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A argumentação econômica para 
investimento está se tornando uma peça 
essencial do quebra-cabeça para mudar a 
mentalidade a respeito do valor de se investir 
na prevenção e no controle do câncer1. 

Já existe um argumento convincente a favor 
do investimento na prevenção do câncer em 
oposição a apenas se lidar com as consequências. 
Um caso em questão é o controle do tabaco. 
Enquanto os custos econômicos anuais 
dos tipos de câncer atribuídos ao tabaco 
ultrapassam $ 200 bilhões de dólares para 
os países de baixa e média renda, a quantia 
necessária para implementar as quatro medidas 
mais vantajosas de controle de tabaco é de 
aproximadamente $ 0,11 de dólar per capita2,3. 
As quatro medidas incluem: aumentos 
de impostos sobre o tabaco, políticas de 
ambientes livres de tabagismo, alertas nas 
embalagens e proibição da publicidade. 

Dessas quatro medidas, o aumento dos impostos 
sobre consumo de produtos de tabaco é 
amplamente aceito como uma das intervenções 
mais efetivas e acessíveis de controle de tabaco4. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que o aumento dos impostos sobre o tabaco 
tem um custo de $ 0,005 de dólar por pessoa 
por ano e pode salvar milhões de vidas4. Além 
disso, constatou-se que o aumento dos impostos 
sobre o tabaco não leva a uma diminuição da 
arrecadação do governo – evidências sugerem 
que se os países aumentassem o imposto sobre 
o tabaco em 50% por maço, os governos de todo 
o mundo ganhariam uma arrecadação extra de 
$ 101 bilhões de dólares5. 

A comunidade mobilizada contra o câncer está 
atualmente tirando partido das suas redes de 
especialistas para construir a base mundial de 
evidências sobre os custos econômicos e o 
retorno sobre investimento, assumindo outras 
estratégias comprovadas de prevenção e 
detecção precoce do câncer, além de reforço 
dos sistemas de saúde. Isso inclui investimento 
em radioterapia, uma ferramenta essencial na 
cura e atenuação do câncer que é indicada em 
mais da metade dos novos casos da doença6. 
A Força-Tarefa Mundial sobre Radioterapia 
para Controle do Câncer (Global Task Force 
on Radiotherapy for Cancer Control, GTFRCC) 
convocou profissionais de radioterapia, parceiros 
da indústria, líderes da questão do câncer, 
especialistas em saúde mundial, economistas 
e facilitadores de mudanças na atenção à 
saúde para quantificarem o investimento 
necessário para oferecer acesso igualitário 
à terapia de radiação em todo o mundo7.
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DESENVOLVER A ARGUMENTAÇÃO ECONÔMICA 
PARA INVESTIMENTO EM PREVENÇÃO, 
DISGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER 
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DO CONTROLE DE CÂNCER NO CENTRO DOS 
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