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DADOS DA ENTIDADE 
Fundado em 17 de fevereiro de 1994, o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto nasce como “Sociedade 

Benemérita do Nordeste Paulista”, com o objetivo de oferecer  atendimento humanizado aos pacientes da 
Santa  Casa que  fossem  diagnosticados com a doença. A iniciativa partiu do oncologista Aurélio Julião de 
Castro Monteiro que  começou a instituição em um prédio na Rua Pernambuco. O “Grupo de  Voluntariado 
Arco-Íris” (GVAI) também se formou nessa época, e desde  então fornece suporte aos pacientes e ao 
Hospital. 

Em 31 de março de 1998 a Sociedade Benemérita torna-se Fundação SOBECCAN – Fundação para 
pesquisa, prevenção e assistência do câncer. Com o passar dos anos, o número de atendimentos aumentou 
e a  fundação SOBECcan ganhou respeito e reconhecimento. Em 2000, o  Hospital foi escolhido como uma 
das melhores entidades assistenciais do  Brasil com um voluntariado modelo. No ano seguinte –  2001 - 
enfrentou  o primeiro desafio: o rompimento do contrato de prestação de serviços  com a Santa Casa. 

A ausência do financiamento fez a fundação lutar ainda mais por um  tratamento digno para os pacientes 
da região. Em 2002 o Hospital foi  declarado “de Utilidade Pública Federal”.  

Com o esforço do conselho curador, quadro diretivo, voluntários e da sociedade civil a instituição passou a 
ser filantrópica, e se manter através de doações. 

Em 2003, uma das maiores conquistas aconteceu, o terreno para a  construção da sede própria foi cedido 
pelo ex-prefeito de Ribeirão,  Gilberto Maggioni. 

Com sede própria, o hospital passou a enfrentar diversos outros  desafios que com o passar dos anos se 
modificam, mais nunca deixam de  existir. 

QUEM SOMOS 



• Promover atividades com relevância social e pública; 

• Promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de câncer;

• Promover, incentivar e colaborar com instituições de ensino públicas e 

• privadas em programas de pesquisa e/ou ensino nos diversos setores da oncologia; 

• Promover cursos, simpósios, seminários, conferências e estudos visando o ensino dos conhecimentos sobre oncologia; 

• Instituir bolsas de estudo e estágio, além de proporcionar auxílio e assistência para realização de atividades referentes à pesquisa 

sobre oncologia; 

• Promover atividades culturais e publicações que visem a pesquisa, prevenção e assistência do câncer;

• Prestar serviço na área de de assistência e desenvolvimento social; 
• Planejar programas de proteção e socioeducativos destinados às crianças e adolescentes afetados pelo câncer ou que tenham seus 

responsáveis diagnosticados com a doença. Estes programas compreendem apoio e orientação sociofamiliar e educativo em meio 

aberto, colocação familiar e internação; e 

• Desenvolver em escolas públicas ações educativas de promoção à vida e incentivo a hábitos saudáveis para crianças e

adolescentes com o intuito de prevenir e orientar sobre o câncer. 

FINALIDADE ESTATUTÁRIA 



SOBRE NÓS 

Fundado em 17 de fevereiro de 1994, o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto nasceu  
como “Fundação SOBECCAN”, com o objetivo de oferecer atendimento humanizado aos  
pacientes da Santa Casa que fossem diagnosticados com a doença. 
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QUADRO DIRETIVO PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS EXECUTADOS 
Sustentabilidade:
Nosso compromisso com a sustentabilidade é inerente aos atendimentos realizados,  
aspecto primordial para o avanço no tratamento. 
Durante o ano letivo 2020 para manter os atendimentos foram realizados as seguintes  
ações: 
- Doações de pessoas físicas;
- Doações de pessoas jurídicas; 
- Campanhas; 
- Convênio com o Departamento Regional de Saúde; 
- Convênio com a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra; 
- Parceria com a FATESA (SIMPÓSIO); 
- BAZAR; 
- GVAI; 
- Emenda Parlamentar Federal;
- Emenda Parlamentar Estadual 

Qualidade:
Dedicação ao aprimoramento contínuo da qualidade nos serviços prestados. Todas as
políticas internas, processos e tecnologia foram trabalhados diretamente ligados ao conceito
de qualidade e segurança do paciente. 



Inovação
Inovação esteve intrinsecamente vinculada ao nosso trabalho, buscando cotidianamente por
equipamentos modernos e metodologias de trabalho atualizadas que pudesse amparar
todas as equipes. 

Pesquisa
Em nossa rotina incentivamos amplamente o desenvolvimento no setor de saúde pesquisas  
que possam trazer melhor qualidade de vida para os pacientes. 
Em 2020 foram publicados 13 artigos científicos.

Diagnóstico
Compromisso com o diagnóstico rápido e preciso para que contribui com o tratamento  
precoce
Em 2020 foram realizados:
- 357 mamografias;
- 32.581 Citologia ginecológica;
- 269 biópsias; 
- 77 Citologia de mama 
- 25 Cirurgias; 

PRINCÍPIOS ESTRATÉGICOS EXECUTADOS GESTÃO DE SAÚDE DO PACIENTE 
ATENDIMENTO PRIMÁRIO
Educação preventiva: exames de rotinas e prevenção. 1º 

Projeto Vida Feliz
A sociedade contemporânea com estilo de vida sedentária, maus hábitos alimentares, uso precoce e indiscriminado do

álcool, tabaco e drogas, nos traz a preocupação quanto à necessidade de trabalharmos na prevenção de doenças crônicas que
começam na infância, uma delas, o câncer de pele. O projeto Vida Feliz mostra que a prevenção do câncer é possível e está
diretamente ligada a hábitos que podemos desenvolver desde criança. Segundo dados da Fundação Oncocentro de São Paulo
(FOSP), cerca de 70% dos tipos de canceres de pele podem ser evitados com cuidados básicos de prevenção, como evitar o
excesso de exposição ao sol sem proteção, manter uma alimentação saudável, entre outros. É realizado em escolas públicas
municipais e estaduais de ensino fundamental I, apontando fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. O objetivo do
projeto é promover atividades que estimulem o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, util izando uma didática que trabalhará 
os conteúdos de diferentes formas, conscientizando as crianças de que a prevenção é possível. 

Projeto Jovens Antenados
O projeto Jovens Antenados dissemina entre os jovens de 12 a 17 anos, as informações quanto à prevenção de doenças crônicas, 

sejam elas Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) ou não, como os cânceres de colo de útero, mama, próstata, pele, 
Palilomavírus Humano (HPV), dentre outras. Esse projeto aborda uma metodologia direcionada à fase do desenvolvimento a qual eles 
se encontram, pois, a crença no “nada de ruim vai me acontecer”, que deixa os jovens expostos a riscos incalculáveis, que queremos 
evitar através da conscientização, esclarecimento, informações pertinentes sobre o autoexame, diagnóstico precoce e prevenção da
doença. O HPV é uma infecção genital causada pelo Papilomavírus Humano, conhecida popularmente como “crista de galo". O 
condiloma é caracterizado por verrugas ou manchas (brancas ou escuras) nos órgãos genitais. É contraída por meio do contato direto 
com a pele ou mucosa infectada (contato sexual, na maioria dos casos), em ambos os sexos aparecem verrugas na região genital. Se a 
mulher não procurar tratamento, dependendo do tipo de vírus, ela pode desenvolver câncer do colo do útero, por isso, este projeto tem 
como foco principal a conscientização da prevenção através da vacinação e uso de preservativos. 



GESTÃO DE SAÚDE DO PACIENTE 
ATENDIMENTO SECUNDÁRIO
PTPC - Programa de tratamento ao paciente com câncer 2º 

ONCOLOGIA 

Especialidade médica que se dedica ao estudo dos
organismo e as formas de tratamento visando a cura. 

tumores e cânceres. A forma como se desenvolvem no

Em 2020 o Hospital de Câncer realizou 128 atendimentos de oncologia. 

MASTOLOGIA 

Trata-se  da  especialidade  que estuda, previne, diagnostica e trata as alterações congênitas e adquiridas  
das mamas, através dos meios científicos  e terapêuticos (cirúrgicos, reparadores e clínicos) necessários.

Em 2020 o Hospital de Câncer realizou 246 atendimentos de mastologia 

GINECOLOGIA 

A  ginecologia oncológica é a  especialidade responsável pelas ações preventivas, diagnósticas e pelo 
tratamento clínico ou  cirúrgico das neoplasias do trato genital feminino. O câncer ginecológico tem alta 
incidência e é causa relevante de óbitos no Brasil e no mundo. Esses tumores são responsáveis por, pelo 
menos, 10% de todas as neoplasias malignas em mulheres brasileiras. 

Em 2020 o Hospital de Câncer realizou 246 atendimentos de ginecologia. 

GESTÃO DE SAÚDE DO PACIENTE 

2º 
ATENDIMENTO SECUNDÁRIO
PTPC - Programa de tratamento ao paciente com câncer

ODONTOLOGIA ONCOLÓGICA 

O especialista fica responsável por tratar e amenizar os  
acontecer durante o tratamento do paciente. 

problemas bucais, como a mucosite, que podem

O acompanhamento do profissional é imprescindível ao longo do tratamento, do ínicio ao fim. 

FOTOBIOMODULAÇÃO 

A  fotobiomodulação  a laser tem sido utilizada como  
apresentada por pacientes que recebem altas doses de

forma de prevenção e tratamento da mucosite bucal  
quimio  e/ou  radioterapia.  A  técnica  pode ser usada

isoladamente  ou associada a tratamento medicamentoso, de modo a reduzir sua severidade. 

Durante o ano de 2020 o Hospital de câncer de Ribeirão Preto realizou 442 atendimentos de odontologia  oncológica 
e fotobiomodulação 



FISIOTERAPIA 

A fisioterapia oncológica atua na manutenção da
especialidade cujo objetivo é preservar, desenvolver e
prevenir e amenizar distúrbios causados pelo tratamento.
quimio e radioterapia. 

qualidade de vida dos pacientes. Trata-se de uma
restaurar a integridade de órgãos e sistemas, além de Atua 
no pré e pós-operatório e durante os tratamentos de

Em 2020 o departamento de fisioterapia realizou 100 atendimento. 

PSICO-ONCOLOGIA 

A psico-oncologia é a especialidade que procura compreender o impacto do câncer no funcionamento emocional do paciente,
de sua família e dos profissionais de saúde envolvidos em seu tratamento. É essencial compreender e dar suporte a todas as
transformações decorrentes desde o diagnóstico até o fim do tratamento. 

No decorrer do ano de 2020 o setor de psicologia fez 120 atendimentos. 

SERVIÇO SOCIAL 

O Assistente Social trabalha com as expressões da questão social, principalmente quanto ao acolhimento do
paciente e de seus respectivos familiares ou acompanhantes, bem como, na garantia de seus direitos. O
profissional vai acompanhar o paciente, fazer o levantamento do perfil biopsicossocial,  oferecer orientações sobre o 
tratamento. 

Durante o ano de 2020 o serviço social realizou 82 atendimentos de avaliação de casos novos.

2º 
ATENDIMENTO SECUNDÁRIO
PTPC - Programa de tratamento ao paciente com câncer 

GESTÃO DE SAÚDE DO PACIENTE 

Como ajuda complementar o Hospital de Câncer de Ribeirão Preto em parceria com o GVAI – Grupo de Voluntariado 
Arco-íris, oferece aos pacientes em maior situação de vulnerabilidade social assistência através do fornecimento de:

Doação de cesta básica 

Fraldas 

Lenços 

Turbantes 

Próteses mamárias 

Perucas 

Para toda essa assistência o hospital conta também com iniciativas de outras entidades e grupos de apoio, tais  como. 
sociedade civil, Confraria do Amor, Casa da Amizade, Rotarys Clubs, Rotaracts Clubs, Maçonarias, Pastoral da  Saúde, entre 
outros. 

GESTÃO DE APOIO AO PACIENTE 

3º ATENDIMENTO TERCIÁRIO
SAP – Serviço de Acolhimento ao Paciente 
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2º 
ATENDIMENTO SECUNDÁRIO
PTPC - Programa de tratamento ao paciente com câncer 

GESTÃO DE SAÚDE DO PACIENTE 



REGISTROS 
FOTOS DE PARCERIAS E AÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO 2020

Próximos passos 
O Hospital de Câncer de Ribeirão Preto atualmente possui o Cadastro  Nacional  de Estabelecimento de Saúde (CNES) de 
serviço ambulatorial  e  serviço de diagnóstico. 

Para que possamos atingir  nosso objetivo de levar acesso à saúde para  um maior número de pessoas que residam nas cidades 
que formam a  Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) precisamos cumprir  alguns desafios: 

Para obter o CNES de hospital  é necessário: 

LTA (L audo técnico de aval iação), com aprovação da Vig i l ância  Sanitária;  

Cinco leitos para internação (não incluindo os de recuperação);  Laboratório de análises cl ínicas;  

Serviço de radiodiagnóstico;  

Unidade de Terapia Intensiva (UTI);  Contrato com banco de sangue; 

Serviço de  nutrição e dietética; 

Farmácia de Medicamentos no estabelecimento;  Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;  

Central de Material Esteri l izado;  Apoio para lavanderia;  

Serviço de Remoção de suporte avançado (próprio ou terceirizado);  Sistema de prontuário médico 

Necrotério (Morgue) 
 
Legislações:  

Portaria n°1.044, de 01 de junho de 2004.  CVS n°01/2019.  
Portaria n°44, de 10 de janeiro de 2001, Ministério da Saúde  Resolução - RDC 50 
Portaria n°44, de 10 de janeiro de 2001, Ministério da Saúde.  Portaria n°1.044, de 01 de junho de 2004. 
Resolução SS -  002, de 06 de janeiro de 2006. 
Resolução - RE N°  2605 de 11 de agosto de 2006. 



Credenciamento Unidade de Assistência de Alta Complexidade em  Oncologia (UNACON)  

Para obter o credenciamento é necessário: 

Alvará de funcionamento (l icença sanitária),  incluindo o Plano de  Gerenciamento de Resíduos Sól idos de 
Serviços de Saúde (PGRSS),   segundo os critérios e as normas estabelecidos pelas regulamentações 
estabelecidas pela ANVISA 

Comissões obrigatórias;  

Compor a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas no eixo  temático do câncer como:  

Possuir um único prontuário para cada usuário;  

Equipe multiprofissional e multidiscipl inar que contemple atividade  técnico-assistencial ;   

Possuir as seguintes instalações físicas, de acordo com o tipo de  habil itação: 

Ambulatório para assistência em cl ínica médica do adulto; 
Pronto atendimento para assistência de urgência e emergência  24h; 
Serviço de diagnóstico; 
Enfermarias com assistência de internação em cl ínica médica de  adultos, bem como demais especial idades  
cl ínicas  e cirúrgicas; 
Centro-cirúrgico que possua todos os atributos e equipamentos  exigidos  para o funcionamento de uma unidade 
cirúrgica geral  que  deve dispor de, pelo menos, uma  sala cirúrgica devidamente  atribuída e equipada; 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI); 
Hemoterapia disponível  nas 24 (vinte e quatro) horas, ou outra que  venha substituí -la; 
Farmácia hospitalar; 
Estrutura para atender as pessoas com câncer que necessitem de CUIDADOS PALIATIVOS 

Próximos passos GESTÃO FINANCEIRA - 2020 
Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Balanço patrimonial em 31 de dezembro 
Em reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Ativo Nota 2020 2019 Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 255.806         1.170.035      Fornecedores 71.645           17.529           
Contas a receber 1.019             Obrigações trabalhistas e previdenciárias 7 146.560         112.973         
Estoques 45.290           20.607           Obrigações tributárias 5.004             3.653             
Outros ativos 12.064           3.604             Recebimentos antecipados 8 -                 26.180           

Indenizações trabalhistas a liquidar 9 61.000           121.000         
314.179         1.194.246      

284.209         281.335         
Não circulante

Realizável a longo prazo Não circulante
Depósitos judiciais 46.233           46.233           Provisão para contingências 10 665.000         770.217         

Investimentos 1.398             1.178             665.000         770.217         
Imobilizado 6 2.426.697      2.358.751      
Intangível -                 6.972             Total do passivo 949.209         1.051.552      

2.474.328      2.413.134      Patrimônio líquido 11

Patrimônio social 2.473.236      1.948.962      
Ajustes de avaliação patrimonial 80.329           82.592           
Superávit (déficit) acumulado (714.267)        524.274         

1.839.298      2.555.828

Total do ativo 2.788.507      3.607.380      Total do passivo e do patrimônio líquido 2.788.507      3.607.380      



GESTÃO FINANCEIRA - 2020 GESTÃO FINANCEIRA - 2020 
Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Nota 2020 2019

Receitas
Convênios com órgãos públicos 12 940.388           2.020.694        
Prestação de serviços hospitalares a terceiros 12 18.619             55.568             
Doações 12 728.696           721.648           
Receitas com trabalhos voluntários 15 200.517           143.290           

1.888.220        2.941.200        

Custo dos serviços hospitalares prestados (1.119.115)       (671.244)          

Superávit bruto 769.105           2.269.956        

Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas com trabalho voluntário 15 (200.517)          (143.290)          
Despesas gerais e administrativas 13 (1.618.524)       (1.605.853)       
Outras receitas 13 350.217           

(1.468.824)        (1.749.143)       

Superávit (déficit) operacional (699.719)          520.813           

Receitas financeiras 14 2.299               15.451             
Despesas financeiras 14 (19.110)            (14.253)            

Resultado financeiro (16.811)            1.198               

Superávit (déficit) do exercício (716.530)          522.011           

Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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2020 2019

Superávit (déficit) do exercício (716.530)      522.011       

Outros componentes do resultado abrangente -               -               

Resultado abrangente do exercício (716.530)      522.011       

Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Demonstração das mutações do passivo líquido 
Em reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Ajustes de
Resultados avaliação Superávit

Doações dos anos patrimonial - (déficit)
Nota patrimoniais anteriores Custo atribuído acumulado Total

Em 31 de dezembro de 2018 984.609         1.255.684 84.855               (291.331)        2.033.817      
Apropriação do déficit do exercício anterior 11(a) (291.331)        291.331         
Realização de mais-valia de custo atribuído (2.263)                2.263             
Superávit do exercício 522.011         522.011         

Em 31 de dezembro de 2019 984.609         964.353         82.592               524.274         2.555.828      
Apropriação do superávit do exercício anterior 11(a) 524.274         (524.274)        
Realização de mais-valia de custo atribuído (2.263)                2.263             
Déficit do exercício (716.530)        (716.530)        

Em 31 de dezembro de 2020 984.609         1.488.627      80.329               (714.267)        1.839.298      

Patrimônio Social

Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Demonstração das mutações do passivo líquido 
Em reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
5 de 23 

 
 
 

Ajustes de
Resultados avaliação Superávit

Doações dos anos patrimonial - (déficit)
Nota patrimoniais anteriores Custo atribuído acumulado Total

Em 31 de dezembro de 2018 984.609         1.255.684 84.855               (291.331)        2.033.817      
Apropriação do déficit do exercício anterior 11(a) (291.331)        291.331         
Realização de mais-valia de custo atribuído (2.263)                2.263             
Superávit do exercício 522.011         522.011         

Em 31 de dezembro de 2019 984.609         964.353         82.592               524.274         2.555.828      
Apropriação do superávit do exercício anterior 11(a) 524.274         (524.274)        
Realização de mais-valia de custo atribuído (2.263)                2.263             
Déficit do exercício (716.530)        (716.530)        

Em 31 de dezembro de 2020 984.609         1.488.627      80.329               (714.267)        1.839.298      

Patrimônio Social

Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Demonstração das mutações do passivo líquido 
Em reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
5 de 23 

 
 
 

Ajustes de
Resultados avaliação Superávit

Doações dos anos patrimonial - (déficit)
Nota patrimoniais anteriores Custo atribuído acumulado Total

Em 31 de dezembro de 2018 984.609         1.255.684 84.855               (291.331)        2.033.817      
Apropriação do déficit do exercício anterior 11(a) (291.331)        291.331         
Realização de mais-valia de custo atribuído (2.263)                2.263             
Superávit do exercício 522.011         522.011         

Em 31 de dezembro de 2019 984.609         964.353         82.592               524.274         2.555.828      
Apropriação do superávit do exercício anterior 11(a) 524.274         (524.274)        
Realização de mais-valia de custo atribuído (2.263)                2.263             
Déficit do exercício (716.530)        (716.530)        

Em 31 de dezembro de 2020 984.609         1.488.627      80.329               (714.267)        1.839.298      

Patrimônio Social



GESTÃO FINANCEIRA - 2020 GESTÃO FINANCEIRA - 2020 
Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em reais 
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Nota 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Superávit (déficit) do exercício (716.530)          522.011           
Ajustes de receitas e despesas que não envolvem caixa

Depreciação 6 153.108           154.255           
Valor residual da baixa de imobilizado 6 9.690               
Valor residual da baixa de intangível 6.972               
Constituição de provisão para contingências 10 185.000           170.000           
Reversão de provisão para contingências 10 (290.217)          

(651.977)          846.266           

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber (1.019)              
Estoques (24.683)            
Outros ativos (8.460)              (636)                 
Fornecedores 54.116             (35.465)            
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 33.587             (2.885)              
Obrigações tributárias 1.351               1.407               
Recebimentos antecipados (26.180)            (254.100)          
Indenizações trabalhistas a liquidar (60.000)            

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (683.265)          554.587           

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos (220)                 (360)                 
Aquisições de bens do ativo imobilizado 6 (230.744)          (685.431)          

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (230.964)          (685.791)          

Redução de caixa e equivalentes de caixa (914.229)          (131.204)          

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.170.035        1.301.239        

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 5 255.806           1.170.035        
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Relatório dos auditores independentes  
sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos Diretores e Conselheiros da 
Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do Câncer 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Fundação para Pesquisa, Prevenção e Assistência do 
Câncer (a “Fundação SOBECCan” ou “Fundação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação para Pesquisa, Prevenção 
e Assistência do Câncer em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às pequenas e médias empresas, combinadas com as aplicáveis às entidades sem fins 
lucrativos. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Fundação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas 
para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes, cuja opinião sem 
ressalva foi emitida em 4 de dezembro de 2020. Nosso relatório não abrange as demonstrações 
financeiras daquela data. 
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