Como o câncer
afeta nosso mundo

Doenças Não Transmissíveis,
incluindo o câncer, são uma
das “Dez ameaças à saúde
global” da Organização
Mundial da Saúde.

9,6 milhões de
pessoas morrem
de câncer todos
os anos.
O progresso
é possível

Se agirmos, 3,7 milhões de pessoas
podem ser salvas a cada ano.

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.

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

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

Movimente-se mais
Pare de fumar

Vacine-se

Reduza o consumo
de álcool

Conheça os sinais
e sintomas

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

A boa saúde impulsiona
a produtividade, a
estabilidade social e o
crescimento econômico.
Qual o custo
da falta de
ação?

O custo econômico
global total do câncer
1,16 trilhão de dólares.
O que todos nós estamos perdendo financeiramente:

Perda de
produtividade

Custos para
o sistema de
saúde

Perda de renda
domiciliar
Qualidade
de vida
reduzida
Deficiência e
morte prematura

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

Torne o mundo um lugar
mais saudável para todo
Aproximadamente 70% de todas as mortes
por câncer ocorrem nas partes menos
desenvolvidas do mundo.

Por que isso ocorre?

90% dos países de baixa e média renda (LMICs,

sigla em inglês) não têm acesso à radioterapia - uma
das forma essenciais para o tratamento do câncer.

Apenas 5% dos recursos globais para prevenção e
controle do câncer são gastos nos países de baixa e
média renda.
Em 2040, a demanda global por quimioterapia
para o tratamento de câncer aumentará de 10
para 15 milhões - e dois terços dessa demanda são
esperados de pacientes que vivem nesses países.

Desigualdade no
nosso próprio quintal
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.
As desigualdades no acesso a serviços contra
o câncer que salvam vidas existem para:

Mulheres

Populações
com situação
socioeconômica
mais baixa

Crianças

Populações
rurais e
remotas

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.

Como chegamos lá?

Detecção e
diagnóstico
precoces

Dados e
pesquisas de
alta qualidade

O
progresso
é possível

Tratamento
oportuno e
preciso

Tratamento
paliativo e
com melhor
suporte

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.

Para acessar as referências citadas, visite worldcancerday.org/infographic

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