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O Movimento Todos Juntos Contra o Câncer é um movimento da sociedade brasileira que congrega
representantes de diferentes setores voltados ao cuidado do paciente com câncer, comprometidos com a
garantia do direito ao acesso universal e igualitário à saúde. São mais de 200 entidades colaborando em prol do
cumprimento da Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer.
Também composto por um Conselho Estratégico e Grupos de Trabalho, o principal objetivo do Movimento
é influenciar as políticas de saúde na área de Oncologia, conforme preconiza a Declaração para Melhoria da
Atenção ao Câncer no Brasil.

Reuniões do Movimento

Conselho Estratégico

De caráter consultivo, tem como finalidade o assessoramento do Movimento, além de ser espaço de diálogo
entre os principais especialistas de diversos segmentos da Oncologia. Nas reuniões pautamos:
• Atualização e entrega da Declaração para Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil;
• Como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pode melhorar os processos que promovem a
atenção integral aos pacientes oncológicos no país, com apresentação do Diretor da ANS, Rogério Scarabel,
que passou a integrar o Conselho Estratégico;
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•
•
•

Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste;
Avanços e desafios da regulação em Oncologia no Estado de São Paulo, com apresentação de Sônia Alves,
então coordenadora da CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde e Rede Hebe
Camargo de Combate ao Câncer da Secretaria de Estado da Saúde;
Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, em São Paulo.

Participaram das reuniões em 2019:
•

ABHH - Associação Brasileira de Hematologia,
Hemoterapia e Terapia Celular

•

Agência Nacional de Saúde Suplementar

•

Associação Brasileira de Mulheres Médicas

•

Fiocruz

•

Hospital Beneficência Portuguesa

•

RS Press Comunicação

•

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo

•

Sociedade Brasileira de Cancerologia

•

Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica

•

Sociedade Brasileira de Mastologia

•

Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

•

Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica

•

Sociedade Brasileira de Patologia

•

Sociedade Brasileira de Radioterapia

•

Sociedade Brasileira de Transplante de Medula
Óssea

Os debates foram realizados na sede da Abrale, na
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, no Casarão
da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo e
na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert
Einstein.

Grupos de Trabalho – GT

As temáticas dos GTs foram definidas a partir das oito diretrizes da Política Nacional para Prevenção e Controle
do Câncer, com a criação de grupos específicos e temporários para trabalhar temas e demandas ocasionais.
Os GTs reúnem lideranças e especialistas de diversas áreas da Oncologia, que participam voluntariamente de
reuniões periódicas com o objetivo de desenvolver, de forma colaborativa, projetos de políticas públicas para
alcançar mudanças no cenário oncológico brasileiro. Nas reuniões pautamos:
•
•
•
•
•

Fluxo do PRONON (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) e como inscrever projetos que
apoiem os pacientes com câncer, apresentados pelo Max Nóbrega da Costa, então gestor do PRONON/
Ministério da Saúde;
Os Caminhos no Financiamento da Atenção Oncológica no Sistema Único de Saúde (SUS), apresentado pelo
Dr. Sandro Martins, pesquisador da Fiocruz/Brasília;
Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste;
Oncologia no Brasil - Desafios e Prioridades, com a deputada Silvia Cristina, presidente da Frente
Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o Câncer;
Congresso Todos Juntos Contra o Câncer, em São Paulo.
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27 de novembro - Dia Nacional de Combate ao Câncer
Fizemos uma reunião especial com o Conselho Estratégico, Grupos de Trabalho e convidados especiais para
debatermos:
• Uso de agrotóxicos no Brasil e seu impacto na saúde da população, apresentado pela Professora Dra. Larissa
Bombardi
• Lançamento dos Indicadores da Oncologia no Brasil, divulgado pelo GT de Dados Públicos e Privados do
TJCC - www.observatoriodeoncologia.com.br/indicadores-da-oncologia
• Lançamento de Indicadores de Câncer de Mama no Brasil, apresentado pelo GT de Saúde Feminina e GT de
Dados Públicos e Privados do TJCC - www.observatoriodeoncologia.com.br/indicadores-de-cancer-de-mama

Articulações com o Governo
Os formuladores de políticas têm o poder legal de regulamentar e adotar medidas capazes de reduzir a
exposição a fatores de risco, estimular a detecção e o diagnóstico precoce do câncer e melhorar o acesso e a
disponibilidade de medicamentos essenciais para um tratamento de qualidade.
Realizamos diversas reuniões com o Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos, Agência Nacional de Saúde Suplementar, OncoRede, ANVISA, Frente Parlamentar Mista em Prol
da Luta Contra o Câncer, Conselho Nacional de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, para buscar
uma saúde igualitária no país.
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Declaração para Melhoria da Atenção ao Câncer no Brasil
Fundamentada na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, mapeia a situação da doença no
Brasil e aponta as prioridades para serem trabalhadas pelo governo, profissionais de saúde e sociedade civil
organizada. Foi criada em 2014, a partir das discussões do primeiro Congresso Todos Juntos Contra o Câncer.
Em 2019 passou por uma ampla revisão, com o apoio dos Grupos de Trabalho e outras 70 contribuições advindas
de consulta pública, e novas informações foram incorporadas. A Declaração é dividida em oito capítulos:
Princípios Gerais e Gestão em Saúde; Promoção da Saúde; Prevenção; Vigilância, Monitoramento e Avaliação;
Cuidado Integral; Ciência e Tecnologia; Educação Permanente; e Comunicação em Saúde.
Neste mesmo ano, entregamos o documento às autoridades públicas, como Ministério da Saúde, Frente
Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o Câncer, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, ANS, entre outros.

Mas nosso
trabalho não para!
Continuamos a
monitorar as ações
da Declaração!
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VITÓRIAS
• Promoção da Saúde
O Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um grupo de trabalho para combater o contrabando de cigarros
paraguaios no país e uma possibilidade era reduzir os impostos do cigarro, tornando o produto nacional mais
acessível. Vários tipos de câncer estão relacionados ao consumo de tabaco e aumentar o imposto do cigarro é a
medida mais efetiva para a prevenção e redução do consumo.
Graças à movimentação da sociedade, liderada pela ACT Promoção da Saúde, e o abaixo assinado do Movimento
TJCC com quase 7 mil assinaturas, ficou decidido pela não redução dos impostos sobre os cigarros no Brasil,
além da recomendação para adoção de políticas públicas com foco no enfrentamento ao contrabando, dentre
elas a implementação do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtor de Tabaco, instrumento da
Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco. Seguimos atentos, monitorando a exposição de nossa população
ao tabaco.
• Detecção Precoce e Diagnóstico
Conhecido como PLC dos 30 Dias, a Lei nº 13.896 estabelece que os exames necessários para a confirmação
do diagnóstico de câncer sejam realizados no SUS no prazo máximo de 30 dias. O diagnóstico ágil aumenta
as chances de cura do câncer, diminuindo a mortalidade e custos da doença para os cofres públicos. Por isso,
o Movimento TJCC realizou reuniões com o ministro da saúde e outras autoridades, além de petição online
com aproximadamente 4 mil assinaturas, em parceria com a FEMAMA que liderou as articulações, contribuindo
para mobilização social em prol da sanção presidencial. Agora, estamos atuando para sua regulamentação.

DEBATES
O Movimento TJCC participou de inúmeras reuniões e
debates, levando dados do Observatório de Oncologia - www.
observatoriodeoncologia.com.br - e informações para qualificar as
discussões relacionadas à Oncologia no país. Alguns exemplos de
eventos que participamos:
• Audiência Pública para debater projeto de lei que institui o
Estatuto da Pessoa com Câncer;
• Audiência Pública sobre a Desnutrição do Paciente Oncológico,
com ações e políticas sobre a importância da nutrição hospitalar;
• Reunião com a Frente Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra
o Câncer;
• Audiência Pública para debater o Financiamento de Mamografias
pelo SUS.

Seguimos firmes
acompanhando
estas pautas
e articulando
parceiros para
melhoria da
atenção oncológica
no Brasil.
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6º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer
A participação, envolvimento e contribuição de todos fez mais uma vez do Congresso Todos Juntos Contra o
Câncer um grande sucesso!
Nos dias 3, 4 e 5 de setembro reunimos, em São Paulo, mais de 3 mil importantes atores da atenção oncológica,
com o objetivo de discutir aspectos relacionados à Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer.
Nossos mais de 26 painéis, 8 masterclass e 150 palestrantes foram muito bem avaliados pelo público, com 97%
de aprovação dos entrevistados.

Durante o Congresso, o Movimento TJCC, representado pelos
Grupos de Trabalho, também disponibilizou aos participantes
a nova versão da Declaração para Melhoria da Atenção ao
Câncer no Brasil.
Fato é que o evento já se tornou uma tradição da Oncologia
e é uma poderosa estratégia do Movimento para disseminar
conhecimento, apontar prioridades e realizar ações conjuntas
para um sistema de saúde mais eficaz no que tange a promoção,
prevenção, diagnóstico e tratamento oncológico no Brasil.
O 7º Congresso já tem data: 22, 23 e 24 de setembro. Fiquem
atentos às informações - www.congresso.tjcc.com.br
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Fórum Todos Juntos Contra o Câncer – Norte e Nordeste

O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de junho, em Fortaleza (CE). Co-criado pela Abrale e Instituto Roda da
Vida, mais de 300 pessoas puderam assistir aos debates que trouxeram as principais necessidades e soluções
para o tratamento oncológico em ambas as regiões.
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Faça parte do Movimento TJCC!
Confira em nosso site quem são as mais de 200 organizações integrantes deste
Movimento e saiba como fazer parte da maior coalização em Oncologia do país.
www.todosjuntoscontraocancer.com.br/movimento#estrutura
Nós apoiamos a disseminação de conhecimento sobre o câncer, por meio da
divulgação de diversos eventos realizados por nossos parceiros.

Junte-se a nós!

Gostaria de mais informações? Acesse o nosso site:

www.todosjuntoscontraocancer.com.br
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