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Resumo 

O projeto de pesquisa teve por escopo o levantamento dos direitos especiais dos 

portadores com câncer e suas famílias e a discussão sobre a problemática quanto à 

sua efetivação, sendo realizado pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo nos 

órgãos públicos e entidades privadas e concluindo com o lançamento de um Manual 
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de Direitos Especiais, realizado no evento do "Outubro Rosa", no X Encontro de 

Iniciação Científica da UNIFIMES, destinado à pacientes com câncer. Momento em 

que os acadêmicos apresentam os diretos, e prestam consultoria aos interessados, 

sob as orientações da professora coordenadora do projeto. O desenvolvimento do 

trabalho contou com a parceria do projeto “Superando com Estilo” e do curso de 

Educação Física e Pedagogia da UNIFIMES. Onde serão oferecidas informações 

imprescindíveis às pessoas que convivem ou são paciente de câncer e à comunidade 

em geral. O objetivo é promover uma maior qualidade de vida e dignidade às pessoas 

que sofrem dessa moléstia, fazendo com que a instituição cumpra com uma de suas 

funções sociais, a de cidadania. 
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Introdução  

 Os direitos do paciente com câncer  e seus familiares, encontram-se em  Leis 

dispersas, Decretos, Portarias e resoluções, nos âmbitos:federal, estadual e 

municipal. E justamente pela sua fragmentação e dispersão, torna-se difícil de ser 

conhecido por quem necessita dessas normas protetivas. E mesmo conhecendo, para 

o cidadão comum,  o caminho para alcançá-las por muitas vezes apresenta-se como 

inatingível e desconhecido.  

         Daí, a necessidade de um manual que reúna  todas essas normas protetivas, 

nos mais diversos campos do direito (trabalhista, tributário, constitucional, civil, 

previdenciário, administrativo, etc) especificando seus beneficiários e os caminhos a 

seguir para usufruir dos direitos que possui. 

         Pelos dados da AVCC de Mineiros e o instituto "Superando com Estilo", é alto o 

índice de pacientes com a doença  na região. A doença atinge de forma indireta a 

família do doente, por essa razão há leis protetivas que alcançam diretamente a 

família do doente.A construção do Manual, fruto da pesquisa e construção do aluno, 

justifica-se pela relevância  social que possui, e será oferecido à comunidade, através 



  

de evento de intervenção positiva da UNIFIMES  na sociedade,consolida-se o tripé: 

ensino- pesquisa-extensão 

          A Dor da doença pode ser até menor do que a dor do desamparo. Oferecer os 

caminhos disponíveis  para aliviar a dor, e garantir a possibilidade de melhoria da 

qualidade de vida dentro do que a própria sociedade disponibiliza, dá dignidade à 

quem precisa e humanização de quem oferece.  

MATERIAL E MÉTODOS: 

O projeto  trabalhou com  a pesquisa bibliográfica e documental e de campo. 

Dentro de uma visão realista e crítica da situação dos pacientes portadores de Câncer,  

procurou-se problematizar a questão sobre o acesso aos direitos Especiais à eles 

destinados e  o rol de direitos disponíveis no ordenamento nacional, confrontando as 

teorias otimistas da legislação vigente  e a o resultado prático até então, encontrado. 

A  pesquisa envolveu o levantamento e estudo das  legislações: federal, 

estadual e municipal, além de jurisprudências e julgados atuais sobre o tema, 

percebendo o nível de efetivação dos referidos direitos. E seu alcance não só ao 

paciente como a sua família. 

Os acadêmicos realizaram a busca de normas atinentes aos Direitos dos 

pacientes com câncer, em cada uma das áreas específica  do Direito, com 

apresentação mensal de relatórios dos dados obtidos  nas reuniões de pesquisa, 

passando para o pesquisa de um novo âmbito Legislativo no mês seguinte, até o 

fechamento final da pesquisa, quando foi reunido  toda a pesquisa e elaborado o 

Manual. Passando assim cada esfera do direito por vários olhares e vieses. Sob a 

orientação do coordenador. 

 Quanto aos materiais, inicialmente, será utilizado material de pesquisa 

bibliográfica,  impressa e online, computador, impressora, acesso à internet, à dados  

de entidades de saúde local . Posteriormente,  ao elaborar o Manual, foi necessário 

investimentos com  sua diagramação, design e impressão. Quanto ao material 

humano, buscou-se ampliar as parcerias, a exemplo do curso de pedagogia. 

 

Resultados e discussão 



  

  

 A Constituição Federal, assevera que a saúde é direito de todos e um dever do 

Estado. Nesse sentido, existem vários benefícios destinados a pessoas portadoras de 

doenças graves como a Neoplasia Maligna (câncer). 

 No entanto, os beneficiários desses direitos, deixam de recebê-los, ora pelo 

desconhecimento do amparo, ora pelas dificuldades em reunir as informações e 

entregar toda a documentação necessária aos órgãos competentes.Isso ocorre por 

que esses direitos são pouco divulgados e  as informações necessárias para os 

pacientes buscarem seus direitos aparecem dispersas, ou mesmo “escondidas” em 

sites oficiais, sem contar que, frequentemente, os telefones destinados a prestar 

esclarecimentos a esses cidadãos não são atendidos, e existem ainda, filas 

desanimadoras em balcões de atendimento das repartições responsáveis pelo 

amparo. Tudo isso acaba por tornar ainda mais sofrida a luta contra esta doença. 

 O impacto do diagnóstico de câncer é capaz de transformar física e 

psicologicamente qualquer ser humano, contudo, esse choque tende a passar e a 

reabilitação deve começar, o quanto antes, através de tratamentos que os pacientes 

e familiares, que também sofrem com a ‘’síndrome do câncer’’ (BARBOSA, 2014), 

devem buscar.  

 Como afirma Daniela A.Santos  em sua obra: "Tratamento Jurídico do portador 

de Câncer": 

 (...) quando um paciente se  depara  com a notícia da doença, todo e qualquer 

benefício auxilia na recuperação(...) o período da doença é. possivelmente, 

uma das  maiores mudanças  na rotina e na vida  de qualquer pessoa e de sua 

família. (...) o atendimento mais integrado possível, a fim de auxiliá-los a 

percorrer  os caminhos  administrativos de forma segura e  correta, contribuindo 

muito para que os portadores passem  pela doença  da melhor forma possível. 

(2015) 

 

. Esses tratamentos, mesmo quando se conta com a assistência do Estado, são 

dispendiosos, além de demandar utilização de itens de difícil acesso, nada 

convencionais e de alto custo.  



  

 Existem meios de redução desses encargos econômicos, tais quais: O 

levantamento do FGTS; a isenção de pagamento de Imposto de Renda, incidente na 

aposentadoria; o andamento prioritário de processo judicial; a quitação de 

financiamentos de imóveis (em alguns casos); o levantamento do seguro, e da 

previdência privada, quando for o caso, dentre outros, sendo mister o conhecimento 

de como usufruir e requerer tais benefícios previstos em leis. 

 Pensando nisso, busca-se, através desta pesquisa e da discussão do presente 

tema: divulgar a produção científica da instituição, aproximando pesquisa e extensão, 

oferecer, através do Manual "Dos Direitos do Paciente com Câncer", informações a 

esses pacientes e à comunidade envolvida sobre seus direitos, nas mais diversas 

áreas do ordenamento jurídico vigente. Prestar informações sobre caminhos e 

procedimentos a serem seguidos na busca dos benefícios legais reservados aos 

pacientes em questão, envolver a comunidade acadêmica com problemáticas sociais, 

oferecendo uma vivencia de cidadania.  

 Ao buscar nas esferas federal, estadual e municipal,  normas protetivas para o 

paciente portador de câncer e sua família, ter-se-á  um olhar de aplicabilidade no 

contexto local, levando os acadêmicos  na busca de orientação prática para os 

beneficiários, percebendo facilidades e dificuldades.  A partir da constatação da 

realidade, a pesquisa deve servir de base para propor políticas públicas de 

atendimento a esse paciente. Pois, sem dúvida que é na primeira instância de acesso 

do cidadão  aos seus direitos, que deve ser buscado a efetivação dos direitos 

fundamentais disponíveis. 

 Como resultado, em relação aos acadêmicos envolvidos na pesquisa, houve 

um aprimoramento do conhecimento acerca do tema, desenvolvimento da cidadania 

em função da compreensão sobre temáticas sociais de grande sensibilidade e espírito 

de solidariedade. 

 Em relação à UNIFIMES, sua intervenção na comunidade, através da pesquisa 

e construção do Manual de Direitos dos Pacientes com câncer, vem agregar ao 

cumprimento de sua função social, projetando a UNIFIMES no meio social, como 

parceira na luta pela concretização dos Direitos Humanos 

 Além de desenvolver reflexões de humanidades em seus acadêmicos, e 

oportunizar práticas de ensino por meio de atividade de pesquisa, o projeto  aborda 



  

um tema transversal que vai além das ciência jurídica, englobando o ser humano de 

forma integral. E assim, o projeto poderá  adquirir novas feições agregando   outros 

cursos da instituições  em um segundo momento, de forma multidisciplinar. 

No que tange à comunidade, é visto o escopo de oferecer, uma grande 

contribuição para que, efetivamente, os direitos dos pacientes com câncer sejam 

usufruídos por eles, a partir dos esclarecimentos em relação à sua existência e, 

especialmente, aos procedimentos para alcançá-los, uma vez que, a vivência prática 

do cotidiano tem demonstrado que o desconhecimento desses benefícios e dos 

caminhos para atingi-los tem colaborado para a ineficácia da legislação vigente. 

Conclusões 

 O objetivo da pesquisa foi alcançado com a elaboração de um manual, capaz 

de levar ao conhecimento da comunidade  informações sobre os direitos assegurados 

por lei aos portadores da Neoplasia Maligna (câncer).  

 Mas constatou-se que a efetivação está longe de ser satisfatória, por 

desconhecimento e dificuldades de acesso, principalmente os burocráticos.  

 O exercício dos direitos, não traz a cura, mas pode aliviar  a caminhada de  

quem  está passando por um momento tão difícil. Daí a necessidade da divulgação e 

da busca de caminhos que cheguem ao usuário mais rapidamente. 

 

Bibliografia 

SANTOS, Daniela Andrade. Tratamento Jurídico do portador de Câncer. Clube de 

Autores Edição Digital, 2015. 

BARBOSA, Antonieta. Câncer, Direito e Cidadania, Editora Atlas S.A – 2014. 

 SITES: 

<www.oncoguia.org.br> 

<www.saude.mt.gov.br/> 

<www.mulherconsciente.com.b> 

<www.ibcc.org.br> 

<www.institutodecancer.com.br> 

<www.pacientecomcancer.com> 

<www.outubrorosa.org.br> 



  

<www.cancerinfo.com.br> 

<www.cancer.org.br> 

<www.oncoguia.com.br> 

<www.combateaocancer.com> 

 LEGISLAÇÃO 

– Constituição Federal,  

– Lei 7.713, de 22/12/1988, . 

– Lei 8.036, de 11/5/1990 –  

– Lei 8.213, de 24/7/1991,  

– Lei 8.541, de 23/12/1992,  

– Lei 8.742, de 7/12/1993 –  

– Lei 8.922, de 25/7/1994 

– Lei 9.250, de 26/12/1995,  

– Lei 9.656, de 3/6/1998 –  

– Lei 10.223, de 15/1/2001  

– Instrução Normativa SRF 25, de 29/4/1996. 

– Decreto Federal 3.000, de 26/3/1999,. 

– Decreto Federal 1.744 de 8/12/1995. 

– Medida Provisória 2.164, de 24/8/2001,  

 


