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UM MOVIMENTO GLOBAL EM ASCENSÃO 

O Dia Mundial do Câncer, que acontece no dia 4 de 
fevereiro, é uma data anual importante da agenda 
global de saúde, que une comunidades de todo o 
mundo no combate ao câncer, de uma maneira 
positiva e inspiradora. Em 2017, ocorreram cerca 
de 1.000 atividades em mais de 130 países. No 
total, 3 bilhões de visualizações nas redes sociais e 
mais de 11 mil menções da imprensa atingiram um 
público global de pelo menos 7 bilhões de pessoas.  

POR QUE O DIA MUNDIAL DO CÂNCER É 
IMPORTANTE    

A epidemia mundial do câncer é gigantesca e deve 
aumentar. Atualmente, 8,8 milhões de pessoas 
morrem de câncer em todo o mundo a cada 
ano. Existe uma necessidade urgente de ação 
para conscientizar sobre a doença e desenvolver 
estratégias práticas para reduzir a carga do 
câncer. O Dia Mundial do Câncer é a oportunidade 
ideal para divulgar e reforçar a visibilidade do 
câncer para as pessoas e a mídia mundial.  

TEMA DO DIA MUNDIAL DO CÂNCER: “NÓS 
PODEMOS. EU POSSO." 
Ano 3: Ação para um Impacto Real 

O ano de 2018 é o último ano da campanha de três 
anos “Nós podemos. Eu posso.”, que estimula que 
todas as pessoas em todos os lugares atuem para 
alcançar impacto real.  

O slogan “Nós Podemos. Eu posso.” explora como 
todos – juntos ou individualmente – podem fazer a 
sua parte para reduzir a carga mundial de câncer. 
Da mesma forma que o câncer afeta todos de 
maneiras diferentes, todas as pessoas têm o poder 
de agir para reduzir o impacto que a doença causa. 
O Dia Mundial do Câncer é uma chance de refletir 
sobre o que sua cidade pode fazer, engaje-se e 
proponha uma ação.

CIDADES LIDERANDO NO DIA 
MUNDIAL DO CÂNCER

Em muitas cidades do mundo, prefeitos, 
conselheiros e líderes civis estão 
trabalhando mais do que nunca para 
estabelecer cidades saudáveis. Ações 
específicas, como criar espaços públicos 
livres de fumo, incentivar o uso do 
transporte público para melhorar a 
qualidade do ar e projetar infraestruturas 
urbanas que promovam um estilo de 
vida saudável e ativo para a população, 
contribuem para alcançar um mundo 
livre de câncer. 

Reconhecemos o papel vital que as 
cidades desempenham na promoção e na 
proteção da saúde pública. O Dia Mundial 
do Câncer é uma oportunidade para 
demonstrar como sua cidade está sendo 
líder na redução do câncer para se tornar 
uma cidade mais saudável e brilhante, 
bem como uma chance de envolver sua 
comunidade nessa importante questão 
de saúde pública. 

Como prefeitos, conselheiros e 
administradores da cidade, convidamos 
você a se juntar aos líderes de cidades 
de todo o mundo no próximo dia 4 de 
fevereiro, para apoiar o avanço na luta 
contra o câncer.  

“O Dia Mundial do Câncer é uma ótima 
maneira de divulgação e de fazer com que o 
maior número possível de pessoas fale sobre 
câncer e sejam examinadas precocemente."  

Conselheiro Martin Repton, Membro do 
Gabinete de Saúde e Cuidados Integrados, 
Conselho Municipal de Derby, Reino Unido  

Dia Mundial do Câncer 2018  —  Kit de Ferramentas das Cidades2



Dia Mundial do Câncer 2018  —  Kit de Ferramentas das CidadesDia Mundial do Câncer 2018  —  Kit de Ferramentas das Cidades 3

COMO SUA CIDADE PODE 
CAUSAR IMPACTO   

“Oxford está na vanguarda da pesquisa sobre 
o câncer há muitos anos, e estou muito feliz 
por estarmos nos reunindo para comemorar 
o Dia Mundial do Câncer neste ano e mostrar 
por que Oxford é tão respeitada em todo o 
mundo."

Conselheiro Mark Lygo, Membro do 
Conselho Executivo de Lazer, Esportes e 
Eventos, Conselho Municipal de Oxford

ILUMINE SUA CIDADE 

Uma das maneiras pelas quais as cidades 
podem apoiar o Dia Mundial do Câncer é 
iluminando um marco icônico da cidade no 
domingo, 4 de fevereiro. 

Em anos anteriores, cidades ao redor do mundo 
sinalizaram seu compromisso com o desafio 
global do câncer iluminando os principais 
marcos históricos no dia 4 de fevereiro nas cores 
do Dia Mundial do Câncer: laranja e azul. 

Os monumentos incluíram:

• o Empire State Building em Nova York

• o Jet d’eau em Genebra e

• vários  monumentos do Canadá, incluindo as 
Cataratas do Niágara, a CN Tower em Toronto, 
a Torre Calgary e o Caldeirão Olímpico em 
Vancouver.

O ato de iluminar os monumentos importantes 
não só ajuda a chamar a atenção para o Dia 
Mundial do Câncer, mas também é um ato 
simbólico de esperança na luta contínua contra 
o câncer.

Tem interesse de engajar sua cidade?
Entre em contato pelo e-mail  
info@worldcancerday.org para obter mais 
informações. 

STATUS DE RECONHECIMENTO 
OFICIAL AO DIA MUNDIAL DO 
CÂNCER

Cidades de todo o mundo também se 
comprometeram a marcar o Dia Mundial do 
Câncer de outras maneiras. 

Em 2015, Oxford tornou-se o primeiro conselho 
municipal do Reino Unido a conceder o status 
oficial de reconhecimento ao Dia Mundial do 
Câncer. Como uma cidade comprometida com 
a pesquisa sobre o câncer, o Dia Mundial do 
Câncer oferece uma plataforma para Oxford 
mostrar suas competências. A cada ano, o 
conselho municipal organiza uma reunião 
pública para "destacar as contribuições globais/
nacionais/locais de Oxford para combater o 
câncer e fornece informações sobre o que 
está sendo feito na região de Oxfordshire para 
prevenir o câncer e reduzir o sofrimento dos 
pacientes com câncer".  

Além disso, as organizações locais contra 
o câncer reúnem-se para falar sobre seus 
trabalhos e aumentar a conscientização pública 
sobre uma série de problemas relacionados ao 
câncer.  

 



Já foi comprovado que a atividade física combate 
o câncer, no que se refere à prevenção, ajudando 
os pacientes com câncer a controlar os efeitos 
colaterais do tratamento — como fadiga, depressão 
e danos cardíacos —, e reduzindo o risco de 
agravamento ou recorrência da doença. 

Neste Dia Mundial do Câncer, estamos incentivando 
todos a serem mais ativos, em todos os sentidos, na luta 
contra o câncer. 

Reúna as pessoas de sua cidade para uma caminhada 
de domingo, um passeio de bicicleta, um aula de dança, 
um evento de ioga ou qualquer outra coisa para que cada 
pessoa se mexa para obter uma cidade mais saudável. 

NÓS PODEMOS. EU POSSO: SER ATIVOS

DICA: ESTABELEÇA UMA PARCERIA COM 
UM CLUBE ESPORTIVO LOCAL, UMA 
EQUIPE OU UM EVENTO 
Por que não se associar com ídolos do esporte, clubes 
e organizações esportivas locais e explorar como você 
pode criar uma atividade ou um evento para aumentar 
a conscientização sobre a causa do câncer? Peça a 
seu clube esportivo local para promover o Dia com 
mensagens no estádio, doar a receita da venda de 
ingressos para uma organização local de câncer ou 
simplesmente usar o poder de sua rede divulgando a 
causa nas redes sociais. 

“O tema “Nós podemos. Eu posso.” destaca 
que todos temos um papel a desempenhar 
no controle do câncer, mesmo como 
indivíduos...Então movimente-se, seja ativo e 
alimente-se melhor para se proteger contra 
o câncer, tanto para seu benefício quanto da 
sua família." 

Conselheiro Andrew Antoniolli, Presidente 
da Comissão de Segurança da Comunidade 
e Saúde, Cidade de Ipswich, Austrália 
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Personalize a campanha 
de sua cidade usando os 
materiais do Dia Mundial do 
Câncer. 

Pôsteres de campanha, pôsteres 
customizáveis, folhetos informativos, 
infográficos, um comunicado de imprensa e 
gráficos de redes sociais estão disponíveis 
para download gratuito em   
worldcancerday.org/materials

MATERIAIS DE CAMPANHA 

ESCOLHER UM 
ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

EU POSSO
w

or
ld

cancerday.org

worldcancerday.org
Junte-se a nós em 2018

#NóspodemosEuposso
#DiaMundialDoCâncer

Parar de fumar 

Reduzir o consumo de álcool 

Praticar exercícios regularmente 

Adotar uma dieta saudável 

Aproveitar o sol de forma inteligente 

Ter consciência dos fatores ambientais 

Ter consciência dos sinais e sintomas 

Ser vacinado 

NOVOS CASOS DE CÂNCER 
(POR ANO) 

(POR ANO)
MORTES POR CÂNCER 

14m
HOJE

21.7m
2030

8.2m 13m
HOJE 1 2030

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DO CÂNCER5 

NÃO DEIXE PARA AMANHÃ AS MUDANÇAS QUE VOCÊ PODE FAZER HOJE. 

Tabaco Ambientais Álcool 

Dieta pouco 
saudável 

Falta de atividade física Infecções 
causadoras de 

câncer 

i i

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 
– incluindo o câncer – são as principais causas 
de morte e incapacidade em todo o mundo.2

HOJE  —VS—  2030

Ao abordar os fatores de risco, um terço dos 
cânceres mais comuns podem ser evitados.4

i

RADIOTERAPIA MEDICAMENTOS ESSENCIAIS CIRURGIA

50% 46%
dos novos pacientes  

com câncer precisam 
de radioterapia6

Quarenta e seis medicamentos 
contra o câncer na Lista Modelo de 
Medicamentos Essenciais da OMS 

é o primeiro passo para garantir que 
todos os países aumentem o acesso 

aos medicamentos contra o câncer que 
salvam vidas7

ACESSO A CIRURGIAS DE QUALIDADE E ACESSÍVEIS, 
RADIOTERAPIA E MEDICAMENTOS PARA TODOS

A cirurgia é responsável por 
aproximadamente 65% de todo 

o controle e cura do câncer8

65%

ONDE VOCÊ MORA NÃO DEVERIA IMPORTAR 
Os países com rendas baixas e médias apresentarão 

o aumento mais significativo de mortes por câncer

AUMENTO PROJETADO NAS MORTES POR CÂNCER9

—VS—70%
nos países com 
renda baixa a 

média 

30%
nos países com 
renda média a  

alta

VOCÊ SABIA? 

90% dos países com renda baixa
não têm acesso à radioterapia11

92% da morfina mundial é consumida
por apenas 17% da população global10,

localizada predominantemente em 
países com renda alta

PODEMOS

OS 5 TIPOS DE CÂNCER MAIS FREQUENTES 

Criar escolas, locais de trabalho 
e cidades saudáveis 

Educar profissionais de saúde para 
reconhecer os sinais e sintomas 

Defender as políticas para apoiar as 
escolhas de estilo de vida saudáveis 
(p.ex., imposto sobre o tabaco)

Melhorar o acesso à detecção precoce, 
ao rastreamento e ao diagnóstico ágil e 
ao encaminhamento 

Implementar programas nacionais 
de vacinação 

Saiba mais sobre os folhetos informativos da campanha em 
www.worldcancerday.org/materials

O QUE POSSO FAZER O QUE PODEMOS FAZER

Descubra como se envolver em 
worldcancerday.org
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Notas

Até 3,7 milhões de vidas podem ser salvas todos os anos
ao implementar estratégias apropriadas de recursos para 

prevenção, detecção precoce e tratamento. 

em estratégias de 
prevenção nos países 
com renda baixa a 
média

em economias 
potenciais nos custos 
do tratamento de 
câncer 

14 bilhões  
de dólares

100 bilhões 
de dólares 

Próstata

1

Pulmão

3

Colorretal

5

Estômago

4

Mama

2

REDES SOCIAIS 

Nós o encorajamos a apoiar o Dia Mundial do Câncer 
por meio de suas redes sociais, contribuir para o 
debate e fazer parte da comunidade online do Dia 
Mundial do Câncer.  
Para mensagens e dicas sobre a melhor maneira de 
usar o poder das mídias sociais para o Dia Mundial do 
Câncer, baixe o kit de ferramentas de Mídia Social no   
worldcancerday.org/materials

DIA MUNDIAL 
DO CÂNCER

#DIAMUNDIALDOCÂNCER  

#NÓSPODEMOSEUPOSSO
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INSPIRE AÇÕES. 
TOME UMA ATITUDE.

NÓS 
PODEMOS



CAUSE IMPACTO ATRAVÉS 
DA MÍDIA

Use a ocasião para fazer com que a mídia 
fale sobre as iniciativas do Dia Mundial do 
Câncer em sua cidade e sobre os esforços 
para reduzir o impacto do câncer em sua 
cidade.  

Encorajamos você a usar o Dia como um gancho 
para quaisquer atividades de mídia que queira 
realizar a respeito de uma divulgação, lançamento 
de uma nova iniciativa ou de um relatório. 

Para obter dicas sobre como engajar a mídia, baixe 
o kit de ferramentas da campanha em  
worldcancerday.org/materials 
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Compartilhe com o mundo o que sua cidade estará fazendo no dia 4 de fevereiro. Adicione 
sua atividade ou evento ao mapa interativo online do Dia Mundial do Câncer e faça parte do 
contexto global. 

worldcancerday.org/map 

COLOQUE SUA CIDADE NO MAPA 

PRINCIPAIS MENSAGENS DA CAMPANHA: 
NÓS PODEMOS CRIAR CIDADES SAUDÁVEIS 
Ajude-nos a espalhar a mensagem de que Podemos criar 
cidades saudáveis no Dia Mundial do Câncer. Baixe o folheto 
informativo de Cidades Saudáveis do site e compartilhe o 
máximo que puder no Dia Mundial do Câncer. Também há 
muitas outras mensagens de campanha que sua cidade pode 
adotar e adaptar. 

Encontre e baixe todos os folhetos informativos em 
worldcancerday.org/materials 

CRIAR CIDADES 
SAUDÁVEIS

w
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ld

cancerday.org

NÓS 
PODEMOS

#NóspodemosEuposso
#DiaMundialDoCâncerworldcancerday.org

Junte-se a nós em 2018
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NÓS PODEMOS.  
EU POSSO.

Union for International Cancer Control  
31-33 Avenue Giuseppe Motta •  1202 Genebra  •  Suíça
Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810 email info@uicc.org  
www.uicc.org

Envie suas perguntas e atualizações para info@worldcancerday.org
O Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa da União Internacional para Controle do Câncer (UICC, sigla em inglês)

Parceiros visionários
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