
Parceria com os 
governos para 
reforçar o registo do 
cancro baseado na 
população e fornecer 
informações sobre o 
controlo do cancro. 

Os registos de cancro, que rastreiam dados sobre o cancro, são uma base para o controlo do cancro, mas 
estão cronicamente subdesenvolvidos em países actualmente com níveis de baixos ou médios rendimentos. 
Sem conhecimento dos padrões actuais de cancro e projecções futuras, os países não podem tomar 
decisões informadas sobre estratégias de prevenção, detecção precoce, gestão clínica ou cuidados para 
aquelas pessoas que não podem ser tratadas. São necessários dados exactos para assegurar a planificação e 
avaliação das actividades de controlo do cancro em todos os Países do mundo.  

Este Programa de Registos do Cancro, incluído na iniciativa Bloomberg Data for Health, trabalha com 
os Ministérios da saúde e os seus parceiros para estabelecer, reforçar e expandir os registos de cancro 
baseados na população e utilizar os dados para a elaboração de políticas. 

Programa  
de Registos 
do Cancro

   vitalstrategies      @vitalstratSaiba mais na página www.vitalstrategies.org

O cancro foi a causa da morte de 10 milhões de pessoas em 2020,  representando quase 
uma em cada seis mortes; setenta por cento dessas mortes ocorrem em países com 
recursos limitados. 



PROGRAMA DE REGISTOS DO CANCRO

   vitalstrategies      @vitalstrat

Para mais informações, visite o site vitalstrategies.org/cancer-registry/ 
ou entre em contacto pelo e-mail data4health@vitalstrategies.org. 

 

O Programa de Registos oncológicos apoia os países no estabelecimento e reforço de registos oncológicos 
baseados na população para rastrear dados sobre o cancro, o que permite aos países compreender melhor 
a incidência dos cancros prevalentes dentro das suas fronteiras e responder eficazmente à doença.  

A colaboração de cada país centra-se numa combinação de reforço dos registos existentes, construção 
de novos registos quando apropriado, assistência técnica e actividades de formação. O nosso objectivo 
é apoiar um sistema de registo sustentável para reforçar o planeamento baseado em dados, incluindo a 
informação sobre actividades de controlo e prevenção do cancro, a priorização e orçamentação, bem como 
o desenvolvimento de políticas. 

ÁREA DE FOCO RESULTADO

1. Infra-estruturas 
e pessoal

• Recursos dedicados para apoio activo à recolha e análise de dados 

• Ligação ao registo civil e aos dados estatísticos vitais (sempre que possível) 

• Registos baseados na população com área de captação definida

2. Assistência técnica • Procedimentos operacionais padrão alinhados com as melhores práticas internacionais 

• Planos nacionais de registo do cancro, relatórios internos e de face pública, e processos, com 
ligação a programas de controlo do cancro

3. Formação • Formações interactivas, orientadas para produtos (por exemplo, produção de relatórios sobre a 
incidência do cancro e outros relatórios)

• Mentoria para reforçar os especialistas no País

4. Estabelecer centros 
colaboradores de registo 
do cancro (África) 

• Reunir especialistas africanos com experiencia no registo de cancro 

• Promover a colaboração entre os centros para a partilha de experiências e informação 

• Providenciar uma plataforma de especialistas africanos para que prestem assistência técnica e 
reforcem a capacidade em todo o continente

Os Nossos Parceiros Globais Onde Trabalhamos

• Rede Africana de Registo do Cancro 

• Agência Internacional de Investigação 
sobre o Cancro 

• Centro Nacional do Cancro do Japão 

• Centro Memorial Tata 

A Iniciativa Bloomberg Philanthropies Data 
for Health é financiada pela Bloomberg 
Philanthropies com financiamento adicional 
do Departamento de Negócios Estrangeiros 
e Comércio da Austrália.

Principais Actividades

Centros Colaboradores

Vietname

Zimbabwe

Costa do Marfim

Sri Lanka

Moçambique
Tanzânia

África do Sul

Quénia

Ruanda


