RELATÓRIO DE IMPACTO DO
DIA MUNDIAL DO CÂNCER
2018
Com a recente adoção da Resolução sobre
Câncer de 2017 pela Organização Mundial
da Saúde, juntamente com a tão aguardada
Reunião de Alto Nível da ONU sobre Doenças
Não Transmissíveis em setembro de 2018, o
foco foi mais intensificado no Dia Mundial do
Câncer deste ano.
O dia também foi especialmente importante,
pois marcou o último ano da campanha “Nós
podemos. Eu posso.” Nos últimos três anos, a
campanha capacitou todos–individualmente
e coletivamente–a desempenharem seu papel
na redução do impacto do câncer.
Este ano, mais do que nunca, o Dia Mundial do
Câncer conquistou a atenção do mundo.
Ocorreramaproximadamente1.000atividades
em 137 países este ano. Cerca de meio milhão
de menções nas redes sociais, juntamente
com mais de 100.000 materiais baixados e
compartilhados em até 54 idiomas diferentes,
ajudaram a ampliar a mensagem do Dia
Mundial do Câncer em todos os lugares. Além
disso, a hashtag oficial #DiaMundiadoCâncer
virou tendência em todo o mundo.

O Dia Mundial do Câncer também foi
uma oportunidade para o envolvimento
em um diálogo mais profundo, inspirando
discussões e destacando as questões
mais críticas do câncer. A cobertura da
imprensa deste ano, pedindo acesso
igual aos cuidados, tratamento e serviços
contra o câncer em todo o mundo, ressoou
fortemente com mais de 14.000 artigos
jornalísticos e transmissões televisivas
e radiofônicas em 145 países. Enquanto
isso, 47 governos em todo o mundo e pelo
menos 30 cidades usaram suas plataformas
poderosas para lançar luz sobre o câncer
e garantiram que o dia ficasse em primeiro
plano nas mentes dos formuladores de
políticas e tomadores de decisão.
No último ano da campanha “Nós podemos.
Eu posso.”, o mundo se uniu para informar,
educar, conscientizar e inspirar ações em torno
de uma das doenças mais mortais do mundo.
Este relatório analisa algumas dessas ações e
como os esforços coletivos do último dia 4 de
fevereiro causaram um impacto retumbante
em todo o mundo.
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OS MEMBROS DA UICC CAUSAM IMPACTO
Bahrein

Organizada pela Sociedade do Câncer do Bahrein,
a Campanha do Golfo para a Conscientização sobre
o Câncer foi realizada pelo terceiro ano consecutivo
em reconhecimento ao Dia Mundial do Câncer. A
campanha incluiu uma caminhada intitulada WalkA-Thon, eventos educacionais, entretenimento ao
vivo e uma sessão de zumba, atraindo centenas de
participantes do governo, escolas, universidades,
empresas e público em geral. Além de aumentar
a conscientização, os eventos também ajudaram
a arrecadar fundos para apoiar pacientes com
câncer e adquirir novos equipamentos para o
Complexo Médico Salmaniya e outros centros de
saúde em todo o país.

Brasil

Este ano a FEMAMA criou uma campanha robusta
e envolvente para o Dia Mundial do Câncer com
alcance nacional. A campanha atravessou a mídia
digital, as redes sociais e a mídia tradicional,
incluindo um teste no 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. O dia também proporcionou
uma oportunidade única para promover seus
esforços de defesa da causa, enviando 12 cartas
assinadas por membros associados da FEMAMA
para secretarias municipais e estaduais de saúde
para mantê-las comprometidas em tornar o
Trastuzumab – um medicamento para tratar
pacientes com câncer de mama metastático –
mais prontamente acessível. A FEMAMA também
envolveu os formuladores de políticas públicas
por meio de audiências públicas para continuar
o diálogo sobre questões críticas no controle do
câncer.

Canadá

Nos dias que antecederam o Dia Mundial do
Câncer, a Parceria Canadense contra o Câncer
divulgou um novo relatório que ecoa as vozes
de mais de 30.000 pessoas e suas experiências
ao viverem com câncer. O relatório Vivendo com
Câncer: Um Relatório Sobre a Experiência do
Paciente,gerou cobertura da mídia em todo o
Canadá e provocou discussões sobre a experiência
do paciente, bem como oportunidades para ouvir
os pacientes em todo o país. A Ministra da Saúde
do Canadá reconheceu as chamadas à ação do
relatório e tuitou seu apoio ao Dia Mundial do
Câncer. A Parceria ampliou o alcance do Dia
Mundial do Câncer no Canadá, iluminando os
principais pontos turísticos do país nas cores
laranja e azul, incluindo o Caldeirão Olímpico em
Vancouver, a CN Tower em Toronto e as Cataratas
do Niágara.

Chile

O fato da corrida da Fórmula E ter ocorrido no
final de semana do Dia Mundial do Câncer em
Santiago, Chile, foi uma oportunidade ideal para
a equipe de Fórmula E da Techeetah se juntar ao
membro do UICC, o Instituto Nacional del Cancer,
para aumentar a conscientização do governo sobre
seu trabalho relacionado ao câncer. Os pilotos da
Techeetah, Jean-Eric Vergne e Andre Lotterer,
visitaram o departamento de oncologia do Instituto
para conhecer pacientes, familiares e funcionários
e aprenderam mais sobre sua experiência e seu
trabalho.

Colômbia

A Liga Colombiana Contra el Cáncer convidou
as ligas de câncer de todo o país para marcar
o Dia Mundial do Câncer. Atividades de
conscientização, treinamentos e demonstrações
de apoio em shoppings centers e praças, em
empresas privadas e instituições de ensino foram
organizadas em todas as grandes cidades. Em
Cali, por exemplo, o Dia Mundial do Câncer foi
marcado com um evento público ao ar livre com
a palestrante internacional e sobrevivente de
câncer Flavia Dos Santos, além de apresentações
de dançarinos dos grupos “Ensálsate” Cali Flow
Latino e da Orquestra da Polícia Metropolitana de
Cali.
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Suíça

A Sociedade Helênica do Câncer e seus
voluntários participaram com toda a sua força
do Dia Mundial do Câncer. O fim de semana
começou com uma demonstração pública, onde
funcionários e voluntários falaram e distribuíram
panfletos informativos para o público. Voluntários
levaram cartazes com mensagens do Dia Mundial
do Câncer para chamar mais atenção antes que a
fachada do Parlamento Nacional fosse iluminada
com o logotipo do Dia Mundial do Câncer naquela
mesma noite. No dia seguinte, multidões foram
atraídas pelo Escali Run, um grande evento
esportivo que deu à Sociedade Helênica do
Câncer a oportunidade de conversar e fornecer
mais informações aos participantes e ao público
em geral. Durante o Dia Mundial do Câncer,
a Sociedade Helênica do Câncer veiculou um
programa pela TV pública que foi transmitido em
todas as estações de televisão.
A princesa Ghida Talal, presidente da Fundação
do Câncer Rei Hussein e do Centro do Câncer
Rei Hussein, lançou uma campanha de
conscientização chamada “Up to the Challenge?”
por ocasião do Dia Mundial do Câncer. A campanha
“Up to the Challenge?” tem como objetivo desafiar
todos a fazerem escolhas saudáveis em uma
de cinco categorias diferentes: parar de fumar,
alimentação saudável, atividade física, detecção
precoce e adesão ao Programa de Tratamento do
Câncer para cobertura de câncer. Como parte das
atividades de lançamento, a equipe e voluntários
da Fundação e do Centro distribuíram 19.000
maçãs – uma surpresa saudável para motoristas e
pedestres em seu deslocamento diário.

Japão

Em todo Dia Mundial do Câncer, o UICC Japão
reúne líderes contra o câncer e especialistas
em um simpósio como uma oportunidade para
discutirem algumas das questões mais prementes
do controle do câncer no Japão. Além disso, pela
primeira vez, este ano, a UICC Japão aproveitou a
ocasião para aumentar a conscientização pública
sobre o dia ao iluminar um popular e movimentado
shopping center, o Caretta Shiodome, em Tóquio.
A iluminação contou com a participação de várias
celebridades e da mídia japonesa.

Cazaquistão

O Instituto de Pesquisa de Oncologia e Radiologia
do Cazaquistão organizou uma série de eventos
para marcar o Dia Mundial do Câncer. Um dia
de rastreamento gratuito de câncer ocorreu em
18 centros de câncer em todo o país, onde os
pacientes com câncer foram examinados com
o objetivo de conscientizar e educar as pessoas
sobre as medidas preventivas que podem tomar.
Celebridades também foram convidadas a usar
sua voz para desfazer mitos sobre o câncer e
participar do evento “Moda contra o Câncer”, para
ajudar a aumentar a conscientização e arrecadar
fundos para o financiamento de medicamentos
e equipamentos essenciais. Outros eventos
incluíram o “Arte contra o Câncer” – um evento de
arrecadação de fundos com um brunch e venda
de arte.

Mianmar

Uma celebração que durou o dia inteiro foi
realizada no Parque Maharbandola, em Yangon,
Mianmar, para marcar o Dia Mundial do Câncer.
A celebração foi liderada pela Fundação do
Câncer Shwe Yaung Hnin Si, com a participação
do Governo Regional de Yangon, da Fundação
do Fígado de Mianmar e da Fundação de
Saúde das Pessoas. O programa incluiu
exames médicos gratuitos no local, sessões
de informação sobre saúde, oportunidades
para falar com um especialista médico para
consultas individuais, um evento de arrecadação
de fundos, um parque de diversões, além de
música ao vivo e entretenimento. A cerimônia
foi oficialmente lançada com um discurso do
Ministro de Assuntos Sociais, seguido por uma
série de palestras sobre saúde oferecidas por
diversos especialistas, antes do Ministro-Chefe
do Governo da Região de Yangon iluminar
oficialmente a cidade com as cores do Dia
Mundial do Câncer. A celebração continuou até a
noite, sendo encerrada com a dança Real Fitness
Zumba para todos os participantes.

A Associação do Câncer de Omã organizou uma
série de iniciativas para marcar o Dia Mundial do
Câncer. Em associação com o shopping center
Oman Avenues Mall realizou um evento de
conscientização durante todo o dia, que contou
com uma unidade móvel de mamografia que
ofereceu mamografias gratuitas. Além disso,
foram realizados exames clínicos e de mama
gratuitos por médicos voluntários para ajudar
a aumentar a conscientização e a prevenção do
câncer de mama. A OCA também lançou uma
festa do Hugger Bear para as crianças tratadas
no National Oncology Center no Royal Hospital.
Finalmente, a OCA uniu-se às cidades ao redor
do mundo, em parceria com a Muscat Royal
Opera House, para iluminar o edifício icônico em
homenagem ao Dia Mundial do Câncer, ao mesmo
tempo em que aproveitou a oportunidade para
juntar-se iluminando seu próprio prédio.
O Dia Mundial do Câncer de 2018 foi a ocasião para
fazer a Suíça se mexer! A Liga Suíça do Câncer
sediou diversas atividades, incluindo a mobilização
de mais de 51 clubes desportivos e atletas
conhecidos para fazer com que a Suíça se tornasse
parceira dos organizadores da final da Copa do
Hóquei no Gelo da Suíça, que aconteceu no Dia
Mundial do Câncer, para arrecadar doações dos
torcedores e espectadores para a Liga. Enquanto
isso, os veteranos jogadores suíços de hóquei
– Slava Bykov, David Aebischer, Kevin Lötscher,
Patrice Brasey, Beni Plüss, realizaram um torneio
beneficente de hóquei para o Dia Mundial do
Câncer. O evento das estrelas foi iniciado por
Tobias Lehmann, veterano jogador de hóquei e
sobrevivente de câncer, com os recursos da noite
sendo doados à Liga do Câncer de Jura e à Liga do
Câncer de Berna.

Holanda

Este Dia Mundial do Câncer viu a estreia da
Sociedade Holandesa do Câncer uma nova
iniciativa de um programa de notícias online. A
transmissão ao vivo, discutindo as últimas notícias
sobre a luta contra o câncer, apresentada por
duas personalidades do jornalismo, permitiu que
os telespectadores fizessem perguntas a aos
especialistas sobre prevenção e tratamento do
câncer, nutrição e tabagismo através do recurso
de bate-papo online. Em outra tentativa de chamar
a atenção do público, a Sociedade Holandesa
do Câncer reuniu celebridades e importantes
pesquisadores de câncer para falarem sobre
assuntos que iam de uma nova vacina contra o
câncer causado por amianto até a detecção de
câncer de próstata na urina.

Uganda

A Sociedade do Câncer do Uganda (UCS) liderou
atividades que reuniram as partes interessadas,
incluindo o governo, setor privado, sociedade civil,
mídia, pacientes e o público em geral. A partir
de janeiro, a UCS lançou sua campanha de mídia
digital baseada no Cartazes para a Mudança.
Na véspera do Dia Mundial do Câncer, a UCS e a
Administração da Cidade de Kampala iluminaram
a torre do relógio de Queen’s Way. No dia 4 de
fevereiro, foi realizada uma passeata da UCI até
o Parlamento com o Presidente do Parlamento
como Líder da Caminhada e Convidado de Honra
para a comemoração do Dia Mundial do Câncer no
Parlamento. A comunidade também foi convidada
para orações especiais dedicadas aos pacientes
de câncer. Em parceria com a Liga Corporativa de
Uganda, um torneio de futebol entre o Parlamento,
a Uganda Cancer Institute (UCI) e o setor privado
foi organizado para aumentar a conscientização
e fortalecer a parceria com os formuladores de
políticas públicas e o setor privado. No final do
mês, o Simpósio Nacional do Câncer foi lançado
pelo Primeiro Ministro e incluiu um painel de
discussão com a participação do Ministério da
Saúde, da OMS, da UCI e UCS.
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UMA PLATAFORMA PARA
TODAS AS VOZES
O Dia Mundial do Câncer é uma plataforma
poderosa para todas as vozes. De sobreviventes de
câncer, indivíduos que vivem com câncer, famílias
e cuidadores, apoiadores, até governos, cidades,
organizações, escolas, hospitais, empresas e
comunidades, cada voz e ação deste Dia Mundial do
Câncer foi ouvida de forma alta e clara.

GOVERNOS COMPROMETEM-SE A
AGIR
Quarenta e cinco governos nacionais em todo o
mundo usaram o Dia Mundial do Câncer como
uma plataforma para direcionar o foco e os
esforços de sua nação na redução do carga de
câncer, incluindo os Ministérios da Saúde da
Argentina, Austrália, Bahrein, Brasil, Canadá,
Colômbia, França, Alemanha Guatemala,
Guiana, Hong Kong, Índia, Indonésia, Israel,
Itália, Quênia, Macedônia, Malta, Ilhas Maurício,
México, Países Baixos, Nigéria, Paquistão,
Paraguai, Catar, Rússia, Samoa, Singapura, São
Martinho, Turquia, Uganda, Reino Unido, Estados
Unidos e Uruguai.

BOEHRINGER INGELHEIM
NO FACEBOOK LIVE

A MSD AJUDA A AUMENTAR
A AÇÃO NACIONAL

O GRUPO MERCK MOLDA O
FUTURO

A parceira visionária do Dia Mundial do
Câncer, a Boehringer Ingelheim, organizou
um evento ao vivo no Facebook Live,
reunindo um painel de especialistas
em política e saúde para chamar a
atenção para cânceres raros, incluindo o
mesotelioma, e os desafios para garantir o
diagnóstico e o tratamento ideal.

A preparação para o Dia Mundial do
Câncer proporcionou um momento
oportuno para líderes e especialistas
em câncer se reunirem para discutir e
analisar as recomendações políticas da
Resolução sobre Câncer de 2017, com
foco intenso em ações viáveis para
apoiar a implementação efetiva das
prioridades do plano contra o câncer.

A Merck manteve seu apoio ao Dia
Mundial do Câncer, usando-o como uma
oportunidade para envolver colegas e
equipes. O tema deste ano centrou-se
em torno das possibilidades futuras de
tratamento do câncer para os pacientes:
“Nós Podemos. Eu Posso. Ajudar a
Moldar o Futuro para os Pacientes”.

Com mais de 200.000 visualizações
até o momento, o evento no Facebook
Live ajudou a destacar as políticas
necessárias para abordar cânceres raros,
juntamente com uma chamada urgente
aos formuladores de políticas para
melhorarem o financiamento da pesquisa,
diagnóstico, apoio e acesso mais acessível
e igual ao tratamento para pacientes que
vivem com mesotelioma e outros cânceres
raros.
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Parceira Visionária do Dia Mundial
do Câncer, a MSD promoveu um
intercâmbio robusto entre os
principais especialistas da PATH, da
União Internacional para Controle do
Câncer e da Organização Mundial da
Saúde, sobre a melhoria do acesso ao
tratamento e da qualidade de vida dos
pacientes com câncer em um país.

Os colegas da Merck de todo o mundo
moldaram suas esperanças para o futuro
do tratamento do câncer usando argila de
modelagem e compartilhando imagens
das criações através das redes sociais.
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A ROCHE DESTACA O PODER DA PARCERIA
A Roche usou o poder de sua rede para conscientizar sobre
as ações necessárias para reduzir a carga mundial de câncer e
melhorar a vida dos pacientes. Por meio do compartilhamento
digital nas redes sociais, a Roche construiu uma campanha do
Dia Mundial do Câncer e uma página dedicada para celebrar
colaborações e destacar a importância das parcerias na luta
global contra o câncer.

OS LÍDERES DA BRISTOL-MYERS SQUIBB
FAZEM COM QUE SUAS VOZES SEJAM
OUVIDAS
A Bristol-Myers Squibb convidou seus próprios líderes
e especialistas para usar suas vozes no Dia Mundial do
Câncer. Mensagens de apoio, compromisso com o avanço
da pesquisa, fazendo a diferença na vida dos pacientes e da
esperança irradiada de todo o mundo e ampliada nas redes
sociais.

CIDADES SE ILUMINAM PARA O DIA
MUNDIAL DO CÂNCER
De costa a costa e em 30 cidades diferentes, 44 pontos
de referências, monumentos e prédios emblemáticos
proporcionaram uma impressionante e dramática
demonstração de apoio.
De uma das sete maravilhas do mundo, Petra, até a
Ponte do Bósforo em Istambul, ligando a Ásia e a Europa,
passando pela maravilha arquitetônica da Cidade das
Artes e o Museu de Ciências de Valência, na Espanha, até
a majestosa Royal Opera House em Muscat e o icônico
Empire State Building, esses lugares sinalizaram seu
compromisso com o desafio global do câncer.
Também vimos luzes no coração de Tóquio, no centro de
transportes de Mumbai, passando pelo aclamado campo
desportivo do Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, Brasil, até
o Parlamento em Atenas, na Grécia, e de costa a costa no
Canadá.

Centro de Convenções de Vancouver, Canadá
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Story Bridge, Brisbane, Austrália

Petra, Jordânia
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PARCEIROS DO DIA MUNDIAL DO CÂNCER
PARA UM MAIOR ALCANCE
FÓRMULA E
“Quando surgiu a oportunidade de apoiar o
Dia Mundial do Câncer através da plataforma
global que temos, não hesitamos em iniciar uma
campanha de conscientização para uma causa
tão digna. Nossas iniciativas além das pistas de
corridas são algo de que nos orgulhamos muito e
significam muito para nós. Estamos na Fórmula-E
para fazer uma mudança não apenas na pista,
mas também fora dela”.

Ivan Lim, Diretor da Techeetah

FIFA MOBILE
“O câncer sempre foi uma causa próxima para
mim e para minha família. Quando percebi que
poderia aproveitar a plataforma em que eu estava
trabalhando (FIFA Mobile) para construir algo
para todos os nossos usuários, que ajudaria a
aumentar a conscientização e apoiar a causa, não
pensei duas vezes”.

Thomas Caleffi Scaletscky, Produtor
Assistente, FIFA Mobile – Electronic Arts

CARTAZES PARA A
MUDANÇA

Neste Dia Mundial do Câncer, milhares de apoiadores
ergueram seus Cartazes para a Mudança (Signs for
Change) para mostrar ao mundo as ações que estão
realizando para reduzir o impacto do câncer.

A MÍDIA MUNDIAL NO DIA MUNDIAL DO CÂNCER
O Dia Mundial do Câncer foi coberto pelos principais meios de comunicação globais:

PESSOAS NOTÁVEIS FALANDO SOBRE O ASSUNTO

EMPRESAS QUE DERAM SEU APOIO
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UM MILHÃO DE
AGRADECIMENTOS
Este relatório fornece um resumo amplo do impacto do
Dia Mundial do Câncer de 2018, já que não poderíamos
detalhar os milhares de esforços generosos individuais
e coletivos que ocorreram no último dia 4 de fevereiro.
Contudo, todas as ações realizadas e todas as
mensagens compartilhadas por todos os apoiadores
do Dia Mundial do Câncer não só ajudaram a alcançar
os números impressionantes, mas também deram vida,
energia e impulso próprios à campanha.
Agradecemos especialmente a todos os membros
da UICC que usaram o dia para aumentar a
conscientização em seus países, comunidades e
bairros. Obrigado por trabalharem ao lado de seus
governos e cidades para impulsionar ainda mais a ação

PREPARANDO UMA NOVA CAMPANHA
Os últimos três anos mostraram o impacto que podemos
alcançar juntos sob a mesma bandeira. O Dia Mundial
do Câncer é uma campanha criada para ressoar, inspirar
mudanças e mobilizar ações muito depois de o dia ter
passado. Entre hoje e a nova campanha em 2019, vamos
continuar com o ímpeto de reduzir o impacto que o
câncer tem sobre nós, nossas comunidades e o mundo.

e para alcançar escolas e empresas e aumentar ainda
mais o apoio e ampliar a mensagem do Dia Mundial do
Câncer.
Gostaríamos também de agradecer especialmente
ao Conselho de Administração da UICC pelo seu
inestimável apoio e aos membros do Grupo Consultivo
do Dia Mundial do Câncer, cuja visão ajudou a garantir
que a campanha ressoasse profunda e amplamente em
todas as partes do mundo.
Obrigado também aos nossos parceiros do Dia
Mundial do Câncer, cuja generosa contribuição
financeira apoia o melhor trabalho que fazemos. Muito
obrigado a todos os nossos tradutores voluntários que
nos permitiram alcançar mais pessoas do que nunca.

• Apoie o Dia Mundial do Câncer participando como
patrocinador oficial do Dia Mundial do Câncer e
beneficie-se da visibilidade de alto impacto com uma
campanha nova e dinâmica a partir de 2019
• Inclua seu evento, campanha e/ou atividade do Dia
Mundial do Câncer em suas comunicações e planos
para angariar fundos para 2019
• Entre em contato para saber como contribuir para a
tradução dos materiais da campanha do próximo ano
• Compartilheconoscosuasiniciativasbem-sucedidas
do Dia Mundial do Câncer de 2018
• Continue a compartilhar e usar os materiais do Dia
Mundial do Câncer ao longo do ano

O DIA MUNDIAL DO CÂNCER DE 2018 É ORGULHOSAMENTE APOIADO PELO
Parceiros visionários

Líder - Parceiro

Apoiadores

Envie suas perguntas e atualizações para info@
worldcancerday.org

Union for International Cancer Control

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

Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810
email info@uicc.org www.uicc.org
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