
QUATRO
 DIREITOS DE

PACIENTES
 COM CÂNCER

 Conscientização para além de
sintomas, prevenção e tratamentos.

 



Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) surgem
cerca de 58 mil novos casos de câncer por ano. Esse
cenário torna urgente a conscientização a respeito da
doença, que vai além dos sintomas, formas de prevenção
e tratamento. Você sabia que existem direitos específicos
reservados a pacientes oncológicos? Conheça quatro
deles.

 



AUXÍLIO-DOENÇA
 

1
Quando o paciente fica incapacitado de exercer seu
trabalho por mais de 15 dias seguidos, ele tem direito ao
auxílio-doença. A solicitação de cobertura pode ser feita a
partir do primeiro dia de afastamento desde que o
empregado possua laudo médico que indique a condição.
A incapacidade deve ser constatada através de perícia
médica realizada pela Previdência Social e, com a
confirmação do quadro, o paciente terá direito a uma
quantia equivalente a 91% do seu salário.

  
Caso a pessoa tenha a doença antes de iniciar sua
contribuição ao INSS, ela não terá direito ao benefício (a
não ser que ela seja impedida de realizar suas funções
por conta de agravamento da enfermidade).

 



AUXÍLIO-DOENÇA
 

1

O câncer (neoplasia maligna) faz parte da lista de doenças
que desobrigam o prazo de carência mínima de 12 meses
para que o segurado tenha direito ao benefício. Para
receber o auxílio, o paciente deve comparecer a uma
agência da Previdência Social munido com a
documentação necessária. Quando isso não for possível,
o processo deve ser realizado por um procurador. 
 
Lembre-se de que as contribuições mensais do
trabalhador devem estar em dia para que o auxílio seja
concedido.

 



SAQUE DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS)
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Entre os casos que permitem o saque do valor total do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estão os
de pessoas acometidas por câncer ou que têm
dependentes (cônjuge, pais, sogros, filhos ou irmão
menor de 21 anos ou inválido) com a doença. Todo
trabalhador sob regime celetista possui conta bancária
própria vinculada ao fundo e administrada pela Caixa
Econômica Federal, onde a solicitação deverá ser feita. 
 
O prazo para que os valores do FGTS sejam
disponibilizados é de cinco dias úteis, que devem ser
contados a partir da data de pedido de saque.

 



ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA
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Pessoas com câncer têm direito à isenção do Imposto de
Renda relativo aos rendimentos de aposentadoria, pensão
ou reforma, incluindo ainda as complementações pagas
pelo setor privado e pensões alimentícias. O benefício se
estende também àqueles que foram acometidos pela
doença após a concessão da aposentadoria, pensão ou
reforma. 
 
Para dar entrada no requerimento de isenção, o paciente
deve procurar o órgão responsável pelo pagamento da
aposentadoria, pensão ou reforma (INSS, União, Estado
ou Município) munido da documentação necessária.

 



COMPRA DE VEÍCULOS
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Os pacientes oncológicos que possuem algum tipo de
limitação física, visual ou mental em decorrência do
câncer têm direito a alguns tipos de isenções ao
comprarem veículo automotor novo, diretamente ou
através de um representante legal. 
 
No caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), aquele que incide sobre a
propriedade de todo e qualquer veículo automotor (como
automóveis de passageiros, aeronaves, motos, caminhões
e embarcações), cada estado tem sua própria legislação.
Para verificar a regulamentação local, é preciso consultar
os Detrans ou Secretarias Estaduais da Fazenda.

 



COMPRA DE VEÍCULOS
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A isenção vale em território nacional para o Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS). 
 
A isenção do Imposto sobre Operações Financeiras
(IOF), que é um tributo federal, só acontecerá para
operações de financiamento de aquisição de automóveis
de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de
potência bruta, quando adquiridos por pessoas que
possuam alguma deficiência física, atestada pelo Detran
do estado. O benefício só pode ser concedido uma única
vez, diferente dos demais impostos.

 



Lembre-se de que não são todos os pacientes que podem
usar os benefícios citados e o acesso a eles vai depender
da avaliação de cada caso.

  
Para mais informações, acesse o portal do Instituto
Nacional de Câncer (INCA): http://www2.inca.gov.br.

 

Fontes: 
• https://www.youtube.com/watch?v=dOZzgaFNOk4 
• https://www.youtube.com/watch?v=Y6zmvV2MwjY 
• http://www.oncoguia.org.br/direitos-dos-pacientes/ 
• http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/orientacoes/site/home/direitos_sociais_cancer

 


