


Conheça a ASPEC 

Quem somos: 

 Somos uma Organização da Sociedade

Civil, fundada em 04/01/2012, que atende

pessoas portadoras de câncer e seus

familiares, que encontram-se em situação

de vulnerabilidade social;

 Nossa instituição em sua composição

dispõe de profissionais voluntários e

contratados para execução do serviço;

 Horário de funcionamento: segunda à

sexta-feira de 08:00 às 15:00 hs.



Caracterização do Público 

Atendido/Acompanhado pela 

ASPEC

 Atualmente acompanhamos 48 pessoas

portadoras de câncer e seus respectivos

familiares;

 A faixa etária do citado público varia de 03 a

80 anos de idade;

 A faixa etária preponderante de pessoas

portadoras de câncer atendidas pela ASPEC é

de 50 a 70 anos de idade;



Caracterização do 

Público Atendido/ 

Acompanhado pela ASPEC

 Os tipos de câncer mais atendidos pela

entidade são respectivamente: Mama,

Intestino, Próstata, Cabeça e Pescoço;

 A abrangência territorial desse público

respectivamente: Belo Horizonte, Ribeirão

das Neves, Santa Luzia e Contagem;

 A incidência maior são em pessoas do

Gênero Feminino.

 Nossa demanda espontânea e vem de a

rede do SUS.



Atividades 

desenvolvidas 

 Presta assistência social e psicológica

às pessoas portadoras de câncer e

seus familiares;

 Possibilita o fortalecimento de vínculos

familiares e comunitários e o

empoderamento do paciente;

 Possibilita o fortalecimento da rede

entre Conselhos Organizações e

o poder público;



 Atua na garantia dos direitos dos pacientes

com câncer através das politicas publicas

do estado referente ao câncer, favorecendo

a prevenção e sensibilização quanto

a importância do diagnóstico precoce.

Atividades 

desenvolvidas 



Definição de 

Advocacy

 Advocacy – Definimos que o termo é

utilizado como sinônimo de defesa e

argumentação em favor de uma causa. É

um processo de reivindicação de direitos

que tem por objetivo influir na formulação

e implementação de politicas públicas que

atendam às necessidades da população.



Desafios na 

garantia dos 

direitos pacientes 

com câncer 

 Promover acesso ao diagnóstico precoce;

 Cumprimento da lei 12.732/2012 – Lei dos 

60 dias.

 Promover o controle e participação social;

 Desafio da comunicação:

Paciente x Equipe médica;

 Manejo da dor.



Desafios do trabalho 

do Terceiro Setor Belo 

Horizonte

Reduzir a precariedade do diálogo das famílias com

a rede de saúde, educação, comunidade no território

e o terceiro setor;

Organização de Audiências Públicas para

apresentação das estratégias discutidas com a rede

e possíveis intervenções nas políticas públicas

eficientes para o atendimento do paciente oncológico;

Fortalecimento da rede de associações de

pacientes.



Desafio

“Você nunca sabe que 

resultados virão da sua 

ação. Mas se você não fizer 

nada, não existirão 

resultados.”



Obrigado!

Marcelo Luiz Pedroso

Tesoureiro e coordenador do projeto.

marceloluizpedroso@gmail.com 

(31) 986043460

contato@aspecsolidaria.org.br

www.aspecsolidaria.org.br


