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O Movimento Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC) é uma iniciativa inovadora da sociedade civil organizada que
congrega representantes de diferentes setores voltados ao cuidado do paciente com câncer, como gestores de
saúde, sociedades médicas, hospitais, profissionais de saúde, pesquisadores, associações de pacientes e outros,
sempre comprometidos com a atenção oncológica, especialmente no sistema de saúde público. Composto pelo
Conselho Estratégico e Grupos de Trabalho (GT), 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 https://tjcc.com.br/declaracao/ .
Por conta da pandemia da COVID-19, em 2020 a Saúde sofreu importantes impactos. Na Oncologia não foi
diferente. Juntos, nós trabalhamos para que toda a população tivesse acesso ao diagnóstico e tratamentos
adequados.
CONFIRA OS RESULTADOS!

AÇÕES EM CONJUNTO
O “novo normal” e o seu impacto no
tratamento oncológico

Impacto da COVID-19 no Diagnóstico e Tratamento
do Câncer é discutido com a Frente Parlamentar Mista
em Prol da Luta Contra o Câncer: https://tjcc.com.br/
acontece-tjcc/impacto-da-covid-19-no-diagnosticoe-tratamento-do-cancer-e-discutido-com-a-frenteparlamentar-mista-em-prol-da-luta-contra-o-cancer/

“Como está o tratamento do câncer, em meio à COVID-19?” foi a pergunta que norteou a
pesquisa do Movimento TJCC.
•
•
•

Veja a resposta de pacientes
Veja a resposta dos cuidadores
Veja a resposta dos profissionais de saúde
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Promoção da Saúde e Prevenção do Câncer

Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer (INCA) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
discutem como implementar políticas de Promoção da Saúde e Prevenção do Câncer: https://tjcc.com.br/
acontece-tjcc/movimento-tjcc-realiza-reuniao-em-comemoracao-adiantada-ao-dia-nacional-de-combate-aocancer/

Diagnóstico e Tratamento do Câncer

Tribunal de Contas da União apresenta o Panorama do Diagnóstico do Câncer no Brasil:
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/tcu-apresenta-o-panorama-do-diagnostico-do-cancer-no-brasil/

Fiocruz apresenta o Futuro de Tecnologias no Diagnóstico e Tratamento do Câncer:
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/fiocruz-apresenta-o-futuro-de-tecnologias-no-diagnostico-e-tratamentodo-cancer/
Atualização da Tabela SUS para procedimentos de Patologia:
https://www.facebook.com/todosjuntoscontraocancer/posts/1442374222628225

Atualização de Políticas para
DCNTs

Movimento TJCC participa da Consulta
Pública do Plano de Ações Estratégicas para
Enfrentamento das DCNTs no Brasil. Confira
as contribuições que contemplam os temas
monitoramento de dados; câncer de intestino,
cólon e reto, mama, colo do útero, pulmão
e Oncologia pediátrica: https://tjcc.com.br/
acontece-tjcc/movimento-tjcc-participada-consulta-publica-para-plano-de-acoesestrategicas-para-enfrentamento-das-dcntsno-brasil/
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DIÁLOGOS SOBRE PROJETOS DE LEI
Estatuto da Pessoa com Câncer

Deputados Carmen Zanotto e Eduardo Braide
dialogam sobre como as leis impactam diagnóstico,
tratamento e financiamento da Oncologia:
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/deputados-carmenzanotto-e-eduardo-braide-dialogam-sobre-leis-queimpactam-diagnostico-tratamento-e-financiamentoda-oncologia/
Conheça o Projeto de Lei do Estatuto da Pessoa com
Câncer e apoie esta causa!
https://tjcc.com.br/tag/AprovaEPCan/

Pesquisa Clínica

Conselho Estratégico discute Projeto de Lei que
regulamenta a Pesquisa Clínica em seres humanos no país:
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/a-melhoria-daatencao-oncologica-e-a-pesquisa-clinica-em-sereshumanos-no-brasil-sao-debatidos/
A importância da Pesquisa Clínica e tratamento seguro
do câncer são debatidos pelo Movimento TJCC:
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/reuniao-geral-dosgrupos-de-trabalho-do-movimento-todos-juntoscontra-o-cancer/

Sim para Quimio Oral

Projeto de Lei sobre antineoplásicos orais é aprovado no Senado e vai para a Câmara dos Deputados:
https://tjcc.com.br/tag/SimparaaQuimioOral/

Monitoramento de Dados Abertos

Para basear o planejamento estratégico de ações e políticas públicas, tanto da sociedade civil organizada quanto
do governo, foram feitos os estudos:
Panorama do Diagnóstico do Câncer no Brasil - Tribunal de Contas da União
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/tcu-apresenta-o-panorama-do-diagnostico-do-cancer-no-brasil/
Lançamento dos Indicadores do Câncer do Colo do Útero - Observatório de Oncologia
https://observatoriodeoncologia.com.br/indicadores-de-colo-do-utero/
Lançamento dos Indicadores do Câncer de Mama - Observatório de Oncologia
https://observatoriodeoncologia.com.br/indicadores-de-cancer-de-mama/
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Lançamento do Panorama da Atenção ao Câncer de Mama no SUS - Observatório de Oncologia e Instituto Avon
https://observatoriodeoncologia.com.br/panorama-da-atencao-ao-cancer-de-mama-no-sus/
Outros estudos realizados pelo Observatório de Oncologia:
Conheça os dados relacionados à leucemias (https://observatoriodeoncologia.com.br/panorama-doatendimento-ambulatorial-e-hospitalar-dos-pacientes-diagnosticados-com-leucemia-no-brasil-uma-analisequantitativa/), câncer de pulmão (https://observatoriodeoncologia.com.br/tendencias-da-morbimortalidadepor-cancer-de-pulmao-no-brasil/)
e Oncologia pediátrica. (https://observatoriodeoncologia.com.br/
panorama-da-oncologia-pediatrica-no-estado-de-sao-paulo/)

CONFIRA OS DEBATES PROMOVIDOS PELO MOVIMENTO TJCC
Reuniões do Conselho Estratégico

O Conselho Estratégico é um órgão de caráter
consultivo e tem como finalidade o assessoramento
do Movimento, além de ser espaço de diálogo entre
os principais especialistas de diversos segmentos da
Oncologia.
https://tjcc.com.br/tag/ConselhoEstrategicoTJCC/

Participaram das reuniões:
•

ABHH - Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular

•

ABMM - Associação Brasileira de Mulheres Médicas

•

ANCP - Academia Nacional de Cuidados Paliativos

•

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

•

BP - Hospital Beneficência Portuguesa

•

HIAE – Hospital Israelita Albert Einstein

•

Iaso Editora

•

SES-SP - Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo

•

SBC - Sociedade Brasileira de Cancerologia

•

SBCO - Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica

•

SBM - Sociedade Brasileira de Mastologia

•

SBOC - Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

•

SOBOPE - Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica

•

SBP - Sociedade Brasileira de Patologia

•

SBRT - Sociedade Brasileira de Radioterapia

•

SBTMO - Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea
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Reuniões Gerais dos Grupos de Trabalho

As temáticas dos Grupos de Trabalho (GTs) foram definidas a partir das oito diretrizes da Política Nacional para
Prevenção e Controle do Câncer. 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.

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 ações, como envio de ofícios e reuniões com:
Tribunal de Contas da União
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/tcu-apresenta-o-panorama-do-diagnostico-do-cancer-no-brasil/
Instituto Nacional do Câncer
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/movimento-tjcc-realiza-reuniao-em-comemoracao-adiantada-ao-dianacional-de-combate-ao-cancer/
Ministério da Saúde
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/movimento-tjcc-realiza-reuniao-em-comemoracao-adiantada-ao-dianacional-de-combate-ao-cancer/
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do MS
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/movimento-tjcc-realiza-reuniao-em-comemoracao-adiantada-ao-dianacional-de-combate-ao-cancer/
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/semana-de-pesquisa-clinica-debate-acesso-visao-de-pacientes-e-dasociedade-e-impacto-da-covid-19/
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/semana-de-pesquisa-clinica-debate-acesso-visao-de-pacientes-e-dasociedade-e-impacto-da-covid-19/
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Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
https://tjcc.com.br/noticias/atualizacao-do-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude-da-ansciclo-2019-2020/
Frente Parlamentar Mista em Prol da Luta Contra o Câncer
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/impacto-da-covid-19-no-diagnostico-e-tratamento-do-cancer-e-discutidocom-a-frente-parlamentar-mista-em-prol-da-luta-contra-o-cancer/
Deputada Federal Carmen Zanotto
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/deputados-carmen-zanotto-e-eduardo-braide-dialogam-sobre-leis-queimpactam-diagnostico-tratamento-e-financiamento-da-oncologia/
Deputado Federal Eduardo Braide
https://tjcc.com.br/tag/AprovaEPCan/
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP)
https://tjcc.com.br/acontece-tjcc/entrevista-como-fica-o-tratamento-oncologico-durante-a-covid-19/

ASSISTA OS DEBATES REALIZADOS EM NOSSOS EVENTOS
7º Congresso Digital - Todos Juntos Contra o Câncer:
https://tjcc.com.br/7-congresso-tjcc/
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2º Fórum Todos Juntos Contra o Câncer - Norte e Nordeste:
https://www.forum.tjcc.com.br/

5º Fórum Big Data em Oncologia:
https://observatoriodeoncologia.com.br/bigdata/

Boletim Informativo TJCC

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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