


Bom dia 



Quem somos 

• ONG de defesa de direitos  

• Atuação nacional 

• Fundada em 2009 

• Frentes de atuação: Informação, Apoio 
ao paciente, Educação em Saúde e 
Advocacy 



Nossa missão 

Acabar com o preconceito, sofrimento  

e mortes causadas pelo câncer por meio 

de ações de educação, conscientização, 

apoio e defesa de direitos dos 

pacientes.  



Objetivos estratégicos 

• Disponibilizar para o paciente, seus familiares 

e população em geral. 

• a população e o paciente com câncer sobre a importância 

do , bem estar, qualidade de vida e cidadania. 

• dando e 

oferecendo apoio e suporte as suas principais necessidades. 

• do paciente com câncer 

 

•   relacionadas 

ao câncer, engajando parlamentares e gestores em prol da causa. 

 



Na prática… 





www.oncoguia.org.br 
230 mil acessos/mês  

http://www.oncoguia.org.br
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PAP 





Mais autoestima e qualidade de vida 





Audiências Públicas – 2011/2012  

 



Projeto de lei 352/2011 

Planos de saúde cobrirem quimioterapia oral 

 

APROVADO NO SENADO - 05/2012 
APROVADO NO CDC - 11/2012 
APROVADO NO CSS – 05/2013  



FORUM de POLÍTICAS PÚBLICAS 
NACIONAL – AGOSTO/12 

  



FORUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS-

Recife, Rio de Janeiro, Curitiba 
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2030 

27.000.000 casos novos  

17.000.000 mortes 

75.000.000 pessoas vivendo com câncer 
Fonte: OMS 

Epidemia de 
câncer 

Em 20 anos, o  
Brasil terá 16 milhões a 

mais de brasileiros 
idosos 



Estimativas casos de câncer Brasil  

2012 - 2013 

MS. INCA 



Estimativas casos de câncer Brasil 

MS. INCA 



Estimativas casos de câncer Brasil 2012 - 

2013 

MS. INCA 



Estimativas casos de câncer Goiás 2012 - 2013 

MS. INCA 



Na prática… 

 
Paciente 

com 
câncer 

 

Pacientes 
desinforma- 

dos  

Diagnósticos 
tardios  

Tratamentos  
defasados 

inacessíveis Profissionais 
pouco satisfeitos 

e  não 
capacitados 

Pouco 
enfoque em 
qualidade 

de vida 

Benefícios 
legais não 
garantidos 



Fila de espera para cirurgia 

Não tem médico oncologista 

6 meses para a radioterapia 

4 meses para fazer uma mamografia 

6 meses para uma colonoscopia 

Justiça? 

Quem pode me atender? 

Estou com dor… 

Estou com medo 

Como consigo o medicamento? 

O Câncer não espera….. 

Quanto tempo eu tenho? 

qualidade 

Plano de saúde negou… 

Cadê meus direitos? 



Muito sério! 

• Pacientes estão na fila esperando…. 

Sem saber pra onde ir!!! 

• Mais de 40% dos diagnósticos são 

tardios 

• Não temos infraestrutura suficiente 

• Radioterapia – filas 

• Lista de medicamentos desatualizada  





Como preparamos o Fórum? 

• Pedidos dos pacientes 

• Principais problemas enfrentados 

• Prioridades nacionais X regionais X 

locais 



Com que objetivo? 

• Conhecer e validar os dados 

• Proporcionar o espaço para discussão 

entre os diferentes setores 

• Pensarmos juntos em propostas 



Agenda 

• Tirando o paciente da fila 

• Incorporação X Judicialização 

• Problemas Planos de saúde 

• Benefícios legais dos pacientes 



Agradecimentos 

• Nossos patrocinadores e parceiros 

• Todos os nossos palestrantes 

convidados 

• Todos vocês 

• Equipe Oncoguia 

 



Oque podemos  

para  essa realidade? 

Para ajudar o paciente a 

melhor? 

Para ? 



Muito Obrigada! 

 

 


