CÂNCER

direitos do paciente

Manual de orientação sobre

legislação e benefícios

APRESENTAÇÃO

Todos os pacientes, independente da doença e condição
social, têm direitos garantidos por lei assim como deveres,
dispostos na Portaria 1.820, de 13 de agosto de 2009,
do Ministério da Saúde. Portadores de câncer e seus
familiares, além do diagnóstico, qualidade no tratamento
e qualidade de vida, precisam de apoio e possibilidades
de reintegração à comunidade. Os pacientes com câncer
possuem direitos com amparo jurídico ao nível nacional,
estadual e municipal. Entretanto, preocupados com a
saúde e o tratamento médico, muitos desconhecem os
benefícios dos quais têm direito.
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1.

SAQUE DO FGTS

Por lei, o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode ser realizado em qualquer
Caixa Econômica Federal pelo paciente com câncer ou por algum titular da conta que possuir
dependente portador de câncer.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•

•

•
•
•

Carteira de Trabalho, exceto quando se tratar de diretor não empregado ou em caso de
apresentação de outro documento que comprove o vínculo empregatício.
Documento de identificação do trabalhador ou diretor não empregado.
Cartão Cidadão ou número de inscrição PIS/PASEP ou Inscrição de Contribuinte Individual
junto ao INSS para o doméstico não cadastrado no PIS/Pasep.
Atas das assembleias que deliberaram pela nomeação e pelo afastamento do diretor não
empregado; cópia do Contrato Social e respectivas alterações registradas no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos ou na Junta Comercial, ou ato próprio da autoridade
competente publicado em Diário Oficial. Os documentos devem ser apresentados em
via original e cópia, para confronto e autenticação no ato do recebimento, ou por meio
de cópia autenticada.
Atestado médico com validade de 30 dias, contendo as seguintes informações:
diagnóstico expresso da doença; estágio clínico atual da doença/paciente, CID
(Classificação Internacional de Doenças), data, nome, carimbo e CRM do médico com a
devida assinatura.
Cópia do laudo do exame histopatológico ou anatomopatológico que serviu de base
para a elaboração do atestado médico.
Comprovante de dependência, no caso de saque para o dependente do titular da conta
acometida por câncer.
Atestado de óbito do dependente, caso o paciente faleça como consequência da doença.

O prazo para os valores do saque serem entregues é de até cinco dias úteis, em que
o saldo será equivalente às contas pertencentes do trabalhador, inclusive de seu
atual trabalho. O valor poderá ser retirado enquanto persistirem os sintomas da
doença, sempre que desejado pelo paciente, desde que os documentos necessários
sejam apresentados em todas os requerimentos.
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2.

SAQUE DAS
COTAS PIS/PASEP

O saque deste benefício pode ser requerido juntamente ao FGTS, por ser um procedimento
semelhante em que se exige basicamente os mesmos requisitos. O Programa de Integração
Social e o Programa de Assistência ao Servidor Público servem para trabalhadores com câncer
ou qualquer trabalhador que tenha dependente portador de câncer, retirado em qualquer
agência da Caixa Econômica Federal (PIS) e Banco do Brasil (PASEP).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•
•

Carteira de Identidade.
Carteira de Trabalho.
Cartão PIS/Pasep ou comprovante de inscrição no PIS/Pasep.
Cópia de resultados e laudos de exames.
Atestado médico com validade de 30 dias contendo as seguintes informações:
1. Diagnóstico expresso da doença.
2. Estágio clínico atual da doença/paciente.
3. CID (Classificação Internacional de Doenças).
4. Data, nome e CRM do médico com a devida assinatura.
5. Comprovante de dependência se for o caso.

Assim como o FGTS, o pagamento ao trabalhador pode ser realizado em até cinco
dias úteis após sua solicitação, referindo-se ao saldo total de quotas e rendimentos.

3.

ABATIMENTO DE DESPESA
NO IMPOSTO DE RENDA

Na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração, poderão ser deduzidas
despesas médicas e gastos – com o próprio contribuinte e seus dependentes – com aquisição
de próteses e aparelhos ortopédicos. As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo paciente com câncer contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes.

4

4.

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
NA APOSENTADORIA

Portadores de câncer aposentados estão isentos do pagamento do imposto de renda relativos
à aposentadoria, reforma e pensão, mesmo quando a doença for identificada posteriormente.
O paciente deve procurar o órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria, reforma
ou pensão (INSS, União, Estado ou Prefeitura) para requerer a isenção do imposto.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•

Requerimento de isenção de Imposto de Renda.
Laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios vinculado à própria fonte pagadora, com as seguintes
informações: diagnóstico expresso da doença, estágio clínico atual da doença/paciente,
data inicial da manifestação da doença, CID (Classificação Internacional de Doenças),
data, nome e CRM do médico com a devida assinatura, exames que comprovem a
existência da doença.

5.

ISENÇÃO DO IPTU

Por se tratar de um imposto municipal, nem todas as cidades possuem legislação que garantem
a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana para paciente com
câncer, pessoas com deficiência ou idosos. Para saber se o paciente tem direito ao benefício,
informe-se na prefeitura de seu município.

6.

QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO

Ao adquirir um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, o proprietário paga
junto com as prestações um seguro obrigatório com o objetivo de liquidar ou diminuir a dívida
em casos de morte do mutuário ou aposentadoria por invalidez e permanente, decorrente
de acidente ou doença que incapacite para o trabalho. Poderá ser solicitado pelo paciente
considerado incapacitado para o trabalho, com invalidez total ou permanente causada por
acidente ou doença. O contrato é válido nos casos em que tal doença foi adquirida após
o acordo de compra do imóvel. Os documentos necessários dependem de cada instituição
financeira, cabendo ao paciente informar-se sobre o local de financiamento.
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7.

CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA

Tem direito à cirurgia plástica de reconstituição mamária, por lei, a mulher que teve uma
ou ambas as mamas mutiladas ou amputadas em decorrência de técnica do tratamento do
câncer, quando recomendada pelo protocolo médico. A paciente pode realizar a cirurgia
reparadora da mama pelo Sistema Único de Saúde, ou pelos planos de saúde através de suas
unidades conveniadas.

8.

ANDAMENTO JUDICIAL PRIORITÁRIO

Inclui todos os processos em âmbito judicial e administrativo, a todas as pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos. O portador de câncer deverá requerer ao juiz ou à
autoridade responsável pelo processamento do pedido o benefício de andamento prioritário,
comprovando por meio de diagnóstico de câncer. Para obter o benefício no andamento
de processos judiciais, o pedido deve ser feito pelo advogado responsável pelo processo,
com comprovante da condição médica do paciente a partir de exames e relatório médico,
dependendo do despacho do juiz.

9.

PRIORIDADE NO RECEBIMENTO
DE PRECATÓRIOS

Precatório é nome dado à requisição de pagamento feito a alguma unidade pública (União,
Estado, Prefeitura) dos valores devidos após condenação judicial definitiva. Como o credor
pode demorar meses, até mesmo anos, para concluir seu processo, é garantido às pessoas
com doenças graves prioridade no recebimento do pagamento. Os governos de cada estado
e municípios contam com suas próprias leis em relação ao precatório.

10.

QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO

Serviço gratuito de caráter humanitário no transporte de medicamentos importados. Os
pedidos são entregues sem qualquer ônus, ficando a cargo do solicitante somente o custo
do medicamento.
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11.

LOAS
(LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Benefício concedido pelo INSS que garante um salário mínimo mensal à pessoa com
deficiência física, incapacitada para trabalho. É necessário comprovar que o paciente não
dispõe de meios financeiros, próprios ou de familiares, para garantir seu sustento. É garantido
também ao idoso com idade mínima de 65 anos que não exerça atividade remunerada. A
renda mensal familiar do beneficiado, daqueles que moram no mesmo domicílio, deverá ser
inferior a 25% do salário mínimo para que o amparo assistencial seja aprovado. O benefício é
intransferível e anula o 13º salário.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulário de Requerimento de Benefício Assistencial.
Declaração sobre a Composição do Grupo e da Renda Familiar do Idoso e da Pessoa
Portadora de Deficiência.
Número de Identificação do Trabalhador – NIT (PIS/PASEP) ou número de inscrição do
Contribuinte Individual/Doméstico/Facultativo/Trabalhador Rural, se possuir.
RG ou Carteira de Trabalho.
CPF.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Certidão de Óbito do cônjuge falecido, se o beneficiário for viúvo(a).
Comprovante de rendimentos dos membros do grupo familiar.
Tutela, no caso de menores de 21 anos, filhos de pais falecidos ou desaparecidos.
Se o requerimento for feito por meio de um representante legal, apresentar: procuração
ou documento que comprove a representação, acompanhada de seu CPF e RG.

12.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Benefício pago pelo INSS a pessoas comprovadamente incapacitadas, por doença ou acidente,
para trabalho ou qualquer outro tipo de serviço remunerado. Tem direito o portador de câncer
inscrito no Regime Geral de Previdência Social. O benefício só é concedido se o problema se
manifestar após a filiação do paciente à Previdência Social, exceto quando a incapacidade
decorrer do agravamento do câncer.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•

Carteira de trabalho ou comprovantes da contribuição ao INSS.
Número de Identificação do Trabalhador.
Exame médico (anatomopatológico) que descreva a doença.
Relatório médico contendo diagnóstico da doença, histórico clínico do paciente, CID
(Código Internacional de Doenças), sequelas do tratamento, justificativa da incapacidade
permanente para o trabalho com data, assinatura, carimbo e CRM do médico.
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13.

ASSISTÊNCIA PERMANENTE

Acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez do segurado do INSS. Tem direito o
segurado do Regime de Previdência Social aposentado por invalidez e que comprove, por
meio de perícia médica do INSS, a necessidade de assistência permanente de outra pessoa
para sobreviver. O procedimento a ser feito é o mesmo do benefício de aposentadoria por
invalidez, podendo ser solicitado na mesma instância. O aposentado por invalidez tem direito
a partir da data de sua solicitação, mesmo que o valor chegue ao limite máximo legal.

14.

AUXÍLIO DOENÇA

Benefício mensal concedido a pessoas inscritas no Regime Geral de Previdência Social que se
encontram impossibilitadas de trabalhar, mesmo que temporariamente (mais de 15 dias), em
consequência de doença ou acidente. A incapacidade do paciente deve ser comprovada por
meio de perícia médica do INSS. Assim como a aposentadoria por invalidez, o benefício será
concedido somente se o problema tiver início após a filiação do paciente à Previdência Social,
exceto quando a incapacidade decorrer do agravamento do câncer. O cumprimento do período
de contribuição de 12 meses na Previdência Social deixa de ser exigido caso esteja relacionado
a acidente de trabalho ou incapacidade decorrente de doenças graves, entre elas o câncer.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•

Carteira de trabalho ou comprovantes da contribuição ao INSS.
Número de Identificação do Trabalhador.
Exame médico (anatomopatológico) que descreva a doença.
Relatório médico contendo diagnóstico da doença, histórico clínico do paciente, CID
(Código Internacional de Doenças), sequelas do tratamento, justificativa da incapacidade
permanente para o trabalho. Deve conter data, assinatura, carimbo e CRM do médico.

15.

PREVIDÊNCIA PRIVADA

Plano pago voluntariamente por qualquer pessoa a seguradoras ou instituições de previdência
privada para garantir renda mensal ou resgate total de dinheiro depois de um período
estabelecido em contrato. O benefício inclui o pagamento ou a indenização nos casos de
invalidez permanente total ou parcial ou morte do contratante, o que pode vir a ser o caso do
paciente com câncer, além de contratos que também preveem indenização para hipóteses de
diagnóstico de determinadas doenças. Será necessária a apresentação de laudo médico oficial
com informações referentes à doença e documentos pessoais. A documentação varia de uma
instituição para outra, por isso, recomenda-se entrar em contato com a devida seguradora.
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16.

SEGURO DE VIDA

17.

CARTÃO DE ESTACIONAMENTO EM
VAGAS DE DEFICIENTE FÍSICO

18.

COMPRA DE VEÍCULOS
ADAPTADOS OU ESPECIAIS

O câncer é uma das doenças graves que pode provocar deficiências físicas que se enquadram
em invalidez total ou parcial, condições em que o benefício de planos do seguro de vida
indeniza segurados. O contrato deverá apresentar a cobertura para tais casos, que é variado
de uma instituição para outra. Para documentos e procedimentos necessários, informe-se
com uma seguradora ou o corretor responsável pelo seguro.

Possuem o benefício os pacientes com câncer que apresentem alguma deficiência física ou
visual. Pela lei, ao menos 2% do total de vagas são reservados para veículos que transportem
pessoa portadora de deficiência física ou visual nos estacionamentos externos ou interno,
público ou coletivo ou de vias públicas. Deve ser reservada pelo menos uma vaga próxima ao
acesso principal ou elevador, onde haja circulação dos pedestres. O cartão de identificação,
produzido e distribuído por órgãos de trânsito, deve estar visível no interior do veículo.

O portador de câncer, com alguma sequela limitante da doença, poderá comprar veículo
adaptado com desconto dos seguintes impostos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•

•

•

•

Isenção de ICMS: Imposto estadual sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços. Têm direito ao benefício as pessoas portadoras de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou
por intermédio de seu representante legal. A legislação para a isenção do ICMS é
regulamentada por Estados.
Isenção de IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados, tributo cobrado pelo Governo
Federal sobre o valor do veículo. O paciente com câncer que possuir deficiência física,
visual, mental severa, profunda ou autistas, ainda que menores de 18 anos, poderão
adquirir o benefício, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, ao
comprar automóvel de passageiros ou veículos de uso misto, de fabricação nacional.
Isenção de IPVA: Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Cada estado
tem sua própria legislação que regulamenta o imposto, mas grande parte garante a
isenção na compra de veículo adaptado para deficiente físico. A deficiência deve ser
comprovada pela Junta Médica do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).
Isenção de IOF: Imposto sobre Operações Financeiras, pode ser requerida uma única
vez pelo mesmo interessado. Deverá ser identificado o tipo de deficiência física que
impeça o requerente de dirigir veículos convencionais, além da habilitação do paciente
para dirigir veículos adaptados. A isenção não inclui os pacientes com deficiência visual,
mental severa ou profunda ou autistas.
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19.

DISPENSA DE RODÍZIO DE AUTOMÓVEIS
(SÃO PAULO)

Cadastramento de veículos de pessoas com deficiência física ou de quem os transportem,
liberando estes do rodízio de veículos instituído em algumas grandes cidades. Aqueles que
adquiriram a isenção de impostos na compra dos veículos também terão direito à dispensa de
rodízio de automóveis. Para obter o benefício, deve-se preencher o Formulário de Cadastro
de Veículos de Pessoas Portadoras de Deficiências com os documentos a seguir:

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•
•

Original ou cópia autenticada de atestado médico comprovando a deficiência, contendo
CID (Código Internacional de Doenças), carimbo, CRM e assinatura do médico e com
data não superior a 3 meses.
Cópia simples do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – (CRLV).
Cópia simples do CPF da pessoa com deficiência (ou do representante legal, se for o caso).
Cópia simples do RG ou documento equivalente do requerente e do representante legal,
quando for o caso. Na ausência do RG, anexar a Certidão de Nascimento.
No caso de representante legal, deverá ser anexada cópia simples da procuração ou
certidão de tutela ou curatela.

20.

PASSE LIVRE INTERESTADUAL

Passagem gratuita em ônibus, barco ou trem interestadual, válida em todo o país, concedida
a portadores de deficiência física, mental, auditiva e/ou visual com renda familiar mensal
igual ou inferior a um salário mínimo.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
•
•
•
•
•

Formulários: Requerimento de Passe Livre e Atestado de Equipe Multiprofissional do
SUS e enviá-los, por carta, para o Ministério dos Transportes no endereço Caixa Postal
9600, Brasília (DF), CEP 70001-970.
Cópia do certificado de propriedade do veículo.
Cópia do RG do condutor, do paciente e do representante legal.
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Original ou cópia autenticada de laudo médico, contendo nome e CRM do médico,
comprovando a deficiência.
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21.

TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO
MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL (SÃO PAULO)

Isenção das tarifas de metrô, ônibus municipal e SPTrans, ônibus e micro-ônibus intermunicipal
da EMTU e trens da CPTM para os portadores de deficiência física que tenham Carteira de
Identificação do Passageiro Especial.

22.

CÂNCER E TRABALHO

•

Concurso público: legalmente, os concursos públicos devem destinar de 5% a

•

Cotas de emprego:

•

Reabilitação profissional:

•

Discriminação: é considerada discriminatória a demissão de empregados portadores

20% das vagas para pessoas com deficiência, e todos os pacientes com câncer podem
concorrer a tais funções. Para candidatar-se ao trabalho, o paciente interessado deverá
comprovar sua deficiência através de relatórios e exames, além de adquirir aptidão física
para o cargo. Informe-se sobre os procedimentos no edital do concurso público.
2% a 5% das vagas em empresas que contam com pelo
menos 100 funcionários são reservadas para pessoas com deficiência habilitadas ou
beneficiários reabilitados pelo INSS. Comprovando sua deficiência, o paciente pode
preencher a reserva de vagas.
a Previdência Social oferece aos seus segurados
incapacitados para o trabalho meios de reeducação ou readaptação profissional com
a finalidade de realocá-los no mercado de trabalho. Estão envolvidos especialistas da
área médica, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas, entre outros. O
serviço de reabilitação também é prestado aos dependentes do trabalhador, se houver
disponibilidade das unidades de atendimento da Previdência.

de deficiência. Caso seja despedido sem justa causa, como forma de discriminação, o
paciente poderá requerer à Justiça do Trabalho a reintegração no emprego, assim como
uma indenização por danos materiais e morais.
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LEGISLAÇÃO

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Amparo Social ao Idoso e ao Deficiente - LOAS:

Constituição Federal Art. 195, 203 e 204
Lei federal nº 8.742, de 07/12/93 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), art. 20 e 21
Decreto Federal nº 6.214, de 26/09/07

Andamento judiciário prioritário:

Código de processo civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1048, inciso I
Lei Federal nº 10.741, de 01/10/03 Estatuto do idoso, art. 71

Aposentadoria por invalidez:

Constituição Federal art. 201 e seguintes
Lei Federal nº 8.213, de 24/07/91, art. 26, inciso II e 151

Assistência permanente:

Decreto nº 3.048/99, art. 45 Anexo I

Auxílio-doença:

Lei Federal nº 8.213, de 24/07/91, art. 26, inciso II e 151

Cartão de estacionamento em vagas de deficiente físico:

Regulamentado pela portaria DSV/G nº 014/02, de abril de 2002

Carteira de id. do passageiro especial (EMTU/CPTM/Metrô/SPTRANS):

Decreto estadual nº 34.753, de 01/04/92 – Lei nº 11.25/92
Resolução conjunta SS/STM nº 01, de 21/08/03

Cirurgia de reconstituição mamária:

Lei nº 9.797, de 06/05/99 – Lei nº 10.223, de 15/05/01
Lei nº 9.656, de 03/06/98

Compra de carro com isenção de impostos (IPI/ICMS/IPVA):

Lei Federal nº 9.503, de 23/09/97 Código de Trânsito Brasileiro, art. 140 e 147, § 4º - Lei
Federal nº 10.182, de 12/02/01, art. 2º, 3º e 5º (IPI)
Instrução normativa RFB nº 1500, de 2014, art. 6º inciso II
Lei 10.754, de 21/10/03 (IPI)
Lei Federal nº 10.690 de 16/06/03, art. 2º
Decreto do Estado de São Paulo nº 45.490, de 30/11/00 (ICMS)
Lei 13.296, de 23/12/98
Resolução CONTRAN nº 734/89, art. 56
Lei Federal nº 8.383, de 30/12/91 (IOF) art. 72, inciso IV
Portaria CAT nº 56/96, CAT nº 106/97 e CAT nº 27/2015
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•
•

•
•

•

•

•
•

Direitos do paciente:

Lei Estadual nº 10.241, de 17/03/99 Estado de São Paulo

Imposto de renda na aposentadoria:

Constituição Federal art. 5º e 150, inciso II
Decreto Federal nº 3.000, de 25/03/99, art. 39, inciso XXXIII
Lei Federal nº 7.713, de 22/12/88, art. 6º, inciso XIV e XXI, com alterações do art. 47 da
Lei Federal nº 8.541, de 23/12/92 e orientações do art. 30 da Lei Federal nº 9.250, de
26/12/95
Lei Federal nº 9.250 de 26/12/92, art. 30, § 2º
Instrução narrativa RFB nº 1.500, de 2014, art 6º, inciso II
Lei nº 8.541, de 23/12/92, art. 47
Lei Federal nº 8.541, de 24/07/91, art. 151 – Medida Provisória nº 2.164, de 24/08/01,
art. 9º - RIR/99, art. 39, XXXIII

Liberação do rodízio de automóveis:

Lei nº 12.490 e decreto nº 37.085, ambos de 03/10/97

Pessoa portadora de deficiência física:

Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89 – Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/99
Lei Federal nº 8.899, de 29/07/94 – Lei Federal nº 10.048, de 08/11/94
Lei nº 13.146, de 06/07/2015 Estatuto da Pessoa com Deficiência
Lei Complementar 142, de 08/05/2013

Plano de saúde ou seguro de saúde:

Lei Federal nº 9.656, de 03/06/98. Dispõe sobre os planos de assistência à saúde.
Lei Federal nº 10.223, de 15/01/01. Dispõe sobre cirurgia reparadora dos seios.

Saque do FGTS:

Lei Federal nº 8.922, de 25/07/94 FGTS, art. 1º
Lei Federal nº 8.036, de 11/05/90 FGTS, art 20, incisos XI, XIII e XIV
Medida Provisória nº 2.164, de 24/08/01, art. 9º

Saque do PIS/PASEP:

Resolução 01/96, de 15/10/96, do Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP

Transporte coletivo gratuito:

Decreto nº 3.691 de 19/12/00
Transporte interestadual – Lei 8.899 de 29/06/94
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Realização:

Apoio:

