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Of. 029/2016 - Oncoguia 

São Paulo, 21 de outubro de 2016. 

Assunto: Manifestação de apoio à sanção do PL 3.595/2012 (PLS 3595/12), que 

garante o acesso das mulheres com deficiência a equipamentos adequados para suas 

condições físicas na prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de mama e de 

colo de útero no Sistema Único de Saúde. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Michel Miguel Elias Temer Lulia 

Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 3º Andar,  

CEP 70.150-900 - Brasília/DF 

E-mail: gabinetepessoal@presidencia.gov.br  

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, 

criada com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio de ações de 

educação, conscientização, apoio e defesa dos direitos dos pacientes, com sede na Alameda 

Lorena, 131, conj. 116, Jardins, CEP 01424-000, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 11.417.283/0001-98, vem manifestar apoio ao PL 3.595/2012 (PLS 406/2011) e clamar 

por sua sanção. 

Referido projeto de lei visa garantir o acesso das mulheres com deficiência a 

equipamentos adequados para suas condições físicas na prevenção, diagnóstico e 

tratamento dos cânceres de mama e de colo de útero no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em algumas situações, como a da tetraplegia, pacientes do SUS enfrentam grandes 

dificuldades para realização de exames ginecológicos ou mamográficos, por falta de 

adaptações físicas ou treinamento profissional. 

Esse projeto originou-se em 2011, a partir da constatação dos desafios enfrentados 

por mulheres tetraplégicas para realizar a mamografia. Desde então, o Instituto Oncoguia 

tem trabalhado na sensibilização dos parlamentares para aprovação do projeto, dada a sua 

importância, uma vez que, se sancionado, beneficiará milhares de mulheres em todo o 

Brasil, impactando significativamente no diagnóstico precoce deste público e garantindo o 

tratamento oportuno e eficaz dos vários tipos de cânceres ginecológicos. 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, e 

confiamos que, somando esforços, poderemos construir um mundo livre de mortes 

causadas pelo câncer. 

Respeitosamente,  
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LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO 

BARROS 

Presidente do Instituto Oncoguia 

 

 
TIAGO FARINA MATOS 

Coordenador do Núcleo 

Advocacy  

 

 


