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2019 foi o ano 
que acendeu  
a ação. 
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O ano de 2019 marcou o início de uma 
empolgante campanha de três anos. 
E ficou mais individual do que nunca. 
O novo lema, “Eu Sou e Eu Vou”, pede 
comprometimento e ação, atuando como 
lembrete importante de que cada um de 
nós tem um papel a cumprir na redução 
do impacto do câncer. 

Uma campanha nova e arrojada  
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Um impacto incrível 

No dia 4 de fevereiro, o grito de 
guerra “Eu Sou e Eu Vou” pôde ser 
visto, lido e ouvido no mundo todo. 
O lema foi adotado por apoiadores 
de todos os lugares e centenas de 
mensagens de compromisso pessoais 
foram compartilhadas. 

Ocorreram mais de 947 atividades em 
127 países, reunindo comunidades, 
organizações e indivíduos em escolas, 
universidades, empresas, hospitais, 
estabelecimentos comerciais, shopping 
centers, parques, prefeituras e centros 
comunitários, locais religiosos e nas ruas. 

62 líderes governamentais responderam 
com um vigoroso 
apoio e comprometimento, enquanto 
os apoiadores fizeram suas vozes 
serem ouvidas com quase 700.000 
publicações em redes sociais, colocando 
a campanha nos principais tópicos 
mundiais do Twitter. A história mundial 
sobre detecção precoce, avaliações e 

diagnóstico inspirou mais de 15.000 
notícias em 154 países. A campanha 
gerou mais de 300.000 visitas únicas 
ao site, sendo que quase 400 artigos 
de materiais de campanha foram 
disponibilizados para ajudar a gerar 
o engajamento significativo com a
campanha “Eu Sou e Eu Vou”.

As próximas páginas descrevem algumas 
dessas realizações e são um pequeno 
lembrete de que todas as nossas ações 
tiveram um impacto incrível no Dia 
Mundial do Câncer. 
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O impacto  
em números 

947 de atividades
em 127 de países

741,936 menções de
redes sociais com a hashtag 
#WorldCancerDay

15,810 notícias
em 154 países

55 monumentos iluminados
em 37 cidades

62 governos envolvidos

2018: 44 monumentos em 30 cidades

2018: 14,037

O engajamento, o alcance 
e a presença global do 
Dia Mundial do Câncer foi 
maior do que nunca. 
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O impacto  
em números 

300,360
visitantes no website

1,455 apoiadores participaram
de bate-papos ao vivo  

604,730 
visualizações do vídeo no total

33,336 cartazes
personalizados gerados  

127,248 downloads de
materiais em 56 idiomas
2018: 107,892

2018: 18 375
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“O câncer é um dos maiores desafios sanitários de 
nosso tempo e nos mantemos unidos com aqueles 
que enfrentam a doença e suas famílias.  Juntos, 

vamos trabalhar para criar um mundo  
sem câncer.”

Julie L. Gerberding, M.D., M.P.H., Vice-presidente Executiva e Diretora de Pacientes 
Comunicação Estratégica, Políticas Públicas Globais e Saúde da População 

MSD
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América

Os membros da UICC causam impacto 

Argentina
Este ano, o Dia Mundial do Câncer iniciou 
a visita anual da unidade de mamografia 
móvel da Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer (LALEC) no país todo, oferecendo 
mamografia gratuita para as mulheres. Por 
meio de reuniões e discussões realizadas 
em praças públicas, na imprensa e nas 
comunidades locais, a Liga também fez o 
país todo falar sobre o câncer, capacitando 
todos com a mensagem “Eu Sou e Eu Vou” e 
promovendo a importância da prevenção e 
da detecção precoce. 

Brazil 
Com três vezes mais menções do nome da 
organização na imprensa brasileira neste 
Dia Mundial do Câncer, a FEMAMA teve 
um impacto enorme. A FEMAMA e seus 
membros usaram a atenção mundial do Dia 
Mundial do Câncer para mobilizar o apoio 
em torno de uma lei nacional que incentiva 
a detecção precoce do câncer. Ao contar 
histórias de pacientes na imprensa e nas 
redes sociais, a FEMAMA conseguiu reunir 
mais de 1.500 assinaturas em uma petição 
on-line de apoio à consulta pública para o 
projeto de lei. 

Ecuador
Para o Dia Mundial do Câncer, a instituição 
Jóvenes Contra el Cáncer realizou a 
5a edição do Dia da Moda da BIONIC, 
recebendo sobreviventes de câncer de 
18 países de todo o continente, incluindo 
Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, 
Argentina, Brasil, Costa Rica e Estados 
Unidos. O evento de arrecadação de fundos 
e conscientização incluiu o desfile de jovens 
sobreviventes de câncer com próteses, 
os quais vestiram as criações de ilustres 
designers nacionais.

Haití 
A Innovating Health International convidou 
comunidades das ruas e mercados de Porto 
Príncipe para o programa do Dia Mundial 
do Câncer recheado com palestras sobre 
educação oncológica, exames gratuitos de 
colo do útero e mama, além de check-up 
odontológico básico. O evento gerou uma 
cobertura significativa da TV e do rádio em 
toda a ilha.

Honduras
Neste Dia Mundial do Câncer, a Liga Contra 
el Cancer de Honduras reuniu formuladores 
de políticas, autoridades do governo central 
e local e instituições para compartilhar 
informações em um simpósio especial 
concentrado nos cânceres da mulher. Como 
subproduto do simpósio, vários grupos de 
trabalho foram estabelecidos como forma 
de continuar a compartilhar informações 
sobre melhoria da educação, exames e 
registros de câncer.

Venezuela
Para comemorar o Dia Mundial do Câncer, 
a Sociedad Anticancerosa de Venezuela 
reabriu uma recém-reformada clínica de 
prevenção do câncer em Caracas, que 
continuará a atender pacientes de câncer 
da comunidade. A clínica de 60 anos tem 
agora um laboratório renovado e uma 
unidade de gastrenterologia. 

México
A Asociación Mexicana de Lucha Contra 
el Cáncer se reuniu com a Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico para um 
dia de palestras públicas que incluíram um 
painel de discussão e sessões plenárias 
destacando o impacto psicossocial do 
câncer, ocorridas antes de uma cerimônia 
comemorativa e uma feira de saúde com a 
participação de mais de 25 organizações 
envolvidas na luta contra o câncer.

Estados Unidos
Coincidindo com o Dia Mundial do Câncer, 
a National Comprehensive Cancer Network 
anunciou apoios oficiais dos governos da 
Etiópia, Nigéria e Tanzânia para as NCCN 
Harmonized Guidelines™ for Sub-Saharan 
Africa (Diretrizes Harmonizadas da NCCN 
para a África Subsaariana). As diretrizes 
oferecem orientação atualizada e baseada 
em evidências para um atendimento do 
câncer de alta qualidade e valor, e voltado 
ao paciente na África.
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Comissário da União Europeia, o Sr. 
Vytenis Andriukaitis (Segurança de 
Saúde e Segurança) fala no evento 
do Dia Mundial do Câncer promovido 
pela Hellenic Cancer Society. 
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Europa
Bélgica
Em uma ação simbólica e intensa, a 
Fondation Contre le Cancer reuniu 
sobreviventes do câncer e pesquisadores 
nos degraus do edifício do Parlamento 
Federal para uma cerimônia a luz de velas 
em honra àqueles que convivem com 
o câncer e que faleceram por conta da 
doença. Antecipando as próximas eleições 
nacionais, a Fondation também aproveitou 
a ocasião para incentivar o governo a 
aumentar o investimento em pesquisas do 
câncer e enviou um comunicado a todos 
os partidos políticos, o qual enfatizou 
seis importantes recomendações para 
impulsionar os esforços no controle nacional 
do câncer.  

França
Um dia de palestras e debates reuniu 
centenas de profissionais da saúde, 
associações, pesquisadores e cientistas 
no 7o encontro do Instituto Nacional do 
Câncer da França. Esse encontro teve 
o objetivo de compartilhar os últimos 
desenvolvimentos, avanços e reflexões 
acerca da luta contra o câncer e seus 

desafios à sociedade, sendo principal foco 
do ano a ênfase no papel da inteligência 
artificial no atendimento das ambições do 
Instituto.

Grécia 
Um programa completo de atividades 
em toda a Grécia foi organizado pela 
Sociedade Helênica contra o Câncer em 
colaboração com membros e parceiros. 
O evento principal reuniu centenas de 
convidados ilustres para discussões de 
alto nível, incluindo, como palestrantes, 
o Presidente da República Helênica, Sr. 
Prokopios Pavlopoulos, o Ministro da Saúde, 
o Secretário Geral da Rede Europeia de 
Prevenção do Tabagismo e do Tabaco, 
além do Comissário de Saúde e Segurança 
Alimentar da UE. O evento, organizado 
pela HCS e seu Presidente, E. Filopoulos, 
também contou com a presença de 
outros dignitários, como o Sr. Kyriakos 
Mitsotakis, Líder da Oposição, e a Sra. 
M. Vardinoyannis, Embaixadora da Boa 
Vontade da UNESCO.  Por fim, o evento foi 
encerrado com uma mesa redonda com 
vários cientistas proeminentes e presidida 
pelo Professor P. Behrakis, sobre prevenção 

e diagnóstico, com ênfase especial em 
tabagismo passivo. A corrida da ECALI 
dedicada ao Dia Mundial do Câncer 
também ocorreu na capital pelo terceiro 
ano, com quase 1.000 participantes, 
enquanto edifícios famosos e monumentos 
foram iluminados para marcar o dia 
publicamente. 

Hungria
A Liga Húngara Contra o Câncer realizou 
diversas atividades em todo o país, como 
palestras em universidades sobre novos 
tratamentos, e coletivas de imprensa. A Liga 
também usou o dia como oportunidade 
para envolver o público em lojas de 
departamento, praças principais, paradas 
de ônibus, escolas e clubes de aposentados 
para pedir para as pessoas refletirem acerca 
da sua própria mensagem “Eu Sou e Eu 
Vou”. 

Noruega
Este ano, a Sociedade do Câncer 
Norueguesa, em conjunto com 16 
organizações de pacientes associadas, 
realizou um Seminário de Café da Manhã 
voltado para a compreensão do impacto 

do câncer na mão de obra. O programa 
incluiu discussões sobre os custos do câncer, 
implicações para a mão de obra e a volta 
ao trabalho como sobrevivente de câncer, 
envolvendo palestrantes da academia, da 
sociedade civil e do governo, incluindo o 
Ministro do Trabalho e Assuntos Sociais. 

Reino Unido
Juntamente com várias instituições de 
arrecadação de fundos do país todo, a 
Cancer Research UK (CRUK) realizou várias 
iniciativas, incluindo a Corrida de Inverno 
de 10 km pelo coração de Londres, além 
de uma campanha exclusiva, convidando 
deputados de todos os partidos políticos 
para apoiarem e participarem de um 
evento de conscientização no Parlamento. 
Para incentivar o comparecimento dos 
deputados, a CRUK mobilizou seus 
apoiadores, criando um formulário on-line 
onde apoiadores e eleitores poderiam 
adicionar seus detalhes a um e-mail de 
convite modelo que podia ser enviado 
diretamente aos ministros.

Os membros da UICC causam impacto 
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Evento especial do Dia Mundial 
do Câncer oferecido pelo BCI 
Gana na cidade de Kumasi 
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África
Gana
No Dia Mundial do Câncer, a Breast 
Care International, junto com o 
Ashanti Regional Coordinating Council 
e a Kumasi Metropolitan Assembly, 
realizaram um evento especial do 
Dia Mundial do Câncer, tendo como 
convidada de honra a Presidente da 
UICC, Princesa Dina Mired da Jordânia. 
A celebração, que encorajou os 
sobreviventes a compartilharem suas 
experiências, reuniu vários convidados 
ilustres, com a Primeira Dama Rebecca 
Akufo Addo, Dona Julia; o Ministro 
da Saúde, Kwaku Agyemang Manu; a 
Ministra de Gênero, Cynthia Morrison; 
assim como membros do clero, líderes 
religiosos e estudantes.

A Mctonne Cancer Care Foundation 
também marcou o Dia Mundial do 
Câncer em Gana mobilizando milhares 
de mulheres para exames gratuitos de 
colo do útero e de mama, que ocorreram 
em um dos maiores mercados de Gana, 
em várias escolas e igrejas. A campanha 
também ajudou a criar conscientização 
por meio da imprensa e produções 
teatrais locais.

Namíbia
Para marcar o Dia Mundial do Câncer, 
a Associação do Câncer da Namíbia 
envolveu a imprensa nacional com uma 
manhã para a imprensa, incluindo um 
briefing no café da manhã e uma sessão 
de capacitação exclusiva para jornalistas 
compreenderem melhor o câncer e como 
podem fazer reportagens sobre a doença 
com maior eficácia. 

Nigéria 
Este Dia Mundial do Câncer foi recheado 
com vários marcos para a Medicaid 
Cancer Foundation, que conseguiu 
oficialmente implementar um cadastro 
para coletar, registrar e analisar dados 
sobre o câncer para o estado. O dia 
também marcou o início de uma parceria 
com a polícia para oferecer exame 
gratuito de colo do útero e de mama 
para quase 500 policiais e esposas de 
policiais. E, pela primeira vez, os Portões 
da Cidade de Abuja foram iluminados 
para o Dia Mundial do Câncer, tornando-
se um evento ainda mais importante 
quando a Fundação presenteou dois 
milhões de nairas a dez pacientes de 
câncer para celebrar a ocasião. 

Os membros da UICC causam impacto 
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A equipe MAKNA em 
ação, para atrair o público 
no Dia Mundial do Câncer 
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Indonésia
Este Dia Mundial do Câncer, o National 
Cancer Control Committee (NCCC) 
realizou três dias de oficinas públicas de 
conscientização do câncer, que incluiu 
o lançamento oficial do guia de bolso 
sobre o câncer, disponibilizado para o 
público geral. O Comitê também reuniu 
partes interessadas para um grupo 
de discussão sobre gerenciamento do 
controle do câncer, que foi concluído 
por uma conferência que contou 
com representantes da sociedade 
civil nacional, o Ministro da Saúde e 
palestrantes da UICC e da Agência 
Internacional de Energia Atômica. 

Juntamente com as atividades 
organizadas pelo NCCC, a Fundação 
do Câncer da Indonésia realizou vários 
eventos para celebrar o Dia Mundial do 
Câncer. Uma campanha de doação de 
cabelo chamada “Fios de esperança. 
Seja a esperança” e uma volta ciclística 
e uma corrida beneficentes que atraíram 
quase 2.000 participantes. Também 

foram organizadas oficinas sobre estilo 
de vida saudável, detecção precoce 
e fatores de risco, para conscientizar 
médicos.  

Nepal
Organizado pela  Nepal Cancer Relief 
Society (NCRS), uma incrível corrida de 
automóveis por 250 km de Kathmandu 
a Pokhara ocorreu pela primeira vez, e 
todos os carros participantes levaram 
slogans e mensagens de conscientização 
sobre o câncer. A NCRS também 
planejou várias outras atividades 
pelo país que se concentravam em 
conscientização e detecção precoce do 
câncer, incluindo uma cerimônia à luz de 
velas e um acampamento/treinamento 
de saúde gratuito que ofereceu exames 
sem custo. 

Austrália 
Para celebrar o Dia Mundial do Câncer, 
o Victorian Comprehensive Cancer 
Centre transmitiu uma discussão única 
e gratuita no almoço, destacando novas 
pesquisas de cânceres raros. A discussão, 
conduzida pelo médico cientista 
Professor Clare Scott e por Kate Vines, 
Fundadora e Diretora da Patient Care at 
Rare Cancers Australia, concentrou-se 
no inovador ensaio clínico NOMINATOR 
voltado para pacientes, que explora o 
perfil genômico de cânceres raros. 

Malásia 
Para atingir uma audiência jovem, a 
MAKNA estabeleceu parceria com o 
Ministério da Saúde e o Great Eastern 
Mall para realizar uma exposição 
pública do Dia Mundial do Câncer. Foi 
a oportunidade para convidar jovens a 
interagirem com a equipe da MAKNA, 
incluindo pacientes, voluntários e 
enfermeiros, e para entender melhor 
o que é o câncer e como preveni-lo. 
Também foram fornecidos exames 
clínicos da mama e exames básicos de 
saúde gratuitos na exposição. 

Sudeste da Ásia Oeste do Pacífico 

Os membros da UICC causam impacto 
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Mediterráneo oriental 
Egito
A  Sociedade de Alexandria para 
Tratamento de Pacientes com Câncer, 
junto da Faculdade de Medicina de 
Alexandria, planejaram várias atividades 
em torno do Dia Mundial do Câncer, 
incluindo uma maratona, várias palestras 
de conscientização enfatizando a 
prevenção do câncer e uma coletiva 
de imprensa. Grandes cartazes que 
mostravam mensagens importantes 
e o logo do Dia Mundial do Câncer 
também foram colocados em edifícios da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Alexandria para conscientizar todos 
no campus. 

Irã
O  Reza Radiotherapy and Oncology 
Center criou uma envolvente campanha 
do Dia Mundial do Câncer para criar a 
conscientização pública, incluindo uma 
série de oficinas de um dia, as quais 
ofereceram treinamentos diversos em 
tópicos como técnicas de mindfulness, 
princípios de nutrição e uma das oficinas 
mais populares, yoga do riso. O Centro 
estabeleceu parceria com o Instituto de 
Caridade de Câncer de Mashhad e com 
o município de Mashhad para realizarem 
uma corrida de bicicleta de 5 km de 
conscientização do câncer para famílias.

Para celebrar o espírito do novo lema 
“Eu sou e eu vou”, a MAHAK criou uma 
campanha nacional destinada a ensinar 
a crianças do ensino fundamental o 
valor das atividades humanitárias e 
de caridade. Usando um origami de 
coração como ferramenta divertida e 
criativa para envolver os jovens alunos, a 
MAHAK convidou escolas e pais a fazer 

corações de origami, que foram vendidos 
em um bazar de caridade com fundos 
arrecadados para apoiar os esforços 
da MAHAK.  Com seu site e Instagram 
e visitando escolas nas proximidades 
de Teerã, a MAHAK  alcançou quase 
1.000 alunos e obteve mais de 20.000 
impressões só no Instagram.   

Israel
Este ano, a Israel Cancer Association 
realizou vários eventos para engajar a 
mídia, incluindo uma transmissão ao vivo 
no Facebook sobre prevenção, detecção 
e tratamento do câncer, uma coletiva 
de imprensa conjunta com o Ministério 
da Saúde divulgando os últimos dados 
nacionais sobre morbidade, sobrevida e 
mortalidade do câncer, além de várias 
transmissões por rádio, como parte da 
campanha de informação ao público 
mais ampla. 

Os membros da UICC causam impacto 
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O Dia Mundial do Câncer estimula um mundo mais capacitado por meio 
da conscientização do público e da alfabetização política pela busca de 
discussão informadas e embasadas sobre alguns dos problemas sociais 
mais críticos do câncer. Na semana que antecedeu o Dia Mundial do 
Câncer, o Council on Foreign Relations convidou o CEO da UICC, Cary 
Adams, e o vencedor do Prêmio Nobel Harold Varmus para uma discussão 
esclarecedora sobre equidade e lacunas do câncer no mundo.

Fechamento da divisão mundial do câncer:  
reunião do Council on Foreign Relations 

“Tem sido uma abordagem 
desnecessariamente engessada 
a que adotamos em nível global, 
enquanto estamos, na verdade, 
falando de seres humanos.”
Cary Adams, UICC 
Reunião do Council on Foreign  
Relations em Nova York, 29 de janeiro  
de 2019

A Council on Foreign Relations (CFR) é uma organização de membros, um think 
tank e uma editora que ajuda seus membros, funcionários do governo, executivos 
de empresas, jornalistas, educadores e estudantes e líderes leigos e religiosos a 
entenderem melhor o mundo.
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Parceiros com visão 
Astellas

“O Dia Mundial do Câncer dá a 
oportunidade de refletir sobre o 
progresso feito na melhoria do 
tratamento do câncer e ressaltar a 
necessidade do foco contínuo.”

Dr. Peter Sandor, Vice-presidente, 
Head of Oncology Therapeutic Area 
Marketing Strategy, Astellas

Daiichi Sankyo
Pela primeira vez parceira do Dia 
Mundial do Câncer, a Daiichi Sankyo 
lançou uma campanha no Twitter 
para ajudar a conscientizar, reafirmar 
seu compromisso em desenvolver 
“tratamentos significativos para 
pacientes com câncer” e enfatizar o 
trabalho fundamental que suas equipes 
e colaboradores fazem a cada dia. 
As televisões de todos os escritórios 
corporativos exibiram informações 
importantes e mensagens para ajudar 
a aumentar a conscientização entre os 
15.000 funcionários da Daiichi Sankyo.

Diaceutics
Na preparação para o Dia Mundial 
do Câncer, a Diaceutics realizou uma 
pesquisa com pacientes com câncer 
para ajudar a conscientizar e entender 
melhor o percurso do diagnóstico 
do ponto de vista do paciente. Os 
resultados, compartilhados no Dia 
Mundial do Câncer, indicaram que o 
conceito de biomarcadores, mutações 
e exames genéticos é mais difícil de 
compreender, ainda que houvesse 
um desejo dos pacientes de saber 
mais. Os resultados ressaltaram uma 
necessidade importante de informações 
claras, acessíveis e simples, além de 
uma linguagem compartilhada entre 
pacientes e médicos, ajudando a 
capacitar os pacientes a se apropriarem 
do seu diagnóstico e do seu percurso de 
tratamento.

MSD
A MSD se juntou ao Twitter para criar 
um emoji exclusivo do Dia Mundial do 
Câncer para o 4 de fevereiro. Contendo o 
planeta terra dentro do caixa de diálogo 
“Eu Sou e Eu Vou”, o emoji aparecia 
cada vez que as hashtags oficiais 
#WorldCancerDay e #IAmAndIWill eram 
usadas.
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Uma colaboração renovada com os principais artistas 

O lançamento da campanha 
“Eu Sou e Eu Vou” apresentou 
uma oportunidade de ampliar a 
conscientização e o alcance da 
campanha. A colaboração da 
UICC com a gravação de músicas 
por artistas como a vencedora 
do Grammy Alessia Cara e uma 
das 100 Pessoas Mais Influentes 
de 2018 de acordo com a revista 
TIME, Shawn Mendes, além do 
astro will.i.am, representa uma 
abordagem renovada para alcançar 
pessoas que ainda não ouviram falar 
ou não se envolveram com o Dia 
Mundial do Câncer.

O vídeo arrojado e inspirador 
com músicos importantes, como 
a destaque nas 100 principais 
canções da Billboard, Halsey, 
a cantora, compositora e atriz 
Sabrina Carpenter e o superastro 
sino-canadense Kris Wu, além 
dos sobreviventes do câncer 
Taboo, rapper e membro do 
grupo Black Eyed Peas, e o 
visionário Nile Rodgers foi visto por 
aproximadamente meio milhão de 
vezes.

“Neste Dia Mundial do Câncer, eu vou usar a minha 
voz para conscientiza, e minha influência para criar a 
mudança.  Todos temos o poder de reduzir o impacto 
do câncer, então, neste 4 de fevereiro, entrarei na luta 
contra o câncer. Junte-se a nós!”

will.i.am
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“Sei dos desafios apresentados por 
um diagnóstico de câncer, e tenho 
o poder de fornecer a educação 
necessária para facilitar esta 
jornada.”

Ebele Mbanugo, Run for A Cure Africa, 
Diretora Executiva
Publicação do blog da NCD Alliance sobre 
o Dia Mundial do Câncer  

Estudantes participam de um evento 
especial do Dia Mundial do Câncer na 
Nigéria, oferecidos pela Run for A Cure 
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Quando o sol se pôs no dia 
4 de fevereiro, as cidades 
acenderam luzes laranja e 
azul para simbolizar o Dia 
Mundial do Câncer Este ano, 
55 monumentos de 37 cidades 
apareceram nessas cores em 
apoio ao evento.

O Centro de Convenções de 
Vancouver se ilumina para o Dia 
Mundial do Câncer graças à 
Canadian Partnership Against Cancer
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Springfield Central, Brisbane, Austrália 

Story Bridge, Brisbane, Austrália

Assembleia Legislativa, São Paulo, Brasil

Ponte Estaiada, Teresina, Brasil 

Sail of Lights, Vancouver, Canadá

Olympic Cauldron/Vancouver 
Convention Centre, Vancouver, Canadá

Calgary Tower, Calgary, Canadá

High Level Bridge, Edmonton, Canadá

RCMP Heritage Centre, Regina, Canadá

The Forks, Winnipeg, Canadá

CN Tower, Toronto, Canadá

Cataratas do Niágara, Niágara, Canadá

Prefeitura de Halifax, Halifax, Canadá

Confederation Building, St John’s, 
Canadá

Ponte Charilaos Trikoupis, Rio e Antirrio, 
Grécia

Prefeitura, Ioannina, Grécia 

Edifício da Autoridade Portuária da Ilha 
de Evia, Ilha de Evia, Grécia 

Fonte dos Quatro Rios, Piazza Navona, 
Roma, Itália 

Sana Shopping Center, Teerã, Irã

Caretta Shiodome, Tóquio, Japão  

Petra, Jordânia 

Edifício AUBMC-Daniel ACC, Líbano 

Estátua dos Gatos, Kuching, Malásia 

Monumento da Independência, Yangon, 
Myanmar

Parlamento de Yangon, Yangon, 
Myanmar

Prefeitura de Yangon, Yangon, Myanmar 

Portões da Cidade de Abuja, Abuja, 
Nigéria 

Transcorp Hilton, Abuja, Nigéria

Teatro Nacional de Lagos, Nigéria

Royal Opera House, Mascate, Omã 

Palácio da Ajuda, Lisboa, Portugal 

Terreiro do Paço, Lisboa, Portugal 

Qatar National Convention Center, 
Doha, Qatar 

Qatar Petroleum Tower, Doha, Qatar

The Torch, Doha, Qatar

Sheraton Grand Doha Resort & 
Convention Hotel, Doha, Qatar 

Fullerton Building (Fullerton Hotel), 
Singapura 

NTUC Building (One Marina Boulevard), 
Singapura

Marina Square, Singapura 

Ocean Financial Centre, Singapura

Victoria Theatre and Concert Hall, 
Singapura 

Cidade das Artes e Museu de Ciências, 
Valência, Espanha 

Ericsson Globe, Estocolmo, Suécia 

Kaknästornet, Estocolmo, Suécia 

Torres Folkart, Izmir, Turquia 

Torre Gálata, Istambul, Turquia

Ponte dos Mártires, Istambul, Turquia 

Ponte Yavuz Sultan Selim, Istambul, 
Turquia

Jet d’eau, Genebra, Suíça 

BT Tower Infoband, Londres, Reino Unido 

Parlamento do Reino Unido, Londres, 
Reino Unido 

York Teaching Hospital, York, Reino Unido 

Prudential Centre, Boston, Estados 
Unidos 

PECO Building, Filadélfia, Estados 
Unidos  

Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial 
Bridge, Boston, Estados Unidos  

Acendendo uma luz 

A Galata Tower se ilumina 
em Istambul graças à 
Associação Turca para a 
Pesquisa e Controle do 
Câncer. 
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Os líderes do  
governo intensificam  
o apoio  
Todos os anos, no Dia Mundial do Câncer, 
os governos do mundo todo reafirmam 
seu compromisso em tornar o câncer uma 
prioridade da saúde nacional.  Este ano, 
pelo menos 62 governos se envolveram 
no Dia Mundial do Câncer.  
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O Dia Mundial do Câncer é uma oportunidade fundamental 
para envolver a imprensa e a mídia para garantir uma 
cobertura eficaz e informativa, a qual ajude a derrubar mitos 
e equívocos, superar estigmas e reduzir receios acerca do 
câncer. Este ano, a mensagem da imprensa global focou 
na detecção, exames e diagnóstico do câncer em estágio 
precoce como uma das formas mais poderosas de salvar 
vidas.

O Dia Mundial do Câncer foi coberto por centenas dos 
principais canais de imprensa, alcançando mais de 15.000 
reportagens.

Contando uma história  
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América latina

President Weekes, World Cancer Day

World Cancer Day: We need to 
talk about the disease

World Day of the fight against 
cancer: the key is in early detection

World Day Against Cancer: Free 
screenings are geld until February 
9 in Pueblo Libre

World Cancer Day: visualize, 
prevent and provide access

The INC, the AAOC and the 
CANCER COALITION ARGENTINA: 
Several organisations joined forces 
in the World Cancer Day

World cancer and food day as 
preventive factor

Aragón planta cara al cáncer con 
prevención, detección precoz y 
mejoras asistenciales y tecnológicas 

Lo que podemos -y debemos- hacer 
para prevenir el cáncer 

WORLD CANCER DAY: Cancer 
burden increasing, awareness 
also rising

África

O que a imprensa está dizendo 

World Cancer Day 2019: "I Am 
And I Will"

I am a survivor and I will inspire 
and educate others about cancer...

4 things to celebrate in February 
other than Valentine's Day

World Cancer Day: ACT Founda-
tion strives for a cancer-free Africa

#IAmAndIWIll: Today is  
World Cancer Day

#WorldCancerDay 2019: Eight 
warning signs you shouldn't ignore

Jordanian Princess to grace World 
Cancer Day celebrations in Kumasi

'I Am and I Will' is the empowering 
call to combat cancer

Early presentation helps in 
cancer treatment.

Nambia: Call for Action On Early 
Cancer Detection...Proactivity to 
improve Patient Survival

Ásia e Oriente Médio

Why is World Cancer Day Observed? Theme for 
2019 and Significance of This Day Dedicated  to 
Cancer Survivors Across the World

Cancer causes 9.6 million deaths 
worldwide in 2018

World Cancer Day 2019: Timely 
detection can help Cancer survive

World Cancer Day: Health Min 
says cancer curable if detected, 
treated early

Call for early detection of cancer

Health systems must provide cancer 
screenings, detection and diagnosis 
at all levels of care

World Cancer Day 2019: Be the 
change you want to see

World Cancer Day: 80% cases can 
be treated if detected early

Estados Unidos

World Cancer Day 2019: Facts, 
theme and everything else you 
need to know

World Cancer Day 2019: 
Inspirational Quotes About 
Fighting The Disease

World Cancer Day 2019: Hope  
Is Constantly Growing

February 4th is World Cancer Day.
What are you doing?

World Cancer Day: Evaluating 
China's efforts against cancer

Majority of cancer cases detected 
at later stages in Malaysia

Health Minister: 60pc of cancer 
cases in Malaysia detected late

Ásia

World Cancer Day: UNSW 
researches share their vision for 
a future without cancer

Why early detection is vital in 
helping survive cancer

Major names in music come 
together for World Cancer Day

Oceânia

Early detection key focus in 
cancer war

Europa

World Cancer Day 2019: Themes, facts, 
and symptoms you should look out for

The importance of an early cancer 
diagnosis

World Cancer Day: What is cancer, what 
are the signs and can it be prevented?

Will.I.am and Shawn Mendes call for 
increased awareness on World Cancer Day

More early diagnosis to beat cancer.
The appeal in World Cancer Day.

World Cancer Day: I am and I will  
(I am and I will...)

Journée mondiale contre le cancer

Cancer : comment Céline Lis-Raoux a 
gagné son combat pour le droit à l’oubli

On World Cancer Day, professor 
hails 'tremendous progress' 
made so far

Umgang mit Krebs – "Es gibt viel Raum 
für Zuversicht" 

Journée mondiale contre le cancer : 1500 
nouveaux cas chaque année en Martinique

I Am and I Will: The steps We Can All 
Take This World Cancer Day

Music stars put voices behind World 
Cancer Day

World Cancer Day: Urgent action 
needed to improve early detection

"I am and I will": you survive 8  
uro-genital tumors on 10http://ai2018.en

Istanbul's landmarks lit up in orange and 
blue to mark World Cancer Day
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As pessoas que convivem com o câncer, 
sobreviventes, cuidadores, profissionais 
de saúde, líderes, defensores, empresas, 
governos, estudantes, professores, 
comunidades e apoiadores se manifestaram 
como uma voz unificada.

Nossos heróis  “Foi maravilhoso contar a todos os 
nossos doadores que conseguimos 
atingir este marco importante no dia 
que o mundo estava concentrado em 
combater o câncer. O Dia Mundial do 
Câncer nos permite aumentar o nível de 
conscientização, gerando um impacto 
aos nossos apoiadores ou potenciais 
apoiadores, permitindo-nos alcançar mais 
mulheres e salvar mais vidas.” 

Ellen Starr, MSN WHNP, Diretora Executiva, 
Grounds for Health

Momento perfeito 
A Grounds for Health, uma organização sem fins 
lucrativos para prevenção de câncer do colo de 
útero com foco em regiões cafeeiras, atingiu sua 
meta de arrecadação de US$ 100.000 no Geo 
Challenge antes do Dia Mundial do Câncer Foi o 
momento perfeito para dar a boa notícia para os 
doadores. Os US$ 100.000 arrecadados, a serem 
equiparados pela parceira Royal Coffee, ajudarão 
a expandir o programa da Grounds for Health na 
região Gedeo da Etiópia, onde aproximadamente 
70% dos coletores de café são mulheres.
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Vozes 
influentes 
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Levando o Dia Mundial do Câncer 
ao infinito e além 
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O Dia Mundial do Câncer 
destina-se a capacitar 
esta geração e a seguinte 
com informações precisas, 
conhecimento e educação, 
que resultam em uma 
população mais saudável.

Capacitando 
uma geração 

Encontro do Dia Mundial 
do Câncer organizado 
pelo Projeto PINK BLUE
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EU 
SOU PAI 
E EU VOU 
PERSISTIR

EU SOU PACIENTE DE 
CÂNCER E  
EU VOU APROVEITAR 
A VIDA AO MÁXIMO

EU SOU CRENTE  
E EU VOU AJUDAR 
A COMBATER O 
CÂNCER

@HasnFaiz @Friends_Of_Max @himanshu_bhatia
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Convidamos especialistas de 
saúde e comunicação a contribuir 
e  fazer parte de um conselho 
consultivo exclusivo para garantir 
que o Dia Mundial do Câncer 
represente o máximo possível 
de perspectivas diversificadas, 
e para que a mensagem global 
tenha significado e reverberação 
para apoiadores do mundo todo. 
 

Conselho Consultivo do  
Dia Mundial do Câncer 2019

Hollie Jenkins, Cancer Council 
Austrália

Lesley Frey, Canadian Partnership 
Against Cancer 

Maria Ioannide, Cyprus Anti-Cancer 
Society 

Letícia Cecagno e Gabriel Johnson, 
FEMAMA (Brasil)

Evangelos Filopoulos, Sociedade 
Helênica do Câncer (Grécia) 

Akke Albada, IKNL (Países Baixos) 

Sheila Nair, Indian Cancer Society 

Dr. Jane Turner, International 
Psycho-Oncology Society

Gráinne O’Rourke, Irish Cancer 
Society 

Patricia Pinto e Cristiana Fonseca, 
Liga Portuguesa Contra o Cancro

Leidys Marquez-Gigi, MAKNA 
(Malásia) 

Rachel Darwin, National 
Comprehensive Cancer Network 
(Estados Unidos) 

Lucy Westerman, NCD Alliance 

Runcie Chikeruba, Project PINK 
BLUE (Nigéria) 

Jane Heath, Fundo Mundial para 
Pesquisa em Câncer
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O impacto deste Dia Mundial do 
Câncer está criando um efeito em 
cascata que vai além do dia 4 de 
fevereiro. Continuem a divulgar o 

movimento e preparem-se para 2020.

Continuem a divulgar  
o movimento 
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Obrigado! 

Parceiros visionários Parceiros apoiadores

As milhares de pequenas e 
grandes ações do Dia Mundial 
do Câncer tiveram um impacto 
fenomenal e poderoso este ano. 

Obrigado aos nossos membros da UICC e 
à comunidade internacional por divulgar 
o movimento, e a quem trabalha todos os 
dias para criar um futuro mais saudável e 
mais brilhante para todos.  

E a todos aqueles que acreditam que um 
mundo sem câncer é um mundo pelo qual 
vale se manifestar, obrigado. 

Obrigado aos parceiros do Dia Mundial do Câncer cuja contribuição financeira fez a diferença. 
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Os pacientes do Grupo Icon, 
a equipe, os parentes e 
parceiros criaram milhares 
de aves de origami com suas 
próprias mensagens de “Eu 
Sou e Eu Vou”, resultando em 
uma exibição simbólica de 
esperança e felicidade frente 
aos tempos difíceis.

Imprima esta página para 
criar seu próprio origami de 
“Eu Sou e Eu Vou”. 

Origami Crane
I AM

I WILL
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How to fold an origami crane

I W
ILL

I AM    I WILL I W
ILL

2. Start with the 
patterned side up. Fold 
in half and open. Then 
fold in half the other 
way.

3. Turn the paper over to the 
solid colour side. Fold the 
paper in half, crease well and 
open, and then fold in the 
other direction. 

4. Using the creases you have made, bring 
the top 3 corners of the model down to 
the bottom corner. Flatten model. Ensure I 
WILL is on the flat side.

5. Fold the top layer two 
side triangular flaps into 
the centre to create a 
crease and unfold. 

6. Fold top of model 
downwards, crease 
well and unfold.

7. Open the uppermost flap of the model, 
bringing it upwards while ensuring the top 
triangle is flat. The sides of the model will 
flatten towards the centre and crease well.

8. Turn model over and 
repeat Steps 5-7 on 
the other side. 

9. Fold upper 
layer flaps into 
the centre.

10. Repeat on 
other side. 

11. Lift up the top right side and 
press it over to the other side, 
like turning a page in a book. 
Press down the middle fold. Flip 
the paper over and repeat this in 
the same direction, right to left, 
on the other side.

12. Lift up the upper 
most bottom point and 
fold it so it meets with 
the top point. Press that 
new fold down. Flip the 
paper over and repeat 
on the other side.

14. Next, pull out the 
long pieces of paper 
(the head/neck and 
tail). Pull them both 
out to a 45 degree 
angle.

Finished crane.

1. Write your I AM and I 
WILL statement.

13. Like you did in 
Step 11, fold the right 
side top layer of the 
paper in a book fold, 
from right to left.
Flip the paper over 
and repeat on the 
other side.

15. Fold the wings down. Then to make the 
head bend the top of one of the side tips 
down.

How to fold an origami crane
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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 

youtube.com/worldcancerday_official

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

http://worldcancerday.org
mailto:hello%40worldcancerday.org?subject=
http://Facebook.com/worldcancerday
http://instagram.com/worldcancerday
http://twitter.com/uicc
http://youtube.com/worldcancerday_official

