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    A presente Cartilha, é mais uma ação da Prefeitura Municipal de
Campina Grande, desenvolvida através da Coordenadoria de
Políticas Públicas da Mulher, e da Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Informação, com a intenção de levar informação para
a sociedade, acerca dos direitos da mulher com câncer de mama. 
    Trata-se da 1ª Edição da Cartilha informativa, que faz parte da
Campanha Internacional do Outubro Rosa. 

Apresentação 



A paciente diagnosticada com câncer de mama, tem direito a sacar o FGTS (Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço), bem como, os valores referentes ao PIS/Pasep.

Se você foi diagnosticada, fica atenta aos documentos exigidos para apresentação junto a uma

agência da Caixa Econômica.

- Cartão Cidadão

- Carteira de Trabalho e número do PIS

- Atestado médico com validade não superior a 30 dias, contendo a assinatura e o CRM do médico

que acompanha o tratamento, fazendo constar o diagnóstico e estágio clínico na doença.

Atenção! No caso do Pasep, a entrada deve ser junto ao Branco do Brasil.

1. SAQUE DO FGTS E DO1. SAQUE DO FGTS E DO
PIS/PASEPPIS/PASEP



2. PREVIDÊNCIA SOCIAL2. PREVIDÊNCIA SOCIAL  
AUXILIO DOENÇA

Contribuintes do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que, em razão

do diagnóstico e tratamento do câncer de mama, precisarem se ausentar

por mais de 15 dias do emprego, podem solicitar o auxílio doença.

Para que se tenha direito a esse benefício, além de ser contribuinte do INSS,

é necessário que comprove a incapacidade de exercer o trabalho em razão

da doença. 

Para dar entrada no auxílio doença, é preciso se dirigir a uma agência da

Previdência Social, ou ligar no número 135, por meio do qual, será agendada

uma perícia. 

Documentação necessária: 

 - Carteira de Trabalho;

 - Comprovante da contribuição ao INSS;

 - Exame médico emitido em até 30 dias com a descrição do estado de

saúde. 



2. PREVIDÊNCIA SOCIAL2. PREVIDÊNCIA SOCIAL  

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

A aposentadoria por invalidez será concedida, quando, a perícia do INSS

constatar a incapacidade definitiva para o trabalho em razão da doença.

Inclusive, caso a paciente necessite de assistência permanente de

profissionais, ou seja, de auxilio de terceiros para que consiga fazer as

atividades do dia a dia, o valor do benefício pode ser aumentado em 25%.

Toda pessoa idosa (com mais de 65 anos), que não trabalhe, e as

pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho, que a renda

familiar seja inferior a um quarto do salário-mínimo por pessoa, têm

direito a receber um salário-mínimo por mês pela Previdência Social.

Nesse mesmo viés, os paciente que enfrentam estágio avançado de

câncer ou sofram com sequelas também podem recorrer a esse

benefício. 



Os pacientes que recebem benefícios de aposentadoria, possuem direito à

isenção do Imposto de Renda relativos aos rendimentos do benefício. 

Uma providencia muito importante a ser tomada, é o laudo pericial que

comprove a condição da doença, devendo assim, ser emitido por um médico

oficial da União, com base no modelo da Receita Federal. 

A isenção do Imposto de Renda, nesse caso, é retroativa ao início da doença,

devendo o laudo informar a data de início da doença. 

3. imposto de3. imposto de
rendarenda



MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO
As pessoas que não possuem condições financeiras de arcar
com os custos dos medicamentos para tratamento do câncer,
possui o direito de recebê-los garantidos por lei. Devendo se
dirigir aos postos de atendimento ou hospital com os seguintes
documentos:

 - Comprovante de residência;
- RG, CPF;
- Laudo médico e o receituário médico, contendo
nome comercial, princípio ativo, dosagem e quantidade
mensal necessária.

CIRURGIA RECONSTRUTIVA MAMÁRIA
Toda paciente que tem a mama retirada total ou parcialmente
em função da doença tem o direito de realizar a cirurgia
reconstrutiva de mama pelo SUS.

4. tratamentos4. tratamentos
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QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA CASA PRÓPRIA
Pacientes com invalidez total e permanente em decorrência do câncer,
possuem o direito à quitação do imóvel, desde que, estejam
impossibilitados para o trabalho, bem como, que a doença tenha sido
adquirida após a assinatura do contrato de compra do imóvel. 
Ao pagar as parcelas do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH), o proprietário também paga um seguro que lhe garante
a quitação do imóvel em caso de invalidez ou morte.

ISENÇÃO DE IMPOSTOS COM ICMS, IPI, IPVA
Na compra de veículos adaptados, pacientes com câncer são
isentos desses impostos, desde que, apresentem deficiência
física, que o impeça de dirigir veículos comuns. Podendo,
também, pedir baixa de isenção para o IPVA.

5. MORADIA5. MORADIA  

6. TRANSPORTES6. TRANSPORTES



LEI DOS 60 DIAS - 12.732/12
A paciente ou o paciente com câncer tem direito de se
submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60
dias contados a partir do dia em que for assinado o diagnóstico
em laudo patológico.

7. ATENDIMENTO7. ATENDIMENTO
IMEDIATOIMEDIATO



A Consolidação de Leis Trabalhistas prevê
possibilidades de ausência do trabalhador
ou da trabalhadora com câncer sem
prejuízo no salário por até três dias, em 12
meses de trabalho, em caso de realização
de exames preventivos de câncer
devidamente comprovada.

8. TRÊS DIAS DE FOLGA POR ANO8. TRÊS DIAS DE FOLGA POR ANO



PREVINA-SEPREVINA-SE
FAÇA O AUTOEXAMEFAÇA O AUTOEXAME

  

NO ESPELHO NA CAMA NO BANHO

SESE  
LIGALIGA



Nódulo único endurecido 
Inversão do mamilo
Eritema (vermelhidão na pele)
Sulco (afundamento) na mama
Edema (inchaço)
Secreção sanguinolenta ou serosa 
Aumento de linfonodos na região
das axilas 
Úlceras (feridas) na mama
Alterações na pele, com aparência
de casca de laranja.

principais alertasprincipais alertas  

SESE  
LIGALIGA



TELEFONE

(83) 3310-6279

EMAIL

coordenacaodamulhercg@gmail.com

EMAIL CRAM

violenciamulhercg@gmail.com

ENTRE EMENTRE EM
CONTATOCONTATO



Rua Cap. João Alves de Lira, n. 295
 Prata, Campina Grande - PB

CEP: 58400-560
 

ESTAMOSESTAMOS  
LOCALIZADOSLOCALIZADOS  



INFORMAR,INFORMAR,
PREVINIR EPREVINIR E
CUIDAR.CUIDAR.

GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
 


