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PRIORIDADES DO CÂNCER NO BRASIL
CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS DE 2018

Receber o diagnóstico e enfrentar uma doença como o câncer continua sendo um 
enorme desafio que requer muita coragem e apoio de todos. Essa doença, que 
atinge múltiplos aspectos da vida, precisa urgentemente de atenção e priorização 
de toda a sociedade e, em especial, daqueles que poderão construir ou revisar 
políticas que mudem essa realidade.

Sim, o câncer é um problema Seu e de todos nós!

• São 600 mil novos casos anuais e desses, mais de 50% já são descobertos numa fase avançada; 

• Descobrir o câncer numa fase inicial tem que ser prioridade e, para isso, precisamos de 
estratégias de detecção precoce;

• Campanhas de prevenção e de educação de toda a população são muito importantes. Por isso, 
projetos que ampliem o investimento na atenção primária e secundária devem ser apoiados;

• O clínico geral ou médico de saúde da família do posto de saúde precisa ser muito valorizado 
e estar mais capacitado para “pensar” em possíveis sinais e sintomas de câncer. Suspeitas de 
câncer identificadas por essas equipes deveriam entrar na regulação com algum sinal de alerta, 
para receberem a devida priorização;

• Hoje o paciente com suspeita ou diagnóstico de câncer que depende do SUS, em sua grande 
maioria, está na fila esperando...esperando por um exame, por um especialista e por um 
tratamento;

• Essas filas não são transparentes e não têm prazos definidos. Infelizmente, a angústia e o 
sofrimento só aumentam;

• Os tratamentos oferecidos pelo SUS (cirurgias, radioterapias, quimioterapias e outros) nem 
sempre estão acessíveis em tempo hábil (lei dos 60 dias não é cumprida) e precisam ser 
atualizados (valores e procedimentos);

• Hoje temos o conceito da medicina personalizada que permite já desde a fase diagnóstica um 
conhecimento mais amplo sobre a doença. E mais: permite oferecermos o tratamento certo, 
para o paciente certo, no momento certo, garantindo investimentos precisos e mais sucesso nos 
tratamentos;

• Proporcionar o acesso a uma equipe multidisciplinar garante um paciente mais fortalecido, 
ativo e que adere melhor ao tratamento. Essa equipe deve contemplar também o acesso aos 
cuidados paliativos de forma precoce. A dor precisa ser sanada;

• Viver e morrer com qualidade e dignidade é o que preconizamos.

Para mudar a realidade oncológica nacional, sugerimos o conhecimento dos seguintes pontos:
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Para todos os demais candidatos:

• Fortalecer e dar continuidade aos trabalhos já realizados pela frente parlamentar de combate 
ao câncer e/ou criar uma em seu estado;

• Garantir a aplicação das seguintes leis:
1. Lei dos 60 dias  - Lei nº 12.732/12;
2. Lei da Mamografia  - Lei nº  11.664/2008;
3. Lei da Notificação Compulsória do Câncer Lei nº 13.685/2018; 

• Propor a revisão da Lei que garantiu acesso às drogas orais para usuários de planos de saúde, 
com enfoque especial ao prazo com que as drogas são inseridas no rol da ANS e também à 
definição de critérios claros para sua incorporação;

• Priorizar projetos de lei que garantam direitos aos pacientes com câncer, assim como melhorias 
nos sistemas de saúde públicos e privados. Estamos à disposição para apresentar nossas 
sugestões);

• Criar espaços (audiências públicas) para debates públicos de todos esses problemas.

A todos vocês que pretendem se envolver com a agenda da Saúde de forma prioritária, pedimos 
que priorizem:

• Transparência e agilidade nos processos; 

• Foco na atenção primária e nas equipes do Programa Saúde na Família;

• Ampliação do uso da tecnologia a fim de facilitar o acesso à saúde e cuidados médicos, em 
especial a telemedicina; 

• Ajudar na desburocratização da pesquisa clínica no Brasil; 

• Saúde e educação como os grandes pilares dos próximos tempos.

O Instituto Oncoguia foi fundado em 2009 para ajudar o paciente com câncer 
a viver melhor. Com inúmeros projetos, eventos e interação com mais de 250 
mil seguidores nas redes sociais, apresentamos esta Carta sob a perspectiva dos 
milhares de pacientes de câncer no Brasil.

1. Definir uma única estrutura dentro do organograma do Ministério da Saúde para responder 
pelo desenvolvimento, interlocução, implementação, monitoramento e avaliação das políticas 
públicas de prevenção e controle do câncer, seja reativando esta atribuição nos trabalhos do 
INCA, seja criando um departamento próprio, nos moldes do Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids e Hepatites Virais; 

2. Escolher um Ministro da Saúde que tenha experiência e conhecimento na área.

Para os candidatos à Presidência da República, pedimos:


