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O primeiro passo para trazer progresso 
para a questão do câncer é pressionar 
para que se realizem ações que 
aumentem as taxas de cura e controle 
da doença e ofereçam melhor qualidade 
de vida aos pacientes de câncer. 

A Declaração Mundial contra o 
Câncer representa um consenso entre 
especialistas em saúde pública e 
câncer que define 9 metas para uma 
resposta efetiva contra o câncer e outras 
doenças não transmissíveis (DCNTs) – 
especialmente doenças cardiovasculares, 
doenças respiratórias crônicas e diabetes1. 
Trata-se de uma ferramenta que pode 
ser usada por organizações para controle 
do câncer, grupos de apoiadores, 
empregadores, pela mídia e outras 
pessoas para pressionar os governos 
a implementarem políticas públicas e 
programas que a comunidade contra o 
câncer sabe que serão bem-sucedidos se 
tiverem os recursos adequados.

Com a inclusão das DCNTs na agenda 
pós-2015 e o compromisso dos governos 
mundiais de "reduzir em um terço a 
mortalidade prematura devido a DCNTs 
por meio de prevenção e tratamento 
e promover a saúde mental e o bem-
estar" como parte dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

torna-se imperativo usar a Declaração 
Mundial contra o Câncer para estruturar 
e fortalecer os esforços de defesa 
contra a doença2. Trabalhando juntos 
em torno de metas comuns e usando 
nossas esferas de influência, podemos 
nos unir para estimular os governos 
a realizarem ações decisivas com 
relação ao câncer, alocarem recursos 
adequados e incluirem a doença e outras 
DCNTs a processos mais amplos de 
planejamento de desenvolvimento.

1. World Cancer Declaration. http://www.uicc.org/world-
cancer-declaration

2. Transforming our World: The 2030 agenda 
for sustainable development. https://
sustainabledevelopment.un.org/post2015
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TODOS NÓS PODEMOS APELAR PARA 
QUE OS GOVERNOS INTENSIFIQUEM 
SUAS RESPOSTAS AO CÂNCER, 
PRESSIONANDO PARA QUE 
COLOQUEM EM PRÁTICA AÇÕES 
QUE PODEM REDUZIR AS MORTES 
PREMATURAS E MELHORAR A 
QUALIDADE DE VIDA E AS TAXAS DE 
CURA DO CÂNCER.


