
 

Parlamento Europeu com luz dourada para apoiar
crianças com cancro
 

O Parlamento junta-se à campanha mundial "setembro dourado" para aumentar a
sensibilização para o cancro infantil, iluminando em tons de ouro a sua sede de Bruxelas
de 1 a 6 de setembro.
 
Todos os anos são diagnosticados mais de 35 000 casos de cancro pediátrico na Europa.
 
Embora a taxa de sobrevivência aos cinco anos de idade seja de 80%, existem grandes
diferenças entre os países europeus devido à desigualdade de acesso a melhores cuidados de
saúde e a especialistas.
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Consideram-se as leucemias como o cancro mais frequente e mais mortal para as crianças,
sendo responsável por mais de 30% de novos casos e mortes cada ano.
 
A luta contra o cancro é uma prioridade da UE. Em junho, o Parlamento Europeu criou uma
comissão especial sobre a luta contra o cancro para analisar a forma como a UE pode tomar
medidas concretas nesta área.
 

500 000

é o número estimado de sobreviventes de cancro infantil na Europa
em 2020

A comissão especial sobre a luta contra o cancro avaliará:
• a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias

•  os conhecimentos científicos sobre a melhor prevenção possível do cancro e ações
específicas para controlar o tabagismo, a obesidade, o consumo de álcool, a  poluição, etc.

• o apoio à investigação em matéria de prevenção, diagnóstico e tratamento de cancros
infantis e raros, para os quais uma abordagem da UE poderá oferecer melhores
possibilidades de sucesso

• a deteção precoce de cancros no âmbito de programas de rastreio

• o apoio a ensaios clínicos sem fins lucrativos para melhorar o tratamento em áreas não
investigadas pela indústria farmacêutica

• as possíveis medidas da UE para facilitar a transparência dos preços dos tratamentos, de
modo a melhorar a comportabilidade dos preços e a acessibilidade dos medicamentos contra
o cancro

Para saber mais
Comboio legislativo: o plano da Europa para combater o cancro (EN)
Estudo do PE (julho 2020): Fortalecer a Europa na luta contra o cancro (EN)
CE: Cancro
CE: Como a UE apoia a investigação e a inovação relativas ao cancro (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20200615IPR81228/parlamento-europeu-cria-novas-comissoes-para-avaliar-acao-da-ue-em-varias-areas
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0160_PT.html
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-europe-s-beating-cancer-plan
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642388/IPOL_STU(2020)642388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/cancer_pt
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/cancer_pt

