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ANALISE QUANTO A EFETIVAÇÃO DO ACESSO AOS DIREITOS E 

BENEFICIOS DOS PACIENTES COM CÂNCER ATENDIDOS POR ENTIDADE 

DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM CÂNCER. 

 

RESUMO 

 
O câncer é uma doença que provoca diversas mudanças no paciente 
diagnosticado, além das preocupações de ordem físico emocional há também as 
angustias relacionadas a situação financeira. O tratamento oncológico demanda 
gastos extras, porém há famílias que não estão preparadas para essa mudança no 
padrão de renda. Diante disso, a pessoa com câncer possui direitos específicos a 
elas que quando efetivados possibilitam uma melhor qualidade de vida para o 
enfrentamento da doença.  A presente pesquisa objetivou verificar se a pessoa 
com câncer conhece seus direitos, as dificuldades encontradas ao acessa-lo, quais 
direitos e serviços de saúde que acessou e as mudanças positivas que obteve ao 
ser atendido por uma equipe interdisciplinar inserida no âmbito do terceiro setor. 
Podemos observar que a maior dificuldade enfrentada pelo paciente encontra-se 
no acesso aos serviços de saúde para o diagnóstico da doença, portanto faz-se 
necessário que ocorram maior comprometimento para a prevenção e controle do 
câncer como estabelecido em lei. Evidenciamos que a entidade tem sido uma 
importante parceira do poder público na busca pela garantia dos direitos e tem se 
colocado como um suporte a mais ao paciente com neoplasia.  
 
Palavra Chave: Câncer, direitos da pessoa com câncer, saúde e terceiro setor. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma desordem genética muito estudada ao redor do mundo por 

diversos grupos de pesquisa. A vida do paciente afetado por essa doença, assim 

como de toda a sua família é alterada, necessitando assim de algumas mudanças 

em seu cotidiano. 

 

Trata-se de uma doença que quando tratada no inicio garante grande 

sobrevida ao paciente. Parte do sucesso do tratamento está no acesso a serviços 

os quais o paciente tem por direito. 

 

Nesse sentido, foi analisado o acesso a esses direitos, as dificuldades 

enfrentadas no acesso desses e a colaboração da entidade de assistência a 

pessoa com câncer junto aos pacientes para alcançar o êxito do tratamento. Para 

tal fim, fez-se necessário a elaboração de formulários para a comprovação do 

efeito benéfico e importante da instituição.  



OBJETIVOS 

 

 Avaliar o grau de conhecimento do paciente sobre os direitos em função 

dos problemas de saúde que enfrenta. 

 

 Verificar se os pacientes atendidos na instituição enfrentam dificuldades no 

acesso de seus direitos. 

 

 Avaliar a importância dos serviços oferecidos pela instituição ao paciente 

com câncer. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa se caracterizou pela abordagem quanti- qualitativa composta por 

50 pacientes em acompanhamento na instituição correspondendo a 70% dos 72 

pacientes atendidos nos últimos 12 meses. Sendo a coleta dos dados realizada em 

dias de consultas pré-agendadas, através de aplicação de formulários contendo 

perguntas abertas e fechadas no período de maio a junho de 2015.Os participantes 

entrevistados receberam um termo de consentimento livre e esclarecido contendo 

todas as informações e objetivos da pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O câncer é uma doença que se dá a partir do crescimento desordenado de 

células transformadas, desafia os pesquisadores, uma vez que, não é uma doença 

com um único sintoma e características, sendo que ainda não se tem 

conhecimento de um único tratamento autossuficiente para combatê-lo ( Almeida et 

al.,2005). 

 

Além de o tratamento oncológico gerar efeitos colaterais, de ordem física e 

emocional, muitas vezes vem acompanhado pela preocupação financeira. Dessa 

forma há a necessidade de uma série de cuidados especiais ao paciente assim 

como a sua família, que também é afetada, exigindo uma reorganização na 

dinâmica familiar.  

 



A fim de assegurar um tratamento digno e uma melhor qualidade de vida, a 

pessoa com câncer possui alguns direitos e benefícios estabelecidos em lei, sendo 

eles: saque do saldo de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e PIS/PASEP, 

ao auxílio doença, a aposentadoria por invalidez (desde que tenha  sequelas que o 

impossibilite de voltar ao mercado de trabalho), a isenção do imposto de renda, a 

isenção de impostos na compra de um automóvel, a quitação do financiamento da 

casa própria e ao andamento judicial prioritário. (Barbosa, 2003) 

 

Sabe-se que muitos brasileiros ainda se encontram no mercado de trabalho 

informal, dessa forma o paciente que não for assegurado pelo INSS poderá 

recorrer ao Benefício de Prestação Continuada- BPC, desde que seja comprovado 

que o próprio ou sua família sejam incapazes de manter o doente.( Brasil, 1993) 

 

A grande maioria dos usuários não acessam seus direitos, por falta de 

conhecimento ou porque os serviços descritos muitas vezes não são efetivados. 

Sabe-se que a saúde não é apenas a ausência de doença, portando o tratamento 

médico não deve ser analisado de forma isolada sem considerar as problemáticas 

sociais que cercam o individuo. (Venâncio, 2004) 

 

A entidade de assistência à pessoa com câncer, organização sem fins 

lucrativos, tem por objetivo dar apoio e assistência a crianças, adultos e idosos com 

câncer.  Através de uma equipe interdisciplinar desenvolve atendimentos a 

pessoas em vulnerabilidade social e econômica. Visa proporcionar uma melhor 

qualidade de vida aos pacientes atendidos, além de estender os serviços a seus 

familiares. 

 

A partir dessas discussões, a presente pesquisa buscará analisar se de fato 

os direitos da pessoa com câncer estão sendo acessados e a contribuição dos 

serviços oferecidos pela entidade. 

 

RESULTADOS 

A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da 

presente pesquisa. Os dados serão demonstrados através de gráficos facilitam a 

visualização dos resultados coletados que apontam  quanto a analise da efetivação 



do acesso aos direitos e benefícios dos pacientes com câncer atendidos por 

entidade de assistência a pessoa com câncer. 

 

 

Gráfico 1- Referente à faixa etária e sexo dos pacientes, quanto ao estado civil e 

religião, a renda e fonte de renda dos pacientes, quanto ao grau de escolaridade 

dos entrevistados, a renda familiar e o número de membros na família, quanto à 

situação habitacional e condição de moradia. 

 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          
  

   

  

   
 

 

     

   

          

          

          

          

           

Fonte: Pesquisa realizada com os pacientes atendidos pela entidade de assistência a pessoa com 
câncer nos meses de Maio e Junho de 2015. 
 

Constatamos que 54,0% dos pacientes atendidas são mulheres, destes 

26,0% tem entre 58 a 65 anos, 60,0% são católicos, 56,0% são casados; 36,0% 

são aposentados, destes 26,0% possuem renda entre um a dois salários mínimos, 

30,0% em auxílio doença, destes 22,0% possuem renda entre um a dois salários 

mínimos; 30,0% estudaram apenas até o ensino fundamental e 24,0% concluíram o 

ensino médio; 41,5 da composição familiar possuem de um a dois membros na 

família, 15,1% sendo a renda familiar de um a dois salários mínimos, 35,0% 

possuem de três a quatro membros, destes 18,9% possuem a renda familiar de 

concentrada de em três a quatro salários mínimos; 54,0% possuem casa própria e 

100,0% das casas são de alvenaria. 
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Os pacientes em acompanhamento na entidade são mulheres com faixa 

etária próxima a terceira idade. A grande maioria são católicos, cuja renda é 

proveniente de benefícios sociais e se encontram entre um a dois salários mínimos 

demonstrando baixa renda pessoal, podemos considerar insuficiente frente ao 

problema de saúde, embora, justificado pela escolaridade dos mesmos. 

Constatamos, também, que assim como a renda pessoal, a renda familiar é baixa 

considerando os números de membros. Com relação à situação habitacional trás 

ao paciente uma melhor tranquilidade, uma vez que, a grande maioria possui casa 

própria. 

 

Gráfico 2- Referente ao tempo de espera para iniciar o tratamento, se são 
acompanhados pela rede sócioassistencial, quanto ao acesso aos recursos de 
serviços e saúde e se recebe algum auxílio pela secretária de saúde do município. 
 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

 
  
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa realizada com os pacientes atendidos pela entidade de assistência a pessoa com 
câncer nos meses de Maio e Junho de 2015. 

 

Verificamos que 98,0% dos pacientes tiveram conhecimento de seus direitos 

após o diagnóstico da doença, destes 28,0% iniciaram o tratamento em 30 dias 

após o diagnóstico e 22,0% tiveram início em 15 dias; 56,0% não são 
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acompanhados pela rede socioassistencial, 26,0% são auxiliados pela Secretária 

Municipal de Saúde, destes 60,0% recebem medicamentos de uso contínuo, 

portanto, referente ao conhecimento dos direitos à pessoa com câncer a grande 

maioria souberam depois do diagnóstico da doença. e em relação ao início do 

tratamento os pacientes, estes  foram atendidos dentro do prazo estabelecido Lei 

Federal, ou seja, em sessenta dias pós diagnostico.  

 

Outro fator importante a ser considerado é de a grande maioria não é 

acompanhada pela rede socioassistencial, e aqueles que são, recebem 

medicamentos de uso contínuo. 

 

Gráfico 3- Quanto ao serviço que foi orientando sobre seus direitos, bem como o 

seu acesso, as dificuldades enfrentadas ao acessa-los, por quem foi informado 

sobre a entidade e os serviços que utiliza na instituição. 

 

 
 

                

  
          
          
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa realizada com os pacientes atendidos pela AAPC nos meses de Maio e Junho de 2015. 
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Constatamos que 70,0% dos pacientes foram orientados pelos seus direitos 

através do serviço social da entidade, destes, 34,0% tiveram acesso ao saque do 

saldo do FGTS e PIS e 12,0% passaram a receber o BPC; 41,6% dos pacientes 

tiveram dificuldades ao acesso aos serviços de saúde para fechar o diagnóstico da 

doença e que 40,4% relatam não ter enfrentado maiores dificuldades para acessar 

seus direitos; 65,5% dos pacientes em acompanhamento na entidade foram 

encaminhados pela equipe do HC, destes, 16,9% são acompanhados pelo serviço 

social da entidade e 14,2% recebem de forma gratuita suplementos alimentares,  

que contribui para o ganho de peso, melhora na imunidade e possibilita ao paciente 

uma melhor resposta ao tratamento.  

 

Dessa forma, as ações do serviço social da entidade têm sido efetivas quando 

do acesso dos benefícios estabelecidos em lei ao paciente, facilitando o acesso ao 

saque do saldo do FGTS e ou PIS, assim como, serem beneficiados com o BPC. 

 

 Com relação às dificuldades enfrentadas, a mais significativa, está a de 

acesso aos serviços de saúde quando da  necessidade de se ter o diagnóstico da 

doença;  e quanto ao encaminhamento a entidade, a maioria dos pacientes são 

encaminhados  pelo Hospital das Clinicas da cidade,  uma vez ser a maior 

instituição do município que atente pelo SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 4- Quanto ao motivo pela procura dos serviços oferecidos na entidade, se 

considerou as orientações recebidas, as mudanças positivas que obteve e a 

avaliação dos serviços prestados pela equipe técnica. 
 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

   

   

        

        

        

        

        

        

        

         

Fonte: Pesquisa realizada com os pacientes atendidos pela AAPC nos meses de Maio e Junho de 2015. 

 

Verificamos que 46,0% dos pacientes a principio foram até a instituição a 

procura de ajuda com auxílio para aquisição de medicamentos e suplementos e 

30,0% orientação quanto aos direitos dos pacientes com câncer, 64,0% dos 

pacientes consideraram as orientações dadas pela assistente social da instituição, 

25,9% relatam receberam maior suporte emocional, 22,4% se sentiram apoiados 

pera prosseguir com o tratamento e 20,7% disseram que tiveram maiores 

esclarecimentos de diversas dúvidas que surgiam no decorrer do tratamento, sejam 

elas de cunho social, emocional ou nutricional. Podemos verificar que a entidade foi 

referencia no momento que os pacientes buscaram informações sobre os seus 

direitos. A grande maioria afirma ter considerado as orientações do serviço social 

da entidade. Com relação as mudanças positivas relatam que encontraram na 

entidade apoio para não abandonar o tratamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

 

O fato dos pacientes entrevistados estarem tendo acesso aos seus direitos é 

de suma importância, pois estes contribuem para uma melhor qualidade de vida e 

auxilia na recuperação do paciente, bem como, no cotidiano e relação familiar, visto 

que um dos fatores que mais preocupa esses pacientes é o agravamento da 

situação financeira.  

 

No entanto, um dado que chamou atenção está relacionado à dificuldade 

enfrentada ao acessar os serviços de saúde para conseguir o diagnóstico da 

doença, embora, seja dever do Estado à promoção da saúde. 

 
Concluímos, portanto, que o câncer e seu tratamento geram reflexos em 

todas as relações do paciente, sendo assim, consideramos de suma importância o 

suporte social destinado a estes pacientes, tais como: aposentadoria por invalidez, 

auxílio doença, Beneficio da Prestação Continuada-BPC, saque do FGTS e do PIS, 

entre outros, que possibilitam maior tranquilidade, principalmente  quanto a questão 

financeira. 
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