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       O QUE É O CÂNCER? 

O câncer nada mais é que a multiplicação desordenada de células defeituosas 

ou atípicas, que escapam ao controle do nosso sistema imunológico por algum 

motivo até hoje desconhecido. No Brasil, segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde, são mais de um milhão de novos casos por ano, sendo que 

inúmeros sequer são registrados devido à subnotificação, ou seja, não há 

registro por acometerem pessoas residentes em remotos lugarejos que 

falecem, vítimas da doença, sem que este fato conste de seus atestados de 

óbito. 

      DIREITOS DAS VÍTIMAS DO CÂNCER 

 

➢ Frequência Escolar Especial – Decreto-lei nº 1.044/69 

É o regime especial de frequência destinado ao estudante de qualquer idade 

ou nível de ensino, cuja capacidade intelectual esteja preservada, acometido 

por doença que o impeça de frequentar a escola que, embora apto para a 

aprendizagem, não tenha condições de frequentar o estabelecimento de ensino 

em decorrência de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos 

ou outras situações mórbidas. 
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➢ Benefício de Prestação Continuada – Constituição Federal art. 203 

É a garantia de recebimento mensal de valor equivalente ao salário mínimo à 

pessoa com deficiência ou ao idoso (com 65 anos ou mais) que comprove não 

possuir meios para prover a própria manutenção, independentemente de 

contribuição para a previdência social. Para fazer jus ao benefício o requerente 

deverá comprovar sua deficiência e sua renda bruta familiar inferior a ¼ do 

salário mínimo por pessoa. Para esse fim considera-se deficiente a pessoa 

cujos impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais impeçam sua 

interação social em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Importante ressaltar também que o beneficiário não pode acumular o benefício 

em questão com outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, 

inclusive o seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a 

pensão especial de natureza indenizatória 

 

➢ Auxílio-Doença (INSS) – Lei nº 8.213/91 arts. 59 a 63 

É o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou 

atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos, a critério da perícia 

médica da Previdência Social, por motivo de doença. Todo trabalhado 

segurado da Previdência Social, atingido pelo risco social da doença tem 

direito a tal benefício. Importante ressaltar aqui que os peritos do INSS poderão 

estabelecer prazo para a volta ao trabalho do segurado sem a necessidade de 

nova perícia, o segurado, no entanto, tem o direito de requerer nova avaliação 

caso considere insuficiente o prazo estabelecido. Por fim, o requerimento deste 

benefício pode ser feito através da internet ou diretamente nas agências da 

previdência social (ver site www.previdencia.gov.br). 

 

➢ Aposentadoria por Invalidez-Lei 8.213/91 art. 43 

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de 

auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição. Cabe ressaltar que o câncer está 

incluso na relação de doenças graves que não exigem período de carência 

para a concessão da aposentadoria ou auxílio-doença. Esse benefício pode ser 

requerido através da Central de Atendimento do INSS por meio do telefone 135 

ou pelo acesso ao site da Previdência (www.previdencia.gov.br). 
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➢ Pensão por Morte- INSS 

É o benefício pago aos dependentes do trabalhador quando ele vem a falecer. 

Para que o dependente possa obter esse benefício previdenciário, é 

necessário que o trabalhador, ao falecer, detenha a qualidade de segurado, 

conforme condições, prazos e limites legais. É importante salientar que o 

câncer, ou qualquer outra doença, pode ter se desenvolvido silenciosamente 

durante o período em que o trabalhador ainda não havia perdido a qualidade 

de segurado. Nessa hipótese é possível provar, através de laudos médicos, 

que o segurado mantinha o vínculo com a previdência, mesmo que 

aparentemente tenham se esgotado os prazos previstos em lei, restabelecendo 

assim o direito dos seus dependentes a todos os benefícios previdenciários a 

que possam fazer jus. O benefício pode ser solicitado pelo telefone 135, pelo 

portal da Previdência Social na internet ou nas agências físicas, mediante o 

cumprimento das exigências legais. 

 

➢ Servidores Públicos- Licença-Saúde 

É o período de afastamento para tratamento da própria saúde, durante o qual o 

servidor tem assegurada a remuneração e a contagem do tempo de serviço 

garantida esta última quando a licença não exceder 24 meses. O decreto nº 

7.003 de 09/11/09 regulamenta como tal benefício deve ser concedido e seu 

funcionamento. 

 

➢ Servidores Públicos- Aposentadoria por Invalidez 

É o direito de receber proventos integrais, mesmo não tendo o tempo integral 

de serviço, garantido ao servidor que for aposentado em decorrência de 

doença grave, entre outras, o câncer, conforme é regulamentado pelo art. 186 

da lei nº 8.112 de 11/12/90 

 

➢ Aposentadoria Por Invalidez e Pensão- Militares 

É o direito de receber proventos integrais quando acometido de doença grave 

descrita no art. 108, V, do Estatuto dos Militares. Os servidores públicos 

militares são regidos por estatuto próprio, apresentando algumas diferenças 

em relação ao regime jurídico dos servidores civis, devido à própria 

peculiaridade da sua função. 
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➢ FGTS- Saque dos Depósitos – art. 20 da Lei 8.922/94 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é a quantia correspondente a 8% 

sobre a remuneração do trabalhador a ser depositada mensalmente pelos 

empregadores, em conta vinculada, em nome de seus empregados. O art. 20 

da Lei nº 8.922/94 diz que a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá 

ser movimentada quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for 

acometido de neoplasia maligna (câncer). 

 

➢ PIS- PASEP- SAQUE DE QUOTAS 

Podem sacar os portadores de câncer, para o tratamento do titular ou de 

qualquer de seus dependentes- Resolução nº 1, de 15/10/96, do Conselho 

Diretor do Fundo de Participação do PIS/PASEP. O saque do PIS pode ser 

realizado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e o saque do 

PASEP em qualquer agência do Banco do Brasil. 

 

➢ Imposto de Renda- Isenção 

Pacientes de neoplasia maligna e outras doenças graves listadas em lei são 

isentos do Imposto de Renda sobre os seus proventos de aposentadoria, 

reforma ou pensão, incluindo a complementação recebida de entidades de 

previdência privada, mesmo que a doença tenha sido adquirida após a 

aposentadoria. Para requerer esse benefício o paciente deve se dirigir ao 

órgão responsável pelo pagamento do seu benefício para que providencie a 

suspensão dos descontos do Imposto de Renda sobre seus proventos- 

Agência do INSS ou setor de Recursos Humanos do órgão público ao qual está 

vinculado e do qual recebe seus proventos. 

 

➢ IPI- ISENÇÃO- COMPRA DE VEÍCULO 

O Imposto sobre Produtos Industrializados é da competência da União e, como 

indica o próprio nome, incide sobre a fabricação de todo e qualquer produto no 

território nacional. O paciente de câncer que, em função da doença ou 

tratamento cirúrgico, tenha se tornado deficiente físico, fica isento do 

pagamento do IPI, quando da aquisição de automóvel de passageiros de 

fabricação nacional, cumpridas as exigências legais. 

 

➢ ICMS- ISENÇÃO- COMPRA DE VEÍCULO 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias incide sobre a venda de bens 

móveis ou mercadorias. De acordo com os critérios do Departamento Médico 
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do Departamento de Trânsito (Detran), dos Serviços Públicos de Saúde ou 

serviços privados de saúde, contratados ou conveniados pelo SUS de cada 

estado, as pessoas consideradas incapacitadas para dirigir veículo 

convencional têm direito à isenção. 

 

➢ IOF- ISENÇÃO- FINANCIAMENTO DE VEÍCULO 

O Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) é um imposto que incide sobre 

operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e 

valores mobiliários. A isenção desse tributo abrange, entre outros, o deficiente 

físico que pretenda contratar financiamento junto a uma instituição financeira, 

com a finalidade de adquirir um veículo com características especiais, 

conforme seu tipo de deficiência, comprovado em Laudo Pericial do 

Departamento de Trânsito. 

 

➢ IPVA- ISENÇÃO 

O IPVA é um tributo estadual, cobrado anualmente e incide sobre a 

propriedade de veículos automotores. Essa isenção não é garantida a todo 

paciente de câncer pois ela não é concedida devido ao diagnóstico da doença, 

mas em função das sequelas. Caso o paciente de câncer se torne deficiente 

físico com limitações para dirigir veículo comum, ele fará jus ao benefício, se 

atender aos requisitos previstos na legislação do seu estado. 

 

➢ IPTU- ISENÇÃO 

Ainda não existe uma legislação uniforme de abrangência nacional sobre a 

isenção do IPTU. Contudo, tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de 

Lei Complementar nº 432-08, propondo a isenção do IPTU aos portadores de 

doenças graves. Alguns municípios já aprovaram leis, isentando o paciente 

desse imposto, porém são casos isolados e o paciente deve se dirigir à 

Secretaria de Finanças do seu município a fim de se informar sobre a isenção 

desse tributo na sua cidade. 

 

➢ Cirurgia de Reconstrução Mamária Gratuita- Lei nº 9.797 de 06/05/99 

É a cirurgia plástica reparadora da mama, amputada ou mutilada em 

decorrência de tratamento para retirada de câncer. A Lei nº 9.797, de 06/05/99 

obriga a rede de unidades integrantes do SUS a realizar a cirurgia plástica 

reparadora da mama, utilizando para isso todos os meios e técnicas 
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necessárias, nas mulheres que tiverem uma ou ambas as mamas mutiladas ou 

amputadas em decorrência de técnica de tratamento de câncer. 

 

➢ Planos de Saúde- Direitos do Paciente 

❖ É proibida a exigência dos chamados cheques-caução quando o 

paciente for internado ou atendido em unidade integrante da rede 

credenciada ou referenciada. 

❖ É proibida a cobrança de qualquer caução, em internação na rede 

privada do Estado, nas hipóteses de urgência e emergência, 

estabelecendo ainda a devolução em dobro, ao paciente, do valor 

cobrado e prevê multa a ser aplicada à instituição pela cobrança 

indevida. 

❖ Garantia de medicamentos orais para o câncer previstos em um rol 

taxativo. 

❖ Cobertura das despesas, incluindo alimentação e acomodação, 

relativas ao acompanhante, nos casos de menores de 18 anos; idosos 

a partir dos 60 anos e pessoas portadoras de deficiências. 

 

➢ Financiamento Imobiliário- Quitação 

Caso o paciente de câncer seja aposentado por invalidez permanente e sua 

renda esteja vinculada ao contrato, integrando a composição da renda familiar, 

na ficha cadastral do agente financeiro, deverá requerer junto à instituição 

financiadora o benefício da quitação a que tem direito. Antes, porém, deverá 

certificar-se de que o contrato tem a cobertura por seguro, para a hipótese de 

invalidez permanente. Verificar também se a renda do paciente faz parte da 

composição da renda familiar para efeito do financiamento. Nesta hipótese, o 

benefício será proporcional à sua participação no financiamento. 

 

➢ Processo Judicial e Procedimento Administrativo- Prioridade- Lei nº 12.008/09 

O art 1.211-A da Lei nº 12.008/09 diz que os Procedimentos Judiciais em que 

figure como parte ou interessado pessoa portadora de doença grave, terão 

prioridade de tramitação em todas as instâncias e o artigo 69-A da mesma lei 

garante igual benefício quando se tratar de Procedimento Administrativo. 

 

➢ Precatórios- Prioridade 

É entendimento firmado que portadores de doença grave terão prioridade na 

execução de precatório. O advogado deverá requerer judicialmente a 
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antecipação do pagamento do precatório, anexando relatório médico constado 

todo o histórico da doença, bem como os laudos de exames e diagnóstico. 

 

 

➢ Medicamentos- Gratuidade 

O Governo Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, oferece a todos os 

pacientes os medicamentos para o tratamento de suas doenças. Em cada 

Unidade Básica de Saúde, há uma lista com os remédios gratuitos oferecidos 

pelo SUS. O governo atualiza a cada dois anos uma lista oficial de 

medicamentos do SUS, por meio da Relação Nacional de Medicamentos. A 

lista de remédios gratuitos pelo SUS atualmente está cm mais de 800 itens. É 

importante saber que destes remédios gratuitos nem todos estão disponíveis 

em todos os municípios do país. Cada município possui sua própria lista, 

chamada Remune. Para ter direito aos remédios gratuitos pelo SUS, basta 

levar uma receita médica, com o nome genérico do remédio, mesmo se a 

receita tiver sido emitida por um médico do setor privado, até a farmácia da 

Unidade Básica de Saúde, com o cartão do SUS e identidade. 

 

 

➢ Transporte Urbano Gratuito- Lei nº 8.899 de 29/06/94 

O transporte interestadual gratuito ainda não é nacionalmente concedido ao 

paciente de câncer em função da doença, mas sim ao deficiente físico. No 

entanto, se o câncer causar algum tipo de deficiência física, o paciente tem 

direito de requerer a gratuidade garantida por lei. Esse benefício é garantido 

por meio da Lei nº 8.899 de 29/06/94 que concede passa livre às pessoas 

portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. A 

regulamentação desse direito depende de cada Estado no caso de transporte 

intermunicipal e de cada cidade no caso de transporte urbano. É preciso 

consultar a Secretaria de Transportes do Estado ou Cidade onde reside o 

paciente. O benefício poderá ser estendido a um acompanhante, tendo em 

vista as limitações de autonomia e independência da pessoa com deficiência, 

desde que haja recomendação expressa no laudo médico. 

 

 

➢ Lei dos 60 dias- Prazo para o início do tratamento 

É o direito estabelecido pela legislação, que assegura ao paciente o início do 

tratamento gratuito na rede pública de saúde, em até 60 dias, contados da data 
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da comprovação do diagnóstico de neoplasia maligna, firmado através de 

laudo patológico, considerando o primeiro tratamento a realização de cirurgia, 

início da radioterapia ou da quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica 

do caso.  Esse direito é garantido a todos os pacientes de todos os tipos de 

câncer, ficando ainda assegurado o tratamento privilegiado aos pacientes 

acometidos de manifestações dolorosas decorrentes do câncer, sobretudo 

quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos e opiáceos. 

 

 

➢ Meia-entrada em espetáculos- Paciente e Acompanhante 

É a garantia do pagamento de meia-entrada em espetáculos artísticos, 

esportivos e culturais em todo o território do Estado de Pernambuco, para 

pacientes de câncer, este benefício foi instituído pela Lei Estadual nº 15.724 de 

10/03/16. 

 

 

➢ Atendimento Domiciliar Gratuito 

Pacientes que apresentem dificuldade ou impossibilidade física de locomoção 

até uma unidade de atendimento médico, com problemas de saúde controlados 

ou compensados, que necessitem de cuidados de maior ou menos 

complexidade, inclusive a recuperação nutricional, como também os que 

precisem, com maior frequência, de cuidado, recursos de saúde e 

acompanhamento contínuo possuem direito ao Serviço de Atenção Domiciliar – 

Atendimento Domiciliar Gratuito. 

 

➢ Atendimento Emergencial- Crime em Caso de Retardo ou Omissão 

É o direito de qualquer pessoa doente, em situação de emergência, de ser 

atendido sem nenhuma exigência financeira ou burocrática. Diante de 

inúmeros casos de morte de pacientes, causadas pelo retardamento do 

atendimento em função de cobranças ou exigências burocráticas, sobretudo 

por parte de unidades particulares de saúde, fartamente divulgados pela mídia, 

foi votada e aprovada em tempo recorde uma lei que tem por objetivo coibir tais 

abusos. Essa lei tipifica como crime, previsto no Código Penal, todo tipo de 

exigência, procedimento burocrático ou cobrança financeira que inviabilize ou 

retarde o atendimento emergencial do paciente em qualquer unidade de saúde, 

seja pública ou privada. 
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➢ Prisão Domiciliar- art. 117 da Lei nº 7.210 de 11/07/84 

De acordo com a legislação vigente, o condenado, entre outras situações, se 

acometido de doença grave, pode requerer através do seu advogado o regime 

de prisão domiciliar. 

 

➢ Direito à segurança do sangue 

É o direito que tem toda pessoa que necessite de transfusão de sangue de 

saber a procedência e os testes a que o sangue foi submetido, esse benefício, 

como já supracitado, é garantido aos pacientes em geral, sobretudo os 

pacientes de câncer hematológico ou de qualquer outra enfermidade 

sanguínea que precisem de transfusão de sangue. 

 

➢ Cuidados Paliativos Domiciliares 

São cuidados dispensados ao paciente, com restritas possibilidades de cura, 

visando, sobretudo, ao alívio dos sintomas, do desconforto e à melhora da 

qualidade de vida. Esse serviço é prestado pelo INCA- Instituto Nacional do 

Câncer- que também atende aos pacientes do SUS. 

 

 

➢ Cuidados Paliativos Hospitalares 

Quando a doença se encontra num estágio tão avançado que os sintomas 

passam a ser prioridade devido às dores e a outros tipos de incômodos 

causados ao paciente, restam os cuidados paliativo, visando alívio e conforto 

espiritual, melhorando assim a sua qualidade de vida. 

 

➢ Paciente- Direito de ser informado 

O paciente de câncer é um ser fragilizado diante da falta de conhecimentos 

sobre sua enfermidade e da dificuldade de entender os termos médicos. 

Faltam-lhe informações e embasamento científico para fazer uma reflexão 

segura, tomar decisões adequadas e escolher a melhor conduta no caminho da 

tão almejada cura. A relação médico- paciente, dessa sorte, coloca o doente 

numa situação de fragilidade por depender do saber de outrem, que apesar de 

ter o dever de informar, muitas vezes não o faz claramente, pela sobrecarga de 

trabalho, pelo estresse que envolve sua atividade ou até mesmo pelo receio da 

reação do paciente, cujo estado emocional possivelmente não suporte saber 

detalhes da sua enfermidade. O direito de ser informado sobre seu estado de 

saúde não implica, todavia, na obrigação de receber qualquer informação. O 
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paciente, a seu critério, poderá dizer ao médico-assistente que não deseja 

saber detalhes sobre o seu diagnóstico, tratamento e prognóstico. 

 

 

 

 

Barbosa, Antonieta 

Câncer, direito e cidadania: como a lei pode beneficiar pacientes e familiares / 

Antonieta Barbosa – 16 ed. Ver. E atual. – São Paulo: Atlas, 2017. 

 

INCA 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/orientacoes/site/home/direitos_sociai

s_cancer 

 

BVS 

Biblioteca Virtual em Saúde – Prevenção e Controle de Câncer 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/legislacao/cancer.php 
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