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UM ANO
HISTÓRICO
Dificuldades não impedem conquistas, e o ano de 2017

comprovou isso. Com dedicação e empenho,

inauguramos, em maio, o Hospital Fundação do

Câncer, um centro com equipamentos modernos e

corpo médico altamente qualificado para atendimento

oncológico completo. Esse foi mais um passo

importante na continuidade de nossos projetos de

educação, pesquisa clínica e assistência aos pacientes,

além do suporte ao Instituto Nacional de Câncer

(Inca).

Durante o ano, também priorizamos a geração de

conhecimento em oncologia e a quebra de

preconceitos relacionados ao tema câncer, com ótimos

resultados na área de ensino. Entre outras vitórias,

fechamos 2017 com mais de 700 profissionais

capacitados pelo Programa Nacional de Formação em

Radioterapia.

Temos boas expectativas em relação a 2018.

Entendemos que o sistema de saúde público e privado

no país é um grande desafio, mais ainda em

momentos de crise, contudo não nos falta disposição

para enfrentá-lo – sobretudo quando contamos com

seu apoio, doador.

Dr. Marcos Moraes

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação do

Câncer

Dr. Luiz Augusto Maltoni Jr.

Diretor executivo da Fundação do Câncer
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HISTÓRIA DE QUEM DOA
A vendedora Eloisa Paiva, de 22 anos, doou sangue pela primeira vez há cinco anos. Desde então, está cadastrada

no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) como candidata à doação. O contato com

a Fundação do Câncer foi por acaso, quando tomou conhecimento de uma correspondência endereçada ao irmão,

que contribuía para a Instituição.

“Achei linda a atitude dele. Pensei comigo: por que não ajudar também? Há muitos adultos e crianças que sofrem

com câncer, pessoas que não têm o suporte necessário. Hoje, faço contribuições mensais para a Fundação do

Câncer. Meu sentimento é de gratidão. Sinto-me plena, com a sensação de dever cumprido. Acredito que todas as

pessoas deveriam ajudar e gostaria de repassar isso com o meu exemplo e o do meu irmão. É uma grande

oportunidade de fazer o bem!”, diz.

Eloisa e tantos outros doadores, como você, são fundamentais para levar adiante o trabalho da Fundação do

Câncer. Conheça todos os projetos da Instituição em www.cancer.org.br.

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO

Em 2017, a Fundação do Câncer, junto com seus

parceiros, participou de diversas iniciativas para

alertar sobre a importância da prevenção e a

necessidade de quebra do estigma da doença. Confira

algumas delas:

No Dia Mundial do Câncer, em fevereiro, a União

Internacional de

Controle do Câncer

(UICC), da qual

fazemos parte,

lançou a campanha

“Nós podemos. Eu

posso”. Em prol da

causa, a Fundação

criou um quiz com

o mote “O que você

sabe sobre câncer?”,

além de postagens que convidaram milhares de

pessoas a interagir sobre o tema nas redes sociais.

Em março, no Dia Internacional da Mulher, a rede

de pizzarias, restaurantes e lanchonetes Parmê doou

à Fundação parte da quantia recebida nas unidades

com a venda de produtos. Já para o Dia Mundial sem

Tabaco, em maio, criamos a campanha on-line

“Tabaco: uma ameaça ao desenvolvimento”, para

mostrar o impacto econômico do tabagismo no

crescimento sustentável dos países e os riscos à saúde

da população.

O Outubro Rosa e o Novembro Azul, movimentos

que reforçam respectivamente, a prevenção do câncer

de mama e a saúde do

homem, também

contaram com ações

especiais. O evento

“Laço pela Vida”

promoveu o encontro

de médicos e

especialistas das áreas

de saúde, beleza e

nutrição para falar

sobre os cuidados com

a saúde da mulher.

Como parte do projeto, a Fundação também ofereceu

60 mamografias gratuitas.

Por ocasião do Novembro Azul, foi veiculado um

anúncio especial,

publicado no jornal

Metro, incentivou o

cuidado com a saúde.

Lúdica e interativa, a

campanha teve

continuação nas redes

sociais, com alto

engajamento.



UM ANO DO HOSPITAL FUNDAÇÃO DO CÂNCER

“Nosso intuito é oferecer acolhimento completo aos

pacientes e familiares”, diz o diretor do Hospital Fundação

do Câncer, Carlos Frederico Lima, cirurgião oncológico e

mastologista. Localizado no Meier, no Rio de Janeiro (RJ), o

projeto é um marco para a Fundação do Câncer.

Com pouco mais de um ano, o complexo é um centro de

referência em diagnóstico e tratamento. Sua estrutura

reúne os mais modernos equipamentos de exame de

imagem, além de um centro de anatomia patológica, com

recursos para terapia-alvo e identificação molecular de

variados tipos de tumor. As especialidades incluem cirurgia

de cabeça e pescoço, ginecologia e neurocirurgia, entre

outras, em um modelo de serviço ágil e humanizado.

O Hospital ainda oferece atendimento ambulatorial,

Hospital Dia, laboratório de análises clínicas, pronto

atendimento 24 horas, agência transfusional, farmácia

clínica, quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica,

unidade de terapia intensiva (UTI) e cuidados paliativos.

Atualmente, 450 colaboradores formam a equipe e a

estimativa é de que sejam realizadas cerca de 1.000

consultas, 2.000 exames de diagnóstico (imagem e

endoscopia) e 420 cirurgias por mês.

Foto ao lado:Equipamento de Ressonância Magnética do

Hospital Fundação do Câncer.

APOIO À EVOLUÇÃO DA RADIOTERAPIA NO BRASIL

Desde 2016, a Fundação do Câncer mantém o Programa Nacional de

Formação em Radioterapia, desenvolvido em parceira com a Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o Instituto Nacional de Câncer (Inca),

com o objetivo de capacitar e atualizar profissionais da área. Em 2017, as

três turmas do Curso de Qualificação Profissional para Técnicos em

Radioterapia especializaram 60 técnicos de diversos estados brasileiros.

Segundo Carlos Eduardo de Almeida, PhD, físico-médico da Fundação,

professor titular de Física Médica da UERJ e coordenador científico do

programa, o plano é capacitar especialistas ao longo do projeto e torná-los aptos a tratar mais de 20 mil pacientes

que precisam de radioterapia no país. Todas as atividades são possíveis graças ao apoio do Programa Nacional de

Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), do Ministério da Saúde, e de empresas parceiras que realizaram doações por

meio do regime de renúncia fiscal.

Conhecimento inédito e atualizado

Ainda no campo da radioterapia, a Fundação do Câncer promoveu, em 2017, o 4º Curso de Atualização para Físicos-

Médicos, o primeiro no mundo a abordar o Código de Prática TRS 483, da Agência Internacional de Energia

Atômica (IAEA/AAPM), que define padrões de radiação adequados segundo o tamanho dos tumores. Outros cursos

ministrados ao longo do ano, no Rio de Janeiro, contaram com a participação de cerca de 100 alunos.

Atendimentos em 2017

Média de 5.057 procedimentos por mês;

8.629 pacientes atendidos (operadoras de saúde);

253 pacientes atendidos (particulares);

48.699 exames realizados;

Média de 3.982 exames por mês;

Média de 527 consultas por mês.

Técnicos em Radioterapia formados

na terceira turma do Programa



DESPESAS E RECEITAS 2017
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Contribuições financeiras ajudam a Fundação do
Câncer a continuar desenvolvendo iniciativas para
prevenção e controle da doença em todo o país

Há 26 anos, a Fundação do Câncer atua na
promoção da saúde, com ações de prevenção,
diagnóstico precoce, cuidados paliativos,
assistência, educação e pesquisa. A
solidariedade e a participação de toda a
sociedade são fundamentais na luta contra o
câncer, que deverá chegar a 1, 2 milhão de novos
casos no Brasil entre 2018 e 2019, de acordo com
o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Com o apoio financeiro de pessoas físicas e
jurídicas, os recursos são investidos em
campanhas e projetos na área oncológica,
fazendo a diferença na vida de milhares de
pessoas.

Para doar, acesse o site www.cancer.org.br/doe
e apoie essa causa.

Para mais informações, entre em contato pelo
telefone 4002-2508 (custo de uma ligação local).
Para realizar transferência bancária, utilize uma
das contas abaixo:

VOCÊ PODE FAZER PARTE
DESSA HISTÓRIA E NOS AJUDAR
A REALIZARMUITO MAIS

Banco Itaú

Agência 0541
Conta 25450‐4

Banco do Brasil

Agência 2234‐9
Conta 204783‐7




