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Olá, tudo bem? Seja muito 
bem-vindo(a) ao nosso 
e-book sobre os direitos da 
pessoa com câncer.

O INGOH elaborou este mate-
rial para responder às dúvidas 
mais frequentes sobre os 
direitos dos pacientes acome-
tidos por neoplasia maligna.

É uma preocupação da nossa 
instituição garantir que você 
tenha acesso a todas as infor-
mações que necessita para o 
tratamento.

Pensando nisso, destacamos 
alguns dos direitos desses 
pacientes, como o afasta-
mento do trabalho, passe para 
o transporte, isenção do 
Imposto de Renda, entre 
outros.

Fique com a gente, já vamos 
começar!
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São direitos do paciente:

A) Saque do FGTS (Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço)

O trabalhador com câncer ou qualquer trabalhador que tenha dependente com  
câncer, tem direito ao saque. Não é preciso estar com a Carteira de Trabalho  
registrada no momento da constatação da doença, basta ter saldo na conta  
vinculada proveniente de outros registros e o requerimento deve ser feito em  
uma agência da Caixa Econômica Federal.

É sempre importante consultar o site: www.cef.gov.br para identificar se há  
alguma alteração!

B) Prioridade de tramitação em processos judiciais

De acordo com a Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), em conjun-
to com as Leis de nº 12.008/2009 e nº 14.238/2021, o paciente com câncer  
poderá obter a prioridade na tramitação de processos, tanto judiciais quanto  
administrativos, desde que apresente prova de sua condição (laudo médico)  
junto à autoridade judiciária ou administrativa competente para decidir o  
procedimento e as providências a serem cumpridas.

C) Quitação de financiamento de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH)

O interessado com invalidez total e permanente, causada por acidente ou  
doença, como o paciente acometido com câncer, possui direito à quitação de  
seu imóvel, caso haja essa cláusula no seu contrato. Para isto, deve estar  
inapto para o trabalho e que a doença determinante da incapacidade deve ter  
sido adquirida após a assinatura do contrato de compra do imóvel.

É importante verificar se o contrato prevê algum outro tipo de quitação, no  
caso de acometimento por doenças crônicas, por exemplo.
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D) Possibilidade de realizar o tratamento por meio do SUS em outro estado ou 
município

Por meio da Portaria SAS nº 505 de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério 
da Saúde, quando indicado ao paciente com câncer, esse poderá realizar seu 
tratamento fora de seu domicílio, em outro Estado ou Município, com a cober-
tura de despesas com hospedagem e deslocamento custeadas pelo Governo.
E mesmo quando o paciente necessitar de acompanhante, as despesas desse  
também poderão ser pagas pelo Poder Público. Esta possibilidade se aplica  
aos pacientes atendidos pela rede pública referenciada pelo SUS, exclusiva-
mente.

E) Transporte coletivo gratuito municipal e intermunicipal

A maioria das legislações municipais e estaduais garante o direito à isenção  
da tarifa do transporte coletivo urbano para pacientes com câncer. Em alguns  
locais, o direito à isenção da tarifa se estende aos pacientes de determinadas  
doenças  durante o tempo de duração de certos tratamentos. Sendo assim,  é 
importante verificar na Secretaria dos Transportes da localidade onde o  
paciente reside, quais as hipóteses e requisitos previstos em lei para se obter  
a isenção da tarifa.

F) Prioridade de atendimento em estabelecimentos comerciais e bancários

A Lei Federal nº 14.238/21 assegura aos portadores de deficiência física e  
pacientes oncológicos o atendimento prioritário em repartições públicas e  
empresas concessionárias de serviços públicos. Além disso, todas as institui-
ções financeiras (bancos) devem priorizar o atendimento aos portadores de  
deficiência.
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G) Afastamento do trabalho

É um direito do trabalhador, desde que comprovada a necessidade do afasta- 
mento através de um atestado médico. De acordo com o artigo 3° da Resolu-
ção CFM n° 1851, de 2008, o médico assistente especificará o tempo conce-
dido de dispensa às atividades de trabalho e estudantil, necessário para a  
recuperação do paciente. O médico assistente é o profissional que acompa-
nha o paciente em sua doença e evolução e, quando necessário, emite o  
devido atestado ou relatório médicos.

H) Isenção do pagamento de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na 
compra de veículos

O paciente com câncer pode ser isento deste imposto e poderá adquirir veícu-
lo  automotor, sempre que estiver acometido de deficiência de ordem física 
nos  membros superiores ou inferiores, que o incapacitem de dirigir veículos  
comuns sem adaptações necessárias. A isenção poderá ser requerida direta-
mente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica ou por intermédio  
de seu representante legal (pais, tutores ou curadores), conforme estabelece  
a Lei nº 10.182/01, de 12 de fevereiro de 2001.

I) Isenção do pagamento de Imposto Sobre Veículos Automotores (IPVA) 
sobre o veículo adquirido

O IPVA é o imposto estadual referente à propriedade de veículos automotores. 
Cada estado tem a sua própria legislação sobre o imposto, portanto, confira  
na lei do seu estado se existe a regulamentação para isentar de impostos os  
veículos especialmente adaptados e adquiridos por deficientes físicos.

Conforme a Lei nº 19.802, de 03 de agosto de 2017, específica do Estado de  
Goiás, o portador de neoplasia maligna que adquire veículo especial adaptado  
está isento do pagamento de IPVA sobre este veículo.
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J) Saque do Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

O PIS pode ser retirado na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do  
Brasil. O saque pode ser realizado pelo paciente ou pelo trabalhador que  
possuir dependente com câncer, desde que na fase sintomática da doença.

Para acessar o benefício, são necessários os seguintes documentos: Atesta-
do médico com validade não superior a 30 dias, contados de sua expedição,  
firmado com assinatura sobre carimbo e CRM do médico responsável pelo  
tratamento, contendo menção à Resolução nº 01/96, de 15 de outubro de  
1996, do Conselho diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP, e diagnóstico  
no qual se relatam as enfermidades que afetam o paciente, o  estágio clínico 
atual da doença e do enfermo, indicando expressamente  “paciente sintomáti-
co” para a doença classificada de acordo com o código da CID informado pelo 
seu médico.

L) Recebimento do auxílio-doença

Provada por meio de perícia médica do INSS, a incapacidade para o trabalho,  
por mais de quinze dias, o trabalhador acometido por câncer poderá usufruir  
do auxílio-doença, mesmo que não tenha contribuído por doze meses, bastan-
do que tenha qualidade de segurado, ou seja, que esteja inscrito e pagas as  
contribuições do INSS, isento de qualquer carência.

K) Isenção do Imposto de Renda na Aposentadoria, Pensão e Reforma

De acordo com a Lei nº 7.713, de 1988, a pessoa com câncer está isenta do  
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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Para solicitar isenção, a pessoa deve procurar o órgão pagador da sua  
aposentadoria (INSS, Prefeitura, Estado, etc.) e a doença deverá ser compro-
vada por meio de laudo médico. 

Além disso, o Município de Goiânia concede a isenção do imposto de renda,  
ao(a) aposentado(a) que for portador de câncer, conforme legislação munici-
pal.

M) Cirurgia plástica reparadora de mama

As mulheres podem requerer pelo SUS a cirurgia plástica reparadora da  
mama, no caso de cirurgia para retirada total dos seios, sendo direito amplo e  
garantido na legislação.
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São deveres do paciente:

A) Disponibilizar informações completas sobre seu histórico de saúde, proce-
dimentos cirúrgicos realizados, problemas de saúde vivenciados, utilização de 
medicamentos ou quaisquer outras substâncias;

B) Obter total conhecimento a respeito do seu tratamento ou designar familiar 
ou responsável para receber todas as informações;

C) Respeitar os colaboradores, que deverão ser tratados com cortesia;

D) Utilizar os canais de comunicação disponíveis para exercer seu direito de 
reclamação

E) Responsabilizar-se pelos seus objetos de valor trazidos para a instituição;

F) Expressar se entendeu as informações recebidas e fazer perguntas em 
caso de dúvidas;

G) Seguir as recomendações do médico e de toda a equipe multidisciplinar 
que lhe assiste, respondendo pelas consequências do não cumprimento.

H) Responsabilizar-se quando da recusa de tratamento;

I) Comunicar ao INGOH caso haja alguma impossibilidade de comparecer na 
data agendada para realização de consultas, retornos e procedimentos.



O INGOH – Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia tem como diretriz o  
“respeito à vida”. Somos uma das mais respeitadas empresas nas áreas de  
auxílio diagnóstico e de assistência clínica e terapêutica em Oncologia no 
Estado de Goiás. Nossa estrutura conta com uma matriz (Goiânia), cinco 
centros em importantes cidades do Estado (Anápolis, Senador Canedo, Ceres 
e Caldas Novas), além de inúmeras unidades de atendimento laboratorial 
distribuídas estrategicamente na capital goiana.

Temos orgulho de fazer parte da história de Goiás há 50 anos. Seguimos 
superando desafios, melhorando continuamente  e nos preparando para conti-
nuar oferecendo um serviço de excelência, humanizado e de alta qualidade 
aos goianos. Afinal, você é nosso bem mais precioso!
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Confira um pouco mais sobre a nossa
equipe médica e nossa história:

www.ingoh.com.br

@saudeingoh

98226-8988(62) 98304-0138(62)

Para saber mais sobre seus direitos é sempre bom buscar 
a assistência de um profissional da área jurídica. Além disso,

há a Defensoria Pública que fornece, sem nenhum custo,
assistência jurídica a todos que necessitarem.

Agora que você já está por dentro dos direitos do paciente com 
câncer, agende seu horário para consultas e tratamentos
no INGOH - Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia.
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Quero entrar em contato!


