
Origem do Dia Mundial de Combate ao Câncer  
 
O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela Organização Mundial da Saúde para 
que organizações ao redor do planeta se reúnam para ajudar na prevenção e dar força aos 
pacientes que lutam contra o câncer. 
 
O Câncer  é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento 
desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, e podem se espalhar para 
outras regiões do corpo. Estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, 
determinando a formação de tumores, que é o acúmulo de células cancerosas. 
Existem diferentes tipos de câncer  devido aos vários tipos de células do corpo. 
Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a 
velocidade de multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos 
vizinhos ou distantes. 
 
A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no qual 
encontramos um grande número de fatores de risco. As mudanças provocadas no meio 
ambiente pelo próprio homem, os "hábitos" e o "estilo de vida"adotados pelas pessoas, 
podem determinar diferentes tipos de câncer . Como exemplo temos o tabagismo, o 
alcoolismo, os hábitos alimentares, hábitos sexuais, medicamentos, fatores ocupacionais 
entre outros. Essa pode ser uma boa notícia, pois assim fica mais fácil evitar esse 
problema. Sem causar grandes transtornos em nossa rotina ou deixar de lado aquilo que 
gostamos de fazer ou comer, é possível reduzir os riscos de adoecer.O sucesso da 
prevenção de câncer se baseia na detecção precoce (prevenção secundária) e na 
mudança de hábitos pessoais, procurando eliminar fatores causais do câncer (prevenção 
primária).No Brasil, os cânceres de maior incidência e em que os pacientes se beneficiam 
do diagnóstico precoce são: câncer de pele, de mama, de próstata, de estômago, de cólon 
e reto e de colo uterino. 
 
Os tipos de câncer mais comuns no país são os de pele, pulmão, mama, estômago, colo 
uterino e próstata. O tratamento de câncer  pode ser feito através de cirurgia, da 
radioterapia, da quimioterapia e do transplante de medula óssea, em muitos casos essas 
modalidades devem ser combinadas. Esse dia foi criado para ampliar o conhecimento 
popular sobre o tratamento e, principalmente, sobre a prevenção da doença. 
 
Nas duas últimas décadas, aumentou o risco de uma pessoa adquirir câncer. Pela primeira 
vez, o Instituto Nacional de Câncer identificou esta taxa de risco, que em 1979 era de 40 a 
cada 100 mil mulheres e de 60 a cada 100 mil homens, e em 1999 alcançou o patamar de 
60 a cada 100 mil mulheres e 80 a cada 100 mil homens.Diante desses números, o IBGE 
convida você para entrar na luta contra o câncer. Para começar, você pode ler um pouco 
sobre o tema, saber as causas e as formas de evitar o câncer. Uma boa medida é adotar 
um estilo de vida saudável, de forma a minimizar os riscos de adquirir essa doença. 
 
Para celebrar o Dia Mundial de Combate ao Câncer, separamos algumas medidas 
especiais para você se prevenir. Que tal incorporá-las em sua rotina? 
 
Para prevenir o Câncer  o Inca aconselha a população a parar de fumar, possuir uma dieta 
alimentar saudável, limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar a exposição prolongada 
ao sol e usar filtro protetor solar fator 15 ou superior, as mulheres devem sempre realizar o 
exame das mamas mensal, a mulher deve submeter-se anualmente a um exame 
preventivo do colo de útero (Papanicolau), os homens com mais de 50 anos devem 



procurar o médico regularmente para ter seu risco para o câncer  da Próstata avaliado e 
receber as devidas orientações. 
 
No Brasil, o órgão mais respeitado no combate ao câncer é o Instituto Brasileiro de 
Controle do Câncer (IBCC) , fundado no dia 4 de maio de 1968, pelo professor e doutor 
João Sampaio Góes Jr. Seus objetivos principais são: prevenção, diagnóstico precoce e 
tratamento do câncer de mam a e de colo do útero. Na luta pela prevenção do câncer , o 
IBCC trouxe, em 1971, o primeiro mamógrafo para o Brasil e desenvolveu uma infra-
estrutura médico-hospitalar que lhe permite assistir um número cada vez maior de 
mulheres. Atualmente, o IBCC expandiu a sua área de atuação para a prevenção e o 
tratamento de outros tipos de câncer .O IBCC iniciou no Brasil a famosa campanha O 
Câncer de Mama no Alvo da Moda. O comprometimento de personalidades do meio 
artístico, empresas de mídia, publicitários e especialistas está fazendo a população nela se 
engajar e se informar a respeito da doença, fato que contribui para a queda do número de 
óbitos. 
 


