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Caros,

2019 foi o ano em que completamos 10 anos como ONG e, com 
isso, reforçamos nossa missão e trabalhamos muito para levar 
o Oncoguia mais longe e, ao mesmo tempo, mais pertinho dos 
pacientes que acompanhamos. E fizemos isso de diversas formas. 
Seja aumentando o número de voluntários, causadores e agentes 
Oncoguia pelo Brasil ou ainda com as mais de 2.400 entregas  
de próteses mamárias externas, bonés e lenços para pacientes 
do país inteiro por meio de nosso Espaço do Paciente. Mas, mais 
do que isso, neste ano que passou, nós fomos pessoalmente 
discutir as dificuldades e a realidade do paciente com câncer em 
cada canto do nosso país por meio da primeira rodada de Fóruns 
Regionais Oncoguia. Com eles, estivemos em Belo Horizonte, Porto 
Alegre, São Luís e Manaus. Além, claro, do nosso já tradicional 
Fórum Nacional, em Brasília. Essa foi uma oportunidade que nos 
proporcionou muito aprendizado e muitas lições de casa.

Um dos reflexos dessa nossa aproximação com pacientes, 
familiares, cuidadores e gestores de diferentes regiões do país, 
foi o crescimento das nossas redes de apoio ao paciente. Tivemos 
um aumento de mais de 50% no número de ligações recebidas 
pelo Canal Ligue Câncer e mais de 100% de aumento no número 
de cadastros. E para compartilhar um pouquinho das milhares 
de vozes que ouvimos, criamos o blog A Voz do Paciente, onde 
relatamos histórias que, a partir da nossa orientação e acolhimento, 
os pacientes puderam receber aquilo que lhes era de direito.

Carta da
presidência
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E por falar em direitos, continuamos marcando presença 
forte e atuante em Brasília para seguir batalhando por uma 
oncologia que seja efetiva, sustentável e justa, seja no SUS 
ou na saúde suplementar. Nosso advocacy segue trabalhando 
incansavelmente para que isso seja possível. Um exemplo tem 
sido o monitoramento da Lei dos 60 dias, que ganhou até uma 
página exclusiva em nosso portal para justamente ficarmos em 
cima e de olho nessa questão.

Foram muitas realizações, projetos e ações que saíram  
do papel e ganharam vida em 2019, permitindo que sigamos  
na nossa missão diária desses 10 anos de existência: garantir  
ao paciente com câncer que ele viva mais e melhor. Tudo 
está bem detalhado para você neste relatório. Mas tudo isso 
só foi possível graças aos nossos apoiadores, patrocinadores 
e doadores que acreditam em nosso trabalho consolidado em 
10 anos de experiências, aprendizados e realizações em prol 
da nossa causa. E por fim agradecemos, claro, aos pacientes, 
familiares e cuidadores por confiarem em nosso trabalho.

Boa leitura!

Luciana Holtz.
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Ajudar o paciente com câncer a viver mais e melhor.

Missão

Que todo paciente com câncer tenha acesso à informação 
qualificada, apoio, acolhimento e seus direitos garantidos.

Visão

Orientar de forma acolhedora. Valorizar o ser humano 
e a vida. Zelar pela credibilidade. Informar com 
responsabilidade. Transformar com transparência e justiça.

Valores
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LISTA DE SIGLAS

ACP Ação Civil Pública

ANS Agência Nacional de Saúde

ATS Avaliação de Tecnologias em Saúde

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CAMSS Câmara de Saúde Suplementar

CCR Câncer Colorretal

CCU Câncer do Colo do Útero  

CGU Controladoria Geral da União

CIT Comissão Intergestores Tripartite

CLP Comissão de Legislação Participativa

CNS Conselho Nacional de Saúde

Conitec Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias

CONSINCA Conselho Consultivo do INCA

COSAÚDE Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde

cssf Comissão de Seguridade Social e Família

DIPRO Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS

GIST Gastrointestinal Stromal Tumors

GT Grupo de Trabalho

HPV Human Papillomavirus

IBOPE Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística

INCA Instituto Nacional de Câncer

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IPTU Imposto Predial Territorial Urbano

MPF Ministério Público Federal

MS Ministério da Saúde

ONG Organização Não Governamental

PAR Paciente Ativo e Responsável

PL Projeto de Lei

PLS Projeto de Lei do Senado

PROADI Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS

RN Resolução Normativa

PT-SP Partido dos Trabalhadores de São Paulo

SBOC Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

SCTIE Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos

SECNS Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Saúde

SICs Serviços de Informações ao Cidadão 

SUG Sugestão

SUS Sistema Único de Saúde

TJCC Todos Juntos Contra o Câncer

TJSP Tribunal de Justiça de São Paulo

UICC Union For International Cancer Control

UnB Universidade de Brasília

WKCD World Kidney Cancer Day
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Guias educativos
5 novos guias educativos

+ de 5.000 downloads

Advocacy
48 participações em
eventos estratégicos

Canal Ligue Câncer
3.773 pessoas orientadas

Crescimento de 53% ▲

102 aparições na mídia

credibilidade
conquistada

Imprensa

Lançamentos e destaques

Blog
A Voz do
Paciente

Semana de
Qualidade
de Vida

Radar do
Câncer de
Pulmão

CineRosa

Campanha On-line - Série
“Por onde for quero ser PAR
- Paciente Ativo e Responsável”

Parceria JCDecaux:
+ de 600 pontos em 5 estados
com anúncios Oncoguia 

Carta de
prioridades do
câncer colorretal

Prêmio
Ricardo Boechat:
ONG de Destaque

Portal Oncoguia

25.996.627 sessões*

Crescimento de +42% ▲
*Uma sessão é um grupo de interações do usuário com
o site que ocorreram em dado período de tempo

16.896.115 usuários visitando o site

Crescimento de +39% ▲

Redes sociais

609 posts

4.834.905 alcance

226.533 seguidores

489 posts

2.310.567 alcance | crescimento de +77% ▲
61.566 seguidores | crescimento de +49% ▲

853.745 pessoas conectadas

Fóruns

246 pessoas presentes

42.835 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

IX Fórum Nacional

86 pessoas presentes

13.548 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Sudeste

93 pessoas presentes

21.625 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Sul

60 pessoas presentes

21.625 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Nordeste

78 pessoas presentes

20.165 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Norte

Principais resultados



7

RELATÓRIO ANUAL 2019

Guias educativos
5 novos guias educativos

+ de 5.000 downloads

Advocacy
48 participações em
eventos estratégicos

Canal Ligue Câncer
3.773 pessoas orientadas

Crescimento de 53% ▲

102 aparições na mídia

credibilidade
conquistada

Imprensa

Lançamentos e destaques

Blog
A Voz do
Paciente

Semana de
Qualidade
de Vida

Radar do
Câncer de
Pulmão

CineRosa

Campanha On-line - Série
“Por onde for quero ser PAR
- Paciente Ativo e Responsável”

Parceria JCDecaux:
+ de 600 pontos em 5 estados
com anúncios Oncoguia 

Carta de
prioridades do
câncer colorretal

Prêmio
Ricardo Boechat:
ONG de Destaque

Portal Oncoguia

25.996.627 sessões*

Crescimento de +42% ▲
*Uma sessão é um grupo de interações do usuário com
o site que ocorreram em dado período de tempo

16.896.115 usuários visitando o site

Crescimento de +39% ▲

Redes sociais

609 posts

4.834.905 alcance

226.533 seguidores

489 posts

2.310.567 alcance | crescimento de +77% ▲
61.566 seguidores | crescimento de +49% ▲

853.745 pessoas conectadas

Fóruns

246 pessoas presentes

42.835 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

IX Fórum Nacional

86 pessoas presentes

13.548 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Sudeste

93 pessoas presentes

21.625 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Sul

60 pessoas presentes

21.625 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Nordeste

78 pessoas presentes

20.165 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Norte



8

Sumário

Programas

10

Projetos temáticos

32

Acões e iniciativas institucionais:   
           comunicação de impacto

48



9

RELATÓRIO ANUAL 2019

Fóruns Oncoguia

86

Advocacy: defendendo direitos 
	 											e	influenciando	políticas

70

Prestação de contas

94

Agradecimentos

98



10

Portal 
Oncoguia

Guias Educativos

Canal 
Ligue 
Câncer

Página especial no portal 
lei dos 60 dias

Blog a voz do paciente

App Oncoguia

Educando 
e engajando 
voluntários  
na causa 
do câncer

Capacitação

Causadores

Agentes Oncoguia

Espaço do paciente

Rede Mais Vida

RELATÓRIO ANUAL 2019

12

14

17



11

Programas



12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014

2015
2016

2017

2018

2019

104.215
153.720

548.664

303.973
628.118

984.552

1.290.403
1.749.942

1.739.153
4.373.423

9.754.890
11.722.693

14.936.855
18.165.254

25.906.627

Portal Oncoguia

Objetivo:
Garantir o acesso a uma informação que seja útil, 
atualizada e de muita qualidade, propiciando ao 
paciente com câncer um enfrentamento da doença 
menos dolorido e com mais qualidade de vida. 

Acompanhe o nosso crescimento:

Nossos números

25.996.627 sessões. Crescimento + de 42% ▲
*Uma sessão é um grupo de interações do usuário com seu site que ocorreram em dado período de tempo.

16.896.115 usuários visitando a página . Crescimento + de 39% ▲

+ 390 notícias inseridas no portal

+ 250 informes de advocacy publicados

+ 90 novos vídeos inseridos

+ 140 depoimentos deixados por pacientes e seus familiares

89,49% dos 3.108 conteúdos avaliados ajudaram a compreender o tema
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Guias Educativos

1.647 downloads 977 downloads

329 downloads

1.178 downloads 892 downloads



14

Canal Ligue Câncer 
Programa nacional  
e gratuito de apoio ao 
paciente com câncer

Objetivo:
Programa contínuo lançado em 2012 para oferecer apoio, acolhimento, informação de qualidade  
e orientação personalizada por meio de um canal gratuito por telefone e e-mail* para que o paciente 
com câncer possa superar os principais obstáculos e barreiras enfrentados durante o seu tratamento. 
*O programa também esclarece dúvidas que chegam pelo e-mail faleconosco@oncoguia.org.br. 

Por que o paciente com câncer procura o Ligue Câncer?
Os temas mais abordados nas ligações:

Novidade:
Começamos a 
monitorar a lei 
dos 60 dias por 
meio das ligações 
e, a partir dos 
dados obtidos, 
lançamos uma 
página especial 
em nosso portal.

Principais resultados

3.773 pessoas orientadas de forma personalizada pelo 0800. Crescimento de + 53% ▲

85% dos usuários atendidos declararam que o atendimento 
correspondeu totalmente ou superou as expectativas

2.249 dúvidas esclarecidas pelo fale conosco. Crescimento de + 20% ▲

43,76%

8,44%

5,74%

5,40%

5,76%

Direitos Sociais

Conhecer o Oncoguia

Dificuldade de acesso ao médico

Dúvidas sobre o diagnóstico

Dúvidas sobre o tratamento
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Página especial no Portal Oncoguia 
Lei dos 60 dias 

Objetivo:
Oferecer um espaço que concentre informações sobre a lei dos 60 dias, com conteúdos educativos, 
histórias de pacientes e uma pesquisa para compreender melhor o cenário.

Afinal, o paciente conhece a lei dos 60 dias? Confira os dados recebidos:

Conteúdos / Histórias de pacientes / Pesquisa

400 acessos na home da página

3%24%73%154

RESPONDENTES
DA PESQUISA

PACIENTES FAMILIARES OUTROS

59,6% 28,8% 9,4% 2,2%

SUS PLANOS DE
SAÚDE

PLANO DE
SERVIDORES

PÚBLICOS

PARTICULAR

50% 66%

NÃO CONHECIAM
A LEI DOS
60 DIAS

TIVERAM
A LEI

DESCUMPRIDA
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Blog
A Voz do Paciente

Objetivo:
Compartilhar histórias que relatam as principais dúvidas e dificuldades destas pessoas que 
chegam até nós todos os dias em busca de esclarecimento, orientação e acolhimento. E mostrar 
de que forma essas pessoas são orientadas e ajudadas pelo nosso Canal Ligue Câncer.

“Eu me vi perdida diante 
do diagnóstico impreciso, 

entrei na internet e encontrei o 
Oncoguia. Liguei lá e uma atedente 
super carinhosa e atenciosa me 
atendeu, conversou muito comigo 
e me acalmou. Hoje espero pela 
cirurgia de remoção do tumor 
que creio que será em breve. 
#obrigadaoncoguia” (@_anapaiva2)

Link para acessar o blog: 
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/blog-a-voz-do-paciente/12651/13/

17 histórias publicadas

+ de 850 acessos nas histórias no portal Oncoguia

+ de 90 comentários nas redes sociais

+ de 100 compartilhamentos no Facebook

89,49% dos 3.108 conteúdos avaliados ajudaram a compreender o tema

“A informação faz toda a 
diferença!!!” (@ale_cpaul)
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Aplicativo Oncoguia

Educando e engajando 
voluntários na causa 
do câncer 
(de janeiro à dezembro de 2019)

Objetivo:
Permitir que o paciente tenha mais uma fonte de informação e possibilidade de conexão com outras pessoas que estão passando 
por situações parecidas com a dele, além de ter um espaço para organizar a agenda de consultas, exames e medicamentos.

Objetivo:
Manter e ampliar uma rede de multiplicadores da nossa causa, que possam amplificar o alcance das nossas ações 
de educação e mobilização, on-line e off-line. Por meio da manutenção de dois grupos voluntários, os Causadores 
Oncoguia e a Rede de Voluntários Oncoguia, queremos garantir uma internet sem fake news e segura no mundo  
do câncer e que pacientes e familiares de diferentes locais e instituições conheçam e se beneficiem do nosso 
trabalho. O tema selecionado para 2019 foi o da “Qualidade de Vida: antes, durante e após o câncer”, que foi 
trabalhado por meio de diferentes ferramentas.

Números:

1.224 downloads em 2019

819 pessoas com contas já validadas

2.332 usuários ativos
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Capacitação geral dos voluntários:

5
aulas sobre qualidade de vida para ambas as redes com os temas:  
contextualização sobre qualidade de vida, sexualidade, saúde emocional,  
atividade física e manejo de efeitos colaterais, totalizando 57 participantes

4
lives temáticas abertas nas redes sociais sobre qualidade de vida durante  
o tratamento do câncer com os temas: medicina integrativa, atividade física, 
fertilidade e cuidando das emoções

29.120 média de alcance por live 

9.759 média de visitantes únicos por live 

590 média de engajamento* por live 

Nossas redes em 2019:

31 Causadores Oncoguia 
(comunicadores e influenciadores digitais, todos são pacientes)

11 voluntários agentes (pacientes, ex-pacientes e familiares)
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Conhecendo os números e resultados:

13 novos influenciadores, totalizando 31 Causadores

31 com perfil no Instagram

13 com canais no Facebook

16 canais no YouTube

853.745 pessoas conectadas em rede (somando seus seguidores no Instagram, 
Facebook e inscritos no YouTube)

5 aulas virtuais com convidados especiais para qualificação e capacitação da rede

8 causadas coletivas

+ de 400 postagens nas redes sociais realizadas pela rede

90.017 curtidas

10.334 comentários

40.339 visualizações através dos vídeos postados no feed

+ de 2.500 citações da #CausadoresOncoguia

13 aparições em mídia on-line, impressa e TV aberta

5 eventos institucionais com cobertura on-line

4 participações em ações off-line

Rede Causadores Oncoguia

Objetivo:
Grupo lançado em 2017 com o objetivo de educar e engajar comunicadores digitais inseridos na causa do câncer, 
reconhecendo-os e estimulando-os a produzirem conteúdos qualificados e que promovam a educação sobre câncer 
para o público leigo, sempre buscando uma internet segura e sem fake news.
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Dia Mundial
do Câncer

Junho Verde:
conscientização
sobre o
Câncer de Rim

Sem medo
do câncer

Obrigado, Dr!
Vídeo de homenagem
ao dia do oncologista

O que é Outubro
Rosa pra você?

O Oncoguia é… -
Vídeo de aniversário
de 10 anos do
Instituto Oncoguia

Março em cores -
mês de conscientização
do Câncer Colorretal

Chega de silêncio:
conscientização do
Câncer de Ovário

Série Especial - Fake News:

Realização de 8 Causadas Coletivas:
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Mapa Causadores:
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Agentes Oncoguia

Objetivo:
Lançado em 2016 com o objetivo de ampliar e fortalecer nossa presença em diversas cidades  
do Brasil, para que possamos atuar de forma nacional, ajudando um maior número de pacientes.

Atividades Agentes Voluntários Oncoguia:
• Abordam e se apresentam a pacientes com câncer e seus familiares.

• Conhecem e visitam os principais centros de câncer localmente. 

• Participam de eventos.

• Apoiam e divulgam campanhas de conscientização, programas e projetos do Instituto Oncoguia.

• Cadastram os pacientes para receberem materiais informativos do Instituto Oncoguia.

• Distribuem materiais informativos do Oncoguia.

Principais resultados:

11 voluntários agentes atuantes

5 encontros virtuais de capacitação e engajamento: com 57 participantes

Agentes na prática - conectando pessoas com o Oncoguia:

42 novos cadastros

8 horas de capacitação oferecida aos agentes voluntários

+ de 5 mil materiais impressos distribuídos
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Onde estão os voluntários?
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Espaço do Paciente
(de janeiro à dezembro de 2019)

Objetivo:
Ajudar o paciente com câncer a viver melhor, por meio de atividades que estimulem a 
integração e a troca entre pessoas que passam pelo tratamento da doença, além de presentear 
os pacientes com elementos importantes para sua autoestima como lenços, perucas e bonés.

Principais resultados:

13
voluntárias atuantes realizando triagem e higienização dos lenços, 
montagem dos kits e das caixinhas enviadas pelos Correios, além 
das visitas aos hospitais

+ de 2.480 entregas de lenços, bonés e próteses externas de mama

500
pacientes beneficiados com envio através dos Correios para todo o 
Brasil, sendo: 24 envios na região Norte, 37 na região Centro-Oeste, 
60 na região Nordeste, 310 na região Sudeste e 69 na região Sul

1.479 lenços e 506 bonés entregues em 12 visitas realizadas em 
hospitais oncológicos atendidos pelo SUS na cidade de São Paulo

+ de 2.500 cartões institucionais distribuídos
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Mapa Espaço do Paciente
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Rede Mais Vida
Vivendo com câncer de mama metastático

Objetivo:
Conscientizar, apoiar e defender os direitos das pacientes que convivem com o câncer de mama metastático.

Como funciona?

Agentes voluntárias 
capacitadas pelo 
Instituto Oncoguia

Realizam visitas a 
hospitais, centros de 
tratamento e demais 
locais de tratamento

Apresentam o Instituto 
Oncoguia para pacientes 
com o mesmo diagnóstico

As pacientes são cadastradas 
como membros da Rede e têm 
acesso ao material exclusivo, 
grupo no Facebook e passam 
a receber informativos

Principais realizações:

2 encontros presenciais da Rede Mais Vida

3 novas agentes, somando 31 no total

761 pacientes cadastradas na Rede Mais Vida

184 manuais enviados

123 visitas realizadas pelas agentes a hospitais e clínicas de tratamento

8 posts educativos sobre a doença, qualidade de vida e sobre a Rede 
Mais Vida em campanha virtual

7
bate-papos exclusivos para falar sobre câncer de mama avançado 
e saúde emocional, sexualidade, empoderamento em saúde, 
atividade física e manejo de efeitos colaterais, totalizando 165 
pacientes participantes e 689 visualizações pós-transmissão
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Principais resultados:

184  novas pacientes cadastradas na rede

+ de 3.864 espectadores nos 65 eventos em que a Rede Mais Vida  
e o Oncoguia foram apresentados pelas agentes

+ de 75 mil pessoas alcançadas por meio da campanha virtual
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Mapa Rede Mais Vida:

in memorian
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Encontro Oncoguia de Câncer de Mama:
inicial e metastático

Objetivo:
Realizar um encontro de pacientes com câncer de mama em tratamento: metastático e inicial, além de seus familiares, 
para falar sobre a doença, os diferentes tipos de tratamento, qualidade de vida, espiritualidade entre outros temas 
focados nos interesses específicos desse público.

Principais números e resultados:

2 salas simultâneas

139 participantes

18 palestrantes

14 mesas de discussões

29.599 pessoas alcançadas pelas transmissões ao vivo na página do Facebook

36.288 visualizações dos stories no Instagram

26 apoiadores institucionais
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Câncer de Pulmão: uma 
nova realidade

Câncer colorretal – 
ampliando o alcance 
das informações para 
pacientes e engajando 
atores estratégicos

Câncer de Próstata: 
inspirando e informando II 

Câncer do Colo do Útero: 
unindo forças para mudar

38

34

43

45
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Projetos
temáticos
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Câncer de Pulmão: 
uma nova realidade

Objetivo:
Ampliar o conhecimento, o debate e dar visibilidade 
sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do 
tratamento do câncer de pulmão por meio do olhar do 
paciente e das barreiras enfrentadas na busca de direitos.

Em agosto de 2019, fizemos o lançamento do Radar do Câncer de Pulmão 
por meio de um evento para jornalistas, profissionais de saúde, tomadores de 
decisão e organizações não governamentais. O Radar do Câncer de Pulmão é 
uma ferramenta que disponibiliza dados sobre câncer de pulmão provenientes 
do DATASUS, Globocan e INCA. O evento teve uma grande repercussão na 
mídia, gerando ampla visibilidade para a grave situação do diagnóstico tardio  
do câncer de pulmão e para a falta de dados disponíveis sobre o tema.

Números do evento de lançamento do Radar

46 participantes

2.497 pessoas alcançadas pelas transmissões ao vivo na página do Facebook

15.838 visualizações dos stories no Instagram

Grande repercussão na mídia

23 reportagens em diferentes mídias, sendo 7 delas em grandes veículos

Radar do Câncer de Pulmão
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Fonte: RHC - INCA

MUITOS CASOS
SEM REGISTRO!

CONHECENDO OS DADOS DO BRASIL - 2016
SEGUNDO REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER (RHC)

Fonte: RHC - INCA 2016

REGISTRADOS EM
ESTÁGIOS AVANÇADOS

(III E IV)

86,2 %

Fonte: RHC - INCA 2016

63 ANOS 65 ANOS

65 ANOS

MEDIANA DE IDADE
DOS PACIENTES:

RELAÇÃO: TABACO X CÂNCER DE PULMÃO

Fonte: RHC - INCA 2016

POSSUEM ESSA INFORMAÇÃO

DOS 6.915 CASOS COM REGISTRO:

SÃO FUMANTES OU
EX-FUMANTES 79,1%

NUNCA TIVERAM
CONTATO COM TABACO 20,9%

51,6%

Fonte: RHC - INCA 2016

DOS PACIENTES NÃO TIVERAM
A LEI DOS 60 DIAS CUMPRIDA

29,83 %

NO BRASIL
2018

NO MUNDO
2018

PARCERIA:

Para o atual estudo utilizamos fontes de dados disponibilizadas pelo DATASUS, INCA e GLOBOCAN. Nas bases do DATASUS e do INCA utilizamos todos os dados de câncer de pulmão 
(através do CID C34). Já no caso do GLOBOCAN, filtramos pela palavra lung (pulmão em inglês). A partir dos dados obtidos, foram realizados os levantamentos das informações 
apresentadas neste material.

GLOSSÁRIO

METODOLOGIA

DATASUS 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O DATASUS administra informações de saúde 
e informações financeiras.

Estadiamento 
Processo para determinar a extensão do câncer presente 
no corpo de uma pessoa e onde está localizado.

GLOBOCAN 
Projeto do IARC (International Agency for Research on Cancer) 
que avalia estimativas de incidência e mortalidade por câncer, 
através de dados de cada país/região, utilizando métodos 
estatísticos variados e gerando dados de alta qualidade.

INCA 
Instituto Nacional de Câncer.

Mediana
É o valor que separa a metade maior e a metade menor 
de uma amostra.

RHC 
Registro Hospitalar de Câncer. Forma sistemática 
e contínua de processamento e análise de informações 
de pacientes atendidos em uma unidade hospitalar, 
com diagnóstico confirmado de câncer.  

SIASUS 
Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS.

SIHSUS 
Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 
Incidência número de novos casos surgidos numa 
determinada população e num determinado intervalo 
de tempo.

UF  
Unidade Federativa, corresponde a um estado.

UICC 
União para o Controle Internacional do Câncer é uma 
organização não governamental baseada em afiliação 
que existe para ajudar a comunidade global de saúde 
a acelerar o combate ao câncer.

TNM 
Sistema de Classificação dos Tumores Malignos é uma 
ferramenta para os médicos estadiarem diferentes tipos 
de câncer com base em determinadas normas. No sistema 
TNM, a cada tipo de câncer é atribuída uma letra ou 
número para descrever o tumor, linfonodos e metástases.

APOIO:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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No mês de novembro, reunimos pacientes de câncer de pulmão de diferentes cidades 
do Brasil que, incomodados com o fato de não encontrarem com facilidade mais 
pacientes com o mesmo diagnóstico, se mobilizaram e aceitaram o convite de serem 
embaixadores Oncoguia e impactar a vida de ainda mais pessoas.

O conceito escolhido mostra histórias reais de pacientes com câncer de pulmão a fim de inspirar outros pacientes e mostrar 
que eles não estão mais sozinhos ao encontrar o Oncoguia e uma rede de pacientes com a mesma doença. 
Série com 5 vídeos que trazem como tema central a vida de pessoas que convivem com o diagnóstico.

Lançamento dos  
embaixadores Oncoguia 
para o câncer de pulmão

Campanha
“Você não está mais sozinho”

Embaixadores Oncoguia para o câncer de pulmão

9 embaixadores

Workshop:
conhecimento / inspiração / compartilhamento:

“Não encontrar outros pacientes me gerou 
pânico. Onde estão essas pessoas?” (A.S.)
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Realizamos uma campanha digital sobre a prevenção de câncer de pulmão com o objetivo de divulgar informações 
educativas que proporcionem mais conscientização e conhecimento para a população em geral.

Campanha educacional
câncer de pulmão

Alguns dos vídeos inspiracionais:

Iane Cardim
http://bit.ly/33rACIp

24 compartilhamentos

4.324 alcance

533 visualizações

114 cliques

14 comentários

Cláudia Lopes
http://bit.ly/2OEWA4Y

74 compartilhamentos

15.680 alcance

3.125 visualizações

718 cliques

73 comentários

Elaine Perini
http://bit.ly/34nvOoA 

27 compartilhamentos

6.935 alcance

1.074 visualizações

176 cliques

9 comentários
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Resumo dos resultados:

5 posts

41.219 alcance orgânico

851 engajamento total

5 posts

44.789 impressões totais

36.578 alcance total

1.552 engajamento total

Câncer colorretal: 
ampliando o alcance 
das informações para 
pacientes e engajando 
atores estratégicos

Objetivo:
Desenvolver campanha de awareness voltada para a população em geral sobre todas as etapas relacionadas ao Câncer 
Colorretal e criar estratégias de advocacy  para que o Câncer Colorretal seja prioridade no plano de ações do governo.
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Realização da II Reunião estratégica 
com especialistas sobre o CCR

Elaboração e publicação da carta de prioridades 
e desafios no combate ao câncer colorretal

Participação em audiência pública sobre CCR

Com o objetivo de debater os 
principais desafios e prioridades 
da prevenção, diagnóstico 
e tratamento dos pacientes 
brasileiros que convivem com o 
câncer colorretal.

No dia 26/03, o Instituto Oncoguia participou de uma 
audiência pública no Senado com o objetivo de debater 
possíveis ações e políticas de prevenção, diagnóstico 
e tratamento do CCR. A audiência pública contou a 
participação de parlamentares engajados no tema, Ministério 
da Saúde e Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

Por meio de diferentes estratégias de escuta de pacientes, familiares e especialistas em câncer 
colorretal, resumimos neste documento os principais pontos que devem ser priorizados diante 
do diagnóstico dessa doença.

PONTOS PRIORITÁRIOS:

PONTOS IMPORTANTES PARA A POPULAÇÃO SAUDÁVEL:

PONTOS IMPORTANTES PARA O PACIENTE:

PONTOS IMPORTANTES PARA O PACIENTE COM COLOSTOMIA:

Implementar estratégias de rastreamento para o câncer de intestino com pesquisa de sangue oculto 
nas fezes a partir dos 50 anos para pacientes que não apresentam outros fatores de risco da doença.

Garantir que pessoas com sinais e sintomas do câncer colorretal ou alto risco tenham acesso rápido 
ao médico especialista (gastroenterologista ou coloproctologista) assim como aos exames necessários: 
imunoquímico ou colonoscopia.

Que os fatores de risco do câncer colorretal sejam mais divulgados para a população, 
por ser uma doença com alta incidência, tanto em homens quanto em mulheres.

Que sejam realizadas campanhas educativas sobre hábitos e estilo de vida saudáveis 
como fatores de prevenção da doença.

Ter informação sobre redes de apoio disponíveis (próximas ao paciente), 
incluindo serviços gratuitos e ONGs de apoio.

Ter acesso à informação sobre os direitos e benefícios legais dos pacientes com câncer e, em especial, 
aqueles que possam beneficiar os pacientes que convivem com um câncer colorretal.

Ter acesso a tratamento adequado da dor, segundo recomendações da OMS.

Que a comunicação com o oncologista seja mais clara, objetiva e simples, 
principalmente sobre os tratamentos e possíveis efeitos colaterais.

Que o acompanhamento regular seja feito sempre pelo mesmo oncologista ou equipe 
que conheça o histórico da paciente e se prepare para a consulta.

Ter acesso à informação sobre novos tratamentos como medicina personalizada, 
imunoterapia e também sobre protocolos abertos de pesquisa clínica.

Ter acesso facilitado a registros médicos, assim como cópias de prontuário, de laudos, 
de resultados de patologia e imagem, etc.

Ter acesso a tratamentos rápidos e adequados (que incluam, quando necessário, a realização 
de testes moleculares), baseados em evidências e que sejam prescritos por uma equipe 
multidisciplinar especializada em câncer colorretal.

Ter acesso à informação completa sobre os detalhes da própria doença (tipo de câncer colorretal, 
local da metástase se houver, etc) que prepare o paciente para desempenhar um papel ativo nas 
decisões sobre o seu tratamento ou interrupção/continuidade do mesmo, após compreensão de 
riscos, benefícios e impactos em sua qualidade de vida.

Garantir acesso à informação e suporte adequado visando a adaptação a colostomia 
e também a manutenção da qualidade de vida do paciente.

“Obrigado a vocês!! Foi uma ótima experiência!! Acredito muito 
que esta união entre os médicos e entidades da sociedade que 

defendem e representem os pacientes seja o caminho mais efetivo para 
novas conquistas na luta contra o câncer!! Grande abraço e à disposição!!”
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Campanha de conscientização sobre o  CCR
Já conhecemos a relevância do câncer de mama, em especial por conta da força do Outubro Rosa em nossa sociedade 
e sabemos o quanto o câncer colorretal, segundo mais incidente, precisa ganhar destaque. Por isso, trouxemos o tema 
“O segundo lugar também importa”, brincando um pouco com o “pódio” existente entre os diferentes tipos de câncer. 
A campanha educativa foi composta por 10 posts, live e spots de rádio com foco na divulgação de informações educativas 
que proporcionem maior conscientização e conhecimento para a população nos meses de março e setembro.

Resultados campanha (março):

10 posts

1 live

70.649 alcance orgânico total

1.408 engajamento total

3.028 visualizações totais

9 posts*

1 live

77.004 impressões totais

2.673 engajamento total

791 visualizações totais

Resultados campanha (setembro):

5 posts

2 live

52.740 alcance orgânico total

1.092 engajamento total

5 posts*

2 lives

60.044 impressões totais

1.771 engajamento total
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Resultados:

30 spots de 30’ (2 vezes ao dia durante 3 semanas, de segunda a sexta-feira)

64.740 alcance na CBN Brasil

40.710 alcance no Jornal CBN 2º edição

Aumento de acessos na home de CCR em nosso portal:

fevereiro/19
0

2.000

4.000

6.000

■ Sessões
■ Visualizações

março/19 abril/19

1.896

2.832
2.242

3.624

5.390

4.199

Destaque:
A campanha também contou com spots que foram divulgados na rádio CBN para atingir o 
público que mais precisa ouvir sobre prevenção, ou seja, quem tem mais de 50 anos. Por 
isso, convidamos nossa embaixadora Vera Holtz para a gravação dos spots e selecionamos 
programas com audiências bem específicas para nosso público-alvo.
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Encontro de influenciadores digitais: 
conscientização e engajamento

Para nos ajudar a dialogar ainda mais sobre CCR com a população em geral, convocamos um time de 20 influenciadoras 
digitais do mundo da saúde. Realizamos um evento no mês de março, com a participação de diferentes especialistas e 
pacientes para falar sobre prevenção e convivência com o câncer colorretal.

Principais resultados - mídias sociais influenciadoras:

330 stories postados

11 posts em feed

14.635 curtidas em posts

365 comentários

14.006 visualizações nos vídeos

1.664.477 pessoas alcançadas em média

“Participação ativa, lutando pelos mesmos direitos aos nossos 
usuários do SUS, melhor atenção à saúde e melhor investimento onde 

necessariamente precisa. Obrigada Oncoguia pela visão à saúde e não só no 
âmbito privado.” (M.F)
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Folheto “Estou com câncer colorretal, e agora?!”

Pesquisa on-line com pacientes de câncer de próstata

O folheto  “Estou com câncer colorretal, e agora?!” foi 
atualizado e publicado no portal e mídias sociais do Oncoguia.

Desenvolvimento de pesquisa on-line com o objetivo de identificar os principais desafios e barreiras 
enfrentados por pacientes com câncer de próstata e seus familiares. A pesquisa foi realizada no 
período de fevereiro a julho e obtivemos 332 participações no total, entre pacientes e familiares.

Resultados:

204 downloads no período de 01 de 
setembro a 20 de dezembro

Câncer de Próstata: 
inspirando e 
informando II

Objetivo:
Contribuir para que pacientes se sintam mais informados e/ou empoderados em relação à 
sua doença e disponibilizar informação de qualidade sobre tratamento e qualidade de vida no 
enfrentamento do câncer de próstata, por meio de campanhas e distribuição de material educativo.
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Resultados campanha (novembro):

6 posts

50.216 alcance orgânico total

428 engajamento total

6 posts*

36.625 alcance da live

29.388 impressões totais

902 engajamento total

Resultados campanha (março):

8 posts

54.210 alcance orgânico total

536 engajamento total

Campanha digital de conscientização sobre câncer de próstata

Nos meses de março e novembro realizamos campanhas digitais com o objetivo de oferecer informação de 
qualidade sobre o câncer de próstata – com foco no paciente e também com mensagens direcionadas para 
a conscientização da população em geral.

O conceito escolhido para a campanha foi o “Conta pra 
ele”, com a ideia de produzir informações para que a 
mulher pudesse repassá-las para o homem, fazendo, dessa 
forma, a ponte para uma maior conscientização do tema 
perante ao público masculino.
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Câncer do Colo 
do Útero: unindo 
forças para mudar

Objetivo:
Ampliar o conhecimento, o debate e dar visibilidade sobre a importância da prevenção, do 
diagnóstico e do tratamento do câncer do colo do útero por meio de diferentes plataformas.

Principais pontos identificados:

Realizamos uma pesquisa on-line para ouvir a opinião dos especialistas a 
respeito dos principais gargalos identificados no enfrentamento do CCU.

Board on-line com 11 pacientes de câncer do colo do 
útero (CCU) por meio de dois encontros

Levantamento de dados com especialistas

Apenas:

9,1% das pacientes sabiam sobre o vírus HPV “Não sabia a relação entre 
o HPV e o CCU, acho que 

falta muita informação.” (A.P)

Baixa adesão à 
vacina do HPV

Falta de informação da 
população sobre a relação 
entre o HPV e o CCU

Preocupação com a 
qualidade dos exames
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No mês de março, conhecido como o mês da mulher, realizamos uma campanha on-line 
para disponibilizar informação de qualidade sobre câncer do colo do útero para a população 
em geral (prevenção). A campanha teve como conceito: “Mulher: cuide-se o ano todo”. 

Campanha de conscientização sobre CCU

Resultados campanha:

10 posts

1 live

99.001 alcance orgânico total

2.206 engajamento total

10.575 visualizações totais

10 posts

1 live

106.449 impressões totais

4.788 engajamento total



47

RELATÓRIO ANUAL 2019 •  PROJETOS TEMÁTICOS



48
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Educando 
sobre tipos de câncer

Ações e iniciativas 
institucionais

Nossas mídias sociais
Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Oncoguia na mídia

Oncoguia Confirma

Oncoguia Notícias

Participação em eventos

Parcerias
Prestação de serviços

Parcerias estratégicas
Pro Bono

Marketing relacionado à causa

50

56

64

66 

67

67

68

69

59
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Acões e iniciativas 
institucionais: 
comunicação de impacto
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3 posts

6.390 média de alcance por post

114 média de engajamento* por post

4 posts

4.038 média de alcance*** por post

7.845 média de impressões** por post

278 média de engajamento

11 posts

8.831 média de alcance por post

221 média de engajamento* por post

2 lives

7.404 média de alcance por live

1.971 média de visitantes únicos por live

276 média de engajamento* por live

12 posts

7.356 média de alcance*** por post

9.846 média de impressões** por post

354 média de engajamento

Câncer do Colo do Útero

Câncer de próstata

Câncer testicular

Câncer de ovário

Câncer colorretal

4 posts

4.093 média de alcance*** por post

76 média de engajamento* por post

1 live

19.017 alcance

5.232 visitantes únicos

639 de engajamento*

8 posts

7.685 média de alcance*** por post

10.705 média de impressões** por post

490 média de engajamento

Aumento nos acesso da home da página do câncer +35% ▲

Câncer do Colo do Útero

Veja mais na página 44 Veja mais na página 40

Veja mais na página 46

Educando sobre 
tipos de câncer

*Soma de reações, comentários e compartilhamentos.
**Diz respeito a quantidade de vezes que um post foi visto, sem 
diferenciar se ele foi visualizado mais de uma vez pelo mesmo usuário.
***Mensura somente o número de vezes que os posts são vistos uma 
única vez por usuário.



RELATÓRIO ANUAL 2019 •  CAMPANHAS

3 posts

6.390 média de alcance por post

114 média de engajamento* por post

4 posts

4.038 média de alcance*** por post

7.845 média de impressões** por post

278 média de engajamento

11 posts

8.831 média de alcance por post

221 média de engajamento* por post

2 lives

7.404 média de alcance por live

1.971 média de visitantes únicos por live

276 média de engajamento* por live

12 posts

7.356 média de alcance*** por post

9.846 média de impressões** por post

354 média de engajamento

Câncer do Colo do Útero

Câncer de próstata

Câncer testicular

Câncer de ovário

Câncer colorretal

4 posts

4.093 média de alcance*** por post

76 média de engajamento* por post

1 live

19.017 alcance

5.232 visitantes únicos

639 de engajamento*

8 posts

7.685 média de alcance*** por post

10.705 média de impressões** por post

490 média de engajamento

Aumento nos acesso da home da página do câncer +35% ▲

Câncer do Colo do Útero

Veja mais na página 44 Veja mais na página 40

Veja mais na página 46
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Câncer do Colo do Útero

9 posts

6.438 média de alcance por post

67 média de engajamento* por post

9 posts

5.766 média de alcance*** por post

8.792 média de impressões** por post

305 média de engajamento

Melanoma

9 posts

6.438 média de alcance por post

67 média de engajamento* por post

9 posts

5.766 média de alcance*** por post

8.792 média de impressões** por post

305 média de engajamento

8 posts

5.795 média de alcance por post

108 média de engajamento* por post

2 lives

7.934 média de alcance por live

2.226 visitantes únicos por live

178 de engajamento* por live

6 posts

6.559 média de alcance por post

80 média de engajamento* por post

1 live

14.351 alcance

3.010 visitantes únicos

300 de engajamento*

6 posts

7.548 média de alcance*** por post

9.714 média de impressões** por post

272 média de engajamento

Câncer de Rim

Lançamento
da campanha.

Carcinoma
Espinocelular

3 posts

7.834 média de alcance por post

39 média de engajamento* por post

3 posts

6.335 média de alcance*** por post

8.142 média de impressões** por post

186 média de engajamento

10 posts

9.735 média de alcance por post

40 média de engajamento* por post

10 posts

5.165 média de alcance*** por post

6.665 média de impressões** por post

153 média de engajamento

GIST

Câncer de 
cabeça e pescoço

Câncer Raro
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Câncer do Colo do Útero

9 posts

6.438 média de alcance por post

67 média de engajamento* por post

9 posts

5.766 média de alcance*** por post

8.792 média de impressões** por post

305 média de engajamento

Melanoma

9 posts

6.438 média de alcance por post

67 média de engajamento* por post

9 posts

5.766 média de alcance*** por post

8.792 média de impressões** por post

305 média de engajamento

8 posts

5.795 média de alcance por post

108 média de engajamento* por post

2 lives

7.934 média de alcance por live

2.226 visitantes únicos por live

178 de engajamento* por live

6 posts

6.559 média de alcance por post

80 média de engajamento* por post

1 live

14.351 alcance

3.010 visitantes únicos

300 de engajamento*

6 posts

7.548 média de alcance*** por post

9.714 média de impressões** por post

272 média de engajamento

Câncer de Rim

Lançamento
da campanha.

Carcinoma
Espinocelular

3 posts

7.834 média de alcance por post

39 média de engajamento* por post

3 posts

6.335 média de alcance*** por post

8.142 média de impressões** por post

186 média de engajamento

10 posts

9.735 média de alcance por post

40 média de engajamento* por post

10 posts

5.165 média de alcance*** por post

6.665 média de impressões** por post

153 média de engajamento

GIST

Câncer de 
cabeça e pescoço

Câncer Raro
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Câncer colorretal

Câncer de mama

3 posts

5.175 média de alcance por post

109 média de engajamento* por post

3 posts

5.902 média de alcance*** por post

11.153 média de impressões** por post

395 média de engajamento

Linfoma

14 posts

17.355 média de alcance por post

157 média de engajamento* por post

18 posts

9.425 média de alcance*** por post

12.274 média de impressões** por post

490 média de engajamento
Câncer de Pulmão

4 posts

3.991 média de alcance por post

36 média de engajamento* por post

4 posts

5.689 média de alcance*** por post

6.691 média de impressões** por post

173 média de engajamento

Câncer de PâncreasCâncer de Próstata

7 posts

5.100 média de alcance por post

63 média de engajamento* por post

1 live

10.862 alcance

1.332 visitantes únicos

231 de engajamento*

7 posts

6.625 média de alcance*** por post

7.268 média de impressões** por post

208 média de engajamento

Melanoma

Veja mais na página 40 Veja mais na página 44

Veja mais nas páginas 37 e 38
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Câncer colorretal

Câncer de mama

3 posts

5.175 média de alcance por post

109 média de engajamento* por post

3 posts

5.902 média de alcance*** por post

11.153 média de impressões** por post

395 média de engajamento

Linfoma

14 posts

17.355 média de alcance por post

157 média de engajamento* por post

18 posts

9.425 média de alcance*** por post

12.274 média de impressões** por post

490 média de engajamento
Câncer de Pulmão

4 posts

3.991 média de alcance por post

36 média de engajamento* por post

4 posts

5.689 média de alcance*** por post

6.691 média de impressões** por post

173 média de engajamento

Câncer de PâncreasCâncer de Próstata

7 posts

5.100 média de alcance por post

63 média de engajamento* por post

1 live

10.862 alcance

1.332 visitantes únicos

231 de engajamento*

7 posts

6.625 média de alcance*** por post

7.268 média de impressões** por post

208 média de engajamento

Melanoma

Veja mais na página 40 Veja mais na página 44

Veja mais nas páginas 37 e 38



56

Série PAR:

Conscientizando o 
paciente sobre a 
importância de assumir 
uma postura ativa e 
responsável diante do 
diagnóstico e do 
tratamento do câncer. 
Lançamento em março. 
20 posts no ano.

Campanha on-line 
para promover o 
conhecimento dos 
pacientes sobre seus 
direitos. Lançada em 
janeiro, teve 9 posts 
no decorrer do ano.

Ação no vão do MASP.

9 posts

5.724 média de alcance por post

129 média de engajamento* por post

9 posts

6.973 média de alcance*** por post

9.876 média de impressões** por post

336 média de engajamento

6 posts, sendo 3 vídeos

14.612 média de alcance por post

540 média de engajamento* por post

955 média de visualizações por vídeo

7 posts

7.741 média de alcance*** por post

11.879 média de impressões** por post

668 média de engajamento

20 posts (todos vídeos)

5.914 média de alcance por post

96 média de engajamento* por post

688 média de visualizações por vídeo

20 posts

4.287 média de alcance*** por post

5.637 média de impressões** por post

221 média de engajamento

Série de Direitos:

Dia Mundial do Câncer:
Semana de Qualidade de Vida

4 lives

29.120 média de alcance por live

9.759 média de visitantes únicos por live

590 média de engajamento* por live

Ações e iniciativas 
institucionais
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Série PAR:

Conscientizando o 
paciente sobre a 
importância de assumir 
uma postura ativa e 
responsável diante do 
diagnóstico e do 
tratamento do câncer. 
Lançamento em março. 
20 posts no ano.

Campanha on-line 
para promover o 
conhecimento dos 
pacientes sobre seus 
direitos. Lançada em 
janeiro, teve 9 posts 
no decorrer do ano.

Ação no vão do MASP.

9 posts

5.724 média de alcance por post

129 média de engajamento* por post

9 posts

6.973 média de alcance*** por post

9.876 média de impressões** por post

336 média de engajamento

6 posts, sendo 3 vídeos

14.612 média de alcance por post

540 média de engajamento* por post

955 média de visualizações por vídeo

7 posts

7.741 média de alcance*** por post

11.879 média de impressões** por post

668 média de engajamento

20 posts (todos vídeos)

5.914 média de alcance por post

96 média de engajamento* por post

688 média de visualizações por vídeo

20 posts

4.287 média de alcance*** por post

5.637 média de impressões** por post

221 média de engajamento

Série de Direitos:

Dia Mundial do Câncer:
Semana de Qualidade de Vida

4 lives

29.120 média de alcance por live

9.759 média de visitantes únicos por live

590 média de engajamento* por live
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Dia Nacional de Combate ao Fumo

1 live

8.386 alcance

2.376 visitantes únicos

238 engajamento*

+ de 80 pessoas presente*

5 debatedores

CineRosa

Lançamento
Guia do Cuidador

Cuidadores

1 post

6.070 alcance

100 engajamento

1 post

11.519 alcance

12.404 impressões

447 engajamento

329 downloads

58
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Nossas mídias 
sociais

Objetivo:
Utilizadas como uma estratégia horizontal 
de conscientização, informação e apoio dos 
pacientes com câncer, estamos presentes, de 
forma muito ativa, em todas as redes sociais.

Números

226.533 seguidores

609 posts

30.947 curtidas nos posts

164.323 total de interações

13.942 compartilhamentos

3.648 comentários

186.561 usuários únicos que interagiram com a página (cliques)

4.834.905 pessoas alcançadas

Facebook
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Onde temos maior alcance?

581.937
217.553

78.095

100.127

São Paulo, SP

78.593

Curitiba, PR

68.968

Manaus, AM

79.095

Porto Alegre, RS

Rio de Janeiro, RJ

Belo Horizonte, MG

Brasília, DF

Alcance
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Gráfico com últimos 3 anos

Instagram

Números

489 posts

1.540 stories

2.310.567 alcance. Crescimento de + 77% ▲

5.689.229 impressões. Crescimento de + 77% ▲

145.312 curtidas nos posts

4.616 comentários

7.459 postagens salvas

1.540 stories produzidos

2018

2019

61.566

41.307

24.497

Crescimento de +49% ▲

2017

Seguidores
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10.551
3.506

1.168

1.379

1.439

1.224

1.378

São Paulo, SP

Rio de Janeiro, RJ

Belo Horizonte, MG

Salvador, BA

Recife, PE

Fortaleza, CE

Brasília, DF

Alcance

Onde temos maior alcance?
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Gráfico com últimos 3 anos

Twitter

5.925

5.614

5.462 2018

2019

2017

Seguidores

Números

251 posts

20.293 alcance total com nossas postagens

YouTube

Números

23.600 inscritos no canal

7.060 novos inscritos

817.757 visualizações de vídeos no canal

12:32:00 minutos assistidos

40,98% média de vídeos assistidos

10.703 compartilhamentos

*Resultados retirados das ferramentas Reportei e Mlabs.
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Oncoguia na mídia

Objetivo:
Temos, diariamente, a missão de levar informação 
de qualidade para cada vez mais pessoas e, por isso, 
construímos uma relação com a imprensa a fim de 
proporcionar conteúdos relevantes que podem ser 
abordados por diferentes mídias do nosso país.

Números

102 resultados de mídia monitorados

142 contatos com a imprensa

32 temas (pautas) discutidos

78 entrevistas concedidas

15 releases divulgados para imprensa
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Oncoguia Confirma

Objetivo:
Para fortalecer nosso compromisso com a informação 
de qualidade, temos um canal onde a sociedade pode 
enviar notícias ou informações que tenha recebido e 
sobre as quais está em dúvida se é fake ou verdade.

23

10
9

31
TOTAL:

73

DAS 73 MENSAGENS RECEBIDAS:

23 QUESTIONAVAM SOBRE FAKE NEWS

10 VERDADEIRAS

9 DÚVIDAS MÉDICAS

31 REDIRECIONADAS A OUTROS SERVIÇOS DO ONCOGUIA

Alimentos curativos

Tratamentos alternativos

Curas alternativas

Outros produtos cancerígenos

Alimentos cancerígenos

11

7

3

1

1

9

1

Tratamento

Diagnóstico
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Oncoguia Notícias

Participação em 
eventos

Semanalmente, às sextas-feiras, enviamos um compilado 
de notícias relevantes do mundo da oncologia, além de 
ações que o Oncoguia realizou durante a semana.

Cadastros

490 pessoas cadastradas

Números

41 eventos apoiados institucionalmente ao redor do país

48 palestras
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Parcerias

Elaboração de ações e ou projetos de acordo com a necessidade ou foco dos parceiros. Nós temos uma equipe especializada 
no assunto, por isso, diversas empresas nos procuram para criar estratégias e ações para esse público.

Prestação de serviços

Nossos produtos:

Produção de conteúdo e 
campanhas: endomarketing/
prevenção/conscientização.

Palestras: conscientização/
prevenção/datas especiais.

Programas de relacionamento: 
criação, operação ou revisão 
do programa e/ou de régua 
de relacionamento.

Elaboração de jornadas por 
meio de grupos focais.

Operação de programas 
de relacionamento com 
disponibilização de equipe 
para suporte a pacientes.

Pesquisas de mercado (on-
line, presencial, profundidade).
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As parcerias pro bono são uma ótima forma de apoiar 
organizações com causas alinhadas à empresa ou 
ao negócio, seja por meio de seus próprios serviços 
ou com troca de conhecimentos e experiências, que 
também são necessidades do Instituto Oncoguia. 

As campanhas de Marketing Relacionado à Causa são uma ótima oportunidade de unir marcas 
em benefício dos pacientes com câncer, além de engajar os clientes, fornecedores ou parceiros na 
ação, impactando os resultados da empresa com uma ação combinada sustentável. É uma ótima 
forma de fortalecer a reputação de negócio ao mesmo tempo em que se ajuda a transformar vidas.

Pro bono

Marketing relacionado à causa

Clientes:

Datainsight
Publicações

Parcerias estratégicas
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Números

Pelo acesso ao diagnóstico 
mais precoce do câncer 
e processos mais 
transparentes - Waze

Pela garantia de melhores 
tratamentos de câncer 
no SUS - ampliando o 
acesso e diminuindo as 
desigualdades

Pela garantia de melhores 
tratamentos para os 
pacientes com câncer da 
Saúde Suplementar

Por aprimoramentos 
nos processos de ATS e 
estrutura da Conitec

Outros projetos 
monitorados

73

72

75

78

81

84
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Advocacy: 
defendendo direitos e 
influenciando políticas
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Projetos de advocacy

Números:

255 informes (monitoramento de Legislativo, Executivo e Judiciário relacionados à oncologia)

16 pedidos via Lei de Acesso à Informação

16 consultas públicas divulgadas

7 participações em consultas públicas

3 entrevistas concedidas

7 participações em reuniões externas estratégicas

48 participações em eventos estratégicos

9 monitoramentos de ações judiciais

39 ofícios estratégicos enviados
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Pelo acesso ao 
diagnóstico mais 
precoce do câncer 
e processos mais 
transparentes - Waze

Objetivo:
Atuar para a criação de legislação específica que promova maior transparência às filas de espera por exames, 
consultas e procedimentos de saúde, e que estabeleça prazos máximos de acordo com a avaliação médica.

Estratégia:
Articular junto ao Legislativo para influenciar pela transparência das filas do SUS e pelo prazo máximo de atendimento.

Alguns dos PLs são:
• PLS n° 140/17 - Criação de legislação para instituir transparência nas filas do SUS e prazo de atendimento 

máximo. Apensado ao PLS 192/18.

• PLS n° 192/18 - Criação de legislação para instituir transparência nas filas do SUS e prazo de atendimento 
máximo. (Obs.: originado na SUG do Oncoguia.)

• PL n° 10.106/18 - Criação de legislação para instituir transparência nas filas do SUS. Apensado ao PL 10.167/18.

• PL 1.228/19 (Projeto de Lei do Estado de São Paulo) - Acrescenta artigos para determinar transparência na fila 
da saúde por meio da obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes registrados para consultas com 
especialistas, exames e cirurgias na rede pública Estadual.

Principais realizações e resultados

• Solicitação de tramitação conjunta no Senado Federal do PLS n° 140/17 com o PLS n° 192/18 que trata 
da transparência das filas de espera do SUS como um todo.  Ambas as proposições foram originadas 
de discussões e sugestões do Instituto Oncoguia. A primeira, de autoria do Senador Dário Berger, 
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e a segunda, de autoria do próprio Instituto Oncoguia, perante a Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa do Senado Federal.

• Sugestão de aprimoramento do PL n° 10.106/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação na 
internet de listas de pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), para prever, dentre outros melhoramentos, a divulgação de todo e 
qualquer procedimento a ser realizado por pacientes atendidos no âmbito do SUS.

Metas alcançadas:
• Os PLS n° 140/17 e PLS n° 192/18 foram apensados no Senado, após 

envio de ofício pelo Oncoguia solicitando celeridade na apreciação do 
requerimento ao presidente do Senado.

• Após participação em Audiência Pública na Câmara dos Deputados,  
na qual o Oncoguia foi convidado a debater os PL nº 10.106/18 e PLs 
do Senado nºs 192/18 e 140/17, enviamos ofício sobre a discussão à 
relatora do PLS n° 10.106/18 (Deputada Adriana Ventura) sugerindo 
aprimoramentos ao texto. Das sugestões enviadas, a relatora acatou as 
seguintes sugestões do Oncoguia:

• Prever a obrigatoriedade de entrega de protocolo de encaminhamento 
ao paciente, tal como previsto nos PLs nºs 192/18 e 140/17.

• Não restringir o escopo de publicização das filas de espera apenas a 
cirurgia, exames e consultas, mas ampliá-lo de modo a contemplar 
todos os procedimentos realizados pelo SUS. 

• Garantia de acesso livre às listas de espera, ou seja, não restrito apenas 
aos gestores e integrantes da lista.

• Garantir a divulgação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 
dos hospitais que prestam serviços ao SUS, que deverão seguir, como 
padrão mínimo, as Diretrizes do Ministério da Saúde.

Debatendo a proposta também no Estado de SP:
Participação no grupo de trabalho originado no Comitê Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJSP) com o fim de discutir medidas para fomentar a transparência das filas de 
espera para todos os procedimentos do SUS. O Comitê deverá apoiar a aprovação do PL n° 1.228/2019, em 
trâmite na Assembleia Legislativa de SP, que trata da transparência das filas de espera no Estado de SP. 
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Reunião pessoal com parlamentares:
Reunião com o Senador Lasier Martins, que foi designado relator 
do PLS 140/17, e com a Deputada Adriana Ventura, relatora do 
PL 10.106/18, para sensibilizá-los a respeito da importância da 
matéria desses PLs e da necessidade da tramitação.

Como terminamos o ano?

Terminamos o ano com saldos bastante positivos nesta iniciativa. 

• A tramitação dos projetos vem ocorrendo, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado, 
com o engajamento dos parlamentares sensíveis ao tema.

• A matéria tem sido amplamente discutida também no Estado de São Paulo, onde pretendemos 
que haja a transparência da fila de espera por procedimentos na rede de saúde pública Estadual.

Pela garantia de 
melhores tratamentos 
de câncer no SUS - 
ampliando o acesso 
e diminuindo as 
desigualdades

Objetivo:
Promover discussões e levantamento de dados que validem a necessidade de se criar um novo 
modelo de remuneração para tratamentos oncológicos no SUS garantindo que tecnologias atuais 
e/ou recomendadas pela CONITEC estejam disponíveis aos pacientes, bem como buscar pela 
criação de mecanismos que garantam a transparência e a uniformidade dos protocolos.
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Estratégia:
Atuar junto ao Legislativo e ao Executivo por meio de diferentes estratégias na proposição de novos modelos que 
garantam uma atualização nos tratamentos oferecidos pelo SUS.

• PL nº 10.167/18: Divulgação dos protocolos clínicos ou de diretrizes terapêuticas para doenças utilizados em 
estabelecimentos que prestam serviços ao SUS / Pronta para Pauta na Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF).

• Portaria n° 140/14: Edição da Portaria nº 1.399/19, que redefine os critérios e parâmetros referenciais para a 
habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade em oncologia no âmbito do SUS. / Editada Nova 
Portaria sobre o tema.

Principais realizações e resultados

• Articulações para aprovação do PL n° 10.167/18 com emendas sugeridas (publicidade dos protocolos pelos hospitais).

• Monitoramento do GT “Tabela SUS” da Comissão de Seguridade Social e Família - Câmara dos Deputados.

• Monitoramento das discussões sobre a revisão da Portaria n° 140/17 - Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.

Participamos:
• Participação na Reunião Plenária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

• Reunião com SCTIE (Denizar Vianna) para apresentação de propostas 
para o aprimoramento da avaliação de tecnologias em saúde no SUS.

• Promovemos a discussão do assunto no IX Fórum Nacional Oncoguia, 
bem como nos Fóruns Regionais Oncoguia.

• Participação em audiência pública na Câmara dos Deputados que discutiu 
questões correspondentes a esta iniciativa, sobre o PL n° 10.167/18.

• Participação da primeira reunião do Oncoguia no CONSINCA, 
representando o Conselho Nacional de Saúde. Esteve na pauta o novo 
Painel de Monitoramento do Tratamento em Oncologia.

• Participação em eventos para debater a criação da agência única e 
independente em ATS, além de participação ativa em reuniões com atores 
estratégicos para endereçar o tema.
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Estamos no CONSINCA!
Designação do Instituto Oncoguia pelo CNS como membro do CONSINCA. 
Recebemos o OFÍCIO Nº 146/2019/SECNS/MS, referente a atualização da 
indicação de representantes para o Conselho Consultivo do INCA. Na 314ª 
Reunião Ordinária, o Plenário do Conselho Nacional de Saúde deliberou por 
indicar novos representantes (titular e 1º suplente) para comporem o Conselho 
Consultivo do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 
(CONSINCA), sendo o Instituto Oncoguia titular.

Metas alcançadas:
Após participação em audiência pública na Câmara dos Deputados no dia 09/07/2019,  onde o Oncoguia foi convidado a 
debater o PL nº 10.106/18, enviamos ofício sobre a discussão à relatora do PLS n° 10.106/18 (Adriana Ventura) sugerindo 
aprimoramentos ao texto. A relatora acatou em seu parecer a sugestão de se garantir a divulgação dos protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas dos hospitais que prestam serviços ao SUS, que deverão seguir, como padrão mínimo, 
as Diretrizes do Ministério da Saúde.

Monitorando:
• Reuniões com assessoria da Deputada Silvia Cristina para acompanhar as discussões do GT da Tabela SUS.

• Publicação do Relatório do GT da Tabela SUS. O relatório propõe que seja apresentado projeto de lei para alterar 
a Lei 8.080/90, para estabelecer parâmetros de transparência, habilitação de prestadores e remuneração por 
serviços realizados no Sistema Único de Saúde, além de dar outras providências.

• Aconteceu na 11ª reunião ordinária da CIT apresentação da minuta de portaria que redefine os critérios e 
parâmetros para a habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade em oncologia no âmbito do SUS.

Trocando conhecimentos com a CGU:
Participação no painel “Impactos do Acesso à Informação: O Caso ‘Meu SUS é diferente do teu SUS’”, no 7º Encontro 
Rede SIC, evento realizado pela CGU para promover cooperação e intercâmbio de conhecimentos e experiências entre 
os Serviços de Informações ao Cidadão (SICs).

No Judiciário:
O MPF entrou com Ação Civil Pública (ACP) contra a União, que tem por objetivo sanar impropriedades no processo 
de seleção e financiamento de medicamentos oncológicos fornecidos pelo SUS, focando na atribuição legal de seleção 
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dos medicamentos a serem disponibilizados pelo sistema; e pactuação, no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT), do financiamento de novos medicamentos oncológicos incorporados ao SUS.

Metas alcançadas:
O estudo “Meu SUS é diferente do seu SUS” foi utilizado na fundamentação desta ACP.

Como terminamos o ano?

Depois de muita discussão sobre o tema, a Portaria n° 140/14 foi revisada, dando lugar à Portaria n° 1.399/19 que  
redefine os critérios e parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade 
em oncologia no âmbito do SUS. O GT da Tabela SUS também teve seu relatório publicado. Ainda no Legislativo, 
acompanhamos e participamos ativamente da construção do PL n° 10.106/18, em que a relatora da matéria acatou em 
seu parecer nossa sugestão de garantir a divulgação dos protocolos clínicos dos hospitais que prestam serviços ao 
SUS, que deverão seguir, como padrão mínimo, as Diretrizes do Ministério da Saúde. No Judiciário temos subsidiado 
pedidos de informações de procuradorias para a interposição de ações que garantam maior igualdade do sistema de 
saúde público.

Pela garantia de 
melhores tratamentos 
para os pacientes 
com câncer da Saúde 
Suplementar

Objetivo:
Atuar para a redução do prazo de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde, de cobertura obrigatória, da 
ANS. Em paralelo, criação de modelo diferenciado para incorporação de antineoplásicos de uso oral ao Rol.
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Principais realizações e resultados

Articulamos aprimoramentos no Legislativo:
• Acompanhamento de proposições sobre o tema no Legislativo.

• Envio de sugestão de minuta de projeto de lei sugerindo alterações na legislação para parlamentares.

• Reuniões com parlamentares e outros stakeholders para discussão da matéria.

• Sugestão do Oncoguia no Senado foi discutida internamente com o senador Reguffe que apresentou interesse na 
matéria e, após modificações, apresentou seu próprio texto. 

Articulamos também no Executivo:
• Discussão do tema no âmbito do COSAÚDE e da CAMSS - onde temos assento.

• Início das participações nos debates técnicos de análises das propostas de atualização do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde - Ciclo 2019-2020, no que tange à oncologia.

Metas alcançadas:
• ANS responde pedido do Oncoguia, via Lei de Acesso à Informação, sobre atualização extraordinária do Rol.

Estratégia:
Articular junto ao Legislativo e ao Executivo para influenciar por melhorias no processo de atualização do rol de 
procedimentos da ANS.

• PL nº 6.330/19 - Altera a lei dos planos de saúde para tornar obrigatória a cobertura para tratamentos 
antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer 
e hemoterapia registrados na Anvisa, dispensada a previsão de que tais procedimentos sejam autorizados em 
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas revistos periodicamente. 

• PL nº 10.722/18 - Monitoramento de projeto a fim de se criar uma nova metodologia de incorporação de 
medicamentos antineoplásicos de uso oral no rol de cobertura dos planos de saúde. Este PL prevê a incorporação 
destes medicamentos automaticamente após o registro na ANVISA. 

• SUG n° 66/2016 (Oncoguia) - CLP da Câmara - Incluir na lei dos planos de saúde dispositivo que diminua o prazo 
de revisão do rol. A sugestão foi aprovada e transformada no PL n° 6.033/16.
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• Indicação do Oncoguia, via CNS, através do Ofício nº 006/2019/GGRIN/GAB/PRESI, e conforme deliberado na 
313ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde,  para composição da Câmara de Saúde Suplementar - 
CAMSS - Biênio 2019/2020.

• Portaria n° 10.220/19 formalizou a nomeação dos representantes titulares e respectivos suplentes, das entidades 
membros da CAMSS, sendo o Instituto Oncoguia suplente neste assento.

• Publicação da lista de membros do COSAÚDE, contendo o Instituto Oncoguia na condição de instituição 
convidada da comissão.

Participamos:
• O Oncoguia participou no Rio de Janeiro, na qualidade de membro do 

COSAÚDE,  de workshop promovido pela ANS que buscou detalhar e 
esclarecer dúvidas sobre a Resolução Normativa (RN) nº 439/18, que 
estabelece etapas e fluxos para a revisão periódica da cobertura mínima 
obrigatória dos planos de saúde.

• Participação nas 1ª e 2ª Reuniões Técnicas de Análise das Propostas de 
Atualização do Rol – Ciclo 2019-2020.

• Participação no Fórum de Inovação Tecnológica na Saúde e o Valor do 
Paciente (Interfarma).

• Reunião com Rogério Scarabel  (Diretor da ANS - DIPRO) e Maurício 
Nunes da Silva (adjunto).

• Reunião na ANS (com Rogério Scarabel e outros 10 gerentes da DIPRO) 
que apresentou a perspectiva do paciente em relação a agenda regulatória 
2019-2021.

Fomos citados:
Correio Braziliense publicou matéria informando que debate sobre a criação de um grupo de trabalho na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) encerrou o segundo dia do 9º Fórum Nacional de Políticas de Saúde em 
Oncologia, do Instituto Oncoguia.
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Por aprimoramentos 
nos processos de ATS 
e estrutura da Conitec

Como terminamos o ano?

Terminamos o ano de 2019 participando das discussões que envolvem o procedimento de avaliação de tecnologias 
na saúde suplementar e, especificamente, o processo de revisão do rol de eventos em saúde da ANS. No mês de 
dezembro, tiveram início as reuniões técnicas de discussão do rol 2019/2020 nas quais pudemos colaborar ativamente 
no âmbito do Executivo federal. Nosso time de advocacy trabalha, também,  no âmbito Legislativo, para aprimorar 
projetos já em trâmite no Congresso Nacional. A proposta do Oncoguia visa que as coberturas dos medicamentos orais 
passem a ser obrigatórias após o decurso do prazo de 90 dias da data do registro do tratamento na Anvisa, observadas 
suas indicações em bula, salvo avaliação em contrário da ANS no caso de oposição fundamentada apresentada, nos 
termos regulamentares, por qualquer interessado no prazo de 30 dias da data do respectivo registro.

Objetivo:
Nossa proposta envolve intensificar o debate para que possamos aprimorar o processo de incorporação de tecnologias 
no SUS de modo a garantir-lhe mais credibilidade e legitimidade sociais.

Estratégia:
Atuar junto ao Legislativo e ao Executivo em busca de melhorias no processo de ATS.

• PLS nº 415/15 - Definir através de normativo legal critérios de custo efetividade sobre o processo de ATS no SUS.

• PL nº 2.647/19 - Garantia de publicidade das reuniões da Conitec partir desta legislação. A proposição é de autoria 
do deputado Alexandre Padilha. Apensado ao PL n° 2.035/19.

• PL nº 2.035/19 - Inserir em normativo legal critérios de composição da Conitec. Apensado ao PL n° 2.035/19.
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Principais realizações e resultados
Acompanhamento de proposições legislativas que têm como objetivo a implementação de uma ou mais das 6 propostas 
de melhorias da Conitec realizadas pelo Instituto Oncoguia: PLS n° 415/15; PL n° 2.647/19 e PL n° 2.035/19.

Participamos:
• Participação de reuniões em grupo privado de stakeholders que discutiu a 

criação de uma agência independente e unificada em ATS no país. 

• Participação em eventos para debater a criação da agência única e 
independente em ATS, além de participação ativa em reuniões com atores 
estratégicos para endereçar o tema.

• Participamos na Webconferência Rebrats sobre risco compartilhado.

• Fomos convidados para participar do Congresso Rebrats 2019 e 
concedemos entrevista durante o evento parar pesquisadores do Hospital 
Moinhos de Vento, responsáveis por coletar sugestões com lideranças de 
instituições que atuam no processo de ATS a respeito da criação de uma 
Agência Independente de ATS. A entrevista foi encomendada pelo próprio 
Ministério da Saúde, via PROADI. 

• Fomos convidados com apenas mais 3 organizações de pacientes 
para participar da 1ª Reunião do Fórum de ATS no SUS. O evento foi  
fechado e tinha como objetivo ouvir 7 segmentos sobre propostas para 
aprimoramento da Conitec. A proposta de transmissão ao vivo das 
reuniões foi unânime. 

No Legislativo:
• O deputado Alexandre Padilha (PT-SP) apresentou o PL n° 2.647/19, que determina publicidade, participação 

e transparência das reuniões da Diretoria Colegiada da ANVISA e da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS. 

• Realização de reunião diretamente com o deputado Alexandre Padilha, para manifestar nosso apoio sobre o assunto.

Conheça as nossas propostas para melhorias na Conitec:
http://www.oncoguia.org.br/conteudo/posicionamento-oncoguia--6-propostas-para-melhorias-na-conitec/11706/999/
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Metas alcançadas:
O deputado Luizinho acolheu proposta do Oncoguia e alterou parecer que excluía a transmissão ao vivo das reuniões 
plenárias da Conitec, no PL n° 2.035/19, que inclui critérios de composição e amplia a transparência da Conitec.

No Executivo:
• Influência na esfera Executiva (Ministério da Saúde) para acolhimento das sugestões.

• Realização de reunião com SCTIE (Denizar Vianna) para apresentação de propostas para o aprimoramento da 
avaliação de tecnologias em saúde no SUS.

Metas alcançadas:
A Conitec decidiu dar transparência ativa aos dossiês após propostas do Oncoguia para tornar o processo de 
incorporação de tecnologias no SUS mais transparente, legítimo e confiável.

Como terminamos o ano?

Cientes de nossa missão de aperfeiçoar o processo de avaliação de tecnologias na saúde pública, as três iniciativas 
buscam o aperfeiçoamento do órgão que realiza tal procedimento: a Conitec, sobretudo por meio de processos mais 
transparentes. Conseguimos, em 2019, que a Conitec, por ato Executivo, ampliasse sua transparência institucional 
e divulgasse os dossiês apresentados pelas empresas demandantes das tecnologias para avaliação. Além disso, 
requeremos e fomos também ouvidos, no que tange à publicação das demandas advindas das áreas internas do 
Ministério da Saúde. Tudo isso já consta para consulta no Portal da Conitec. Seguimos monitorando e participando 
da construção dos projetos de lei que visam a transparência das reuniões plenárias da Conitec, bem como estudando 
melhores estruturas para um modelo de ATS legítimo e confiável, levando pontos importantes em consideração como: 
critérios de composição e análise e critérios claros de custo-efetividade das tecnologias demandadas.
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Outros projetos 
monitorados

• Acompanhamento das obras e 
consequente implementação dos novos 
equipamentos de radioterapia referentes 
ao Plano de Expansão da Radioterapia 
no SUS, política pública criada pelo 
Ministério da Saúde em 2012.

• Criação de legislação federal que coloque 
o Brasil em um novo patamar quanto à 
proteção da dignidade dos pacientes junto 
ao Observatório de Bioética e Direitos 
Humanos dos Pacientes da UnB.

• Criação de legislação federal que garanta 
o auxílio-doença ao segurado do INSS por 
motivo de doença de familiar.

• Empoderar parceiros/pacientes/familiares 
instrumentalizando-os para discutirem e 
apresentarem em suas cidades projetos de 
lei municipal que garantam ao portador 
de neoplasia maligna a isenção do IPTU.
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Fórum Nacional e
Fóruns Regionais

Lançamento pesquisa 
IBOPE

88

90
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Fóruns 
Oncoguia
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Fórum Nacional e 
Fóruns Regionais

Principais números:

+ de 80 palestras

+ de 500 participantes

Objetivo:
Contribuir para o aprimoramento das políticas públicas relacionadas ao câncer, por meio 
de um espaço de exposições e debates com a participação de diferentes atores estratégicos, 
engajando parlamentares, especialistas, médicos, pacientes e sociedade civil na causa.

Também possui um papel importante na educação de ONGs e de pacientes.

Fórum Nacional



RELATÓRIO ANUAL 2019 •  FÓRUNS ONCOGUIA

246 pessoas presentes

42.835 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

IX Fórum Nacional

86 pessoas presentes

13.548 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Sudeste

93 pessoas presentes

21.625 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Sul

60 pessoas presentes

21.625 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Nordeste

78 pessoas presentes

20.165 alcance pelas
transmissões ao vivo no Facebook

Fórum Norte

Fórum Sudeste

Fórum Sul
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Fórum Nordeste

Fórum Norte

Lançamento da 
pesquisa IBOPE

O câncer e a população brasileira: percepções, 
sentimentos e impactos.
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Base: Amostra (2002) | 2002 entrevistados, em março de 2019
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20%

Até 1 SM25%

Mais de 1 SM a 2 SM28%

Mais de 2 a 5 SM27%

Mais de 5 SM12%

NS / NR8%

RENDA FAMILIAR ESCOLARIDADE

17% 16 a 24 anos

21% 25 a 34 anos

21% 35 a 44 anos

18% 45 a 54 anos

23% 55 anos ou mais

IDADE

Nordeste

Sudeste
Norte +
Centro Oeste

Sul

16%

43%

15%

26%

REGIÃO

Perfil:
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100%
Conhecem ou

já ouviram
falar em

câncer

81%
Têm ou conhecem
alguém com câncer

2%

43%

18%

37%

19%

Parentes distantes
Próprio entrevistado
Não tem ou não conhece ninguém
Conhecidos
Parentes Próximos

Familiares respondem onde há mais impacto:

Dados que
abrangem
qualidade

de vida

51%

19% 11%

Emocional Físico
Qualidade
de vida

60%

38%

2%

PERSPECTIVA POSITIVA

Câncer pode ser até curado desde
que seja detectado no começo

Hoje em dia existem muitas novidades
para diagnosticar e tratar o câncer

43%

16%

PERSPECTIVA NEGATIVA

NÃO SABE

16%

15%

7%

Câncer é uma sentença de morte

Receber a notícia de que tem câncer
significa sofrer e ter muita dor

Ainda tenho medo de falar essa palavra

Câncer é causado por traumas psicológicos

Não está relacionado ao tabagismo

Não está relacionado com obesidade/sobrepeso62%

⅓

8%

Sim. O câncer está cada vez mais perto!

Qual a sua percepção sobre o câncer hoje?

Qual o impacto do câncer na vida do paciente?

Ba
se

: 1
.9
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Qual sua percepção sobre diagnóstico e tratamento do câncer hoje?

“O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento 
no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do 
dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme 

a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” (Lei 12732/2012)

Falta de exames

Dificuldade de marcar consulta

Encontrar um médico para examinar os sintomas

Não conseguir fazer uma biópsia rapidamente

55%

52%

42%

30%

56% não acreditam que é possível diagnosticar rapidamente o câncer

DIAGNÓSTICO

Quais os motivos?

TRATAMENTO

73% não acham possível iniciá-lo em até 60 dias no Brasil

Principais dificuldades para início do tratamento:
Fila de espera

Falta vaga para cirurgia

Vaga para quimioterapia e radioterapia

Acesso a um especialista

Acesso ao medicamento

78%

46%

25%

24%

17%
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96
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Prestação 
de contas
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Receitas

12% Prestação de serviços

8% Gratuidades 3% Doações

75% Patrocínios / Parcerias

2% Financeiras
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Despesas

42,06% Programas e projetos

8,62% Campanhas educativas

7,97% Gratuidades

0,30% Tributárias

0,83% Financeiras

14% Staff

7,52%
Administrativas

2,89%
Ocupação

15,8% Eventos
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100

100

Patrocinadores

Envolvidos
Comitê Científico

Comitê de Saúde Mental

Colaboradores

Voluntários



99

Agradecimentos



100

Patrocinadores

Imuno-Oncologia Grunenthal

Envolvidos

Comitê científico 

Dr. Arnaldo Fazoli - Uro Oncologista

Dra. Clarissa Mathias - Oncologista Clínica

Dr. Gilberto de Lima Lopes Jr. - Oncologista

Dr. Gilberto Luiz da Silva Amorim - Oncologista

Dr. José Getúlio Martins Segalla - Oncologista

Dra. Marina Sahade - Oncologista Clínica

Dr. Nivaldo Farias Vieira - Oncologista 

Dr. Otávio Clark - Oncologista Clínico

Dra. Rachel Riechelmann - Tumores Gastrointestinais

Dr. Rafael Kaliks - Oncologista Clínico

Dr. Ricardo Caponero - Oncologista

Dr. Rodrigo Ramella Munhoz - Tumores Cutâneos

Dr. Rodrigo Santa Cruz Guindalini - Oncologista

Dra. Solange Sanches - Tumores Ginecológicos



101

RELATÓRIO ANUAL 2019 •  AGRADECIMENTOS

Comitê de saúde mental 

Márcia Stephan

Maria Helena Franco

Maria Júlia Kovács

Marília de Freitas 
Aguiar

Regina Liberato

Vicente de Carvalho

Colaboradores

Carolina Bastos

Carolina La Hera

Cássia Borges

Evelin Scarelli

Evelyn Coelho

Francine Estevão

Gustavo Knoll

Isadora Lima

Irineide Faria

Jênniffer Ribeiro

Julia Piton

Luciana Holtz

Mariana Lorencinho

Mateo Yaksic

Natália Gonzales

Natalia Pereira

Paula Coelho

Ricardo Martins

Shirlei Guerini

Sonia Cecatti

Tamires Low

Tatiane Oyakawa

Thalita Bottari

Tiago Matos

Vanessa Sato

Vilmena Cruz

Vitor Matias

Yoko Cardoso



102

Voluntários

Ada Guimarães 

Alexandra Calderon 

Ana Carolina P. de Mello 

Ana Michele Soares 

Ana Paula Brasil de Almeida 

Ana Stela Girão S. Correia 

Anna Carolina Fernandes 

Anne Ebbinghaus Carrari 

Barbara Abramo

Bia Akemy Suzuki 

Carla Souza de Oliveira*

Carlos Alberto Valente Joaquim 

Carmela Petri 

Carolina Magalhães 

Cecília de Almeida Lopes

Célia de Fátima Gouveia Petri 

Cláudia de Souza Lopes 

Claudimara Gonçalves de Lima 

Cleide de Freitas 

Cristiane Santiago Novaes Tavares 

Daniel Campbell 

Daniele Renata Martins de Camargo 

Dayana Amaral 

Dayane Sant´Anna

Deise Vilela Barroso 

Elaine Cristina Isidoro Perini

Elen Silva Borba Vieira Ferreira 

Elfriede Galera* 

Eliana do Carmo 

Elisangela Alves 

Eny Rodrigues Silva 

Erika Djanira Gentille da Silva 

Fabiana Sampaio Cardoso 

Fátima Heritier Corvalan 

Fernanda Binato 

Fernanda Santana Miranda 

Fernanda Totino 

Francisca Spindola de Ataídes 

Gislene Charaba

Iane Oliveira Cardim

Isaac Soares 

Isabel Cristina Cunha Costa 

Ivete de Araújo Roland

Jéssica Balieiro Nogueira 

Joana D’Arc Cavalcante*

João Rodovalho 



103

RELATÓRIO ANUAL 2019 •  AGRADECIMENTOS

Joseane Rodrigues Sampaio 

Josiane Damasceno 

Joyce Guimarães Silva

Juliana Caetano Medeiros Emerick

Juliana Franco

Juliana Paixão

Juliana Reis Canavieira

Jussara das Graças Barbosa

Jussara Del Moral 

Karen Stephanie Oliveira 

Leidiene Alves 

Linda Rojas 

Lisa Fátima Pereira Guedes 

Louise Liu Vargas de Oliveira

Luceanny Dias Rezende

Lucília Andrade Menezes Rosa

Maiara Peres 

Maria Paula Bandeira 

Marília de Almeida Dantas *

Michele Salek

Néia Cruz Silva 

Patrícia Figueiredo 

Paula Dultra 

Paulo Silas Corte Fonseca

Priscila de Souza Galli Lalli 

Priscilla Kairalla Filippos Lyra 

Quézia Queiroz

Raquel Maria Pereira Lopes

Raquel Martins Borges Carvalho Araújo

Regiane Costa Hespahol 

Roberta Perez

Rosalina Gomes Michel 

Rosimeire Aparecida Paes Dantas 

Rubens Carlos Silvestre

Simone Rosa Corrêa Pinto 

Sonia Niara 

Sula Souza 

Tainá Pereira Marinho *

Tereza Velma Lima Jucá de Freitas 

Terezinha Ribeiro Bortoloti Teixeira

Thaiane Almeida 

Thayana Ramos de Barros 

Vanessa Cristina Costa dos Santos Sá 

* in memorian



Programa Ligue Câncer - Apoio e orientação:

0800 773 1666
W W W . O N C O G U I A . O R G . B R

ONCOGUIA


	proj_ra_2020_235x210_parte1_v4
	proj_ra_2020_235x210_parte2_v4
	proj_ra_2020_235x210_parte3_v3
	proj_ra_2020_235x210_parte4_v4
	proj_ra_2020_235x210_parte5_v2
	proj_ra_2020_235x210_parte6_v2
	proj_ra_2020_235x210_parte7_v3

