
com o que podemos contar 



um olhar sobre
os direitos das crianças com 

cancro

Cristina Martins, Assistente Social

. IPOFG do Porto

. Representante da Federação Internacional dos 
Assistentes Sociais, Europa (IFSW Europe) 
para a Organização Europeia das Doenças 
Raras (EURORDIS)



Direitos das Crianças
com Cancro

• Bonificação por Deficiência a Crianças e 
Jovens

• Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa

• Subsídio para Assistência a Filho com 
Deficiência ou Doença Crónica

• Lei de Protecção de Crianças e Jovens com 
Doença Oncológica



Bonificação por Deficiência a 
Crianças e Jovens 
(Dec.-Lei nº 133-B/97 de 30 de Maio)

Trata-se de um subsídio que tem como objectivo minimizar os 
encargos financeiros decorrentes da situação de deficiência dos 
descendentes dos beneficiários, com idade inferior a 24 anos e 
que necessitem de apoio terapêutico ou pedagógico, que 
frequentem ou que estejam internados em estabelecimentos 
especializados de reabilitação.

O montante da bonificação é modulado em função da idade.



Subsídio por Assistência de 
Terceira Pessoa
(Dec.-Lei nº 133-B/97 de 30 de Maio)

Trata-se de um subsídio concedido aos  beneficiários do  
subsídio familiar a crianças e/ou jovens com  bonificação por 
deficiência, desde que se encontrem dependentes.

A prova da situação de dependência para a atribuição do subsídio 
por assistência de terceira pessoa é feita:

No âmbito da segurança social, por certificação emitida pelo 
serviço de verificação de incapacidades de C.R.S.S. e no âmbito 
do regime de protecção social da função pública , através de 
certificação por equipas multidisciplinares de avaliação médico 
pedagógica ou por médico assistente.



Subsídio para Assistência a Filho 
com Deficiência ou Doença Crónica 
(Lei nº 102/97 de 13 de Setembro)

Trata-se de uma prestação pecuniária no caso de licença especial 
para acompanhamento de filho, adoptado ou filho de cônjuge que 
com este resida, que seja deficiente ou doente crónico.

A comprovação de deficiência ou doença crónica é feita através 
de declaração passada pelo médico assistente do menor. 



Porque não? 

a criação dum subsídio único:

”Subsídio para Crianças e Jovens 
com Doença Oncológica”

Vantagens:

.Terminologia correcta 

. Redução da burocracia

. Benefícios para os utentes, famílias e profissionais envolvidos 
(Assistentes Sociais e Médicos)



Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens com Doença Oncológica
(Lei nº 71/2009 de 6 de Agosto)

Propostas para a Regulamentação

Comentários enviados em 2012 à:

Comissão de Acompanhamento da 
Acção de Saúde para 

Crianças e Jovens em Risco da

Direcção Geral da Saúde



Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens com Doença Oncológica
(Lei nº 71/2009 de 6 de Agosto)

Artigos 7º, 8º, 9º e 10º

Comparticipação nas deslocações para tratamentos

Comentário:

O direito à comparticipação nas deslocações em transporte 
colectivo ou particular para tratamentos foi retirado a todos os 
utentes dos serviços de saúde e seus acompanhantes em geral. 
Apenas é assegurado o transporte em ambulância aos doentes 
mediante justificação clínica.

Os artigos na Lei poderiam ser revistos passando a ser exigida 
uma avaliação socioeconómica dos doentes, para que essa 
comparticipação fosse atribuída às situações socioeconómicas 
mais carenciadas, estudo esse que deveria ser realizado pelos 
assistentes sociais dos serviços de pediatria oncológica.



Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens com Doença Oncológica
(Lei nº 71/2009 de 6 de Agosto)

Artigo 11º

Medidas educativas especiais

Comentário: 

Deverão ser criadas as medidas educativas especiais em todas as 
unidades hospitalares que tratam crianças e jovens com doença 
oncológica.

Deverão ser oficialmente definidas, em conjunto com os 
organismos competentes do Ministério da Saúde e Ministério da 
Educação, as funções específicas e competências dos 
profissionais da área educativa destacados para a intervenção 
prática destas medidas educativas nas respectivas unidades 
hospitalares, formalizando-se e oficializando-se assim o seu 
papel específico nesta área.



Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens com Doença Oncológica
(Lei nº 71/2009 de 6 de Agosto)

Artigo 12º

Apoio psicológico

Comentário: 

Deverá ser sempre prestado o apoio psicológico aos 
beneficiários referidos na a) e b) pois tal não é sempre 
assegurado especialmente às pessoas referidas na b) por falta 
de profissionais suficientes colocados nos serviços de saúde. 

Em caso de número reduzido de profissionais da área da 
psicologia na respectiva unidade hospitalar, deverá ser 
considerada como prioritária a sua intervenção nos serviços de 
pediatria oncológica.



Lei de Protecção de Crianças e 
Jovens com Doença Oncológica
(Lei nº 71/2009 de 6 de Agosto)

Artigo Omisso

Apoio social

Comentário: 

A presente lei é omissa quanto ao apoio social, fundamental nesta 
área de intervenção, pelo que deveria constar na Lei como um 
direito das crianças e jovens com doença oncológica, de forma a 
garantir sempre a existência dum profissional do serviço social 
num serviço de pediatria oncológica.



Definição Global do Serviço Social

“O Serviço Social é uma profissão de intervenção e uma 
disciplina académica que promove o desenvolvimento e a mudança 
social, a coesão social, o empowerment e a promoção da Pessoa. 
Os princípios de justiça social, dos direitos humanos, da 
responsabilidade coletiva e do respeito pela diversidade são 
centrais ao Serviço Social. Sustentado nas teorias do serviço 
social, nas ciências sociais, nas humanidades e nos conhecimentos 
indígenas, o serviço social relaciona as pessoas com as estruturas 
sociais para responder aos desafios da vida e à melhoria do bem-
estar social.”

Federação Internacional dos Assistentes Sociais 
(IFSW)



Serviço Social

uma profissão dos 

Direitos Humanos 

&

Justiça Social



Coragem em Serviço Social



Advocacia Social
um compromisso do 

Assistente Social 

. para obtenção dos apoios sociais necessários e 
fundamentais para minimizar/suportar os 
efeitos da doença.

. para lutar por melhores políticas sociais que 
promovam o bem estar e garantia dos Direitos 
das Crianças com Cancro e das suas Famílias.



A Voz dos Utentes



Apoio e Protecção



Obrigada!

Convenção dos Direitos das Crianças


