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O câncer é a 
segunda maior 
causa de morte  
em todo o mundo.
Juntos, vamos 
mudar isso. 

Neste Dia Mundial do Câncer, 
estamos pedindo o seu 
comprometimento para tomar 
medidas positivas contra o 
câncer. 

Acreditamos que podemos 
atingir a meta global de uma 
redução de 25% das mortes 
prematuras por câncer e 
doenças não-transmissíveis se 
agirmos hoje. 

Junte-se a nós no dia 4 de 
fevereiro para falar e defender 
um mundo com menos câncer.

Nossa hora de agir é agora. 

#EuSouEEuVou 
#DiaMundialdoCâncer

#
Eu

So
uE

Eu
Vo

u 
#

D
ia

M
un

di
al

D
oC

ân
ce

r
2 

D
ia

 M
un

di
al

 d
o 

C
ân

ce
r 

20
19

: C
ai

xa
 d

e 
fe

rr
am

en
ta

s 
de

 a
çã

o



Dia Mundial do Câncer
Todos os anos, no dia 4 de fevereiro, 
o Dia Mundial do Câncer capacita 
empresas, comunidades e indivíduos 
em todo o mundo a mostrar apoio, 
se manifestar coletivamente, realizar 
ações pessoais e pressionar os 
governos a fazerem mais. 

Por que o câncer?
O câncer é um problema crítico 
humano e de saúde. 

Hoje, 9,6 milhões de pessoas morrem 
de câncer a cada ano. Fazendo 
do câncer a segunda doença mais 
mortal.

Porém, pelo menos um terço dos 
cânceres podem ser evitados.

Isso dá a todos nós motivos para 
agir.

 

Quem está por trás do Dia 
Mundial do Câncer? 
O Dia Mundial do Câncer é uma 
iniciativa da União Internacional para 
Controle do Câncer, a maior e mais 
antiga organização internacional 
contra o câncer comprometida em 
liderar a comunidade para reduzir o 
câncer no planeta, promover maior 
igualdade e integrar o controle do 
câncer à agenda mundial de saúde e 
desenvolvimento. 

Tema da campanha  
2019-2021:  
Eu sou e eu vou 
Você é o herói desta história.

Seja você quem for, você tem o poder de 
reduzir o impacto do câncer para si mesmo, 
para as pessoas que ama e para o mundo.

Somente quando nos comprometemos, 
podemos agir e progredir. 

É hora de firmar um compromisso pessoal.#EuSouEEuVou
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Questões 
fundamentais  

Conscientização, 
compreensão, mitos e 
desinformação
Maior conscientização e 
informações e conhecimento 
precisos podem nos capacitar a 
reconhecer sinais de alerta, fazer 
escolhas informadas sobre a 
nossa saúde e combater nossos 
próprios medos e estigmas sobre 
o câncer. 

Explore algumas das questões 
mais urgentes sobre o câncer. 
Descubra como o câncer 
afeta a todos nós e o poder 
que temos para reduzir a 
incidência crescente do 
câncer. 

Prevenção e redução de 
riscos 
Pelo menos um terço dos 
cânceres são evitáveis, o que 
nos dá todas as razões para 
defender escolhas saudáveis e 
estratégias de prevenção para 
todos, para que tenhamos a 
melhor oportunidade de prevenir 
e reduzir nossos riscos de câncer. 

Igualdade de acesso ao 
tratamento de câncer 
O diagnóstico e o tratamento 
do câncer que salvam vidas 
devem ser iguais para todos – 
independentemente de quem 
você é, seu nível de instrução, 
nível de renda ou onde você 
mora no mundo. Ao fechar a 
lacuna da igualdade, podemos 
salvar milhões de vidas.  

Ação do governo e 
responsabilidade 
Ações proativas e efetivas sobre 
o planejamento nacional de 
saúde são possíveis e viáveis 
em todos os países. Além disso, 
quando os governos intensificam 
os esforços para reduzir e 
prevenir o câncer, colocam 
suas nações em posições mais 
favoráveis para avançar no 
âmbito social e econômico. 
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Questões 
fundamentais  

Impacto financeiro e 
econômico  
Existe um argumento financeiro 
irrefutável para comprometer 
recursos para o controle do 
câncer. O investimento financeiro 
pode ser rentável e pode 
economizar bilhões de dólares 
em custos de tratamento de 
câncer para a economia global, 
ao mesmo tempo em que oferece 
ganhos positivos no aumento da 
sobrevivência e da produtividade 
de pacientes, além da melhoria 
da qualidade de vida. 

Reduzindo a lacuna da 
capacitação
Profissionais de saúde 
capacitados e bem informados 
são uma das maneiras mais 
poderosas de oferecer um 
tratamento de qualidade contra 
o câncer. Abordar a lacuna atual 
da capacitação e a escassez 
de profissionais de saúde é a 
maneira mais clara de avançar 
na redução do número de mortes 
prematuras por câncer. 

Trabalhando juntos como 
um só 
Colaborações estratégicas 
que envolvem a sociedade 
civil, empresas, cidades, 
organizações e agências 
internacionais, instituições de 
pesquisa e acadêmicas são as 
formas mais eficazes de ajudar 
a expandir a conscientização 
e o apoio, converter a vontade 
política em ação e fornecer 
soluções abrangentes e coesas. 
Unir esforços leva a uma ação 
poderosa em todos os níveis.

Além do físico: impacto 
mental e emocional 
O atendimento de qualidade 
contra o câncer inclui dignidade, 
respeito, apoio e amor e 
considera não apenas o impacto 
físico do câncer, mas respeita o 
bem-estar emocional, sexual e 
social de cada indivíduo e de seu 
cuidador. 

Leia mais em worldcancerday.org/keyissues
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Você sabia? 

O custo econômico 
anual total do câncer 
é estimado em 
aproximadamente 
US$ 1,16 trilhão.

9.6 milhões
de pessoas morrem de 
câncer todos os anos. 
Esse número deve 
dobrar até 2030.

Pelo menos um terço 
dos cânceres comuns 
podem ser prevenidos.

O câncer é a segunda 
maior causa de morte 
em todo o mundo.

70%
das mortes por câncer 
ocorrem em países de 
baixa a média renda. 

Menos de 30% 
dos países de baixa 
renda têm serviços 
para tratamento de 
câncer disponíveis 
(comparativamente a 
90% nos países de alta 
renda).

Até 3,7 milhões
de vidas podem ser 
salvas todos os anos ao 
implementar estratégias 
apropriadas de recursos 
para prevenção, 
detecção precoce e 
tratamento.
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“No Dia Mundial do Câncer, 
vamos dar um passo para acabar 
com o sofrimento evitável 
provocado por essa doença como 
parte de um esforço maior para 
não deixar ninguém atrás.”

Ban Ki-moon, ex-Secretário Geral da ONU
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Materiais de 
campanha 
Os materiais para o Dia Mundial 
do Câncer estão disponíveis 
gratuitamente para ajudá-lo a 
desenvolver suas atividades e 
divulgar.

Baixe, personalize e compartilhe os 
materiais do Dia Mundial do Câncer 
o máximo que puder. 

worldcancerday.org
Junte-se a no em 4 de fevereiro 

SOU UM   
PÔSTER 
E IREI
DIVULGAR A 
MENSAGEM 
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Junte-se a no em 4 de fevereiro
worldcancerday.org
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worldcancerday.org

worldcancerday.org/materials

Crie seu pôster 
Coloque sua marca pessoal no Dia Mundial 
do Câncer, criando um pôster personalizado 
com sua própria mensagem “Eu sou e eu 
vou” e sua foto. Crie, personalize, baixe e 
compartilhe seu pôster diretamente nas 
mídias sociais em  
worldcancerday.org/custom-poster 

Pôsteres do Dia Mundial do 
Câncer 
Aumente a conscientização e a inspire 
todos ao seu redor, exibindo e distribuindo 
os pôsteres oficiais do Dia Mundial do 
Câncer - disponíveis em mais de 20 idiomas 
diferentes. 

worldcancerday.org
Junte-se a no em 4 de fevereiro 

SOU UM 
APOIADOR 
E FAREI A
DIFERENÇA 
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worldcancerday.org

Um guia rápido para criar 
um evento incrível do Dia 
Mundial do Câncer   

Como  
ser um 
grande  
anfitrião 

O diagnóstico e o tratamento 
do câncer que salvam vidas 
devem ser iguais para todos – 
independentemente de quem você é, 
seu nível de instrução, nível de renda ou 
onde você mora no mundo. Ao acabar 
com a desigualdade, podemos salvar 
milhões de vidas.  

Igualdade para todos 
Hoje em dia, muitos cânceres podem ser prevenidos 
ou curados – e cada vez mais pessoas estão 
sobrevivendo à doença. Porém, para algumas 
pessoas, as chances de sobreviver ao câncer não 
estão melhorando – na verdade, 4,3 milhões de 
pessoas morrem prematuramente de câncer, todos 
os anos. 

Quem você é, seu nível de educação, nível de renda 
ou onde você mora no mundo, ou mesmo em seu 
próprio país, afeta se seu câncer é diagnosticado, 
tratado e atendido de maneira apropriada.

Igualdade significa que toda pessoa tem o direito 
de acesso aos serviços essenciais de tratamento de 
câncer em igualdade de condições, não importando 
a capacidade de pagamento, e sim a necessidade.    

Países de renda baixa a média  

Pacientes que vivem em países de renda baixa 
a média, cujo câncer poderia ser curado se 
morassem em outro país, muitas vezes sofrem e 
morrem desnecessariamente devido à falta de 
conscientização, recursos e acesso a serviços de 
câncer financeiramente viáveis e de qualidade. 

Além disso, o investimento e a existência de sistemas 
e programas de saúde pública de qualidade 
são muitas vezes inexistentes. Nesses contextos, 
muitos tipos de câncer estão sendo diagnosticados 
tardiamente, o que reduz as chances de tratamento 
oportuno, resultando em desfechos mais 
desfavoráveis. 

Igualdade de  
acesso aos serviços 
contra o câncer 

Questões-chave 

Fato rápido:   
Aproximadamente 70% das 
mortes por câncer ocorrem em 
países em desenvolvimento, 
que são os mais mal equipados 
para lidar com a doença1.

Fato rápido:   
Você sabia que 90% dos países 
de renda baixa a média não 
têm acesso à radioterapia, uma 
das ferramentas essenciais 
para tratar o câncer?2  

Guias de como fazer
Estes guias práticos com dicas e sugestões 
estão disponíveis para ajudá-lo a realizar 
ações no Dia Mundial do Câncer. A série 
completa inclui os guias de Mídia Social, 
Advocacia, Planejamento de Eventos, 
Conversa e Arrecadação de Fundos. 

Mídias sociais e 
conteúdo digital
Inicie outras conversas com 
seus seguidores com cartões 
de conteúdo, gifs, capas 
de perfil e banners on-line 
prontos.   

Infográficos 
Veja os fatos e questões 
neste infográfico sobre o 
câncer e como isso afeta 
a todos de uma maneira 
diferente. 

Folhetos 
informativos 
Conheça os fatos e explore 
as questões mais críticas 
relacionadas ao câncer com 
nossos folhetos informativos. 

Arquivos de logotipo e 
ilustrações  
O Dia Mundial do Câncer e os logotipos da 
campanha estão disponíveis gratuitamente 
para uso em todos os materiais do Dia 
Mundial do Câncer. Além disso, criamos 
ilustrações prontas para o uso, tornamos 
ainda mais fácil para você divulgar a 
mensagem. 

Crie um futuro sem câncer.
A hora de agir é agora.

Cada um de nós conhece um membro da família, amigo 
ou colega que tenha sido diagnosticado com câncer.

Isso nos dá todos os motivos para agir.

“A verdade é que hoje, mais do que  
em qualquer ponto da história 
humana, temos uma oportunidade 
genuína de ajudar mais pessoas em 
todo o mundo do que nunca. E essa é a 
nossa obrigação.”

Joseph R. Biden Jr., 47º vice-presidente dos Estados Unidos e 
copresidente da Biden Cancer Initiative

Você sabia que 
9,6 milhões de 
pessoas morrem de 
câncer todos os anos?

Há muito que podemos fazer.
Porque mutações genéticas desempenham um papel em 5 a 10% dos cânceres.

Enquanto que, 27% dos cânceres se referem ao uso de tabaco e álcool.
 

Mas podemos 
reduzir esse 
número!

O que você pode fazer para 
reduzir seu risco de câncer?

Se agirmos, 3,7 milhões de pessoas podem ser 
salvas a cada ano. Imagine. Isso é equivalente a 
todas as bandeirantes dos EUA, México e Canadá.

Escolha alimentos  
saudáveis  

Movimente-se mais

Pare de fumar

Reduza o consumo  
de álcool  

Exponha-se ao sol com cautela 
e fique longe das camas de 
bronzeamento artificial.

Evite poluentes e  
produtos químicos  
(incluindo amianto,  
pesticidas e recipientes  
que contenham BPA)

Vacine-se

Conheça os sinais 
e sintomas

O câncer não é 
apenas um problema 
de saúde, é uma 
questão humana.

Estamos 
falando  

de:

Impacto econômico global.

O que todos nós estamos perdendo financeiramente:

Desigualdade.

Desigualdade no 
nosso próprio quintal

O custo econômico total do  
câncer é estimado em 
aproximadamente US$ 1,16 trilhão.

Você sabia que aproximadamente 70% de 
todas as mortes por câncer ocorrem nas 
partes menos desenvolvidas do mundo?

Seu gênero, nível de educação, nível de renda e 
em que parte do país você vive são fatores que 
impactam seu acesso e o nível de diagnóstico, 
tratamento e atendimento contra o câncer que 

você recebe.

Se investíssemos US$ 11,4 bilhões em estratégias de 
prevenção, economizaríamos US$ 100 bilhões em 
custos de tratamentos de câncer.

Bem, por exemplo, 90% dos países de baixa a  média 
renda não têm acesso à radioterapia – uma das 
ferramentas essenciais no tratamento do câncer.

Além disso, apenas 5% dos recursos globais para 
prevenção e controle do câncer são gastos nos países 
de baixa a média renda.

Salvar vidas economiza dinheiro

Por que isso ocorre?

As desigualdades no acesso a serviços contra 
o câncer que salvam vidas existem para:

Populações  
rurais e  
remotas

Mulheres Crianças
Populações 

com situação 
socioeconômica 

mais baixa

Fechando a lacuna da 
desigualdade, podemos melhorar 
o panorama geral.

Nosso 
objetivo
Reduzir as mortes 
prematuras por câncer 
e as mortes por doenças 
não transmissíveis em 
25% até 2025.

Percorremos 
um longo 
caminho

Como chegamos lá? 
Pilares da campanha Tratamento 

para Todos da UICC

Hoje, existem 43,8 milhões de pessoas 
vivas 5 anos após receberem um 
diagnóstico de câncer. À medida 
que o investimento, a informação, 
os diagnósticos e os tratamentos 
melhoram, nossa chance de sobreviver 
ao câncer está aumentando.

Junte-se a nós no dia  
4 de fevereiro
Saiba mais em  
worldcancerday.org

x 100,000

Perda de 
produtividade

Custos para 
o sistema de 
saúde

Perda de renda 
domiciliar

Qualidade 
de vida 
reduzida

Deficiência e 
morte prematura

Dados e  
pesquisas de  
alta qualidade

Detecção e 
diagnóstico 
precoces

Tratamento 
oportuno e 
preciso

Tratamento 
paliativo e 
com melhor 
suporte

Para acessar as referências citadas, visite worldcancerday.org/infographic
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“A verdade é que hoje, mais do que  
em qualquer ponto da história 
humana, temos uma oportunidade 
genuína de ajudar mais pessoas em 
todo o mundo do que nunca. E essa é a 
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Um guia rápido para 
agentes de mudança 

Como  
usar sua  
voz 
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Conte comigo:  
como você pode 
participar.  
Envolva-se da maneira que puder. 
Juntos podemos realizar mudanças.  
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Tome como algo pessoal
Crie seu próprio pôster de mídia social 
personalizado, com sua própria mensagem 
de compromisso, e compartilhe com o 
mundo. 

Crie seu pôster on-line em 
worldcancerday.org/custom-poster

Vista o seu apoio
Obtenha sua própria camiseta do Dia 
Mundial do Câncer e outros produtos legais 
na loja on-line do Dia Mundial do Câncer. 

Dirija-se à loja em  
worldcancerday.org/shop

Participe nas mídias sociais
Divulgue o assunto entre seus seguidores. 
Obtenha dicas no Guia de Mídias Sociais em 
worldcancerday.org/materials

Doe
Faça uma doação hoje, em   
worldcancerday.org/give

Use sua voz
Inicie uma conversa sobre o câncer com  
sua família, amigos, colegas e redes. 

Baixe o Guia de Conversa em 
worldcancerday.org/materials  

Faça uma mudança social
Mostre à sua família, amigos e redes o que há 
por trás do Dia Mundial do Câncer. Atualize 
suas páginas nas mídias sociais com imagens 
de capa do perfil oficial do Dia Mundial do 
Câncer. 

Baixe os banners oficiais em  
worldcancerday.org/materials  

Participe da conversa
Participe das atividades do Dia Mundial do 
Câncer nas mídias sociais. 

Saiba mais no Guia de Mídias Sociais em 
worldcancerday.org/materials 
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Crie um evento ou atividade
Inspire as pessoas, organizando seu próprio 
evento do Dia Mundial do Câncer. 

De flash mobs, projeções gratuitas, tentativas 
de quebra de record e angariação de fundos 
a corridas divertidas, adicione sua ideia ao 
Mapa de Impacto para dar destaque ao 
trabalho incrível que você está planejando. 

Inspire-se e coloque sua atividade no mapa 
em worldcancerday.org/map

Informe-se e informe os outros
Saiba mais sobre o câncer, como reduzir 
seus riscos de câncer e o impacto que ele 
tem sobre as pessoas que amamos, nossas 
comunidades e o mundo.

Leia sobre as principais questões 
relacionadas ao câncer em  
worldcancerday.org/keyissues

Defenda a causa
Escreva ao partido político que você apoia 
pedindo que ele mostre seu compromisso, 
aumente a conscientização do público e 
tome uma atitude neste Dia Mundial do 
Câncer.

Acesse o modelo de mensagem no Advocacy 
Guide (Guia de Defesa da Causa) em  
worldcancerday.org/materials

Participe   
Mostre seu apoio aparecendo. Encontre um 
evento perto de você no Mapa de Impacto, 
inscreva-se para comparecer, participar ou 
trabalhar de voluntário. 

Encontre um evento perto de você em 
worldcancerday.org/map

Divulgue a mensagem 
Write an op-ed, blog story, record a video 
message, feature World Cancer Day on your 
website, an article in your newsletter, or reach 
out to a local journalist. 

Traduza materiais 
Nossos tradutores voluntários ajudam a 
tornar os materiais de campanha do Dia 
Mundial do Câncer acessíveis ao maior 
número de pessoas possível. 

Para ajudar a traduzir materiais do Dia 
Mundial do Câncer, mande um e-mail para  
hello@worldcancerday.org 
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E agora? 
Comprometa-se 
Comprometa-se a empreender 
ações para reduzir o impacto 
do câncer e compartilhe seu 
compromisso pessoal com o 
mundo através de sua própria 
mensagem “Eu sou e vou”.   

Inspire-se 
Acesse  
worldcancerday.org para ver  
o que outros simpatizantes 
estão planejando para o dia.  

Planeje e registre  
Planeje e registre sua atividade 
ou evento no Mapa de 
Impacto.
worldcancerday.org/map

Baixe os materiais da 
campanha 
Prepare-se com os materiais do 
Dia Mundial do Câncer.    
worldcancerday.org/materials 

Divulgue a mensagem  
Use sua voz e diga à sua avó, 
seu amigo, seu vizinho, seu 
cabeleireiro ou representante 
do governo local. 

Aja 
Seja qual for o seu 
compromisso pessoal para 
reduzir o câncer, use o Dia 
Mundial do Câncer, em 4 de 
fevereiro, para dar seguimento 
a esse compromisso.  

1 4

5

6

2

3
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Teste do BuzzFeed sobre o câncer de 
mama
A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, liderou 
uma campanha do Dia Mundial do Câncer que 
penetrou na mídia digital, nas redes sociais e na 
mídia tradicional, incluindo um teste organizado 
pelo BuzzFeed Brasil para testar o conhecimento 
dos leitores sobre câncer de mama, bem como 
oportunidades para os seguidores da FEMAMA 
no Facebook enviarem mensagens de apoio e 
esperança através de seu álbum no Facebook.

19.000 maçãs para o Dia Mundial do 
Câncer
A Fundação do Câncer Rei Hussein e o Centro do 
Câncer Rei Hussein lançaram uma campanha de 
conscientização chamada “Up to the Challenge?” 
desafiando todos a fazerem escolhas saudáveis. 
Para o Dia Mundial do Câncer, a Fundação e o 
Centro distribuíram 19.000 maçãs – uma surpresa 
saudável para motoristas e pedestres em seu 
deslocamento diário.

Impulsionando o impacto através das 
fronteiras
A campanha nacional do Dia Mundial do 
Câncer do Projeto PINK BLUE mobilizou milhares 
de apoiadores – de influenciadores, artistas, 
governos, empresas até a mídia – na Nigéria e 
em Camarões para a campanha do Dia Mundial 
do Câncer, incluindo uma marcha em Abuja e 
rastreamentos gratuitos de câncer que ocorreram 
em toda a nação.

Levando o Dia Mundial do Câncer ao 
campo
A Sociedade Anticâncer do Chipre e seus parceiros 
capturaram a atenção do país com um jogo 
especial de futebol dedicado ao Dia Mundial do 
Câncer para fãs e torcedores. Os jogadores de 
ambas as equipes exibiram camisetas com as 
mensagens da campanha, que receberam um 
impulso visível com as mensagens aparecendo ao 
longo do jogo nas telas de LED do local.

Estágios para celebridades
Para chamar a atenção do público, a Sociedade 
Holandesa de Câncer reuniu celebridades e 
notáveis pesquisadores de câncer para fazerem 
estágios sobre assuntos que iam de uma nova 
vacina contra o câncer causado por amianto até a 
detecção de câncer de próstata na urina.

Dia Mundial do Câncer transmitido para 
a nação
Se você ligou a televisão em Portugal no último 
dia 4 de fevereiro, certamente viu o logotipo do 
Dia Mundial do Câncer. A Liga Portuguesa Contra 
o Cancro convidou os meios de comunicação em 
Portugal, incluindo estações de televisão, revistas 
e jornais, a exibirem o logotipo do Dia Mundial do 
Câncer durante a sua programação ou nas capas 
das revistas para alcançar o maior número de 
pessoas possível.

Divertindo-se pela causa
Os frequentadores dos dois shoppings mais 
movimentados de Beirute tiveram a oportunidade 
única de aprender mais sobre a importância dos 
testes de detecção precoce de rotina em uma 
experiência imersiva com quebra-cabeças e 
jogos. Liderados pela Universidade Americana 
de Beirute e AMALOUNA, os frequentadores do 
shopping interagiram com um modelo inflável de 
cólon para aprender sobre o câncer colorretal e 
sua prevenção e produziram uma “Roda de Cores”, 
onde cada cor representava um tipo de câncer 
sobre o qual tinham que responder questões.

Estilo anos 80 para o Dia Mundial do 
Câncer
Para ajudar a aumentar a conscientização, 
a equipe da Rethink Breast Cancer montou 
um estande pop-up personalizado e uma 
caixa de bate-papo no Square One Shopping 
Mall – o segundo maior shopping center do 
Canadá durante o Dia Mundial do Câncer. Os 
frequentadores puderam interagir e se envolver em 
conversas com a caixa de bate-papo para obter 
mais informações, bem como aprender sobre a 
saúde da mama e o câncer.

Inspire-se 
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“O Dia Mundial do Câncer 
me motiva a perguntar o que 
posso fazer para conscientizar 
e educar os outros sobre minha 
experiência.”

Radiant Racheli, sobrevivente do câncer e 
simpatizante do Dia Mundial do Câncer 



Agradecemos  
por seu apoio ao  

Dia Mundial do Câncer. 

Para mais informações e as últimas 
notícias, assine nossa newsletter em 
worldcancerday.org 

Tem dúvidas? E-mail:  
hello@worldcancerday.org

facebook.com/worldcancerday

instagram.com/worldcancerday

twitter.com/uicc 

O Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa da 
União Internacional para Controle do Câncer. 

Parceiro 
visionário

Parceiros 
apoiadores
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