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O Encontro Paranaense de CACONs (Centros de Alta Complexidade em Oncologia) e 

UNACONs (Unidades de Assistência de Alta Complexidade) é uma realização:

Hospital do Câncer de Londrina (HCL) em parceria com a Associação de Entidades de 

Mulheres do Paraná (ASSEMPA) e participação da Sociedade Civil 

Visa reunir os diversos segmentos envolvidos na prevenção, combate e tratamento do 

câncer, promovendo a comunicação e gerando integração da rede, levantamento de ideias e 

debate sobre as situações-problema, com a finalidade de aperfeiçoar a assistência ao 

usuário.

O EPCEU



Textos

Subtítulo da Lâmina



2016 | Londrina

2017 | Londrina

As primeiras edições do EPCEU, contaram com a 

participação de mais de 100 representantes, em cada 

edição, dos diversos serviços oncológicos do Paraná, 

bem como representantes de órgãos públicos e da 

sociedade civil organizada. Participaram diversas 

autoridades, dentre elas o Secretário de Estado da 

Saúde do Paraná, Michelle Caputo, o Prefeito de 

Londrina, Marcelo Belinati, e o Secretário Municipal de 

Saúde de Londrina, Carlos Felippe Machado, além de 

representantes do Ministério da Saúde e também o 

Presidente da Associação Brasileira de Instituições 

Filantrópicas de Combate ao Câncer (Abificc), Pascoal 

Marracini.

Edições anteriores



Adriano Lago

Superintendente do Hospital Erasto Gaertner

Adriano Lago, também esteve conosco e 

realizou a palestra magna no EPCEU.



Na primeira parte do Encontro, são oferecidas 

palestras e levantadas questões pertinentes à 

luta contra o câncer com o objetivo de municiar 

os participantes sobre o cenário atual, as 

dificuldades, as possibilidades, os desafios, 

advocacy e engajamento em políticas públicas 

de saúde e assim fomentar e enriquecer o 

debate que ocorre em seguida nas salas 

temáticas. 

Estrutura do evento



Além da integração entre agentes atuantes na 

rede de assistência oncológica do Paraná, um 

dos principais resultados do EPCEU é a Carta 

de Londrina, um documento que reúne 

diversas ações e reivindicações

Carta de Londrina



A CONSTRUÇÃO DA 

CARTA DE 

LONDRINA

Com as informações passadas, os 

participantes do Encontro se dividem 

em três grupos, para discussão e 

levantamento de propostas nos três 

eixos PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO e 

TRATAMENTO.

O trabalho dos grupos é bastante 

intenso e produtivo.  As propostas são 

apresentadas e debatidas na plenária 

geral para discussão e aprovação.



 Ações de melhoria nos 

processos;

 Ampliação da oferta para 

suprir a demanda;

 Redução do tempo de espera 

para início do tratamento;

 Intensificação das ações de 

conscientização da população;

 Implantação de ações 

educativas;

 Reivindicações financeiras;

 Liberação de medicamentos e 

Judicialização.

A CONSTRUÇÃO DA 

CARTA DE 

LONDRINA

As propostas dos grupos nos três eixos 

incluíram, dentre outras:

















Assim foram elaboradas a 

CARTA DE LONDRINA nas 

duas edições, as quais foram 

entregues a autoridades na 

área da saúde das esferas 

municipal, estadual e federal.

Após o EPCEU, o Hospital do 

Câncer de Londrina teve a 

oportunidade de entregar em 

mãos o documento ao então 

Ministro da Saúde, Sr. Ricardo 

Barros.
Mara Fernandes e Rosalina Batista entregam a Carta de Londrina ao então 

Ministro da Saúde, Sr. Ricardo Barros



Mara Fernandes e o Prefeito de Londrina, Marcelo 

Belinati, entregam a CARTA DE LONDRINA ao 

então Ministro da Justiça, Sr. Osmar Serraglio

O então Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Sr. 

Michelle Caputo, na entrega da CARTA DE LONDRINA



A fim de preparar o 

público para as 

discussões que teremos 

no EPCEU em 2019, em 

novembro e dezembro de 

2018, foi promovida uma 

jornada de capacitações 

a começar pelas cidades 

de Londrina, Curitiba, 

Cascavel e Maringá, 

representando cada uma 

das macrorregionais de 

saúde.

EM 2018...



Aos participantes das capacitações, foi proposto que

absorvessem os conhecimentos ali compartilhados no

intuito de que pudessem atuar como delegados nos

espaços onde são construídas as diretrizes da saúde, e

onde os gestores irão construir os planos de ação para a

saúde em cada esfera de governo, as quais

posteriormente virão a ser as políticas públicas de saúde,

auxiliando nas melhorias no atendimento ao paciente.



PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO NOS DEBATES



Desfecho: do ponto de vista estratégico, acreditamos que o objetivo

proposto foi realizado: foram alcançados profissionais de saúde,

Entidades e Lideranças comunitárias que se colocaram à disposição

para assumirem a liderança das ações de conscientização, após a

capacitação, em seus municípios, sendo capazes de disseminar o

conhecimento adquirido e serem multiplicadores nas ações de

conscientização e empoderamento da população, assumindo seu

lugar na sociedade.



• Na Conferência Municipal de Saúde deste ano, pudemos assistir in

loco as pessoas assumindo um lugar de liderança e também no

Conselho Estadual de Saúde, vimos as propostas que vieram das

várias conferências municipais do Paraná, reivindicando

tratamentos, diagnósticos e também prevenção, aplicando na

prática a CARTA DE LONDRINA.



EPCEU 2019: 

Londrina dias 26 e 27 de Novembro

Informações em: www.epceu.com
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Londrina, dias 26 e 27 de novembro de 2019
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