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A lei e as medidas regulatórias podem 
ser usadas efetivamente para reduzir 
a exposição aos riscos de câncer, tais 
como tabaco, álcool, alimentos pouco 
saudáveis e fatores ambientais. 

Constatou-se que o imposto sobre o tabaco é a 
intervenção mais importante que os governos 
podem implementar para reduzir os maiores 
fatores de risco para DCNTs1. Tal política tem 
custo reduzido de implementação e aumenta 
a arrecadação do governo. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) calcula que se 
todos os países aumentassem os impostos 
sobre o cigarro em 50%, haveria 49 milhões 
a menos de  fumantes (38 milhões a menos 
de fumantes adultos e 11 milhões a menos 
de futuros fumantes jovens) e isso evitaria 
11 milhões de mortes devido ao tabagismo2. 
Além disso, as intervenções de políticas em 
termos de rotulagem de produtos, contratação 
e regulamentação de publicidade, promoção 
e patrocínio podem reduzir a exposição a 
alimentos e bebidas pouco saudáveis3,4.

Políticas nacionais efetivas também podem 
melhorar o acesso a medicamentos essenciais 
contra o câncer, inclusive a medicamentos 
para o alívio da dor, e oferecer acesso ao 
tratamentos de qualidade. Após uma campanha 
direcionada de defesa da questão do câncer, 
em 2014, na Assembleia Mundial de Saúde, os 
governos adotaram uma resolução que incluiu 
recomendações claras para melhorar o acesso 
aos cuidados paliativos5. Tais recomendações 
incluem a garantia de que os cuidados paliativos 
estão englobados em todas as políticas e nos 

orçamentos de saúde nacional, assim como no 
currículo dos profissionais de saúde. De maneira 
indispensável, também destacam a necessidade 
de que os países garantam a existência 
de um suprimento adequado de todos os 
medicamentos de cuidados paliativos essenciais 
para adultos e crianças. 

Em outro esforço combinado no combate ao 
câncer, a UICC liderou uma colaboração com 
a OMS e formou uma equipe dedicada à tarefa 
para assegurar a melhor representação dos 
medicamentos contra o câncer na Lista Modelo 
de Medicamentos Essenciais da Organização 
Mundial da Saúde. Como resultado desses 
esforços, em maio de 2015, a última edição da 
Lista da OMS foi publicada incluindo 16 novos 
tratamentos contra o câncer – um marco no 
acesso dos pacientes aos medicamentos contra 
a doença6,7.

Os pacientes, as famílias, os prestadores de 
serviços de saúde e a sociedade civil precisam 
continuar a apelar aos governos para que 
implementem políticas e programas em nível 
nacional que transformem esses compromissos 
em ação para pacientes e suas famílias.
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UMA DEFESA EFETIVA DE MUDANÇA DAS POLÍTICAS EM 
TODOS OS NÍVEIS – LOCAL, NACIONAL E MUNDIAL – 
PODE REDUZIR A EXPOSIÇÃO AOS FATORES DE RISCO DO 
CÂNCER E MELHORAR O ACESSO E A DISPONIBILIDADE DE 
MEDICAMENTOS CONTRA A DOENÇA E ATENDIMENTOS DE 
QUALIDADE PARA PACIENTES COM CÂNCER.


