Tratamento para Todos
Uma nova, arrojada e inspiradora campanha de incidência para impulsionar a ação nacional com base em
compromissos globais

Sobre a campanha
Administrada pela União Internacional contra o Câncer (UICC) e com base nos compromissos de resolução
do câncer para 2017, o movimento "Tratamento para Todos" apela à comunidade oncológica internacional
para que aborde o défice de fundos globais no acesso aos serviços oncológicos por meio do
fortalecimento dos sistemas de saúde e do incentivo governamental para que melhore a provisão de
informação, disponibilidade e acesso ao tratamento e cuidados.
Até 2025, o movimento “Tratamento para Todos” será a principal campanha de incidência promovida pela
UICC com apoio local, experiência e envolvimento de muitos dos seus principais membros e parceiros.
O objetivo é diminuir os 4,3 milhões de mortes prematuras por câncer no mundo através de uma
campanha global envolvendo uma rede crescente de organizações nacionais contra o câncer. Esta
campanha coletiva pretende ajudar os governos a cumprir seus compromissos de reduzir em 25% as
mortes prematuras por câncer e outras doenças não transmissíveis (DNT). O movimento “Tratamento para
Todos” incentivará os países a usar os quatro principais pilares do tratamento e cuidado oncológico:
melhorar os dados relativos ao câncer para uso da saúde pública, acesso a detecção e diagnóstico
antecipados, tratamento correcto e oportuno, cuidados de suporte e paliativos.

O porquê desta campanha
Nos últimos sete anos, a UICC tem conseguido unir a comunidade oncológica, posicionando a doença na
agenda global de saúde e desenvolvimento. Vimos a crescente relevância do câncer e das DNT
representada no Plano de Ação Global sobre DNT, com o objetivo de reduzir em 25% a mortalidade por
câncer e DNT até 2025, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), onde esse objetivo é
aumentado para 33% até 2030. Em 2017, esses esforços culminaram na primeira resolução referente ao
câncer desde 2005, adotada na Assembleia Mundial da Saúde. A resolução compartilha as melhores
práticas para a criação de um sistema de saúde sustentável que visa detectar, diagnosticar e tratar o câncer
e se relacionada às recomendações prioritárias de custo-benefício da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
À medida que a comunidade global de saúde se esforça por estimular a adoção nacional da cobertura
universal de saúde e fundos globais entre e dentro de cada país, a comunidade oncológica deve agora
trabalhar em conjunto para garantir que o controle do câncer seja incluído como parte desses esforços –
traduzindo-se em compromissos globais referentes ao câncer em ações nacionais.
"Independentemente do país onde se encontra atualmente e das desigualdades de cada país, o movimento
“Tratamento para Todos” captura a importância de abordar todos os tipos de câncer, em todas as fases da
doença, para todas as idades, em todas as regiões, de forma a melhorar os resultados dos pacientes com
uma boa relação custo-benefício, tratamento e cuidados atempados e de qualidade e sem preconceitos."
Sanchia Aranda, Presidente, UICC
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"Com os governos empenhados em cumprir o objetivo de 2025 e um rumo claro para a ação, delineado na
resolução do câncer em 2017, temos a oportunidade de focar nossa atenção ao diagnóstico e tratamento do
câncer em todos os países. Estamos chamando a comunidade oncológica para que se una ao movimento
“Tratamento para Todos” para que tenha um maior impacto nacional até 2025".
Cary Adams, Diretor Executivo, UICC

Resultados por meio de três linhas de trabalho na campanha
A UICC unirá seus membros de forma a apoiar o pedido de ação que visa melhorar o tratamento e o
cuidado do câncer até 2025.
Uma parte essencial desta iniciativa será o trabalho que a UICC realiza com um segmento específico dos
seus membros em países de rendimento baixo ou médio, que levará suas comunidades a abordar os
quatro pilares do movimento “Tratamento para Todos”, trabalhando com os governos para melhorar o
tratamento e os cuidados oncológicos disponíveis em seu país.
Nossa visão é que, em 2025, quando as Nações Unidas medirem o progresso em relação aos objetivos das
DNT acordados pelos Estados-membros da ONU como parte da Declaração de 2011 sobre DNT, a
comunidade oncológica tenha orgulho em informar que a ação coletiva não só ajudou a curar mais
pacientes com câncer, mas também estabeleceu uma base sólida para um crescimento sustentável,
de acordo com as ambições da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Iremos adotar uma abordagem global, identificando todas as pessoas - incluindo os pacientes - como
beneficiárias de um sistema de saúde fortalecido, com mais dados sobre o câncer, detecção precoce,
tratamento e assistência por meio de três linhas de trabalho:
Linha de trabalho 1: inclusão no discurso global de saúde e desenvolvimento
o

o
o

Assegurar que o tratamento e os cuidados oncológicos sejam reconhecidos como algo imperativo
na Reunião de Alto Nível da ONU sobre DNT em setembro de 2018 e relatar compromissos na
contagem regressiva até 2025
Apresentar a luta contra o cancro de forma a receber financiamento adequado, como parte do
diálogo para o financiamento de DNT
Posicionamento do câncer em uma agenda mais ampla de saúde e desenvolvimento,
especialmente diálogos sobre cobertura de saúde universal

Linha de trabalho 2: ativação global da resolução do câncer em 2017
o

o

o

Trabalhar em parceria com a OMS para garantir que o Relatório Global de 2019 sobre o câncer
envolva a contribuição dos membros da UICC e que o relatório final seja um catalisador para uma
ação global
Incentivar a OMS a cumprir suas obrigações, apoiando o relatório técnico sobre a disponibilidade e
acessibilidade dos medicamentos contra o câncer, tornando-se parceiro da atividade comercial e
investimento no tratamento e cuidado do câncer
Instar as agências da ONU a acelerar seu trabalho oncológico e incentivar o aumento do
envolvimento global da ONU

Linha de trabalho 3: ativação nacional
o
o

Unir a base de membros da UICC em um apelo à ação para melhorar o tratamento e os cuidados
oncológicos nacionais em seu país até 2025
Trabalhar em colaboração com um segmento específico de pessoas em um mínimo de 40 países
de renda baixa a média para impulsionar o impacto nacional antes de 2025.

Porquê a UICC
A UICC é a maior organização oncológica internacional do mundo. Tem mais de 1.000 membros em 162
países e tem acesso a especialistas internacionais em praticamente todos os domínios do controle do
câncer. Devido ao seu estatuto de Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), a UICC
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desfruta de relacionamentos formais e produtivos com muitas agências da ONU, incluindo a OMS, a
Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a Agência Internacional de Energia Atômica e a Agência das
Nações Unidas para Assuntos sobre Drogas e Crime. A UICC tem parceiros em todos os setores da
indústria e, enquanto organização de confiança com um histórico de sucesso, está disposta e apta a reunir
partes empenhadas na implementação de mudanças globais, defendendo a implementação e extensão de
programas de qualidade sustentáveis que abordem a questão global do câncer.

Linha cronológica





14 de novembro de 2017: Cúpula Mundial de Líderes contra o Câncer –Apresentação da
campanha aos membros, parceiros e partes interessadas da UICC
4 de fevereiro de 2018: Dia Mundial Contra o Câncer - Lançamento da campanha e convocação
para participação dos membros
Setembro de 2018: Reunião de Alto Nível da ONU sobre DNT – Posicionamento do movimento
“Tratamento para Todos” na agenda de saúde e desenvolvimento
1 - 4 de outubro de 2018: Congresso Mundial de Câncer – Incentivo ao diálogo acerca dos
próximos passos do movimento “Tratamento para Todos”

Participe desta nova campanha empolgante e adira em uicc.org/TreatmentforAll. Entre em contato com
nossa equipe enviando um e-mail para TreatmentforAll@uicc.org para explorar formas de trabalharmos em
conjunto.
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