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Considerações : 

 Complexidade  

 Desafios enormes 
e mundiais   

 Papel de cada 
ator 

 Urgente esta 
discussão 

 Conflito de 
interesses  

 Tempo faz 
diferença !! 

 

Foco no benefício 
do ser humano de 
forma sustentável e 
ética   



Virtudes  

Normas 
deontológic
as 

Ato bom , correto e mais 
que tudo prudente 

TOMADA DE 
DECISÃO 

•Princípio da 
Veracidade  

 
•Princípio da 
Proporcionalidade 
Terapêutica 
 
•Princípio do Duplo-
efeito 
 
•Princípio da 
Prevenção 
 
•Princípio do não-
abandono e 
tratamento 
adequado da dor 
 

X 
 

•Utilitarismo 

Ambiente cultural, 
Convicções religiosas 
Recursos disponíveis  

Adaptado : 
Philip,Jennifer A. M. at 
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Tempo de mudanças e ações  



 



OMS  



 



 



 

40% das mortes 
podem ser evitadas 
com o acesso ao 
tratamento adequado   
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ONU Doenças crônicas  

 
 Pela  segunda vez na sua história que a 

entidade realiza um evento desses para 
discutir questões globais de saúde .  

 Segundo o Fórum Econômico Mundial, as 
doenças crônicas matam 36 milhões de 
pessoas por ano e custarão quase 47 
trilhões de dólares à economia mundial 
nos próximos 20 anos.  

 O número de mortes pode subir a 52 
milhões por ano nesse período, estima a 
Organização Mundial da Saúde. 

 O desafio de criar um plano global de 
ação contra doenças cardíacas, câncer, 
diabetes, doenças mentais e doenças 
respiratórias é difícil e complexo. 

  As doenças não-transmissíveis são uma 
ameaça ao desenvolvimento",,  

 Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU 



65ª Assembleia Mundial da Saúde, 
promovida pela Organização Mundial da 
Saúde, em Genebra. 

   

 controle das doenças crônicas conquista avanços no cenário mundial.   

   resolução que prevê a criação de metas específicas para redução e 
incidência da mortalidade por agravos não transmissíveis, como 
diabetes e câncer.  

 De acordo com a resolução, serão realizadas consultas técnicas e 
discussões regionais ao longo de 2012 para subsidiar a elaboração e 
pactuação das metas, o que deve ocorrer a partir do final de outubro 
deste ano. Um dos objetivos, no entanto, já foi definido - a redução 
em 25% da mortalidade prematura por agravos crônicos até o ano de 
2025. 

  O foco das metas será em doenças cardiovasculares ,câncer, doenças 
crônicas respiratórias e diabetes. Serão contemplados também os 
principais fatores de risco, como alcoolismo, tabagismo, obesidade e 
sedendatarismo. 

 



Cuidado 
domiciliar 



 

Exercício físico 
Controle 
obesidade 
Amamentação 
Cirurgia redutora 
de risco  em 
pacientes de alto 
risco  
Estímulo  ovariano 
constante     
 

Mamografia  
Us 
birads 

Auto-exame 
Exame físico 
por 
profissisiona
lde saúde 



Desafios  

  comunicação : 
Câncer /remédio 
/não  /justiça 

 Solicitação  

 Secretária de saúde 

 Negação  

 Nova solicitação 

 Defensoria pública 

 Ministério público 

 justiça  

 Realização do 
tratamento 

 



Desafios  

 Escolhas  

 Transição econômica 
e social  

 Sexta economia do 
mundo 

 Saúde ... 

 Alta complexidade e 
SUS 

 Regulação 

 Direitos e deveres 

 Educação ,acesso a 
informação   



Parcerias  

 Ministério público 

 Serviços de saúde  

 Secretária de saúde 

 Sociedade civil   

 Regulação  

 Reconhecer conflitos  

 Reconhecer 
interesses comuns  

 Racionalidade ao 
processo  

 Transparência  

 



judicialização 

 Garantia de um 
direito constitucional 
e humano 

 Papel regulador e 
provocador  

 Aumento no 
tempo/perda de 
oportunidade 

 Sofrimento  

 Custos  

 Dificuldade de 
regulação e 
planejamento 

 Insegurança 



Algumas questões  

 a política de atenção oncológica coloca que cada instituição UNACON ou CACON é a única 
responsável da escolha dos protocolos terapêuticos se revela omissa quando insiste de não se 
posicionar através de protocolos e atualizações periódicas no sistema de financiamento  

 

 Como falar de liberdade de escolha com a limitação financeira severa? 

 

 Não podemos menosprezar a responsabilidade do Estado na garantia do direito constitucional 
a saúde na regulação do sistema.  

 Há nossa responsabilidade médica e social  diante daquele paciente que se encontra na nossa 
frente esperando o melhor tratamento possível e a responsabilidade diante de todos os 
pacientes e da própria viabilidade institucional. 

   

 Isto tem sido entendido também pelo STF quando da ausência de protocolos atualizados da 
ANVISA e MS quanto à incorporação de novos insumos, medicações e tecnologias.    

 

 Há muita necessidade de celeridade deste processo para toda a Sociedade. São dias difíceis 
para todos envolvidos. A rotina de um grande serviço de oncologia, a luta do paciente 
oncológico , o desafios de saúde pública e do ministério público exige  vencer grandes 
desafios todos os dias.   

 A experiência e o pode do estado na compra centralizada e na inclusão racional de novas 
medicações tem sido exitosa e modificadora do impacto financeiro (vide exemplo do 
IMATINIBE para LLC) e  com os termos de ajustamento de conduta junto à justiça que 
permite diminuição da alíquota de impostos.  

  

 



Câmara técnica de oncologia  em PE 

 Provocação do ministério público 

 Secretária de saúde 

 Serviços da rede de atenção oncológica 

 

 

 

 

 Atenção farmacêutica  

 Medicações mais demandadas  

 protocolos 

  transparência e segurança no processo 

 Maior efetividade 

 Esfera recursal 

 Rituximabe , transtuzumabe, cetuximabe 

 Próximos passos – acelerar, ampliar , reportar 

 



Análise  



 
 
curar algumas vezes ,  aliviar muitas 
vezes , consolar sempre... 
 
“Mais vida aos dias do que dias à vida...” 
       

 

 

 

 

 

 
Todas as pessoas deveriam ter direito de, antes de morrer, ter tempo para 

dizer : “Desculpe”, “Obrigado”, “Te amo” e “Adeus” 

 

O Sofrimento só é intolerável , quando ninguém cuida. 

Cecily Saunders  

 

E  tempo  de darmos  as mãos e de  muito  trabalho ..... 

 

 

 


