
NÚCLEO DE ADVOCACY 

 

INICIATIVA LEI DOS 60 DIAS 



No final de 2012 foi criada a Lei nº 
12.732/2012, que estabeleceu o prazo 
de 60 dias para o início do primeiro 
tratamento do paciente com câncer no 
SUS.   
 
Essa Lei ficou popularmente conhecida 
como a Lei dos 60 dias. Ela foi criada 
com o intuito de aprimorar um dos 
principais gargalos do câncer no Brasil: o 
atraso para o início do tratamento.  
 

A LEI DOS 60 DIAS 



No Brasil, a maior parte das leis criadas precisa de 
regulamentação, ou seja, o governo precisa estabelecer, 
com maiores detalhes, as regras e os mecanismos que 
farão com que a Lei criada funcione no país.  

A PORTARIA Nº876/13  

Dessa forma, o Ministério da 
Saúde criou em 2013 as regras 
da Lei dos 60 dias, incluindo o 
controle dos prazos. Essas 
regras foram publicadas por 
meio da Portaria MS/GM nº 
876/2013. 
 



No entanto, a Portaria nº 876/2013 apresentou uma 
disparidade com a Lei: o início da contagem do prazo dos 
60 dias. 

 

Segundo a Lei dos 60 dias, o prazo para o início do 
tratamento começa a contar a partir do dia em que for 
assinado pelo médico o diagnóstico de câncer no laudo 
patológico (documento que confirma o diagnóstico de 
câncer). 

 

Já a Portaria 876/13, dizia que o prazo para início do 
tratamento começava a contar da data do registro do 
diagnóstico no prontuário do paciente. 

LEI X PORTARIA 



A diferença pode parecer sutil, mas pode ser muito 
significativa na vida do paciente, já que, não raras vezes, o 
laudo patológico demora semanas (ou até meses) para 
retornar ao serviço de saúde que fará o registro do 
diagnóstico no prontuário do paciente. 

LEI X PORTARIA 



LEI X PORTARIA 
Para exemplificar podemos pensar dessa forma: 
 

Quem assina o laudo é o médico que analisa os exames 
do paciente. A partir daí o documento vai para o serviço de 
saúde no qual o paciente está sendo atendido.  
 

Depois disso, o paciente precisa agendar o retorno com o 
seu médico, realizar a consulta e ai sim é feito o registro da 
doença no prontuário do paciente.   
 

Da data da assinatura até o registro no prontuário pode 
demorar semanas e até meses. Sendo que os 60 dias 
previstos pela lei poderiam facilmente ser estourados. 



Pensando no problema dessa disparidade o 
Advocacy do Oncoguia iniciou a iniciativa “Lei 
dos 60 dias” com o objetivo de revogar o artigo 
da Portaria que trata da data base para 
contagem do prazo de 60 dias, artigo este que 
viola o que é previsto na Lei. 

OBJETIVO DA INICIATIVA 



O primeiro passo foi o levantamento de 
informações que subsidiariam a 
iniciativa, entre elas o número de casos 
atendidos pelo Programa de Apoio ao 
Paciente (PAP) do Oncoguia e a 
realização de uma mesa para discutir o 
assunto no IV Fórum Nacional 
Oncoguia, onde estavam presentes 
membros do Ministério da Saúde, 
sociedades médicas e especialistas no 
debate sobre a Lei. 

A INICIATIVA 



O Oncoguia decidiu utilizar duas estratégias para 
solucionar com o problema. A primeira foi utilizar um 
deputado federal para criar um Projeto de Decreto 
Legislativo (PDC), projeto que se aprovado obrigaria o 
Ministério da Saúde a mudar a portaria e adotar a 
contagem do prazo conforme a Lei. 

A INICIATIVA 



•Fomos para Brasília e nos 
encontramos com a deputada 
Carmen Zanotto (PPS/SC) e 
mostramos o problema existente. 
 

• A deputada abraçou a causa e 
rapidamente apresentou o PDC nº 
1293/2014.  
 

•Realizamos diversas mobilizações 
para aprovar o projeto nas 
comissões da Câmara dos 
Deputados. 

A INICIATIVA 



A outra estratégia adotada foi apontar o 
problema ao Ministério da Saúde e realizar 
articulação para que o problema fosse 
solucionado.  
 

Como forma de pressionar o governo a 
mudar a portaria foi realizada articulação 
com a Defensoria Pública da União de modo 
que ela apresentasse uma Ação Civil Pública 
para forçar a correção do problema, além da 
ampla divulgação da imprensa nacional 
sobre o problema. 

A INICIATIVA 



Paralelamente continuamos uma intensa articulação com o 
Ministério da Saúde que reconheceu a discordância da 
Portaria e em junho de 2014 publicou uma nova portaria 
substituta a nº 1220/2014, estabelecendo o início da 
contagem do prazo a partir da assinatura do laudo 
patológico conforme a Lei dos 60 dias, e assim encerrando 
a iniciativa de advocacy com o objetivo alcançado com 
sucesso! 

A INICIATIVA 




