UICC Declaração Mundial sobre o Câncer

A Declaração Mundial Contra o Câncer 2008 foi desenvolvida pela União Internacional Contra o Câncer (UICC),
adotada pela Cúpula Mundial de Câncer 2008, e endossada pelo “World Cancer Congress 2008”

Uma convocação a ação da comunidade global do câncer
Nós a comunidade global contra o câncer convocamos governos, organizações
governamentais internacionais, a comunidade internacional de doadores, agencias
de desenvolvimento, organizações profissionais, o setor privado e toda a sociedade
civil a assumir medidas imediatas no sentido de retardar e em ultima instancia
reverter o numero de óbitos por câncer assumindo as metas abaixo estabelecidas
e fornecendo os recursos e apoio político necessários para
alcançar essas ações prioritárias.

Metas até 2020

• Serão implantados sistemas sustentáveis a fim de
assegurar que programas efetivos de controle de câncer
estejam disponíveis em todos os paises
• As mensurações do ônus da doença e o impacto das
intervenções de controle do câncer terão melhorado de
forma significativa.
• O consumo global do tabaco, a obesidade e os
níveis de ingestão de álcool terão sofrido um declínio
significativo.
• Populações e áreas afetados pelo HPV e HBV serão
cobertas por programas universais de vacinação.
• Serão melhoradas as ações publicas em relação
ao câncer, eliminando noções errôneas e mitos
extremamente nocivos.
• Um numero maior de cânceres serão diagnosticados
por screening e programas de detecção precoce, assim
como um  alto nível de conscientização profissional
quanto aos sinais importantes de alerta.
• Acesso ao diagnostico preciso do câncer, tratamentos
apropriados do câncer, assim como reabilitação e
suporte paliativo terão melhorado para todos os
pacientes em escala mundial.
• Medidas efetivas no controle da dor terão acesso
universal para todos os portadores da  doença.
• O numero de oportunidades disponíveis para  
formação de profissionais na área de saúde envolvidos
em programas de controle de câncer melhorarão
consideravelmente.
• Redução dramática da emigração de profissionais de
saúde com especialização no controle do câncer.
• Haverá em todos os países uma grande melhoria nas
taxas de sobrevida.

Ações Prioritárias

Essas metas são ambiciosas. Entretanto, nos ultimos anos
existem evidencias crescentes de que uma ação conjunta
poderá fazer uma diferença a curto prazo.
Acreditamos portanto, uma vez implantadas ações
prioritárias essas metas poderão ser alcançadas:

Politicas de saude
• Colocar o câncer na agenda de desenvolvimento.
Aumentar a prioridade política da ao câncer
demonstrando que: o investimento de um pais ao
tratar do problema crescente do câncer representa um
investimento no bem estar social e econômico do pais.
Organizações ligadas ao controle do câncer deveriam
trabalhar com a comunidade global de doadores, agências
de desenvolvimento, o setor privado e toda a sociedade
civil no sentido de investir no controle do câncer.
• Mobilizar as partes interessadas assegurando que
estratégias de controle global do câncer visem aqueles
que mais as necessitam. Envolver todos os principais
grupos interessados no desenvolvimento, e / ou
atualização de políticas nacionais de controle do câncer.
• Implementar estratégias que comprovadamente
preencham as lacunas existentes nos programas de
vigilância.
• Aumentar os esforços no sentido de envolver os
pacientes com câncer no planejamento do controle do
câncer ao nível local e nacional.

Prevenção e detecção precoce do câncer
• Intensificar os esforços na redução do consumo do
tabaco estimulando governos a plena implementação e
cumprimento do FCTC
• Estimular a conscientização quanto a necessidade de
campanhas de cunho cultural na redução do risco de
câncer juntamente com educação publica e profissional
sobre sinais de alerta do câncer. Estimular governos a
implementar políticas de apoio a estratégias de redução
de risco ao nível da comunidade permitindo aos
indivíduos escolhas conscientes de consumo e adoção
de comportamentos mais saudáveis.
• Estimular governos a implementar medidas visando
a redução dos indivíduos a exposição ambiental e
carcinogênios ocupacionais.

• Empreender ações garantindo a ampla disponibilidade  de
vacinas e outras estratégias que comprovadamente previnam
infecções causadoras de câncer.
• Defender a disponibilização de programas de screening a preços
accessíveis para os quais existe comprovação de eficácia na
população em questão. Realizar projetos piloto visando avaliar
a viabilidade e eficácia em populações nas quais a tecnologia de
screening ainda não foi testada.

Tratamento do Câncer
• Promover o desenvolvimento e uso de diretrizes que sejam
relevantes para suprir as necessidades e recursos locais. Assegurar
que haja instalações suficientes para o tratamento, reabilitação e
cuidados paliativos assim como pessoal qualificado para atender
as necessidades físicas, sociais e emocionais dos pacientes com
câncer.
• Empreender medidas para tratar das varias barreiras no controle
apropriado da dor. Trabalhar junto aos governos para tratar
da regulamentação excessiva dos analgésicos. Cooperar
com organizações internacionais incluindo o International
Narcotics Control Board e a OMS no sentido de assegurar que
a implementação global das convenções das Nações Unidas no
Controle das Drogas, não interfira indevidamente nos esforços
legítimos da promoção do acesso a analgésicos aos pacientes
com câncer e sofrendo dores.
• Trabalhar com a indústria farmacêutica para aumentar o acesso
de drogas contra o câncer com preço accessível e qualidade
garantida.
• Aumentar o numero de profissionais de saúde com especialização
em todos os aspectos do controle do câncer, oferecendo bolsas
e oportunidades de treinamento especializado possibilitando aos
profissionais estudar num contexto especializado.
• Conscientizar que a perda de profissionais por emigração tolhe
a habilidade dos paises de prover níveis adequados de cuidados
ao câncer e ‘a saúde, e trabalhar de forma coletiva para  reduzir
a escassez global e nacional de profissionais de saúde e o
aprofundamento da desigualdade resultante.
• Aumentar o investimento em pesquisa básica e aplicada
independente em câncer, e acelerar a tradução dos resultados
das pesquisas em pratica clinica e de saúde publica.
• Estimular as organizações de pesquisa em
câncer dos diversos paises a colaborar,
compartilhar dados e definir objetivos
complementares de suas pesquisas, a fim
de otimizar o uso de fundos disponíveis
para a pesquisa em câncer e reduzir a
duplicação de esforços.

Avançando para as metas de
2020
• Através  de suas mais de 300 organizações
membro em mais de 100 paises, a UICC
– União Internacional de Combate ao
Câncer promoverá parcerias e colaboração
internacional visando acelerar o progresso
e alcançar  as metas de 2020.
• Considerando a imensa variabilidade
do ônus que o câncer acarreta  e dos
serviços oferecidos em todo o mundo,
a UICC estimulará os seus membros a
usar a Declaração Mundial do Câncer
como gabarito para desenvolver
declarações regionais ou nacionais de

câncer que possam melhor refletir
as necessidades e prioridades,  e
permitir  uma quantificação mais
exata das metas onde houver
dados disponíveis.
• A UICC assumirá a
responsabilidade de a cada dois
anos preparar um relatório dos
avanços no sentido de alcançar
as metas de 2020. Esses
relatórios serão apresentados
durante o World Cancer
Congress realizado a cada 2
anos.

Histórico
A Declaração Mundial de Câncer
2008 é uma ferramenta que visa
ajudar aos defensores da luta
contra o câncer a chamar a atenção
dos legisladores nos níveis nacional,
regional e global. Ela representa
um consenso entre fundações,
organizações governamentais e nãogovernamentais nos níveis nacional e
internacional, entidades  profissionais,
setor privado, academia e sociedade civil
de todos os continentes comprometidos
com a visão de eliminar o câncer como a
maior ameaça para as futuras gerações.
A União Internacional Contra o Câncer
(UICC) é a principal organização nãogovernamental dedicada exclusivamente ao
controle global do câncer.
A UICC estimula a parceria dentro da
estrutura da Declaração Mundial Contra
o Câncer: Ao trabalhar em conjunto,
poderemos mais facilmente implementar
ações prioritárias e alcançar as metas de
2020.
UICC 2008. Todos os direitos reservados.  
Aceitamos solicitações  de permissão
de reproduzir ou traduzir a Declaração
Mundial Contra o Câncer (UICC), 62 Route
de Frontenex, 1207 Genebra, Suiça  ou  
permissions@uicc.org
Todas as precauções cabíveis foram
tomadas pela UICC no sentido de verificar a
informação contida na Declaração Mundial
de Câncer.
Entretanto, a declaração é distribuída sem
qualquer garantia seja explícita ou implícita.
Caberá ao leitor a responsabilidade da sua
interpretação assim como de seu uso. Não
caberá a UICC qualquer responsabilidade
decorrente de seu uso.

Para mais informações:
www.uicc.org/wcd

