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A identificação e a mobilização de 
redes para apoiar os esforços de reduzir 
o impacto mundial do câncer são 
pontos críticos para reforçar os esforços 
de defesa da causa e criar capacitação 
através de educação e treinamento1.

Por exemplo, a UICC, como membro 
fundador da Aliança contra DCNTs, 
reconhece a força de trabalhar 
conjuntamente como uma rede unida 
pelo objetivo de criar uma ação 
mundial sustentada em relação às 
doenças crônicas não transmissíveis. 
Através da Aliança contra DCNTs, 
redes locais, nacionais e regionais de 
especialistas em câncer e apoiadores 
da causa uniram-se para estimular 
um progresso marcante na inclusão 
da doença e outras DCNTs na agenda 
mundial de saúde e desenvolvimento. 

Outras redes mundiais relevantes contra 
o câncer, como a coalizão global Ação do 
Câncer de Colo de Útero, têm o objetivo 
de maximizar o impacto das pessoas que 
trabalham no combate ao câncer de colo 
do útero. Através da mobilização política, 
a coalizão está aumentando o alcance 
de suas atividades para expandir o apoio 
mundial para a eliminação do câncer de 
colo de útero, envolvendo defensores 
de diversas questões de interesse — 
juventude, câncer, questões femininas, 
HIV/AIDS, saúde sexual e reprodutiva 

e política de saúde — para apoiar uma 
abordagem abrangente da prevenção de 
câncer de colo de útero.

O desenvolvimento de redes de 
especialistas também pode oferecer uma 
plataforma para trocar conhecimento. Por 
exemplo, o Centro McCabe de Direito 
e Câncer (McCabe Centre for Law and 
Cancer) oferece treinamento no uso de 
leis para prevenir e controlar o câncer e 
outras DCNTs, especialmente no contexto 
do desenvolvimento de coerência entre 
saúde, leis de mercado e de investimento, 
políticas públicas e setores.

1. UICC Advocacy Toolkit 2014. http://www.uicc.org/
advocacy/advocacy-resources

2. NCD Alliance. http://www.ncdalliance.org/

3. Cervical Cancer Action. http://www.
cervicalcanceraction.org/home/home.php

4. McCabe Centre for Law and Cancer. Intensive legal 
training program. http://www.mccabecentre.org/events/
intensivelegaltrainingprogram
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A COMUNIDADE MUNDIAL CONTRA O 
CÂNCER PODE MOBILIZAR SUAS REDES 
PARA REDUZIR O IMPACTO MUNDIAL 
DO CÂNCER, PROMOVER MAIS 
IGUALDADE E INTEGRAR O CONTROLE 
DA DOENÇA À AGENDA MUNDIAL 
DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO.


