
Crie um futuro sem câncer.
A hora de agir é agora.

Cada um de nós conhece um membro da família, amigo 
ou colega que tenha sido diagnosticado com câncer.

Isso nos dá todos os motivos para agir.

“A verdade é que hoje, mais do que  
em qualquer ponto da história 
humana, temos uma oportunidade 
genuína de ajudar mais pessoas em 
todo o mundo do que nunca. E essa é a 
nossa obrigação.”

Joseph R. Biden Jr., 47º vice-presidente dos Estados Unidos e 
copresidente da Biden Cancer Initiative

Você sabia que 
9,6 milhões de 
pessoas morrem de 
câncer todos os anos?

Há muito que podemos fazer.
Porque mutações genéticas desempenham um papel em 5 a 10% dos cânceres.

Enquanto que, 27% dos cânceres se referem ao uso de tabaco e álcool.
 

Mas podemos 
reduzir esse 
número!

O que você pode fazer para 
reduzir seu risco de câncer?

Se agirmos, 3,7 milhões de pessoas podem ser 
salvas a cada ano. Imagine. Isso é equivalente a 
todas as bandeirantes dos EUA, México e Canadá.

Escolha alimentos  
saudáveis  

Movimente-se mais

Pare de fumar

Reduza o consumo  
de álcool  

Exponha-se ao sol com cautela 
e fique longe das camas de 
bronzeamento artificial.

Evite poluentes e  
produtos químicos  
(incluindo amianto,  
pesticidas e recipientes  
que contenham BPA)

Vacine-se

Conheça os sinais 
e sintomas

O câncer não é 
apenas um problema 
de saúde, é uma 
questão humana.

Estamos 
falando  

de:

Impacto econômico global.

O que todos nós estamos perdendo financeiramente:

Desigualdade.

Desigualdade no 
nosso próprio quintal

O custo econômico total do  
câncer é estimado em 
aproximadamente US$ 1,16 trilhão.

Você sabia que aproximadamente 70% de 
todas as mortes por câncer ocorrem nas 
partes menos desenvolvidas do mundo?

Seu gênero, nível de educação, nível de renda e 
em que parte do país você vive são fatores que 
impactam seu acesso e o nível de diagnóstico, 
tratamento e atendimento contra o câncer que 

você recebe.

Se investíssemos US$ 11,4 bilhões em estratégias de 
prevenção, economizaríamos US$ 100 bilhões em 
custos de tratamentos de câncer.

Bem, por exemplo, 90% dos países de baixa a  média 
renda não têm acesso à radioterapia – uma das 
ferramentas essenciais no tratamento do câncer.

Além disso, apenas 5% dos recursos globais para 
prevenção e controle do câncer são gastos nos países 
de baixa a média renda.

Salvar vidas economiza dinheiro

Por que isso ocorre?

As desigualdades no acesso a serviços contra 
o câncer que salvam vidas existem para:

Populações  
rurais e  
remotas

Mulheres Crianças
Populações 

com situação 
socioeconômica 

mais baixa

Fechando a lacuna da 
desigualdade, podemos melhorar 
o panorama geral.

Nosso 
objetivo
Reduzir as mortes 
prematuras por câncer 
e as mortes por doenças 
não transmissíveis em 
25% até 2025.

Percorremos 
um longo 
caminho

Como chegamos lá? 
Pilares da campanha Tratamento 

para Todos da UICC

Hoje, existem 43,8 milhões de pessoas 
vivas 5 anos após receberem um 
diagnóstico de câncer. À medida 
que o investimento, a informação, 
os diagnósticos e os tratamentos 
melhoram, nossa chance de sobreviver 
ao câncer está aumentando.

Junte-se a nós no dia  
4 de fevereiro
Saiba mais em  
worldcancerday.org

x 100,000

Perda de 
produtividade

Custos para 
o sistema de 
saúde

Perda de renda 
domiciliar

Qualidade 
de vida 
reduzida

Deficiência e 
morte prematura

Dados e  
pesquisas de  
alta qualidade

Detecção e 
diagnóstico 
precoces

Tratamento 
oportuno e 
preciso

Tratamento 
paliativo e 
com melhor 
suporte
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