


Você sabe por que o prazo de 
30 dias para realizar o 

diagnóstico de Câncer deve 
virar Lei? 



Não? A gente explica... 
 



Diagnóstico é o processo 

de identificação de uma 
doença, a partir de sinais, 
sintomas e principalmente 
de exames físicos e 
laboratoriais. 
 



A demora em realizar um diagnóstico 
pode gerar sérias consequências para 
um paciente: tanto a eficácia do 
tratamento e principalmente as suas 
chances de cura são reduzidas 
drasticamente. 
 



Além disso, um tratamento realizado 
tardiamente pode trazer prejuízos à qualidade 

de vida desse paciente durante e depois do 
tratamento.  



Segundo a OMS, todos 
os anos, milhões de 
pacientes com câncer 
poderiam ser salvos de 
uma morte prematura e 
sofrimento se tivessem 
tido acesso ao 
diagnóstico de forma 
rápida.  



No mundo, 80% das pacientes de mama e colo 
de útero são diagnosticadas em estágio 
avançado!  
Tudo isso devido ao encaminhamento tardio 
aos centros de diagnósticos e consultas 
médicas.  



Aqui no nosso país 
não é diferente...  
 



De todos os pacientes que 
recebem o diagnóstico de 

câncer, 60,5% se encontram 
em estágio avançado 

devido a dificuldades no 
acesso a consultas e exames.  



Parece o cúmulo do absurdo, mas para os 
pacientes com câncer de pulmão ainda é 
pior: 87,9% dos casos apresentam estágio 3 e 
4 numa escala de 0 a 4.  



Se você acabou de ser diagnosticada com câncer de 

mama em estágio avançado:  

Você não está 
sozinha!  

Mais da metade dos 
casos (53,9 %) são 
diagnosticados em 
estágios avançados.  

 



Além disso, muitas vezes o paciente já tem um 
quadro bem definido de câncer e precisa aguardar 

meses para realizar uma biópsia, ou outro exame que 
confirmará o caso. 



Vamos aos dados de São Paulo,  
a capital mais rica do País...  



Segundo a Folha de São Paulo, mais de 661 mil pedidos 
de consultas ou exames estão na fila de espera.  

Você tem uma ideia do que representa esse número?   



São 10 Estádios do Itaquerão lotados de 
pessoas aguardando na fila!!!  
  



Isso só reforça a seriedade do problema no país.  
  



O número de pedidos para realizar uma ultrassonografia 
transvaginal, exame para o diagnóstico de câncer no ovário, 
era de 72.517.  
 
De forma mais assustadora ainda, a última mulher a entrar 
nessa fila deverá aguardar quase seis meses para conseguir 
fazer o exame.  
(fonte Folha de São Paulo)  



Com a Colonoscopia, 
por exemplo, exame 

primordial no 
diagnóstico de câncer 

de intestino, essa 
espera pode chegar a 

312 dias.  
(Fonte Folha de São Paulo) 



O que é mais triste é que além de todas as mortes e 
sofrimento causados pelo diagnóstico tardio, o país 
também sofre consequências. 

Quando o diagnóstico 
é tardio o tratamento 
do paciente se torna 
mais complexo e os 
custos aumentam 
substancialmente.  

 

Isso significa mais sofrimento para o 
paciente e mais custos pro país. 



O problema é que o dinheiro que é pago no tratamento desse 
paciente, deixa de ir para outras pessoas doentes ou mesmo 
para a compra de equipamentos e materiais para a saúde. 



O problema não é pagar o tratamento dos pacientes com câncer avançado, 
mas sim ter um alto gasto que poderia ter sido evitado se a população 
tivesse acesso rápido ao diagnóstico, e consequentemente ao tratamento. 

 Vamos deixar bem claro aqui... 



Igualmente isso também implica na criação da necessidade de 
cuidados paliativos desnecessariamente.  

Outra consequência são os custos 
previdenciários decorrentes do 
prolongado afastamento do paciente do 
mercado de trabalho. 
 



De que vale aumentar o número de 
diagnósticos, se muitos indivíduos 
terão que esperar muito para iniciar o 
tratamento ou mesmo não terão 
acesso a ele? 

Mas se pararmos para pensar... 



O diagnóstico precoce 
salva vidas e as pessoas 

têm esse direito! 



 Por falar em direitos, toda população têm como 
direito básico a assistência à saúde.  

Que fique bem claro: O discurso de que não há tratamento é um 
reconhecimento de ineficiência da gestão do SUS. 



 O período pré-
diagnóstico é hoje um 

dos pontos mais críticos 
do SUS. Até o paciente 
chegar ao resultado, 

existe uma longa 
peregrinação. 



 Mas afinal o que podemos 
fazer para melhorar 

situação do diagnóstico no 
Brasil? 



 Para Mário Scheffer, professor de Medicina Preventiva da USP, 
o ideal seria fixar prazos máximos de atendimento, como 
acontece nos planos de saúde.  

Nós do Oncoguia fomos 
atrás de possíveis soluções 
para o caso. Por meio de 
nossas investigações, 
identificamos um projeto 
de lei (PL) no Congresso 
Nacional que busca mudar 
essa realidade! 



 Trata-se do Projeto de Lei nº 5.722/2013, que pretende 
estabelecer o prazo máximo de 30 dias para realização de 
exames que diagnostiquem o câncer. 



Vale a pena fazer 
uma lei para isso se 
na prática não vai 

mudar nada?  

 A pergunta que fica é:  



 Infelizmente nós vivemos em um país em que as leis 
existem e, em grande parte, não são respeitadas.  

Quer um exemplo disso?  

Entretanto 
muitas vezes elas 
forçam todos a 
buscar melhorias.  
 



Um exemplo concreto dessa situação foi a aprovação 
da conhecida Lei dos 60 dias, que obriga o SUS a 
fornecer o primeiro tratamento de câncer em até 60 
dias após o diagnóstico.  



A lei dos 60 dias não solucionou 
por si só todos os problemas, 
porém ela mobilizou diversas 

instituições públicas para melhorar 
o acesso ao tratamento. 

Durante a Audiência Pública, reunião de 
discussão no Senado, sobre o primeiro ano da lei 
dos 60 dias, foi constatado que houve grandes 
esforços para fazer valer a lei. 
 



O Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos 
interesses da população, criou um grupo que visa desencadear 
esforços para a implementação da Lei, em todo o Brasil. 
Também realizaram audiências públicas, abriram inquéritos 
civis (investigações) e têm buscado um diálogo saudável com 
os gestores do SUS. 



Entre eles tivemos a revisão da política 
nacional oncológica, a compra de 80 aparelhos 
de radioterapia e o PRONON - programa de 
incentivos fiscais, para aumentar o 
investimento na atenção oncológica. 
 



Durante um discurso, o Senador Waldemir Moka reconheceu 
que a lei incentivou um grande avanço para a saúde pública. 

Apesar de não ter resolvido os problemas da saúde 
no Brasil, a lei dos 60 dias vem forçando o governo a 
criar importantes melhorias. 

Ou seja...  



O TCU, instituição responsável por fiscalizar os 
governantes, está monitorando a implementação do 
SISCAN, sistema de informação criado para registrar 
os dados dos pacientes do SUS. 
E o Ministério da Saúde criou uma série de 
programas e projetos com intuito de obter avanços 
na lei.  
 



Dessa forma, nós do Oncoguia estamos lançando o 
novo projeto de advocacy  o qual acreditamos que 
trará melhorias. 

O nosso objetivo é fazer com que o  
Projeto de Lei 5722/2013 seja aprovado e vire Lei! 



Mas para virar Lei o projeto precisa passar por algumas fases. 
E está será a nossa jornada. Você sabe o que deveremos 
enfrentar para construir a lei do diagnóstico em 30 dias? 

A gente te explica... 



Basicamente, para virar lei, o PL precisará ser 
aprovado na Câmara dos Deputados, depois 
no Senado e receber a sanção presidencial. 



Na Câmara dos Deputados o nosso PL deverá ser 
analisado pelos deputados de duas comissões. 

Mas o que são essas tais comissões? 



As comissões são grupos de deputados que possuem algum 
tema específico como educação, saúde e trabalho. Nas 
comissões o PL deverá ser analisado e votado.   
 

No caso do nosso PL ele deverá 
passar pelas Comissões de 

Seguridade Social e Família – CSSF 
(grupo que cuida dos assuntos da 

saúde) e Constituição, Justiça e 
Cidadania – CCJC (grupo que 

verifica se os projetos estão de 
acordo com a Constituição). 



Em cada comissão o projeto recebe um relator, que é um 
deputado que irá analisar o projeto inteiro e o apresentará a 
todos os outros do grupo.  
A apresentação é feita através de um parecer, que é um texto 
que relata o conteúdo e aconselha a aprovação ou não do 
projeto na comissão. 

Parecer do PL 5277/2013 



Se o projeto for aprovado nessas duas comissões ele 
segue para a análise do Senado. 
 
 
E caso aprovado no Senado ele irá para a sanção e assim 

ele será uma Lei! 
 



Essa jornada não será fácil. Precisaremos da ajuda de 
todos! Quanto mais participarmos da nossa política 
mais resultados teremos. 



E lembre-se! 

Você é o responsável direto pelas políticas públicas 
dentro do seu País. Cuidar do seu governo é também 
cuidar da sua saúde.  




