BOLETIM INFORMATIVO

MOVIMENTO TJCC
Retrospectiva 2021 | Edição 06

O Movimento Todos Juntos Contra o Câncer é um movimento da sociedade brasileira que congrega
representantes de diferentes setores voltados ao cuidado do paciente oncológico, comprometidos com a
garantia do direito ao acesso universal e igualitário à saúde. São mais de 200 organizações 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 e de Oncologia, conforme preconiza a Declaração para Melhoria da Atenção
ao Câncer no Brasil.

ARTICULAÇÕES DO MOVIMENTO TJCC

Carta Aberta sobre Combate à COVID-19 no Brasil

O Movimento, em colaboração com redes de organizações da sociedade civil, enviou carta aberta assinada por
217 entidades, com recomendações emergenciais para o enfrentamento da COVID-19, entre elas a criação do
Grupo de Trabalho com Especialistas e inclusão dos pacientes com câncer como prioridade na vacinação.
Veja a Carta na íntegra

Desdobramentos
•
•

A Câmara dos Deputados instalou uma Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil e o grupo
de trabalho “Organização Federativa no Combate à Pandemia” para acompanhar a vacinação contra a
COVID-19.
A vacinação passou a incluir no grupo prioritário indivíduos imunossuprimidos que fizeram transplante
de órgão sólido ou medula óssea, pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou
radioterápico nos últimos 6 meses e todos os pacientes com câncer no sangue.
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O Estatuto da Pessoa com Câncer agora é Lei!

O Movimento TJCC realizou diversas atuações que contribuíram para a conquista deste novo marco regulatório.

Solicitamos a inclusão da
garantia
de
atendimento
educacional em classe hospitalar
ou em regime domiciliar às
crianças e adolescentes com
câncer, que hoje está prevista
na Lei. Confira aqui

Para
conscientização
da
sociedade, elaboramos uma
série de conteúdos sobre o
Estatuto para o site e redes
sociais. Veja mais de 10
notícias aqui

Realizamos petição online em
prol da aprovação do Estatuto
e alcançamos mais de 123 mil
assinaturas. Veja aqui

A Lei do Estatuto da Pessoa com Câncer foi tema central das reuniões do Conselho Estratégico e dos Grupos
de Trabalho do Movimento. Os membros discutiram os desafios e as oportunidades na implementação da
nova lei e o papel do TJCC neste cenário. Já se articulou a criação do Grupo de Trabalho de Políticas Públicas,
para tratar sobre as problemáticas nos ajustes regulatórios do Estatuto e também o endereçamento das
responsabilidades aos atores sociais.

Saiba mais sobre as reuniões
Conselho Estratégico
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Grupos de Trabalho

Reuniões do Conselho Estratégico

Órgão de caráter consultivo, tem por finalidade o assessoramento do Movimento, além de ser espaço de diálogo
entre os principais especialistas de diversos segmentos da Oncologia.
•

Combate à COVID-19: Movimento TJCC articula
reunião com Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS/OMS) e co-proponentes da Carta Aberta
para discutir recomendações emergenciais ao
Brasil.

Saiba mais aqui
Convidado especial: Rafael Dall Alba, especialista em
políticas públicas e implementação de programas da
OPAS/OMS.

•

Represamento do diagnóstico e tratamento do
câncer.

O debate apontou a necessidade de fortalecimento da
atenção primária, o melhor financiamento ao câncer e
distribuição dos recursos de saúde.
Saiba mais
Convidados especiais: Dr. Gonzalo Vecina, fundador e ex-presidente da ANVISA e professor de Saúde
Pública da USP; Dra. Eliana Dourado, assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (CONASS); Deputados federais Weliton Prado (PROS-MG), presidente da Comissão Especial de
Combate ao Câncer no Brasil e Silvia Cristina (PDT-RO), presidente da Frente Parlamentar Mista em
Prol da Luta Contra o Câncer.

•

Radiofármacos e Reforma Tributária

Diálogo propositivo com o Ministro de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovações Substituto, Dr.
Marcelo Morales, no qual incentivou a interlocução
entre associações, Governo e sociedade para elaborar
um plano de trabalho que resolva os desafios na
produção dos radiofármacos no país. O aumento
de cerca de 30% dos preços de medicamentos com
a Reforma Tributária e o término da isenção de PIS/
COFINS foi apresentado pelo vice-presidente da
Interfarma, Eduardo Calderari.
Saiba mais
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Reunião dos Grupos de Trabalho - GTs

As temáticas dos GTs foram definidas a partir das oito diretrizes da Política Nacional para Prevenção e Controle
do Câncer. Os grupos reúnem especialistas de diversas áreas da Oncologia, que participam voluntariamente
de reuniões periódicas para desenvolver, de forma colaborativa, projetos de políticas públicas que possam
alcançar mudanças no cenário oncológico brasileiro. Os GTs se reúnem por temas e há reuniões com todos os
grupos juntos, nelas pautamos:

Convidado especial: Dra. Angélica Nogueira, oncologista do EVA – Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos.

• Saúde da Mulher
O debate reforçou a campanha Março Lilás e inúmeros dados sobre tumor de mama e do colo do útero, os dois
cânceres mais incidentes em mulheres no país, foram apresentados pela Dra. Angélica Nogueira do EVA e Dra.
Alice Francisco, CEO da Maple Tree Cancer Alliance Brasil. Saiba mais

Convidado especial: Dr. Gélsio Mendes, oncologista do Instituto Nacional do Câncer.

• Impacto da COVID-19 na Atenção Oncológica
O Dr. Gélsio Mendes, oncologista do Instituto Nacional do Câncer (INCA), apresentou os dados sobre a queda
dos procedimentos oncológicos e o preocupante aumento do tabagismo e obesidade, fatores de risco para o
câncer. Foi discutido os desafios e soluções na retomada do tratamento do câncer. Saiba mais
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• Atualização da Plataforma Brasil e parceria entre Grupos de Trabalho
Os membros apresentaram as mobilizações recentes para fortalecimento das políticas de saúde. Entre elas,
por iniciativa do GT de Pesquisa Clínica, a solicitação de prioridade na atualização da Plataforma Brasil, base
nacional obrigatória de registro de todas as pesquisas que envolvem seres humanos. Saiba mais

DECLARAÇÃO
Atualizamos a Declaração para a Melhoria da Atenção ao Câncer
no Brasil e lançamos a 5ª edição. Um documento fundamentado
na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer
que apresenta o panorama atual da Oncologia e os principais
gargalos enfrentados. Na versão de setembro de 2021, incluímos
dois capítulos: Agrotóxicos e Impactos da Covid-19 na Atenção
Oncológica. Confira!
Prevenção Primária
•

O Movimento TJCC participou da Consulta Dirigida da Agenda
Regulatória 2021-2023 da Anvisa sobre saúde em alimentos,
rotulagem de alimentos embalados, controle do tabaco e de
agrotóxicos. Conheça a contribuição na íntegra

•

Nota Técnica Câncer é Possível Eliminar Fatores de Risco, da ACT Promoção da Saúde, em parceria
com Movimento TJCC, Ministério da Saúde e ACBG Brasil sobre os fatores de risco do câncer.

Boletim Informativo TJCC

Acesso e Tratamento
•

Projeto de Lei 6.330/2019, conhecido como Sim Para Quimio Oral, teve o veto integral do presidente
da república mantido pelo Congresso Nacional. Apesar da decisão, foram inúmeros os esforços
das organizações da sociedade civil para reverter a situação. Em parceria com o Instituto Vencer o
Câncer alcançamos apoio popular de mais de 206 mil assinaturas à petição online pela incorporação
automática dos quimioterápicos orais nos planos de saúde. Confira atuações para derrubada do veto

Infelizmente, a tramitação do Projeto de Lei foi encerrada. Mas o trabalho continua para o cumprimento da
Lei nº 14.307, de 3 de março de 2022 e seus novos critérios para atualização do Rol no âmbito da Agência
Nacional de Saúde.

EVENTOS
8º Congresso Todos Juntos Contra o Câncer
20 a 24 de setembro | Reunimos os principais líderes do segmento para discussões aprofundadas sobre os
desafios e avanços da Oncologia.
Acesse os vídeos e resumos dos cinco dias do evento

Foram mais de

50 painéis

4.800 inscritos
170 palestrantes

59 mil acessos ao
conteúdo que planejamos
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5 grupos de
discussão

1º Fórum Todos Juntos Contra o Câncer - Rio de Janeiro
19 e 20 de maio | Trouxemos para o centro das discussões o câncer no estado do Rio de Janeiro

10 painéis | 36 palestrantes | + 1.755 inscritos
Acesse os vídeos e resumos do evento

3º Fórum Todos Juntos Contra o Câncer - Norte e Nordeste
10 e 11 de novembro | Debatemos a realidade oncológica na região Norte e Nordeste

8 painéis | 40 palestrantes | + 860 inscritos
Acesse os vídeos e resumos do evento
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OBSERVATÓRIO DE ONCOLOGIA
6º Fórum Big Data em Oncologia
Com o tema “O câncer não escolhe sexo - Perspectivas para as neoplasias do homem e da mulher”, o
evento aconteceu nos dias 13 e 14 de julho.
Confira aqui como foi

Estudos
Foram lançados 9 estudos dedicados à realidade oncológica, entre eles o Atlas do Câncer de Pulmão, que
foi apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Destacamos três estudos para você conhecer já:
1. Estimativas da Incidência do Câncer de Mama em
2020 dos Municípios Brasileiros
2. Panorama da Atenção ao Câncer de Ovário no SUS
3. Impacto da Pandemia de Covid-19 em
procedimentos com finalidade diagnóstica no
Sistema Único de Saúde (SUS)
Demais estudos, veja aqui

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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