa apoiados integram as 
seguintes linhas de estudo: busca por novos marcadores para a 
realização de diagnósticos e/ou prognósticos mais eficazes dos diversos 
tipos de câncer; busca por novos tratamentos contra o câncer; 
compreensão de mecanismos de ação dos cânceres, bem como fatores 
de risco e epidemiologia; e desenvolvimento de estratégias de 
divulgação sobre prevenção. 

 
16.4. Programa de prevenção e mobilização 
 

2013 2012

Despesa com pessoal             1.945            1.842 

Despesa com prestação de serviços                  20               143 

Outros                138             (319)

           2.103           1.666 

 
Como segunda causa de morte no país, o câncer é um problema de 
grande magnitude e pouca visibilidade. As ações para controle do 
câncer estão centradas nas fases mais tardias da doença, quando o 
tratamento é caro e menos eficaz.  
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Um dos grandes desafios deste programa é ampliar as ações de 
promoção à saúde e prevenção do câncer para reduzir os índices de 
incidência e mortalidade. Também busca garantir aos gestores e 
profissionais de saúde informações que possibilitem planejamento, 
avaliação e execução das estratégias de controle da doença adequadas 
para cada Estado e a disseminação para a população dos principais 
fatores de risco do câncer e como podem se proteger da doença. 
 
Neste programa estão previstos: 
 
� Alocação de recursos humanos especializados no INCA para as 

atividades de prevenção e vigilância; 
� Ampliação da informação sobre tabagismo, mobilização e apoio da 

sociedade civil à implementação da Convenção Quadro para 
Controle do Tabaco no Brasil; 

� Estímulo à redução da aceitação social do tabagismo, bem como da 
iniciação entre jovens, por meio de atividades educativas e 
legislativas; 

� Implantação do tratamento da dependência à nicotina no SUS; 
� Financiamento e realização de pesquisas epidemiológicas e 

registros (abordagens quantitativas e qualitativas, incidências de 
câncer nos Estados) da doença; 

� Reprodução e distribuição de materiais educativos e promocionais 
para as secretarias estaduais de saúde; 

� Suporte às grandes campanhas anuais promovidas pelo INCA, 
visando divulgar as ações nacionais de prevenção e controle do 
câncer: 

 
� 04/02 – Dia Mundial contra o Câncer; 
� 31/05 - Dia Mundial sem Tabaco; 
 

16.5. Programa de Desenvolvimento Institucional e Humano  
 

2013 2012

Despesa com pessoal             9.511          16.113 

Despesa com prestação de serviços                536               965 

Outros             1.718          (1.822)

         11.765         15.256 

 

A atuação da Fundação neste programa, que é desenvolvido em 
parceria com a Direção Geral, e as Coordenações de Administração e de 
Recursos Humanos do INCA, compreende: 

 
� Alocação de profissionais especializados da Área de Gestão e de 

Tecnologia da informação no INCA; 
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� Apoio na gestão administrativa das atividades gerais do INCA, 
incluindo a negociação e realização de compras de materiais e 
contratação de serviços necessários ao funcionamento e manutenção 
das ações; 

� Capacitação de recursos humanos, através da disponibilização, 
passagens, diárias, hospedagens, para participação em congressos, 
simpósios e outros eventos relacionados; 

� Apoio jurídico na celebração de contratos e convênios. 
 

Mantivemos nosso apoio à Divisão de Comunicação Social do INCA na 
produção de vários materiais de divulgação. 

 
A Fundação continuou patrocinando o Sistema de Treinamento por 
Cotas, que dá mais agilidade e autonomia às coordenações e unidades 
assistenciais do INCA para aperfeiçoamento profissional de seus 
funcionários, através da participação em cursos e eventos de suas 
respectivas profissões e especialidades. 

 
 

17. Ajuste retrospectivo 
 
Durante o exercício de 2012, a Administração da Fundação contratou a 
empresa Templus Consult para executar os trabalhos de inventário físico dos 
bens, determinação do valor justo do imobilizado e determinação da nova 
vida útil, com base na legislação vigente. Como resultado desse trabalho, foi 
elaborado um laudo técnico, que ocasionou alguns ajustes no imobilizado, 
dentre eles, ajuste referente à recuperação de depreciação acumulada no 
montante de R$ 2.873 mil, decorrente de mudança no prazo de vida útil de 
alguns equipamentos hospitalares, equipamentos de comunicação e 
equipamentos de segurança. Entretanto, parte de ajuste foi lançado 
erroneamente no resultado de 2012, gerando um impacto no montante de R$ 
941 mil credor, apresentando um resultado a maior naquele montante. Como 
o efeito é material e caracteriza um erro imputável ao exercício de 2012, a 
administração, em consonância ao requerido pela resolução do CFC nº 
1.179/09 – que aprova a NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro, retificou o erro de exercício anterior de 
forma retrospectiva. Dessa forma, em 1º de janeiro de 2013 foi feito um 
ajuste retrospectivo naquele montante no superávit acumulado, em 
contrapartida a conta de “Projetos a executar” no passivo circulante, de 
modo a refletir a posição adequada das demonstrações contábeis. 
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18. Quocientes patrimoniais  
 

2013 2012

LIQUIDEZ IMEDIATA 

Caixa e equivalente de caixa 140.781 3,77 3,11

Passivo circulante 37.382

LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo circulante 181.595 4,86 3,78

Passivo circulante 37.382

LIQUIDEZ GERAL 

Ativo circulante + realizável a longo prazo 185.633 3,13 3,43

Passivo circulante + não circulante 59.320

IMOBILIZAÇÃO CORRENTE DO CAPITAL PRÓPRIO

Imobilizado 28.581 0,18 0,21

Patrimônio líquido 154.896

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Imobilizado 28.581 0,15 0,16

Patrimônio líquido + passivo circulante 192.278
=

=

=

=

=

 
 
 

19. Isenções das contribuições para a seguridade social usufruídas 
 
Os valores correspondentes à economia por isenção apurados nos exercícios 
foram: 
 

2013 2012

Cota patronal do INSS               12.747               12.648 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS                 7.480                 8.500 

CSLL                 1.216                 1.726 

             21.443              22.874 

 
 

20. Imunidade IRPJ 
 
A Fundação do Câncer, por sua finalidade e objetivos e, mediante artigo 170 
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), não está sujeita ao Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica. A organização apresenta anualmente a Declaração 
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).  
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21. Instrumentos financeiros 
 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2013, a Fundação do Câncer não 
participou e nem tampouco manteve operações envolvendo quaisquer tipos de 
instrumentos financeiros específicos, a não ser aqueles constantes das 
demonstrações financeiras, os quais foram determinados de acordo com os 
critérios e as práticas contábeis divulgadas em notas explicativas. 
 
 

22. Seguros (Não auditado) 
 
A Fundação do Câncer mantém apólices de seguro junto às principais 
seguradoras do país, em montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, com cobertura contra incêndios e riscos diversos, levando 
em conta a natureza e o grau de riscos envolvidos. As premissas de riscos 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
de demonstrações contábeis e consequentemente, não foram examinadas 
pelos nossos auditores independentes.  
 
 
 


