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O
s recursos públicos investidos em 
pesquisa sobre o câncer praticamente 
dobraram entre 2007 e 2012, saltando 
de US$ 37,6 milhões para US$ 62,1 
milhões. Desde então, contudo, esses 
valores passaram a cair e, em 2016, 
chegaram a US$ 38,4 milhões. Os nú-
meros constam de um levantamento 
feito por pesquisadores da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, com base em 
dados do Ministério da Saúde, de agências federais 
e estaduais de fomento à pesquisa e da plataforma 
Lattes, que reúne currículos de cientistas do país 
e informações sobre suas linhas de pesquisa.

Ao todo, o Brasil investiu US$ 489 milhões em 
7.622 projetos de pesquisa em oncologia entre 2007 
e 2016, os quais mobilizaram 3.068 pesquisadores. 
A distribuição desses recursos concentrou-se ma-
joritariamente nos estados do Sudeste. “É possível 
que isso se deva à alta concentração de centros 
de excelência em pesquisa em câncer na região 
e à ampla oferta de mão de obra científica quali-
ficada”, destaca a enfermeira oncológica Cecília 
Ferreira da Silva, da Divisão de Pesquisa Clínica 
e Desenvolvimento Tecnológico do Inca, uma das 
autoras do estudo, publicado na revista Journal 
of Cancer Policy. O desempenho do Sudeste tam-
bém está relacionado à atuação das fundações 
estaduais de amparo à pesquisa (FAP) da região, 
que investiram pouco mais de US$ 354 milhões 
em estudos sobre o câncer no período – 72,6% 
do financiamento total (ver mapa na página 54).

A FAPESP se destacou nesse cenário, respon-
dendo por 65,1% do total despendido no país. As 
universidades de São Paulo foram as que mais re-
ceberam recursos. Dos 8.565 auxílios concedidos 
no período, 1.950 contemplavam pesquisadores 
vinculados à Universidade de São Paulo (USP), 672 
à Universidade Estadual Paulista (Unesp), 564 à 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
405 à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Em relação ao financiamento federal, o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq) se sobressaiu no investimento 
de estudos no Sul, enquanto o Departamento de 
Ciência e Tecnologia (Decit) do Ministério da 
Saúde teve papel preponderante na região Norte.

Quase metade do financiamento total foi apli-
cada em pesquisas sobre fenômenos biológicos 
e moleculares gerais associados ao câncer. “São 
trabalhos de pesquisa básica e estudos não clínicos 
com linhagens celulares, centrados em processos 
biológicos relacionados ao desenvolvimento de 
tumores, reparo do DNA ou perfil mutacional das 
células cancerosas”, esclarece Silva. O percentual 
destinado a estudos sobre câncer de mama, um 
dos mais incidentes no Brasil, foi de 9,7%. O cân-
cer de colo do útero, terceiro mais comum entre LÉ
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as mulheres brasileiras, foi o nono a receber mais 
recursos para pesquisa (ver tabela na página 54).

Para a bioquímica Vilma Regina Martins, ex-
-superintendente de pesquisa do A.C.Camargo 
Cancer Center, em São Paulo, os resultados re-
velam um desalinhamento entre a aplicação dos 
recursos e a epidemiologia do câncer no país, 
além de um cenário preocupante de subfinancia-
mento de estudos sobre a doença. “As pesquisas 
em oncologia básica são fundamentais para que 
possamos compreender como os tumores surgem, 
progridem e se disseminam, e investigar molécu-
las candidatas a novos fármacos e biomarcado-
res, enquanto as pesquisas clínicas nos ajudam a 
adaptar drogas existentes e desenvolver técnicas 
cirúrgicas e procedimentos que depois possam 
ser usados para aprimorar o diagnóstico e o tra-
tamento da doença”, ela comenta. “Isso deve ser 
feito à luz dos tumores mais incidentes no país 
e das características socioeconômicas das popu-
lações mais afetadas.”

Os autores do estudo agora trabalham para le-
vantar números sobre o nível de financiamento de 
pesquisas sobre câncer no Brasil a partir de 2016. 
“As informações sobre investimentos nessa área 
estão fragmentadas em diferentes órgãos de fo-
mento e o acesso público a esses dados é muito 
restrito”, destaca Silva. A pesquisadora, no entanto, 
não descarta a possibilidade de essa situação ter se 
agravado nos últimos anos, em virtude da diminui-
ção progressiva dos recursos federais e estaduais 
para ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no país. 
Ajudam a dar uma dimensão desse problema os re-
gistros do Fundo de Saúde (CT-Saúde), criado em 
2001 para financiar a capacitação tecnológica em 
áreas de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e estimular investimentos privados em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), atualizações tecnológicas 
da indústria brasileira de equipamentos médico-
-hospitalares e a difusão de novas tecnologias que 
ampliem o acesso da população a bens e serviços na 
área da saúde. Em seis anos, o orçamento do fundo 
teve uma queda de 993%, indo de R$ 36,9 milhões 
em 2015 para R$ 2,42 milhões em 2021.

A incidência de câncer continuou a subir no 
Brasil em anos recentes, conforme já era esperado, 
por conta do aumento da expectativa de vida e 
do envelhecimento da população. Foram 600 mil 
casos da doença por ano em 2018 e 2019, aumento 
de 22,6% em relação ao biênio 2010-2011, segun-
do o Inca. A estimativa para o triênio 2020-2022 
é de 625 mil novos casos por ano, mas é possível 
que esse número seja superior, já que a pandemia 
comprometeu o rastreamento da enfermidade no 
país. “Com as medidas de restrição da circulação 
e isolamento social, muitas pessoas deixaram de 
fazer exames preventivos, o que aumenta o risco 
de diagnóstico da doença em estado avançado”, 
destaca Martins. Dados do Radar do Câncer indi-
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cam uma diminuição de 50% no número de exa-
mes de rastreamento e diagnóstico de tumores 
feitos no SUS entre março e dezembro de 2020 
em relação ao mesmo período de 2019. Houve 
também uma redução de 48,4% nos exames de 
mamografia para rastreamento e de 25,9% naque-
les com finalidade de diagnóstico entre março 
e dezembro de 2020 na comparação com 2019.

O governo lançou algumas estratégias no pas-
sado recente a fim de envolver mais pesquisa-
dores em estudos sobre oncologia, como a Rede 
Nacional de Pesquisa Clínica em Câncer e a Rede 
Nacional de Desenvolvimento de Fármacos An-
ticâncer, ambas em 2011. Também criou meca-
nismos alternativos de financiamento. Em 2013, 
o Ministério da Saúde começou a implementar o 
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncoló-
gica (Pronon), que permite às empresas direcio-
narem 1% do imposto de renda devido a projetos 
científicos, capacitação e prestação de serviços 
médicos em instituições de pesquisa e hospitais 
filantrópicos (ver Pesquisa FAPESP nº 269).

A despeito desses esforços, um levantamento 
feito em 2019 por pesquisadores do Inca mostrou 
que a infraestrutura de investigação em oncologia 
não é alvo de investimentos substanciais desde 
fins dos anos 1990. Eles analisaram o contingente 
de recursos aplicados em projetos de pesquisa e 
inovação na área da saúde entre 1998 e 2013 pela 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep): dos 
R$ 989 milhões aportados no período, apenas R$ 
12,5 milhões foram direcionados para iniciativas 
na área de câncer. Os autores também analisa-
ram o montante aplicado no desenvolvimento e 
na modernização de laboratórios para pesquisa 
em saúde no país. Dos R$ 3 bilhões investidos 
à época, apenas 0,46% foi usado no apoio à in-
fraestrutura na área de oncologia. “O Brasil ainda 
enfrenta dificuldades para inovar nesse campo”, 
diz a bioquímica Veronica Aran, do Instituto Es-
tadual do Cérebro Paulo Niemeyer, uma das au-
toras do estudo, também publicado na Journal 
of Cancer Policy.

O médico André Brunetto, coordenador de 
pesquisa científica do Instituto do Câncer In-
fantil do Rio Grande do Sul, explica que essas 
dificuldades decorrem de gargalos estruturais 
que vão além da capacidade nacional de finan-

TUMORES DE INTERESSE
Os tipos de câncer que mais foram alvos de financiamento 
para pesquisa no Brasil no mesmo período

45,1%
Sem especificidade

9,7%
Mama

FONTE SILVA, C. F. JOURNAL OF CANCER POLICY. 2021
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US$

354,4
milhões

FAPESP
FAPERJ
FAPEMIG
FAPES

Valores 
despendidos 
por  
agência

US$ milhões 
317,8

30,9

5,4

0,3

INVESTIMENTO DESIGUAL
Distribuição de recursos para pesquisas  
em oncologia entre 2007 e 2016 se concentrou  
nos estados do Sudeste

Norte

US$ 2,6 milhões
47% provenientes  

do Decit

Nordeste

US$ 13,9 milhões
53% provenientes  

do CNPq

 
Centro-Oeste

US$ 6,8 milhões
69% provenientes  

do CNPq

Sul

US$ 21,8 milhões
69% provenientes  

do CNPq

81%
provenientes das FAP

FONTE SILVA, C. F. JOURNAL OF CANCER POLICY. 2021

Sudeste

US$ 434 milhões
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ciamento. “Os aportes em estudos sobre câncer 
feitos no passado foram importantes no sentido 
de permitir a formação de grupos de excelência 
e fazer crescer a produção científica nacional”, 
diz. “Esse esforço ajudou a aumentar o impacto 
dos estudos nacionais e a ampliar a inserção dos 
cientistas brasileiros em colaborações internacio-
nais.” Na sua avaliação, os trabalhos produzidos 
nas universidades não evoluem para estágios 
mais avançados em grande medida por conta da 
escassa atividade de P&D no setor privado do país 
nessa área – decorrente dos altos custos e riscos 
do desenvolvimento de novos medicamentos, 
pouca oferta de capital de risco, longo tempo de 
maturação dos projetos de P&D e pouca expe-
riência na área de inovação tecnológica. “O Brasil 
tem cientistas qualificados e alguns centros de 
excelência em pesquisa em câncer, mas a baixa 
atividade industrial nesse setor dificulta as inova-
ções. Não há como desenvolver novas estratégias 
de tratamento sem as empresas farmacêuticas.”

O 
físico José Fernando Perez, presidente 
da Recepta Biopharma, empresa de 
biotecnologia voltada a compostos 
com potencial de combater tumores, 
destaca que o mercado internacional 
de tratamento de câncer é hoje do-
minado pelos biofármacos, criados 
a partir de processos biológicos. Ele 
esclarece que demoram anos para se 

desenvolver essas drogas e o investimento neces-
sário para isso costuma ser alto. Mesmo assim, não 
há garantia de sucesso. Esse é um processo cheio 
de incertezas. “É diferente da construção de um 
avião, que se baseia em conhecimentos há muito 
estabelecidos”, diz o físico, que foi diretor cien-
tífico da FAPESP entre 1993 e 2005. “Pode haver 
problemas técnicos, mas, com boa engenharia, o 
avião irá voar. Ele pode não vender, mas irá voar. 
Ou seja, há um risco comercial, mas não há risco 
tecnológico.” O mesmo não acontece com novos 
fármacos. “Pode-se ter os melhores cientistas tra-
balhando nos melhores laboratórios, ainda assim o 
composto pode não funcionar, ser nocivo à saúde 
humana ou não cumprir as exigência das agências 
reguladoras. Muitos desses problemas podem 
aparecer quando milhões foram gastos.” Isso tende IN
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6,0%
Pele

6,9%
Cabeça e 
pescoço

3,9%
Sistema 
Nervoso 

Central

3,3%
Leucemias

2,7%
Colón 
e reto

2,6%
Próstata

2,3%
Colo do 

útero 2,3%
Tireoide

1,8%
Pulmão e 
traqueia

1,3%
Estômago

12,1%
Outros tumores

a inibir as empresas nacionais, ele diz. “As mul-
tinacionais conseguem mitigar essas incertezas 
investindo em vários projetos. Os poucos que dão 
certo cobrem os custos dos que fracassaram. É 
preciso dinheiro e experiência em P&D para fazer 
isso, o que não é o caso das empresas brasileiras.” 

Um dado que ajuda a ilustrar alguns dos en-
traves estruturais e das dificuldades na gestão 
da inovação enfrentados pelo Brasil nessa área 
é o número de pedidos de patentes depositadas 
no Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI) entre 1998 e 2013 envolvendo ino-
vações químicas e biotecnológicas nas áreas de 
prevenção e tratamento de câncer. Aran e sua 
equipe identificaram 503 pedidos submetidos 
no período, mas organizações com sede no Bra-
sil responderam por apenas 9,5% deles, sendo 
as instituições públicas de ensino e pesquisa as 
principais proponentes. “O restante veio de em-
presas estrangeiras”, destaca Aran. Para o médico 
Roger Chammas, da Faculdade de Medicina da 
USP, os dados mostram que não há uma política 
nacional de CT&I na área de câncer. “O pouco 
que é aplicado se dilui, pois não há prioridades 
de pesquisa ou projetos estratégicos à luz das 
características da doença no país.” 

Na avaliação dos pesquisadores, essa situação de-
ve intensificar ainda mais a dependência brasileira 
do mercado externo, sobretudo no que diz respeito 
a medicamentos contra a doença. Em 2020, a far-
macêutica Pierre Fabre, única empresa a comercia-
lizar o bussulfano no país, anunciou que desconti-
nuaria a produção do fármaco no Brasil. O remédio 
é essencial para o tratamento de pessoas com tumo-
res hematológicos que necessitam de transplante 
de medula óssea. Após a mobilização de socieda-
des médicas e civis, a farmacêutica e o laboratório  
Otsuka afirmaram estar em processo para garan-
tir o acesso ao fármaco até a metade de 2022. Para 
Silva, o baixo investimento em pesquisa e inovação 
de bens e serviços em câncer também deve elevar 
os gastos do SUS no tratamento de tumores. “Eles 
praticamente dobraram na última década, saltan-
do de US$ 316 milhões em 2008 para US$ 638 mi-
lhões em 2019.” n Rodrigo de Oliveira Andrade

Os projetos e os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.
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