
A UICC dedica-se a convocar, gerar recursos 
e defender iniciativas que unam a comunidade 
afetada pelo câncer para reduzir a carga global da 
doença, promover uma maior igualdade e integrar 
o controle do câncer na agenda mundial da saúde 
e do desenvolvimento.

Fundada em 1933 e sediada em Genebra, na 
Suíça, a UICC é a maior e mais antiga organização 
internacional contra o câncer. Com mais de 
1.000 membros e 56 parceiros em 162 países, 
a UICC conta com as sociedades de câncer, os 
ministérios da saúde, os institutos de pesquisa 
e tratamento, os grupos de pacientes e líderes do 
setor mais relevantes do mundo.

Durante muitos anos, a UICC ganhou a reputação 
de ser uma voz independente e objetiva para 
o controle do câncer, exortando os governos a 
agirem e garantirem que isso seja uma prioridade 
entre as organizações influentes, como a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fórum 
Econômico Mundial (FEM).

Através do status da UICC no Conselho 
Econômico e Social da ONU (ECOSOC), a 
organização também trabalha em estreita 
colaboração com as principais agências da ONU, 
incluindo a Agência Internacional de Pesquisa em 
Câncer (IARC), o Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC, sigla em inglês) 
e a Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA).

A UICC e seus parceiros multissetoriais estão 
comprometidos em impulsionar a criação de 
valor compartilhado e focar na implementação 
e ampliação de programas sustentáveis   e de 
qualidade que abordem a carga global de câncer 
e outras doenças não transmissíveis (DNTs).

A UICC é membro fundador da Aliança contra 
DNTs, uma rede mundial da sociedade civil que 
representa, atualmente, quase 2.000 organizações 
em 170 países.

Sobre a UICC

Parcerias para impulsionar o sucesso 
do controle do câncer
A promoção de parcerias inclusivas representa a base 
de como a UICC opera e causa impacto. É por isso 
que trabalhamos lado a lado com diversas partes 
interessadas para gerar mudanças transformacionais 
e fazer progressos na luta contra o câncer.

Nosso portfólio de parcerias inclui organizações 
de luta contra o câncer, fundações e empresas do 
setor privado com as quais temos desenvolvido 
compromissos de longo prazo com base em objetivos 
comuns. Juntos, pretendemos salvar milhões de 
vidas, concentrando-nos em três áreas prioritárias: 
convocar interessados, capacitar e fazer advocacy. 

Unimos a comunidade contra o câncer 
para reduzir a carga mundial de câncer, 
promover mais igualdade e incluir o 
controle do câncer na agenda mundial 
de saúde e desenvolvimento.
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Nossa prioridade 

Áreas de trabalho

Convocar os líderes do mundo 
para eventos e iniciativas 
inovadoras de controle do câncer 
de grande alcance
Utilizar nosso bem mais vital - o poder 
de convocar e conectar:
• Impulsionar as principais 

plataformas de convocação da 
comunidade global do câncer: Dia 
Mundial do Câncer, Conferência 
Mundial do Câncer e Cúpula dos 
Líderes Mundiais contra o Câncer, 
aumentando o impacto de cada um 
desses eventos 

• Aumentar o reconhecimento, 
maximizar o alcance, promover o 
envolvimento e desenvolver formas 
inovadoras de engajar todas as 
partes no diálogo em torno dos 
nossos eventos de convocação 

• Acolher novos membros e 
parceiros em nossa família, para 
que suas ideias e perspectivas 
possam ser ouvidas em um  
cenário global 

• Reunir os principais tomadores 
de decisão para abordar os temas 
mais urgentes em controle de 
câncer e convocar líderes regionais 
para formar network e enfrentar 
desafios

• Oferecer oficinas regionais 
para abordar questões locais 
específicas.

Construção de capacidade 
para atender às necessidades 
regionais
Desenvolver ferramentas e habilidades 
inovadoras para que as organizações 
possam fazer um trabalho melhor 
a cada dia:
• Conduzir iniciativas sustentáveis   

adaptadas às necessidades locais 
e regionais que promovem maior 
equidade e impacto 

• Oferecer bolsas de estudo 
internacionais, cursos de 
formação e aulas para acelerar as 
oportunidades de aprendizagem 
nas áreas com maior necessidade 

• Fomentar a aprendizagem entre 
pares, reunindo especialistas em 
gestão organizacional, captação 
de recursos, parcerias, campanhas 
de sensibilização e apoio aos 
pacientes, para construir a 
capacidade dos membros da UICC 

• Capitalizar sobre a revolução da 
tecnologia através da construção 
de um portfólio de recursos 
online e offline, incluindo kits 
de ferramentas, webinars, 
treinamentos online e diretrizes 
para gerar o compartilhamento  
do conhecimento global 

• Publicar a Classificação TNM de 
Tumores Malignos, o International 
Journal of Cancer e o Global 
Journal of Oncology para expandir 
ainda mais o conhecimento 
científico entre os profissionais 
de saúde.

Utilizar experiências prévias 
exitosas em "Advocacy" para 
impulsionar a mudança no futuro
Transformar compromissos globais em 
ações locais:
• Pressionar os países a continuarem 

com seus compromissos com 
câncer global e doenças não 
transmissíveis (DNTs), incluindo o 
Plano de Ação da OMS para DNTs 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável para impulsionar o 
progresso nacional à frente da 
Revisão da ONU sobre prevenção 
e controle de DNTs de 2018  

• Promover um consenso para uma 
atualização da Resolução sobre 
Câncer da Assembleia Mundial da 
Saúde de 2005, para que todos 
os governos comprometam-se a 
tornar o controle do câncer uma 
prioridade de saúde pública

• Envolver as agências da ONU em 
iniciativas de controle do câncer 
com cuidado contínuo

• Garantir que as perspectivas dos 
membros da UICC sejam refletidas 
na Revisão da ONU de 2018 e na 
Assembleia Mundial da Saúde

• Garantir que os gastos nacionais 
de saúde investidos no controle 
do câncer e de outras DNTs 
aumentem, e que os países menos 
capazes de lidar com a sua carga 
de câncer tenham uma proporção 
maior destinada à assistência de 
desenvolvimento.

Publicações
• TNM - Em 1953, a UICC adotou a classificação TNM de tumores malignos 

criada pelo Dr. Pierre Denoix. Hoje, a TNM é o padrão global para estadiamento 
do câncer, e, por meio do projeto de classificação TNM liderado pelo Dr. Leslie 
Sobin e pela Profa. Mary Gospodarowicz, a UICC revisa e atualiza regularmente 
essa classificação.

• A UICC também publica o Manual de Oncologia Clínica, uma ferramenta de 
referência concisa e acessível sobre detecção, diagnóstico e tratamento do câncer.

• A revista International Journal of Cancer, a revista oficial da UICC, é uma 
publicação líder em pesquisa clínica e experimental sobre câncer.  
É reconhecida pela publicação de estudos epidemiológicos de todo o mundo, 
com uma magnitude não encontrada em qualquer outro veículo na literatura 
relacionada à oncologia. 

Para obter mais 
informações sobre a 
União Internacional para 
Controle do Câncer 
(UICC), visite:  
www.uicc.org
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