
“PROJETO DE CÂNCER E ENVELHECIMENTO”
Iniciativa para fortalecer políticas públicas que garantam atenção à saúde e tratamento oportuno 

para pessoas maiores de sessenta e cinco anos com diagnóstico de câncer.
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APRESENTAÇÃO
Um dos grupos mais vulneráveis e 
desprotegidos da população guatemalteca, 
quando se trata de câncer, é o grupo da 
terceira idade; e diante da necessidade deste 
setor da sociedade, Héroes de Esperanza se 
uniu aos esforços internacionais promovidos 
pela UICC para evidenciar a vulnerabilidade 
desta faixa etária com o projeto de “Acesso, 
Diagnóstico e Tratamento do Câncer em 
Pessoas Maiores de 65 anos”; o qual tinha 
por objetivo promover a criação de uma lei 
que facilitasse o acesso a detecção precoce e 
tratamento oportuno para pessoas maiores 
de sessenta e cinco anos com diagnóstico de 
câncer.

Para participar em iniciativas mundiais, como 
a proposta pela UICC, implementamos uma 
ferramenta lógica de planejamento como o é 
o Modelo para Eficácia do Programa em sua 
Organização (MEPO), o qual nos permitiu 
apresentar um projeto concreto, baseado em 
estratégias e de acordo com as capacidades 
de nossa organização.

RESULTADOS
� O primeiro resultado de sucesso que 

obtivemos foi que nosso projeto foi um 
dos três ganhadores da convocatória a 
nível mundial realizada pela UICC.

� Nosso projeto teve boa aceitação entre os 
tomadores de decisões do Congresso da 
República da Guatemala e demais 
autoridades envolvidas em seu 
fortalecimento e implementação.

� O MEPO, como ferramenta de 
planejamento, nos permitiu conhecer 
melhor as capacidades de nossa 
organização como: a liderança, a 
adaptação, capacidade administrativa e 
capacidade técnica.

� Com o apoio do MEPO conseguimos 
projetar resultados mensuráveis a curto, 
médio e longo prazo.

� Como boa prática, implementamos a 
avaliação geral sobre o desempenho de 
nosso trabalho com a finalidade de 
procurar melhorias constantes e novos 
aprendizados.

CONCLUSÕES
� A profissionalização das organizações de 

pacientes é vital para sua permanência no 
tempo e sustentabilidade econômica.

� Trabalhar com um planejamento 
estratégico nos permite utilizar e  
administrar os recursos de maneira mais 
efetiva.

� O sucesso dos projetos se incrementa se 
trabalhamos com estratégias baseadas em 
evidências.

� A utilização de ferramentas profissionais 
de planejamento fortalece nossas boas 
práticas. 

� Aproveitar as capacitações de 
fortalecimento institucional, como o  
Coaching Leadership, é relevante para os 
líderes de organizações de pacientes.
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