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Eliminar a falta de acesso a atendimentos 
adequados e de qualidade do câncer é 
imperativo para maximizar os resultados 
e a qualidade de vida de todas as pessoas 
que vivem com câncer, incluindo 
crianças e adolescentes.

O acesso a atendimentos de câncer 
efetivos e de qualidade deveria ser 
incluído no Plano Nacional de Controle 
do Câncer do país. Tais Planos deveriam 
abranger o acesso a cada um dos 
componentes críticos de uma abordagem 
multidisciplinar, englobando cuidados 
paliativos e de apoio, medicamentos 
de alta qualidade contra o câncer e 
modalidades de tratamento efetivo 
contra o câncer1,2. Isso inclui radioterapia, 
reconhecida como uma ferramenta 
essencial na cura e atenuação dos sintomas 
de câncer, sendo indicada em mais da 
metade dos novos casos da doença3. Além 
disso, diretrizes clínicas adaptadas aos 
recursos disponíveis podem ser usadas 
para ajudar a planejar e fornecer detecção 
precoce e tratamento4,5. A abordagem de 
barreiras ao acesso igualitário a serviços 
de qualidade para tratar o câncer deveria 
incluir a redução de questões culturais 
e estruturais, por exemplo o transporte, 
assim como políticas públicas e programas 
para melhorar a disponibilidade de 
recursos humanos qualificados.

Igualmente importante é abordar a 
viabilidade econômica dos cuidados, 
para proteger indivíduos e famílias das 
dificuldades financeiras causadas pelas 
despesas pagas do próprio bolso. A 
provisão de cobertura universal de saúde 
e outras medidas de proteção social 
podem exercer um papel importante 
ao acabar com as lacunas inaceitáveis 
do acesso aos serviços de tratamento 
do câncer que ocorrem na maioria dos 
ambientes com poucos recursos.
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PODEMOS DEFENDER MELHOR ACESSO A 
SERVIÇOS E AO TRATAMENTO DO CÂNCER AO 
LONGO DO CUIDADO CONTÍNUO. TODAS AS 
PESSOAS TÊM O DIREITO DE SE BENEFICIAR 
DESSAS INTERVENÇÕES DE MANEIRA 
IGUALITÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DE 
ONDE VIVEM E SEM SOFRER DIFICULDADES 
FINANCEIRAS COMO CONSEQUÊNCIA.


