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•É uma instituição filantrópica  fundada há 55 anos na cidade de São João Nepomuceno/MG;

•Missão: assistência ao paciente com diagnóstico de Câncer e realização de atividades de prevenção e 

promoção á saúde relacionadas a oncologia, como mamografia, preventivo além de atendimento 

médicos de mastologia e dermatologia, atendimentos de enfermagem,de psicologia, de nutrição,de 

assistência social e realização de Grupos específicos para Assistidos e de Tabagismo;

•Visão:Fortalecimento da rede Oncológica,otmização do fluxo de atendimento e garantia dos direitos 

dos pacientes com Câncer;

•Valor: Trabalhar  com as redes de Atenção na busca de mudança de políticas públicas que favoreçam 

ações de prevenção e promoção relacionadas a Oncologia e aos diretos dos pacientes com Câncer



Porcentagem de Óbitos por Neoplasias nas 

Microrregiões

% de óbitos

Santos Dumont 14,37

São João/Bicas 16,07

CIR Juiz de Fora 15,62

Cidade de Juiz de Fora 17,15



Oncologia: Perfil Epidemiológico Aplicável ao Município  

Mortalidade - Minas Gerais
Óbitos p/Residênc por Faixa Etária e Sexo

Região de Saúde (CIR): 31064 S.João Nepomuceno/Bicas
Capítulo CID-10: II.  Neoplasias (tumores)
Período:2010-2016
Faixa Etária Masc Fem Total
1 a 4 anos 0 1 1
5 a 9 anos 1 2 3
10 a 14 anos 0 1 1
15 a 19 anos 1 1 2
20 a 29 anos 1 3 4
30 a 39 anos 5 11 16
40 a 49 anos 21 21 42
50 a 59 anos 64 57 121
60 a 69 anos 83 64 147
70 a 79 anos 105 68 173
80 anos e mais 90 61 151
Total 371 290 661

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM



Questionário aplicado aos municípios com as principais dificuldades 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL

População Residente - Minas 

Gerais

População residente por Município 

e Ano

Região de Saúde (CIR): 31037 J.Fora/L.Duarte/B.Jardim, 31062 Santos Dumont, 31064 S.João

Nepomuceno/Bicas

Período:2012

Em quais locais são 

realizados? (Centro de 

especialidades, hospitais, 

consórcios, entre outros). 

Descreva prestadores

Qual o tempo para 

realização dos exames 

diagnósticos e consultas 

especializadas?

Hospitais, ambulatórios, 

CEAE

consulta:mais de 15 dias, 

exames: 60 a 120 dias

Hospital, clínica, consórcio



Questionário aplicado aos municípios com as principais dificuldades 

Atenção Primária

População Residente - Minas Gerais

População residente por Município e 

Ano

Região de Saúde (CIR): 31037 J.Fora/L.Duarte/B.Jardim, 31062 Santos Dumont, 31064 S.João 

Nepomuceno/Bicas

Período:2012

Qual o tempo de 

espera para este 

encaminhamento?

Existem 

dificuldades?

Se sim, quais 

dificuldades? Em 

quais 

especialidades?

Qual seria o fluxo ideal 

(por município e por 

especialidade)?

Mais de 60 dias Sim

Financiamento, 

baixo preço de 

tabela. 

Hematologia, 

Cabeça e 

pescoço, cirurgia 

pediátrica, tórax, 

ortopedia, 

neurocirurgia, 

gastro

Ter Ambulatório de 

Oncologia Clinica que 

encaminhasse para 

confirmação diagnóstica e 

encaminhamento imediato 

para o tratamento 

(cirúrgico/quimio/radio).



Diante de tais experiências , a serviço do paciente oncológico, nos ponho a refletir;

• Notificação compulsória;

•A não efetivação da lei dos 60 dias;

•O acesso aos exames é feito em tempo hábil, favorecendo o diagnóstico precoce?

•O paciente tem sido tratado com dignidade durante seu diagnóstico, tratamento , tendo direito ao cuidado 

paliativo ?

•Existe referência e Contra-referência q otimize o tempo do paciente?

•As políticas públicas tem tido efetiva participação social e regulamentos que as efetivam no campo da 

oncologia?



Como a Asfecer luta pelos direitos dos pacientes?

•Apoio através dos grupos, visando este de uma forma holística;

•Empoderamento dos pacientes;

•Fortalecimento da rede : capacitações de Agentes comunitários de Saúde sobre o Câncer de Mama;

•Workshop de Fortalecimento da rede Oncológica na Zona da mata;

•Fortalecimento da Rede Oncológica no Estado de Minas Gerais;

•Workshop para Capacitação dos Profissionais da Atenção Primária;

•Alinhamento junto a SRS/ Juiz de Fora, para a construção da Rede de Oncologia;

•Criação do Plano Municipal e Micro Regional de Atenção Oncológica;
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