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O Dia Mundial do Câncer, no dia 4 de fevereiro, é 
uma importante data anual da agenda global de 
saúde, que inspira pessoas de todo o mundo a 
participarem da luta contra o câncer. 

Nos últimos tempos, cada vez mais empresas 
estão se unindo a esse movimento global 
crescente em direção a um mundo livre do câncer. 
Reconhecemos que as empresas são uma parte 
fundamental da nossa comunidade local e global, 
desempenhando um papel essencial na realização 
de mudanças sociais positivas. 

Há muitas maneiras através das quais as empresas 
em todo o mundo estão demonstrando seu apoio 
ao Dia Mundial do Câncer: comprometendo-se e 
implementando políticas que promovam locais 
de trabalho saudáveis, estabelecendo parcerias 
com organizações locais de luta contra o câncer 
através de patrocínio e captação de recursos, 
conscientizando clientes, apoiando atividades 
comunitárias no Dia Mundial do Câncer, e se 
engajando e divulgando as mensagens através das 
redes sociais. 

2018 marca o último ano da campanha de três anos 
“Nós podemos. Eu posso.”, que solicita a governos, 
organizações, comunidades e indivíduos que atuem 
para alcançar impacto real.  

Este kit de ferramentas foi desenvolvido 
especialmente para empresas que desejam 
responder ao chamado à ação. As páginas a seguir 
fornecem exemplos de como outras empresas 
adotaram o Dia Mundial do Câncer e que, 
esperamos, sirva de inspiração para sua empresa, 
seja em um evento para angariar recursos, através 
do planejamento de atividades da equipe de 
funcionários ou trabalhando diretamente com uma 
organização local de luta contra o câncer. 

Convido você e sua empresa a se unirem a nós 
neste próximo dia 4 de fevereiro e a pensar grande 
sobre como sua organização pode mobilizar 
sua rede de funcionários, parceiros, clientes e 
comunidade para criar um impacto significativo. 

Atenciosamente, 

Cary Adams  
CEO  
União Internacional para Controle do Câncer (UICC) 

BEM-VINDO
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"A Bristol-Myers Squibb tem orgulho 
de apoiar o Dia Mundial do Câncer da 
UICC, em um esforço para aumentar 
a conscientização e a educação sobre 
como todos – coletivamente ou como 
indivíduos – podem fazer sua parte 
no combate ao câncer. Campanhas 
como essa se identificam com nosso 
compromisso contínuo com a luta 
contra o câncer."  

Amadou Diarra, Head, Global Policy, 
Advocacy & Government Affairs, 
Bristol-Myers Squibb

VISÃO GERAL
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, 
mais do que devido a HIV/AIDS, malária 
e tuberculose juntas. Desses mais de 
8 milhões, 4 milhões de pessoas morrem 
prematuramente (entre 30 e 69 anos). 
Ações urgentes devem ser realizadas para 
sensibilizar sobre a doença e desenvolver 
estratégias práticas para lidar com o aumento 
dos casos de câncer. As disparidades entre as 
pessoas de diferentes ambientes estão crescendo, 
especialmente no que se refere ao acesso a 
prevenções, tratamentos e cuidados paliativos. 

Hoje mais do que nunca há uma necessidade 
de comprometimento global para ajudar a 
estimular mudanças nas políticas e encorajar a 
implementação de planos nacionais abrangentes 
de controle do câncer. Além disso, temos uma 
responsabilidade coletiva de apoiar os países 
de baixa e média renda que estão enfrentando a 
epidemia de câncer com recursos insuficientes.

Portanto, o Dia Mundial do Câncer é a oportunidade 
ideal para divulgar e reforçar a visibilidade do 
câncer para as pessoas e a mídia mundial.

FAZENDO A DIFERENÇA
Como líder do mundo corporativo, você tem acesso 
a uma vasta rede de funcionários, clientes e partes 
interessadas, que juntos podem ter um impacto 
real e positivo sobre a carga mundial de câncer. 

Você tem a capacidade de mobilizar essa 
comunidade poderosa para catalisar uma mudança 
positiva e incitar a ação. Seus esforços irão 
aumentar a visibilidade mundial do Dia Mundial do 
Câncer e ainda contribuir para tornar o perfil do 
câncer uma prioridade de saúde mundial. 

A UICC está comprometida a trabalhar com você 
para maximizar o alcance de seus negócios como 
parte da campanha do Dia Mundial do Câncer "Nós 
podemos. Eu posso." 

SEU ENVOLVIMENTO NO DIA MUNDIAL 
DO CÂNCER É ESSENCIAL
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MEXA-SE 
Já foi comprovado que atividades físicas 
reduzem o risco de câncer, inclusive: ajudam 
na prevenção, auxílio no controle dos efeitos 
colaterais do tratamento de pacientes com 
câncer  como, por ex., fadiga, depressão e lesão 
cardíaca, e na redução do risco de agravamento 
ou recorrência da doença.

No Dia Mundial do Câncer,  incentivamos todos 
a mexer-se mais em todos os sentidos, na luta 
contra o câncer.

Por que não se juntar a organizações, ídolos e 
clubes esportivos locais, e explorar o modo como 
sua organização pode desenvolver uma ação ou  
evento, a fim de aumentar a conscientização da 
causa do câncer?

DIA MUNDIAL DO CÂNCER 2016-2018
ANO 3 - CRIANDO IMPACTO  

TEMA: NÓS PODEMOS. EU POSSO.
Através do slogan "Nós podemos. Eu posso.", 
o Dia Mundial do Câncer 2016-2018 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 do câncer sobre 
indivíduos, famílias e comunidades. 

O Dia Mundial do Câncer é uma chance de refletir 
sobre o que pode ser feito, como se comprometer 
e agir. Qualquer coisa que você escolha fazer, 
"Nós podemos. Eu posso." fará a diferença na luta 
contra o câncer.
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PRINCIPAIS MENSAGENS 
DA CAMPANHA

Para alcançar os objetivos da campanha "Nós 
Podemos. Eu Posso.", é essencial que usemos 
uma voz unificada ao falar ou escrever sobre o Dia 
Mundial do Câncer. 

As seguintes sugestões de mensagens sobre o Dia 
Mundial do Câncer são apresentadas para serem 
usadas e adaptadas. Nosso objetivo é divulgar 
essas mensagens sobre o Dia Mundial do Câncer 
ao máximo em todo o mundo. 

INSPIRAR AÇÃO, AGIR

PREVENIR O CÂNCER 

CRIAR ESCOLAS SAUDÁVEIS  

CRIAR LOCAIS DE TRABALHO SAUDÁVEIS

CRIAR CIDADES SAUDÁVEIS 

INCENTIVAR OUTROS A VOLTAREM 
AO TRABALHO 

DESAFIAR PERCEPÇÕES 

MELHORAR O ACESSO A CUIDADOS DO 
CÂNCER 

MOLDAR A MUDANÇA DAS POLÍTICAS 

PREPARAR RECURSOS HUMANOS DE 
QUALIDADE PARA TRATAR O CÂNCER 
MOLDAR A MUDANÇA DAS POLÍTICAS 

DEFENDER O INVESTIMENTO NO 
CONTROLE DO CÂNCER

UNIR FORÇAS PARA FAZER A DIFERENÇA  

ESCOLHER UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 

ENTENDER QUE A DETECÇÃO 
PRECOCE SALVA VIDAS 

ASSUMIR O CONTROLE DA MINHA 
JORNADA COM O CÂNCER 

NÓS PODEMOS

EU POSSO AMAR E SER AMADO

PEDIR APOIO

FAZER MINHA VOZ SER OUVIDA

RETORNAR AO TRABALHO
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THUNDERCLAP

A campanha Thunderclap do Dia Mundial do 
Câncer de 2017 foi a campanha mais bem-
sucedida até o momento. 

Com mais de 1.000 indivíduos e organizações 
mostrando seu apoio, atingimos 7,8 milhões 
de pessoas. Ajude-nos a alcançar ainda mais 
pessoas em 2018, inscrevendo-se em nosso 
Thunderclap a partir de 4 de dezembro, na 
página worldcancerday.org/thunderclap

Quer saber mais sobre como o Thunderclap 
funciona? Visite worldcancerday.org/faq

World Cancer Day
facebook.com/worldcancerday

FACEBOOKTWITTER

Siga
@UICC

INSTAGRAM

Siga
@worldcancerday
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MÍDIAS SOCIAIS

Siga-nos nessas plataformas de mídia social e participe da discussão online 
durante a preparação até e no Dia Mundial do Câncer usando as seguintes 
hashtags oficiais: #DiaMundialdoCâncer #NósPodemosEuPosso

Sugestões de hashtags temáticas 
para usar:
#AdvocacyePromoçãodoCâncer 
#AcessoaMedicamentos #Alíviodador 
#AjudarOsOutros #BemEstarNoTrabalho 
#QualidadeDeVida #Câncer 
#ConscientizaçãoSobreoCâncer 
#ControleDoCâncer #DesigualdadedoCâncer 
#DetecçãoPrecoce #DiaMundialdoCâncer 
#DisparidadesdoCâncer #EstiloDeVidaSaudável 
#FatoresDeRisco #InformaçõesSobreoCâncer 
#LutarJuntosContraoCâncer 
#MedicamentosEssenciais #MitosDoCâncer 
#NósPodemosEuPosso #PacientesComCâncer 
#Prevenção #PrevençãodoCâncer 
#ResoluçãodoCâncer #Saúde #SaúdeParaTodos 
#SejaSaudável #SobreviventesdoCâncer 
#TiposdeCâncer #TratamentoParaTodos 
#VidaSaudável

Visite worldcancerday.org/materials 
para baixar o guia completo de Mídia Social.
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PÔSTER DA CAMPANHA   

O pôster da campanha de 2018 está disponível 
em mais de 40 idiomas. Para adicionar outras 
traduções, contate-nos pelo e-mail   
info@worldcancerday.org  

PÔSTERES PERSONALIZÁVEIS

Você pode criar seu próprio pôster personalizado no 
site do Dia Mundial do Câncer, incluindo seu logotipo, 
principais mensagens e ícone ou imagem preferida.

worldcancerday.org/custom-posters
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MATERIAIS DE CAMPANHA

O Dia Mundial do Câncer 
é uma oportunidade para 
coordenar esforços locais, 
nacionais e globais na luta 
contra o câncer. 

Um conjunto central de recursos foi 
produzido para apoiá-lo a desenvolver 
a sua própria campanha do Dia Mundial 
do Câncer e oferecer orientação para 
adaptar a mensagem para satisfazer 
suas necessidades. 

Todos os materiais estão disponíveis 
em worldcancerday.org/materials

w
or

ld

cancerday.org

#DiaMundialDoCâncer
#NósodemosEuPosso

NÓS PODEMOS. EU POSSO.

JUNTE-SE A NÓS EM 2018
worldcancerday.org



MURAL DE APOIO

O Mural de Apoio é uma ótima ferramenta 
que apresenta todas as fotos relacionadas 
ao Dia Mundial do Câncer postadas em 
plataformas de mídia social usando as hashtags 
#DiaMundialdoCâncer e #NósPodemosEuPosso.
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INFOGRÁFICO

Conheça os fatos com o infográfico do Dia Mundial 
do Câncer, que destaca as estatísticas e tendências 
globais do câncer, juntamente com uma lista de 
ações do que você pode fazer para prevenir o 
câncer. 

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

SALVAR VIDAS ECONOMIZA DINHEIRO12
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income countries – the silent crisis continues. 2015. Clin Oncol (R Coll Radiol) 27: 107-14

12. Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Atun R, Mendez O, Guerrero R, Alsan M, Seinfeld J.: 
Investingin cancer care and control. Chapter 3 in: Knaul FM, Gralow JR, Atun R, Bhadelia 
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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

FOLHETOS INFORMATIVOS

Os folhetos informativos dão uma visão geral das 
questões e áreas de enfoque mais importantes 
destacadas na campanha 2018. Incluem 
fatos e números e descrevem mensagens de 
argumentação importantes. 

w
or

ld

cancerday.org

worldcancerday.org
Junte-se a nós em 2018

#NóspodemosEuposso
#DiaMundialDoCâncer

INSPIRE AÇÕES. 
TOME UMA ATITUDE.

NÓS 
PODEMOS

    

ESCOLHER UM 
ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

EU POSSO

w
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cancerday.org

worldcancerday.org
Junte-se a nós em 2018

#NóspodemosEuposso
#DiaMundialDoCâncer

MAPA DE IMPACTO

Inclua sua atividade neste mapa interativo online 
que mostra as atividades sobre o Dia Mundial do 
Câncer e onde elas estão acontecendo.

MODELO DE COMUNICADO
DE IMPRENSA 

Um modelo de comunicado de imprensa, 
preparado para a realidade local e para uso no 
Dia Mundial do Câncer 2018 estará disponível em 
inglês, francês, espanhol e português.

Dia Mundial do Câncer 2018 — Kit de Ferramentas Corporativo

IMAGENS GRÁFICAS DAS 
REDES SOCIAIS

Imagens e materiais desenvolvidos para o 
Facebook, Twitter e Instagram são uma ótima 
maneira de mostrar seu apoio nas redes sociais. 
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Inclua sua atividade do Dia Mundial 
do Câncer no Mapa de Impacto em 
worldcancerday.org/map

Dia Mundial do Câncer 2018 — Kit de Ferramentas Corporativo

MARQUE O DIA MUNDIAL  
DO CÂNCER 2018 

CRIAÇÃO DE LOCAIS DE 
TRABALHO SAUDÁVEIS 

Uma maneira impactante de fazer seu negócio 
parte do Dia Mundial do Câncer é se utilizar da 
mensagem de 2017 de que "Podemos criar locais 
de trabalho saudáveis" e envolver seus funcionários 
em iniciativas no local de trabalho que os apoiem e 
encorajem a fazer escolhas de estilo de vida saudável.

Você pode fazer parte do Dia lançando uma nova 
iniciativa no local de trabalho, como um programa 
para ajudar seus empregados a pararem de fumar 
ou organizar uma campanha para promover estilos 
de vida saudáveis. Por exemplo, crie incentivos 
para os colegas de trabalho irem de bicicleta ou a 
pé ao trabalho, promova o uso das escadas por um 
dia, ofereça escolhas de alimentação saudável no 
refeitório ou planeje uma palestra sobre saúde e 
bem-estar para os funcionários e suas famílias. 

Mesmo que seu local de trabalho já tenha um 
programa de bem-estar e saúde para os funcionários, 
o dia 4 de fevereiro é uma grande oportunidade para 
promover a participação através de uma campanha de 
comunicação (blog, vídeo, newsletter, e-mails, notícias 
pela intranet, etc.) ou fornecer incentivos adicionais 
para inspirar a ação. Você poderia até encorajar os 
funcionários a fazerem resoluções saudáveis e publicar 
seus compromissos nos canais de comunicação 
internos ou compartilhar histórias sobre como eles se 
beneficiaram da participação no programa.

Ao conectar esses esforços às mensagens e materiais 
da campanha do Dia Mundial do Câncer "Nós podemos. 
Eu posso.", você cria uma exposição positiva para 
saúde e bem-estar e, ao mesmo tempo, conscientiza 
seus funcionários sobre medidas que podem tomar 
para reduzir o risco de câncer.

Para ajudar a orientar as organizações sobre como 
preparar uma iniciativa de melhores práticas sobre 
o câncer no local de trabalho, a UICC estabeleceu 
uma parceria com a Bupa para produzir uma série 
de recursos sobre "Local de Trabalho Saudável" 
(disponível em iccp-portal.org), que oferecem 
informações práticas para a implementação de 
intervenções para a prevenção do câncer, a detecção 
precoce e o suporte para o retorno ao trabalho.

ORGANIZAÇÃO DE UMA 
ATIVIDADE PARA LEVANTAR 
FUNDOS

O planejamento e a organização de um evento para 
levantar fundos para o câncer não é somente uma 
maneira concreta para que a sua organização se envolva 
com a causa, mas também é uma ótima maneira de se 
envolver e conectar com seus funcionários. Um evento 
é a plataforma ideal para sensibilizar, encorajar ação 
positiva e estimular doações. 

Você pode até mesmo aumentar a visibilidade da sua 
organização na comunidade ao convidar a mídia local 
para comparecer e cobrir o evento.

Para marcar o Dia Mundial do Câncer, sugerimos um 
evento que esteja relacionado ao câncer e idealmente 
esteja alinhado ao tema "Nós podemos. Eu Posso." 

Unindo forças no Reino Unido 

Dez instituições de caridade em todo o Reino Unido se 
uniram para demonstrar seu apoio ao Dia Mundial do 
Câncer em uma iniciativa coletiva de arrecadação de 
recursos. Organizações, como Anthony Nolan, Bowel 
Cancer UK, Breast Cancer Care, Breast Cancer 
Now, Cancer Research UK, Children's Cancer and 
Leukemia Group, Marie Curie, Movember Foundation 
e The Royal Marsden Cancer Charity, mobilizaram o 
público para usar a Pulseira da União (Unity Band®) 
e arrecadar dinheiro para apoiar cientistas, médicos 
e enfermeiros. A Unity Band® foi vendida online, em 
lojas e por varejistas e restaurantes parceiros em 
todo o Reino Unido. 
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PARTICIPAÇÃO EM UMA
CAMPANHA DE MÍDIA SOCIAL

Depois de identificar a(s) plataforma(s) que melhor 
se adapta(m) aos objetivos de seu negócio, as 
mídias sociais podem ser uma maneira poderosa 
de se conectar com suas redes, envolvê-las em 
discussões, compartilhar mensagens-chave e 
incitar ação.

Também é onde muitas campanhas de 
sensibilização são semeadas e crescem para 
se tornar movimentos mundiais, oferecendo às 
organizações uma grande oportunidade de se 
envolverem com temas importantes – como o Dia 
Mundial do Câncer e a campanha "Nós podemos. 
Eu posso."

SINALIZAÇÃO DE 
MUDANÇA

No Dia Mundial do Câncer, pedimos que  levante 
sua plaquinha para concretização de mudanças.

Através das redes sociais, a ação “Sinalização de 
mudança” é uma maneira de se posicionar contra 
o câncer, mostrar quais ações está tomando e 
perguntar o que mais pode ser feito agora.

COMO  FUNCIONA:
1. Escolha a sinalização com uma das dezenove 

mensagens-chave: “Nós podemos. Eu posso.” 
disponíveis através do link worldcancerday.
org/materials

2. Tire sua foto com a plaquinha à mão

3. Publique-a em homenagem a uma pessoa 
conhecida afetada por câncer ou comunique 
uma organização que esteja ajudando na causa 
do câncer

4. Adicione as hashtags oficiais à 
postagem: #DiaMundialdoCâncer e 
#NósPodemosEuPosso

5. Visite a página worldcancerday.org para 
visualizar a foto publicada no Mural de Apoio.

Crie sua própria mensagem-chave, decore a sinalização, 
adicione um toque pessoal e engaje seus amigos, 
familiares, colegas de trabalho, comunidade e  local de 
trabalho. Junte-se a esse movimento global crescente e 
mostre ao mundo que "Nós podemos. Eu posso." agir e 
concretizar mudanças, agora.

Dia Mundial do Câncer 2018 — Kit de Ferramentas Corporativo

LANÇAMENTO DE PARCERIA

O Dia Mundial do Câncer tornou-se um dos dias 
de conscientização mais populares, quebrando 
recordes e alcançando 3,1 bilhões de visualizações 
nas redes sociais e mais de 7 bilhões de pessoas 
alcançadas pela cobertura da imprensa em 2017. 
Por causa da impressionante divulgação do dia nas 
mídias tradicionais e nas mídias sociais, encorajamos 
fortemente nossos parceiros corporativos a 
incorporarem o Dia Mundial do Câncer nos seus planos 
de comunicação e usá-lo como um marco para lançar 
uma nova iniciativa, um novo produto ou serviço 
conectados à luta contra o câncer.

Também é um dia para encorajar seus funcionários 
e outras partes interessadas a unirem-se à luta e 
comprometerem-se a fazer a diferença para pacientes 
de câncer e suas famílias em todo o mundo. 
 
O RBC Royal Bank de Trinidad e Tobago usou o 
Dia Mundial do Câncer para anunciar que o RBC 
Caribbean Child's Cancer Fund apoiará o Eric Williams 
Medical Sciences Complex para financiar a compra 
de um Citômetro de Fluxo – um instrumento para 
ajudar a melhorar a capacidade da equipe médica de 
diagnosticar e tratar o câncer.  
 
O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 
associou-se a uma série de academias para mulheres 
em Riade, incluindo KORE, Kinetico, AlMultaka e NuYu, 
para oferecer sessões gratuitas nas academias e 
oficinas de prevenção do câncer de mama para cerca de 
1.000 mulheres.  
 
Os funcionários do Shangri-La Hotel Suzhou da China 
foram encorajados a participar do Dia Mundial do 
Câncer através de uma série de iniciativas de estilo de 
vida saudável. As atividades incluíram um revezamento 
de natação, um almoço saudável servido pela cantina 
do hotel e atividades e incentivos para ajudar a parar de 
fumar.  
 
A parceira de longa data da UICC, Jaermann & Stübi, 
homenageou o Dia Mundial do Câncer oferecendo um 
desconto generoso na compra da edição especial do 
relógio da UICC. 
 
Para ajudar a chamar a atenção para o Dia Mundial 
do Câncer, este ano, a editora Wiley forneceu a seus 
assinantes acesso gratuito aos principais artigos em 
sua biblioteca de revistas de oncologia.  
 
A Chemmart Pharmacy, de Brooks Garden, Austrália, 
realizou uma competição no Facebook para aumentar 
a conscientização entre os clubes esportivos locais, 
pedindo-lhes que enviassem uma foto da iniciativa Apoio 
através do Esporte para concorrerem a um prêmio.  
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AMGEN

Em uma série de postagens no Twitter, a Amgen 
destacou os esforços coletivos que estão por trás 
de cada experiência do paciente. Os principais 
líderes da Amgen Oncology compartilharam vídeos 
de agradecimento, reconhecendo todos aqueles 
que fazem do cuidado com pacientes de câncer seu 
trabalho diário e também compartilhando histórias 
de pacientes. 

BOEHRINGER INGELHEIM 

No Dia Mundial do Câncer a equipe da Boehringer 
Ingelheim realizou um evento simultâneo no 
Facebook e no Twitter Live. Na véspera do Dia 
Mundial do Câncer, a transmissão ao vivo reuniu um 
painel com diversos palestrantes para aumentar a 
conscientização sobre o câncer de pulmão, com a 
discussão centrada nos desafios atuais enfrentados 
pela comunidade afetada pelo câncer de pulmão, o 
papel das organizações de pacientes, dos testes de 
mutação do gene EGFR, bem como o tratamento 
personalizado. No evento moderado por Jilly Carter, 
os palestrantes incluíram a Diretora de Advocacy 
e Redes da UICC, Julie Torode, o oncologista, 
professor Anders Mellemgaard, e a paciente com 
câncer de pulmão, Katherine Davies.
Cerca de 1.000 pessoas conectaram-se ao vivo com 
perguntas que foram feitas aos painelistas pela 
comunidade do Facebook e do Twitter na sessão de 
perguntas e respostas ao vivo. Até hoje, de mais de 
100.000 pessoas assistiram ao vídeo.

BRISTOL-MYERS SQUIBB

No período que antecedeu o Dia Mundial do 
Câncer, a Bristol-Myers Squibb reuniu um painel de 
especialistas para uma discussão em um seminário 
online ao vivo sobre a sobrevivência de pacientes 
com câncer, o papel dos cuidados integrados, os 
programas nacionais de sobrevivência de pacientes 
com câncer e o progresso das políticas necessárias 
para apoiar os sobreviventes de câncer. Também foi 
uma oportunidade para ouvir sobre novas pesquisas 
sobre cuidados integrados – parte de uma iniciativa 
de pesquisa global e multifacetada patrocinada 
pela Bristol-Myers Squibb e desenvolvida com 
a Economist Intelligence Unit (EIU) intitulada 
Sobrevivência Global de Pacientes de Câncer: A 
Necessidade de Cuidados Integrados.

ROCHE

Concentrando-se em seu compromisso com o 
acesso dos pacientes ao tratamento, a Roche criou 
uma série de mais de 20 mensagens no Facebook 
e no Twitter nos dias que antecederam o Dia 
Mundial do Câncer. Usando as hashtags oficiais, 
#NósPodemosEuPosso e #DiaMundialdoCâncer, 
a Roche marcou o Dia compartilhando conteúdo, 
incluindo publicações, entrevistas em vídeo e 
artigos, defendendo uma maior equidade no acesso 
aos cuidados de saúde. 

Dia Mundial do Câncer 2018 — Kit de Ferramentas Corporativo

"A Boehringer Ingelheim tem orgulho de apoiar o Dia Mundial do Câncer. A campanha do 
Dia Mundial do Câncer “Nós Podemos. Eu posso” apresenta uma oportunidade única para 
as partes interessadas da área da saúde e pacientes discutirem suas ações individuais e 
conjuntas para melhorar os resultados do tratamento do câncer."

Henrik Finnern, Chefe de Relações de Advocacy Global do Paciente, Boehringer Ingelheim

ENCONTRE INSPIRAÇÃO 
NOS OUTROS 
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