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Apresentação
A missão do Centro de Oncologia Campinas (COC) é proporcionar 
cuidado abrangente à Saúde, para impactar positivamente a vida das 
pessoas. Por isso, busca sempre oferecer a melhor assistência a seus 
pacientes, baseado em valores como ética, respeito, transparência, 
confiabilidade e humanização.

De forma a apoiar e auxiliar seus pacientes, o Centro de Oncologia 
Campinas apresenta a Cartilha sobre Direitos e Deveres do Paciente, 
na qual reúne os principais direitos sociais, garantidos por lei, das 
pessoas diagnosticadas com câncer, bem como os direitos e deveres 
dos pacientes do COC.

A intenção do Centro de Oncologia Campinas com a instituição e 
divulgação dos direitos e deveres de seus pacientes é garantir ainda 
mais qualidade e segurança no atendimento à saúde. É também dar 
orientação aos pacientes, acompanhantes e familiares, colaboradores 
e profissionais da saúde a respeito do que pode e deve ser feito na 
assistência oncológica da instituição.

Antonio Amaro Moreira
Diretor Executivo
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Direitos Sociais
da pessoa com câncer
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"
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação".

Art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil 

O paciente com câncer possui direitos especiais na legislação 
brasileira.  Confira, a seguir, uma breve explicação desses 
direitos:

Isenção do Imposto de Renda na Aposentadoria, 
Pensão e Reforma

A pessoa com câncer tem direito à isenção de imposto de 
renda relativo aos rendimentos de aposentadoria, reforma e 
pensão, inclusive as complementações recebidas de entidade 
privada e a pensão alimentícia.
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Quitação do financiamento da casa própria

A pessoa com invalidez total e permanente, causada por 
acidente ou doença, como câncer, possui direito à quitação, 
caso exista essa cláusula no seu contrato. Para isso deve 
estar inapto para o trabalho e a doença determinante da 
incapacidade deve ter sido adquirida após a assinatura do 
contrato de compra do imóvel. Está incluído nas parcelas 
do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH) um seguro que garante a quitação do imóvel em caso 
de invalidez ou morte.

Saque de FGTS e PIS/Pasep

Todos os trabalhadores com carteira de trabalho assinada 
possuem conta bancária própria vinculada ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Dentre outros casos 
previstos em lei, o saque do FGTS pode ser realizado pelo 
paciente com câncer, AIDS e em estágio terminal de outras 
doenças. O mesmo ocorre com o PIS/Pasep
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Isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 

para Pessoas com Deficiência

A pessoa com câncer tem direito a solicitar a isenção do IPI 
na compra de veículos apenas quando apresentar deficiência 
física, visual, mental severa ou profunda. 

Isenção de IPVA

Em 2021, o estado de São Paulo alterou a legislação. As 
pessoas com deficiência física severa ou profunda, cujo veículo 
necessite de adaptação, continuarão a ter direito à isenção de 
IPVA. Os autistas e as pessoas com deficiência física, visual 
e mental, severa ou profunda, não-condutoras, continuam 
beneficiadas.

Reconstrução mamária

A cirurgia de reconstrução mamária decorrente de mutilação 
total ou parcial em tratamento para o câncer é garantida por 
Lei. O SUS e os planos de saúde são obrigados a realizar essa 
cirurgia.
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Uso de medicamentos em desenvolvimento

A Resolução nº 38/13 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) permite que pacientes com doenças 
graves, dentre as quais está a neoplasia maligna (câncer), 
realizem tratamentos utilizando medicamentos ainda em 
desenvolvimento. Há, para essa finalidade, dois programas 
dos quais essas pessoas podem participar: o Programa de 
Acesso Expandido e o Programa de Uso Compassivo.
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Isenção de IPI e ICMS

O portador de doença que tenha, em decorrência dela, 
alguma limitação física quanto à mobilidade, seja ela parcial 
ou total, tem direito a ficar isento de pagar o IPI (Imposto 
sobre Produto Industrializado) e o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) na compra de um carro 
0km. A isenção se dá para veículos adaptados de acordo com 
recomendação médica e eles devem se encaixar em alguns 
pré-requisitos para serem beneficiados pela Lei. O condutor 
deve possuir a CNH Especial

Lei dos 60 dias

No caso de pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde 
SUS), o paciente com câncer tem direito de se submeter ao 
primeiro tratamento no prazo de até 60 dias contados a partir 
do dia em que for assinado o diagnóstico em laudo ou em 
prazo menor, conforme a necessidade.
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Auxílio-doença

É um benefício mensal pago ao trabalhador contribuinte 
do INSS que, por mais de 15 dias, ficar incapacitado 
temporariamente para o trabalho em virtude de doença ou 
acidente. 

Aposentadoria por invalidez

É concedida a partir da solicitação de auxílio-doença, desde 
que a incapacidade para o trabalho seja considerada definitiva 
pela perícia médica do INSS ou do órgão pagador

Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC)

Trata-se de um benefício instituído pela Lei Orgânica de 
Assistência Social, que visa a garantia de renda de um salário 
mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais e à pessoa com 
deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo 
prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. 
Contudo, para ter direito ao benefício, outro critério 
fundamental é de que a renda per capita familiar seja inferior 
a 1/4 do salário mínimo.
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Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no SUS

É um programa normatizado que tem por objetivo garantir o 
acesso de pacientes moradores de um município a serviços 
assistenciais em outro município, ou ainda de um Estado para 
outro Estado.

Vale Social

Trata-se de um benefício que assegura a gratuidade nos 
transportes intermunicipais de passageiros ou intramunicipais 
sob administração estadual (trem, metrô e barcas), destinado 
a pessoas com deficiência ou com doença crônica que exija 
tratamento continuado e cuja interrupção no tratamento 
possa acarretar risco de vida.
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DIREITOS DO PACIENTE
COC

Direitos e Deveres do paciente COC  15

 1. Receber atendimento digno, humanizado, atencioso e 
respeitoso por parte de todos os profissionais e colaboradores 
do Centro de Oncologia Campinas, sem discriminação de 
qualquer natureza.

 2. Ser identificado e tratado por seu nome e sobrenome, 
respeitando o uso do nome social, e não por códigos, 
números ou qualquer outra forma de identificação genérica 
ou desrespeitosa.

 3. Ser identificado em toda a documentação emitida pelo 
Centro de Oncologia Campinas, como prontuário, receituário 
e etiqueta de identificação, com os três marcadores definidos 
pela unidade de saúde: nome completo, nome da mãe e data 
de nascimento.

 4. Receber etiqueta ou cartão de identificação, logo no 
primeiro atendimento pela recepção, com os três marcadores 
definidos pelo Centro de Oncologia Campinas.

 5. Ser tratado por seu nome social, ou outro que prefira 
ser identificado, durante todo o atendimento.

 6. Ter respeitados o seu gênero, orientação sexual, raça, 
etnia, nacionalidade, idade, e qualquer outra característica 
referente a sua identidade e individualidade.
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 7. Ter respeitada sua crença religiosa e espiritual, e 
opção de receber ou recusar assistência moral, psicológica, 
social ou religiosa, estendendo esse direito a seus familiares.

 8. Receber informações claras e objetivas sobre os 
tipos de cânceres, tratamentos e formas de prevenção, de 
modo a conscientizar-se sobre a doença e esclarecer possíveis 
dúvidas.

 9. Obter informações claras, objetivas e respeitosas 
sobre todo o processo de atendimento médico, incluindo (i) 
resultados de exames de diagnóstico, o que eles significam, 
sua gravidade e (ii) ações terapêuticas e tratamentos 
disponíveis para o quadro clínico e o que podem causar 
em sua vida, cotidiano, bem-estar e saúde, assim como os 
riscos da não realização dos tratamentos recomendados; 
(iii) a necessidade do uso de medicamentos, anestesias, 
equipamentos e procedimentos médicos, como biópsias; 
e sobre (iv) as consequências do consentimento ou recusa, 
de forma livre, voluntária e esclarecida, de qualquer um dos 
procedimentos descritos.

 10. Receber informações sobre os medicamentos que 
lhe serão administrados.
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 11. Ter seu prontuário redigido de forma clara, objetiva 
e completa, com todos os marcadores de identificação 
estabelecidos pela unidade e com todas as informações de 
seu quadro clínico necessárias para a boa condução do caso, 
avaliações e apontamentos médicos, consultas, exames, 
diagnósticos e tratamentos de qualquer natureza realizados, 
incluindo data e hora de cada nova indicação e identificação e 
assinatura do responsável.

 12. Solicitar cópia ou acesso a seu prontuário, de acordo 
com a legislação vigente.

 13. Ter as informações contidas em seu prontuário 
respeitadas e confidencializadas.

 14. Ter seus marcadores de identificação conferidos 
antes de cada nova etapa do atendimento.

 15. Ter sua privacidade, individualidade, integridade, 
valores éticos e culturais, bem como a confidencialidade de 
toda e qualquer informação pessoal respeitados e assegurados 
em qualquer momento do atendimento.
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 16. Receber auxílio adequado e oportuno em qualquer 
situação, por profissional habilitado presente no local, de 
acordo com sua necessidade, a fim de garantir seu conforto 
e bem-estar nas dependências do Centro de Oncologia 
Campinas.

 17. Ter assegurada a sua segurança, integridade física, 
psíquica e moral, privacidade e individualidade, repouso e 
bem-estar, em qualquer momento do atendimento.

 18. Solicitar a troca de médico caso não tenha se sentido 
confortável com o atendimento ou não concorde com alguma 
atitude em seu tratamento.
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 19. Exigir que o estabelecimento cumpra com todas as 
normas de prevenção e controle de infecção relacionada à 
assistência à saúde.

 20. Exigir que o profissional de saúde que venha assisti-
lo cumpra com os protocolos de segurança do paciente, como 
higienização das mãos e, se for o caso, uso de equipamentos 
de proteção como máscaras, luvas e avental.

 21. Ser devidamente orientado, com informações 
claras, sobre como conduzir e contribuir com o tratamento, 
como cuidados com alimentação e bem-estar, práticas físicas, 
uso de medicamentos e outros, com informações claras.

 22. Revogar ou recusar, livremente e a qualquer 
momento, uma vez esclarecidos todos os riscos inerentes à 
decisão, os procedimentos médicos, sejam eles consultas, 
diagnósticos, avaliações clínicas e tratamentos, desde que 
não haja risco de morte, mediante assinatura de termo de 
ciência e responsabilidade.

 23. Indicar formalmente um terceiro para decidir em 
seu nome acerca dos procedimentos de saúde realizados no 
Centro de Oncologia Campinas, caso esteja impossibilitado de 
fazê-lo.
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 24. Ser acompanhado, se assim desejar, por pessoa 
por ele indicada, na consulta e durante sua permanência na 
unidade de saúde.

 25. Receber esclarecimentos sobre formulários e 
documentos que deva assinar, de forma a permitir decisão 
consciente e voluntária ao assiná-los.

 26. Ter acesso aos seus direitos e deveres como 
paciente.

 27. Expressar formalmente sua satisfação ou 
insatisfação com o atendimento prestado pelo Centro de 
Oncologia Campinas, apontando críticas, queixas, elogios, 
sugestões e comentários de forma livre e voluntária.

 28. Ter assegurados todos os direitos previstos no 
Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/03) e no Estatuto da Pessoa 
com Deficiência (Lei n° 13.146/15), especialmente o direito 
a acompanhante, a opção por tratamento que lhe seja mais 
favorável, e o atendimento adequado às suas necessidades.
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DEVERES DO PACIENTE
COC
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 1. Ter em mãos seu documento de identidade oficial com 
foto, carteirinha do convênio contratado, encaminhamento 
médico e, quando solicitados, os resultados de exames que 
estejam em seu poder.

 2. Apresentar documentos, informações e dados 
verdadeiros, estando sujeito à aplicação da legislação vigente 
para os casos de uso de documentação falsa e falsidade 
ideológica.

 3. Utilizar, durante todo o momento enquanto estiver 
nas dependências do Centro de Oncologia Campinas, o adesivo 
ou pulseira de identificação, contendo os três marcadores 
definidos pela unidade: nome completo, data de nascimento 
e nome da mãe. Os acompanhantes devem utilizar adesivo de 
identificação.

 4. Conferir se estão corretos os dados descritos no 
adesivo ou pulseira de identificação, bem como em todos 
os documentos entregues ou apresentados pelo Centro de 
Oncologia Campinas.

 5. Manifestar-se se compreendeu todas as instruções 
repassadas pelos profissionais do Centro de Oncologia 
Campinas acerca de seu diagnóstico e quadro clínico, 
tratamentos e procedimentos médicos, bem como as 
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consequências e riscos do aceite ou recusa dos mesmos, e 
fazer perguntas sempre que existir dúvidas.

 6. Assumir a responsabilidade pela recusa a 
procedimentos, exames ou tratamentos recomendados 
pelos profissionais de saúde e pelo descumprimento das 
orientações dadas por eles, assinando, nesse caso, o “Termo 
de Recusa Contra Indicação Médica”. No caso de pacientes que 
necessitam de acompanhamento de um responsável legal ou 
tutor, o mesmo também deverá assumir a responsabilidade 
pela recusa e assinar o termo.

 7. Indicar um familiar ou responsável para decidir em 
seu nome acerca do tratamento e procedimentos médicos, 
caso esteja impossibilitado de fazê-lo.

 8. Providenciar todos os documentos necessários 
para continuidade do atendimento e solicitados pelo Centro 
de Oncologia Campinas, com autorização e aprovação do 
convênio médico.

 9. Informar ao profissional de saúde ou à equipe 
responsável sobre qualquer fato que ocorra em relação à sua 
condição de saúde.
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 10. Zelar e solicitar para que os acompanhantes 
contribuam com o bem-estar de todos os presentes nas 
dependências do Centro de Oncologia Campinas, atendendo e 
respeitando todas as regras e normas internas e colaborando 
com a manutenção da limpeza e segurança do local.

 11. Não fumar ou fazer uso de bebidas alcoólicas 
e entorpecentes nas dependências da unidade de saúde, 
conforme descrito na Lei Federal Nº 9.294, de 1996.

 12. Não portar armas de qualquer natureza sem 
autorização legal. Tal proibição se estende aos acompanhantes 
e familiares do paciente.

 13. O consumo de alimentos deve ser realizado 
exclusivamente no espaço da cantina ou em locais indicados. 
Tal proibição se estende aos acompanhantes e familiares do 
paciente.

 14. Não obter imagens (foto e/ou vídeo) das áreas 
internas do Centro de Oncologia e de seus funcionários 
sem autorização prévia. Tal proibição se estende aos 
acompanhantes e familiares do paciente.
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Sempre acreditando na vida 

(19) 3787-3400
Rua Alberto de Salvo, 311

Barão Geraldo | Campinas/SP

www.oncologia.com.br

Nos acompanhe nas redes sociais:

https://www.facebook.com/centrodeoncologiacampinas
https://www.instagram.com/coc_oncologia/
https://www.linkedin.com/company/centro-de-oncologia-campinas/
https://www.youtube.com/channel/UC8vFY9yGsz2GzET_oRXx5Mg
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