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Saudação ao Dia Mundial do Cancro

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019, registaram-se, em todo o mundo, 
18 milhões de novos casos de cancro, sendo 23,4% na Europa. Morreram 10 milhões de 
pessoas no planeta, vítimas desta patologia. Em Portugal, é a segunda causa de morte e a sua 
incidência aumenta, em média, cerca de 3% por ano. Prevê-se que 25% da população em 
Portugal corre o risco de ter cancro até aos 75 anos e 10% dos casos serão fatais, contudo 
30% a 50% podem ser prevenidos.

Para além de afetar gravemente a vida dos doentes e dos que os rodeiam, o cancro tem um 
enorme impacto nos nossos sistemas de saúde, na nossa economia e na sociedade em geral. 
Estima-se que o impacto económico global do cancro na Europa seja superior a 100 mil 
milhões de euros por ano.

De acordo com números de um estudo global sobre causas de morte, publicado na revista 
científica Lancet, a principal causa de morte em Portugal desde 2010 foram doenças 
cardiovasculares, seguido de cancro, demência, infeções respiratórias e doenças 
respiratórias.

Sem uma ação decisiva, estima-se que, até 2035, os casos de cancro aumentem quase 25 %, 
tornando-o a principal causa de morte na UE. Além disso, a pandemia de COVID-19 teve um 
efeito grave nos cuidados oncológicos, criando obstáculos ao tratamento, atrasando o 
diagnóstico e a vacinação e afetando o acesso aos medicamentos.

Tal como referido por Ursula Van der Leyen a propósito da apresentação do Plano Europeu
“num ano de pandemia, foi-nos relembrado a todos que a ciência salva vidas. As melhores 
esperanças do mundo estão nas mãos de médicos, biólogos e investigadores que estão numa 
corrida para desenvolver vacinas contra o vírus. (..) Em 2020, mais de um milhão de europeus 
morreram de cancro — o dobro das vítimas do coronavírus. E também no ano passado, mais 
de 15 000 crianças europeias foram diagnosticadas com cancro”

Tendo como base as novas tecnologias, a investigação e a inovação, o Plano de Luta contra o 
Cancro define uma nova abordagem da UE em matéria de prevenção, tratamento e cuidados 
oncológicos. O plano incidirá sobre todo a percurso da doença, da prevenção à qualidade de 
vida dos doentes e sobreviventes do cancro, focando-se nas ações em que a UE pode 
proporcionar mais sinergias e valor acrescentado



Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, a Assembleia da 
República saúda o Dia Mundial do Cancro reafirmando o compromisso de defesa dos direitos 
dos doentes e apela à continuada divulgação, visando a prevenção, tratamento e busca de 
estratégias inovadoras que possam assegurar melhor qualidade de vida a estes doentes e 
renovada esperança no aumento da sua sobrevida e soluções de cura total.
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