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completa infra-estrutura física 
e operacional. O Estado tem a 
obrigação de propiciar o livre 
e completo acesso aos medica-
mentos e procedimentos de alto 
custo e de maior complexidade 
(radioterapia e exame de PET-
CT, por exemplo). 

Tudo o que é relacionado à 
gestão da saúde, incluindo o 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
compete diretamente ao Minis-
tério da Saúde. Ainda em âmbi-
to federal, a saúde é submetida 
a interferências tanto positivas 
quanto negativas por parte dos 
deputados e senadores. 

Peris ressalta o fato de o SUS 
ter sido criado também para 
dar à população a oportunida-
de de fiscalizar as políticas de 
saúde. Porém, segundo ele, isso 
não vem sendo exercido de ma-
neira efetiva nem mesmo pelas 
associações de bairro. Segundo 
ele, a atuação das associações 

pode gerar mudanças significati-
vas no próprio bairro e, quando 
associados a outros núcleos, po-
dem ter voz ativa para influen-
ciar as leis do país (por meio da 
representação nos Conselhos de 
Saúde).  

direitos conquistados
Um exemplo de vitória obti-

da por meio da união que faz a 
força é a inclusão do Glivec, do 
Laboratório Novartis, na lista de 
medicamento do SUS. Isso se 
deu a partir do momento que 
o Núcleo de Apoio ao Paciente 
com Câncer (Napacan) levou a 
discussão ao Senado. O Glivec 
é usado no tratamento de do-
enças oncohematológicas, como 
leucemias. 

A conquista foi fruto de ban-
deira levantada pelo Núcleo de 
Apoio ao Paciente com Câncer 
(Napacan), que participou de 
audiências públicas e conse-
guiu que o Senado instaurasse 
uma CPI e que fosse, inclusive, 
criada uma portaria para que 
o medicamento passasse a ser 
fornecido pelo SUS.

Outras importantes conquistas 
de medicamentos ocorreram em 
2007, quando os medicamentos 

Nexavar, Temodal e Su-
tent foram incluídos na lista 
de remédios de uso padronizado 
do SUS. “Foi uma importante 
vitória, pois a lista não era atu-
alizada de maneira significa-
tiva desde 2001”, afirma Raul 
Peris.

Para o aposentado Álvaro Ros-
si, de 68 anos, a participação do 
cidadão é essencial para melho-
rar a qualidade do atendimento. 
Com hepatite C crônica há 50 
anos e usuário assíduo do SUS, 
ele afirma que é bem atendido 
porque assim exige. “Sou infor-
mado, conheço meus direitos, 
leio muito e sei conduzir uma 
conversa com firmeza”, diz. 

Rossi garante que suas recla-
mações têm ajudado a melhorar 
as unidades de saúde que fre-
qüenta, como o Instituto de In-
fectologia Emílio Ribas, em São 
Paulo. Algumas de suas queixas 
atendidas diziam respeito ao em-
prego adequado dos elevadores, 
às condições do encanamento 
dos quartos e às condições de 
higiene do prédio. 

no legislativo

ila nas Unidades Bá-
sicas de Saúde, espe-
ra de meses por um 
exame e falta de me-
dicamentos são rea-
lidades que não pa-
recem possíveis em 
um país onde a saú-
de é direito garanti-
do pela Constituição 
Federal. Mas o fato é 
que existem e qual-

quer brasileiro sabe que da te-
oria à prática, principalmen-

te no setor da Saúde.– há 
uma longa distância. 

O que muita gente não sabe é 
que cada brasileiro pode e deve 
agir quando o Estado não cum-
pre o seu dever. 

O advogado Raul Peris, que 
atua na área de direito em saúde, 
alerta que é fundamental o bra-
sileiro aprender a exercer sua 
cidadania e, afirma, “o primeiro 
passo a ser tomado é exigir uma 
atitude firme em prol da saúde 
por parte do legislador por ele 
votado”. 

As responsabilidades em rela-
ção ao acesso pleno à saúde são 
atribuídas ao Município, Estado 
ou União de acordo com o grau 
de complexidade. Compete aos 
prefeitos e vereadores garantir 
a saúde básica, abastecendo as 
Unidades Básicas de Saúde, 

oferecendo todos os medi-
camentos essenciais de 

baixo custo e uma 

A partir de associações 
em seu bairro ou da ação 
direta junto a vereadores 

e deputados, você 
pode ajudar a mudar a 

realidade do acesso à 
saúde no país

Você pode
influenciar   as leis

Moura Leite Netto
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na justiça

ano de 2006 não 
traz boas lem-
branças para a 
dona de casa 
Neusa da Sil-
va Santos, 39 
anos, morado-
ra de Guaru-
lhos, na Gran-
de São Paulo. 
Em junho da-

quele ano Neusa descobriu em 
seu corpo um tumor benigno 
que avançou rapidamente até 
se tornar um câncer de tireói-
de. Mas até descobrir que ti-
nha câncer, ela enfrentou uma  
árdua jornada.

Com dores nas costas, Neusa 
procurou atendimento no Pron-
to-Socorro do Hospital Muni-
cipal de Urgência (HMU), em 
Guarulhos. “Fui mandada para 
fazer radiografias e os médicos 
acusaram problemas no nervo 
ciático”, recorda. O diagnóstico, 
disse o médico na ocasião, ex-
plicava o porquê das dores que 
ela sentia no quadril, joelho e 
tornozelo.

Medicada com injeção e soro, 

Neusa voltou para casa com 
uma receita de antiinflamató-
rio para diminuir as dores (De-
cadron). Ela não melhorou e, 
semana após semana, passou 
por diversos médicos. 

Em dois meses, Neusa foi in-
ternada duas vezes. E somente 
na segunda internação a equipe 
médica do HMU encontrou uma 
mancha, diagnosticada como um 
tumor benigno que avançava de 
forma absurda.

Neusa foi encaminhada para 
o Hospital das Clínicas Luzia 
de Pinho Melo, em Mogi das 
Cruzes, para ser submetida a 
uma embolização (técnica de 
radiologia intervencionista que 
consiste na obstrução do fluxo 
sangüíneo que irriga o tumor), 
que acabou não sendo realizada. 
“Fui levada até Mogi para ser 
submetida à embolização, mas lá 

foi um verdadeiro caos”, conta. 
Ela passou por vários médicos, 
de várias especialidades diferen-
tes, inclusive um ginecologista.

Revoltado, o marido de Neusa, 
Clivair Martins, de 43 anos, pro-
curou o advogado Raul Peris, do 
escritório de advocacia Peris & 
Associados. “Meu marido e o 
advogado lutaram e consegui-
ram acabar com a espera que já 
se arrastava há muito tempo. Se 
não tivéssemos essa orientação, 
nem sei o que seria...”

O casal entrou com uma ação 
judicial junto ao Ministério Pú-
blico para garantir o direito de 
Neusa ter atendimento adequa-
do. Em uma semana a ação foi 
julgada com parecer favorável 
à paciente, exigindo que ela fos-
se atendida em 24 horas. Ainda 
na mesma semana ela passou a 
ser tratada no Hospital das Clí-
nicas, em São Paulo e finalmen-
te submetida ao tratamento de 
embolização. “Hoje, mesmo len-
tamente, consigo caminhar e até 
me agachar”, afirma.  As dores 
foram amenizadas e a doença 
vem sendo controlada.

com diagnóstico 
de inflamação no 

nervo ciático, dona 
de casa só conseguiu 

tratamento 
adequado a um 
tumor de tiróide 
depois de entrar 

na Justiça

Via-crúcis 
 da saúde 

o

Moura Leite Netto

•• Exigir atitudes positivas por parte dos legisladores (vereadores, deputados e 
senadores). Você pode cobrar através do e-mail pessoal do legislador ou 
solicitando um encontro presencial com ele. 

•• para encontrar o contato de um deputado estadual de são paulo ou de um 
vereador da capital paulista, por exemplo, basta conferir na lista de todos eles, 
disponível nos sites www.al.sp.gov.br (Assembléia Legislativa de são paulo) ou 
www.camara.sp.gov.br (câmara de Vereadores de são paulo). Na câmara dos 
Deputados (www.camaradosdeputados.gov.br) e no senado Federal  
(www.senado.gov.br) você pode contatar diretamente seus representantes. ou 
pelo site da ABcâncer (www.abcancer.org.br), seção informes Governamentais. 

•• Você pode também acompanhar quais projetos estão sendo propostos pelos 
legisladores e em que ritmo eles são votados. As informações sobre os projetos 
de lei em tramitação estão disponíveis no site www.senado.gov.br (senado 
Federal) no link “Atividade legislativa”, ou pelo Alô senado pelo telefone 0800 
612211. No site da câmara dos Deputados (www.camaradosdeputados.gov.br) há 
o link “participação popular”, espaço para debates com deputados e especialistas 
em assuntos de interesse público. A partir deste link você pode acessar o “Fale 
com o Deputado”, “ouvidoria parlamentar” e “sua proposta pode Virar Lei”. 
Alguns dos mais importantes projetos de lei sobre câncer estão disponíveis no 
site da ABcâncer (www.abcancer.org.br), seção informes Governamentais.

•• Qualquer pessoa, desde que vinculada a movimentos e organizações sociais, pode 
propor projeto de lei. os encaminhamentos são remetidos à comissão de 
Legislação participativa (cLp) para deliberar sobre as sugestões apresentadas por 
associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade 
civil (constituição Federal – art. 61). A cLp foi criada pela câmara dos Deputados 
em 2001. Até 2007, 603 sugestões recebidas (dos níveis municipais, estaduais e 
federal), 199 viraram proposições (projetos e emendas).

•• outra maneira de participar é levar discussões para debate em comissões de saúde, 
que funcionam nas esferas municipal, federal e estadual. os postos de saúde 
dão informação de quando ocorrem as reuniões do conselho Municipal. para 
ter voz ativa no conselho Municipal é necessário ser nomeado delegado pelo 
gestor do conselho. os delegados são aptos a participar do conselho Estadual, 
que por sua vez escolhe os representantes para o conselho Nacional de saúde 
(cNs), filtrando os projetos apresentados nas diferentes esferas, e encaminha os 
selecionados para a conferência Nacional de saúde, que ocorre a cada quatro 
anos. consultas pelo site www.conselho.saude.gov.br

•• Você também pode participar de associações de defesa do consumidor, como o 
instituto de Defesa do consumidor (idec) – através do site www.idec.org.br ou de 
congressos. Um exemplo é o congresso Nacional dos Voluntários das instituições 
de Apoio à criança e ao Adolescente com câncer. A lista de congressos pode ser 
conferida no site www.oncoguia.com.br.

•• Em caso de se sentir lesado ou não for atendido pelo sUs, você pode encaminhar 
sua queixa ao Ministério público. para tanto é necessário protocolar uma carta 
formal no fórum mais próximo. Você também pode ligar parao Departamento 
de ouvidoria Geral do sUs (0800 611997). por este número você também pode 
saber se há uma ouvidoria em seu estado ou município. se a queixa for contra 
o plano de saúde, o caminho é procurar o serviço de ouvidoria da Agência 
Nacional de saúde: Disque ANs: 0800-7019656 (ligações gratuitas de qualquer 
cidade do país) ou encaminhar a reclamação ao site da ANs – (www.ans.gov.br). 
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