NÓS PODEMOS. EU POSSO.
RELATÓRIO DE IMPACTO DO DIA
MUNDIAL DO CÂNCER 2017
No sábado, 4 de fevereiro de 2017, pessoas de todo o mundo
marcaram o Dia Mundial do Câncer. Aconteceram cerca
de 1.000 atividades em mais de 100 países, em todos os
continentes – nas ruas das cidades grandes e em pequenas
cidades do interior, nas redes sociais e em salas de reuniões,
em salas de aula e centros comunitários, além de parques e
parlamentos.
2017 foi o segundo ano da campanha de três anos “Nós
podemos. Eu posso.”, baseada no impulso do sucesso do
ano anterior. Organizações, cidades, comunidades, escolas,
hospitais, governos e indivíduos uniram-se sob a mesma
bandeira para demonstrar seu apoio a um mundo livre do
câncer.
Mais de 30 ministérios da saúde usaram o Dia como uma
plataforma para sensibilizar, anunciar novas iniciativas e
promover mudanças, enquanto aproximadamente uma dúzia
de cidades ao redor do mundo chamou a atenção para o Dia
Mundial do Câncer, iluminando seus monumentos nas cores
laranja e azul.
A iniciativa Apoio pelo Esporte foi introduzida pela primeira vez
para destacar a importância da atividade física na luta contra
o câncer, encorajando a todos a usarem o fim de semana
para manterem-se ativos. Clubes esportivos, organizações,
personalidades e torcedores em todos os lugares usaram
sua voz e influência para espalhar a mensagem pelas redes
sociais.

Como nosso objetivo é tornar o Dia Mundial do Câncer ainda
mais acessível, os materiais da campanha deste ano foram
disponibilizados em 49 línguas diferentes – mais línguas do
que em qualquer outro ano, e foram baixados mais de 100.000
vezes do site do Dia Mundial do Câncer. Ao tentarmos oferecer
mais oportunidades para que todos possam participar, uma
nova ferramenta de pôsteres personalizados foi introduzida
este ano, assim como uma nova função de chat ao vivo.
Essas novas adições à plataforma do Dia Mundial do Câncer
facilitaram a criação de 1.600 pôsteres personalizados e cerca
de 1.300 chats ao vivo nos dois meses que antecederam o dia
4 de fevereiro.
No total, foram mais de três bilhões de visualizações nas
redes sociais e mais de 420.000 tweets mencionando o Dia.
A mídia global contribuiu com mais de 11.000 menções da
imprensa em 135 países, atingindo um público coletivo de pelo
menos 7 bilhões.
Este relatório analisa em detalhes o impacto do Dia Mundial
do Câncer em 2017 e alguns dos resultados notáveis
alcançados através dos esforços coletivos de cada apoiador.
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MEMBROS DA UICC
ADEREM À CAMPANHA
Austrália

Maldivas

Suécia

Este ano, o Cancer Council Queensland
realizou uma série de sessões gratuitas de
informação no período que antecedeu e no Dia
Mundial do Câncer. As sessões de informação,
Compreendendo o Câncer e os Serviços
de Apoio ao Câncer, proporcionaram uma
oportunidade para as pessoas afetadas pelo
câncer, seus familiares e amigos, bem como
os interessados em apoiar as pessoas com a
doença, receberem mais informações e apoio.

Para sua iniciativa Apoio pelo Esporte
#NósPodemosEuPosso, a Cancer Society of
Maldives (CSM) uniu-se a algumas associações
esportivas nacionais para conseguir que todos
no país se envolvessem com o Dia Mundial do
Câncer.

No Dia Mundial do Câncer, a Cancerfonden
(Sociedade Sueca de Câncer) realizou uma
palestra sobre câncer e pesquisa do câncer
no Grönwallsalen, Akademiska Hospital
para envolver o público em geral. A lista de
palestrantes incluiu a Secretária-Geral da
Cancerfonden, Ulrika Årehed Kågström, a
Editora-Chefe da Topphälsa e embaixadora da
Cancerfonden, Pamela Andersson Alselind e a
pesquisadora de câncer do ano, Lena Claesson
Welsh da Universidade de Uppsala.

O Conselho de Câncer de Queensland também
abriu suas portas para a comunidade com um
Dia de Visitação, oferecendo aos moradores
a oportunidade de aprenderem mais sobre
o câncer e o trabalho do Conselho, bem
como a oportunidade de conhecerem seus
funcionários, sua rede de profissionais
comunitários e de saúde, assim como os
voluntários envolvidos nos programas e
serviços de apoio comunitário.

China
A Chinese Medical Association planejou
diversas atividades em torno do Dia Mundial
do Câncer, incluindo a sensibilização entre
a comunidade médica em geral, exibindo
cartazes em hospitais e centros de pacientes. A
Associação também teve como objetivo atingir
o maior número possível de pessoas em todas
as províncias e regiões com uma campanha de
mídia de massa que incluiu televisão, jornais,
internet e redes sociais.

Chipre
A Cyprus Anti-Cancer Society, em colaboração
com o Centro de Oncologia do Banco do
Chipre, a Associação de Pacientes de Câncer
e Amigos, a Europa Donna Cyprus, a Europa
Uomo Cyprus e a Associação Nacional de
Nutricionistas, lançou uma campanha nacional
de mídia em todo o país com foco na prevenção
do câncer. Isso incluiu uma conferência
de imprensa conjunta com o Ministério da
Saúde e a Comissão Nacional do Câncer, uma
campanha publicitária nacional de televisão,
um evento musical para angariar fundos
organizado pela Associação de Estudantes
de Medicina do Chipre e um programa
educacional destinado a jovens estudantes
sobre estilos de vida saudáveis.
A Sociedade também participou da iniciativa
Apoio pelo Esporte deste ano, em parceria com
o clube de futebol profissional, APOEL FC,
para demonstrar seu apoio ao Dia Mundial do
Câncer em um jogo de fim de semana.

A Sociedade também dirigiu seus esforços
às escolas, com sensibilização sobre câncer
e mensagens de prevenção, incluindo uma
iniciativa de arte para estudantes cujos
trabalhos artísticos seriam utilizados para um
livro de colorir de arte terapia para pacientes
com câncer. A CSM também se juntou à
campanha das redes sociais Apoio pelo Esporte
e aumentou a conscientização nacional na
televisão, no rádio e em jornais online.

Nigéria
O Project PINK BLUE escolheu a ocasião do
Dia Mundial do Câncer para o lançamento do
Grupo de Apoio do Câncer de Mama Abuja,
primeiro grupo de apoio a pacientes da cidade.
A conquista histórica foi comemorada com
uma cerimônia de entrega de medalhas para
as sobreviventes de câncer da mama com
a participação de líderes da comunidade de
controle do câncer, bem como Sua Majestade
Real Dr. Kabiru Musa, o Emir de Azara. O
Project PINK BLUE também usou o Dia para
pedir ao governo federal a criação de uma
agência nacional para o controle do câncer,
exortando os tomadores de decisão a tornarem
o controle do câncer uma prioridade nacional
de saúde.

Portugal
A Liga Portuguesa Contra o Cancro desafiou
todos a aumentarem a conscientização sobre
a prevenção do câncer, particularmente por
meio de atividades com foco em estilos de vida
saudáveis e exercícios físicos. Centenas de
escolas, empresas e associações esportivas,
incluindo o time de futebol FC Porto, aceitaram
o desafio de espalhar a mensagem “Nós
Podemos. Eu Posso.” Os funcionários do FC
Porto, incluindo seu treinador, orgulhosamente
usaram o broche do Dia Mundial do Câncer
para a partida contra o Sporting Cube de
Portugal, os jogadores mostraram seu apoio
entrarem em campo vestindo camisetas do Dia
Mundial do Câncer, enquanto mensagens do
Dia Mundial do Câncer eram mostradas nos
telões do estádio durante a partida.

África do Sul
Para marcar o Dia Mundial do Câncer, a
Cancer Association of South Africa (CANSA)
organizou uma série de atividades relacionadas
ao esporte e bem-estar realizadas nas suas
filias locais, incluindo dois passeios de bicicleta
de Joanesburgo a Cidade do Cabo, uma manhã
de ioga com personalidades locais de rádio,
uma caminhada divertida de 4 km, uma corrida
divertida para a família (Let’s Gijima & get
CANSA Active), bem como uma caminhada
para angariar fundos em parceria com a Hiking
4 Marisca.
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Estados Unidos
Os funcionários da John Wayne Cancer
Foundation tiveram um estande para seu
programa atlético para angariar fundos, a Equipe
John Wayne, na Surf City Marathon Expo, em
Huntington Beach, Califórnia, para ajudar a
promover o Dia Mundial do Câncer, onde muitos
corredores e suas famílias e amigos foram
incentivados a tirar fotos com o cartaz “Nós
podemos. Eu posso.” A Fundação também apoiou
o Dia através de uma campanha rigorosa nas
redes sociais para ajudar a tornar a campanha
ainda mais conhecida.

Uruguai
Para o Dia Mundial do Câncer, a Comissão
Honorária de Luta contra o Câncer (CHLCC)
usou o tema “Nós podemos. Eu posso.” para
desenvolver uma publicação educativa que
foi amplamente distribuída através do seu
site, Facebook, e-mail e uma série de meios
de comunicação. Além disso, uma série de
atividades educativas e de sensibilização foram
realizadas em todo o país. A CHLCC aproveitou
a ocasião para estabelecer uma parceria com
vários líderes, incluindo escolas, o Ministério
do Desenvolvimento Social e do Departamento
Nacional de Esportes para sensibilizar os
parceiros, educadores, estudantes e a população
em geral sobre várias mensagens de prevenção
do câncer, incluindo a importância de atividade
física, alimentação saudável, manutenção de
estilos de vida saudáveis, cuidados com a pele e
criação de ambientes livre do fumo em casas e
carros.

Zâmbia
Para comemorar o Dia Mundial do Câncer, o
primeiro Plano Estratégico Nacional de Controle
do Câncer de Zâmbia foi lançado pelo Ministro da
Saúde, juntamente com a abertura de uma nova
clínica.
O Cancer Diseases Hospital também ofereceu
exames gratuitos, programas de sensibilização
e oficinas de capacitação em vários distritos fora
de Lusaka para as comunidades e funcionários
dos hospitais locais. Além disso, uma equipe de
enfermeiros organizou balcões de informação
em dois dos maiores shopping centers de
Lusaka, para criar uma maior conscientização
sobre o Dia Mundial do Câncer.
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O MUNDO DEMONSTRA SEU APOIO
À LUTA CONTRA O CÂNCER
Através de esforços coletivos e individuais
– de flash mobs, testes gratuitos de câncer,
tentativas de quebrar recordes, conferências
e palestras, campanhas para angariar fundos
e corridas divertidas – o mundo se uniu para

demonstrar seu apoio ao Dia Mundial do
Câncer. A seguir, apresentamos um panorama
de algumas das atividades que ocorreram em
todo o mundo, que tiveram, conjuntamente,
um impacto incrível.

GOVERNOS COMPROMETEM-SE A AGIR
Pelo menos 30 governos de todo o mundo
escolheram o Dia Mundial do Câncer como uma
plataforma para demonstrar seu compromisso,
sensibilizar a opinião pública, reiterar seu apoio
e lançar novas iniciativas de controle do câncer,
incluindo os Ministérios da Saúde da Argélia,
Austrália, Azerbaijão, Canadá, Congo, Croácia,
Cuba, Chipre, Alemanha, Guatemala, Guiana,
Índia, Indonésia, Irlanda, Irã, Israel, Itália, Quênia,
Maldivas, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Polônia,
Qatar, Samoa, São Vicente e Granadinas, Tanzânia,
Ilhas Turcas e Caicos, Turquia, Uganda, Reino Unido
e Zâmbia.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

UM NOVO ROTEIRO PARA MELHORAR
OS CUIDADOS DO CÂNCER DE MAMA
NA TANZÂNIA
Como o câncer de mama é o segundo tipo de
câncer mais comum e a segunda principal causa
de mortalidade por câncer entre as mulheres da
Tanzânia, o Ministério da Saúde e Susan G. Komen,
com a consultoria dos especialistas em câncer de
mama da Universidade de Washington, do Fred
Hutchinson Cancer Research Center, da WEMA
(uma organização de saúde da mulher da Tanzânia)
e do Instituto do Câncer Ocean Road, lançaram um
plano de implementação para melhorar os cuidados
de saúde da mama na Tanzânia no Dia Mundial do
Câncer.
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BRISTOL-MYERS SQUIBB

MERCK GROUP

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 necessário
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.

Após a participação esmagadora da equipe global da Merck
no ano passado, a Merck estava entusiasmada para se
envolver novamente com a comunidade de oncologia e
do público em geral para continuar com os avanços dos
cuidados de câncer para os pacientes. Combinando o
tema #NósPodemosEuPosso e atividade física, a Merck
desenvolveu uma campanha exclusiva de uma semana nas
redes sociais, convidando a todos para postarem uma foto de
ação mostrando a si mesmos “saltando” e compartilhando
por que estavam “saltando” para apoiar a luta contra o câncer.
A campanha gerou centenas de postagens, incluindo fotos,
vídeos e gifs da comunidade global Merck no Facebook e no
Twitter.

CIDADES SE ILUMINAM PARA O DIA MUNDIAL DO CÂNCER
Cidades ao redor do mundo sinalizaram seu compromisso com o desafio global do câncer, iluminando os principais marcos
históricos nas cores do Dia Mundial do Câncer: laranja e azul. Marcos históricos, incluindo o Empire State Building, em Nova
York, a Ponte Skydance, em Oklahoma City, o Jet d’eau, em Genebra, e vários marcos no Canadá – as Cataratas do Niágara, a CN
Tower, em Toronto, a Prefeitura, em Halifax, a High Level Bridge, em Edmonton, a Torre Calgary e a Rogers Arena, o Caldeirão
Olímpico e o Canada Place Sails, em Vancouver – iluminaram as cidades em 4 de fevereiro.

“Foi uma experiência maravilhosa para
nós (funcionários e estudantes da CPUT) e
aprendemos muito sobre como oferecer essas
atividades no futuro. Recebemos um feedback
muito positivo e as atividades foram um sucesso
em muitos aspectos... Vocês verão que foram
utilizados os materiais do Dia Mundial do
Câncer, meus sinceros agradecimentos por
isso”.

“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 partes
interessadas da área da saúde e pacientes
discutirem ações individuais e conjuntas para
melhorar os resultados do tratamento do
câncer”.

Penelope Engel-Hills, Cape Peninsula University of

Paciente, Boehringer Ingelheim

Henrik Finnern, Chefe de Relações de Defesa Global do

Technology, África do Sul
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APOIADORES DO DIA MUNDIAL DO CÂNCER
USAM O PODER DAS REDES SOCIAIS
A Amgen e a Roche usaram as redes sociais como
uma maneira de compartilhar mensagens poderosas
para marcar o Dia Mundial do Câncer. 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.

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.

APOIO PELO ESPORTE
Com o Dia Mundial do Câncer deste ano exortando
a todos a manterem-se ativos para ajudar a
combater o câncer, torcedores, organizações
e personalidades participaram da iniciativa
Apoio pelo Esporte usando sua voz e influência
para ajudar a espalhar a mensagem. Os heróis
esportivos que deram seu apoio incluem a
mergulhadora olímpica Pandelela Rinong, o
jogador de rugby Dylan Hartley, o boxeador
Joseph Joyce, o jogador de futebol americano
Rodney McLeod e os jogadores de críquete
Rohit Sharma e Michael Clarke.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 2017

“A WWE tem orgulho de utilizar as nossas
plataformas globais para apoiar a missão
do Dia Mundial do Câncer para reduzir o
número de mortes causadas por câncer
a cada ano. Esta campanha é uma outra
maneira da WWE expandir seu compromisso
de longa data com a sensibilização e o
levantamento de fundos na luta contra o
câncer”.
Stephanie McMahon, Diretor-Chefe de Marca da WWE

INFORME SOBRE SU REPERCUSIÓN Y ALCANCE

ALGUMAS DAS EQUIPES ESPORTIVAS, ORGANIZAÇÕES E FEDERAÇÕES
QUE PARTICIPARAM DA INICIATIVA APOIO PELO ESPORTE

EMPRESAS QUE DERAM SEU APOIO

CONSELHO DE CÂNCER DA AUSTRÁLIA ESTABELECE PARCERIA
COM O SYDNEY 7S
Na Austrália, o Cancer Council Australia foi o parceiro de caridade
oficial para o torneio Sydney 7s, realizado no fim de semana do
Dia Mundial do Câncer. O evento faz parte do HSBC World Rugby
Sevens Series internacional e atrai pessoas de todo o mundo.
Além de angariar fundos no torneio, o Cancer Council Australia
usou isso como uma oportunidade para educar os espectadores
sobre como podem reduzir o risco de câncer.

MÍDIA MUNDIAL SOBRE DIA MUNDIAL DO CÂNCER
O Dia Mundial do Câncer foi coberto pelos principais meios de
comunicação globais:

PESSOAS FAMOSAS QUE FALARAM SOBRE O ASSUNTO

“A MSD orgulha-se de apoiar o Dia Mundial
do Câncer, que nos une para o progresso
na luta contra o câncer. Trabalhando juntos,
podemos fazer a diferença.”
Frank Clyburn, Presidente, MSD Oncology
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OBRIGADO A TODOS OS APOIADORES
Este relatório destaca apenas uma pequena fração dos
esforços coletivos e das ações no Dia Mundial do Câncer
de 2017. Cada organização e indivíduo é uma parte
integrante do sucesso, tornando o 4 de fevereiro não só
uma data importante na agenda de saúde do mundo, mas
também um movimento global crescente.
Gostaríamos de agradecer especialmente a nossas
organizações membros da UICC por ajudarem a divulgar
a campanha pelo mundo. Também somos gratos ao
Conselho de Administração da UICC e ao Grupo Consultivo
do Dia Mundial do Câncer que emprestaram sua
experiência, compartilharam suas percepções e ajudaram a
orientar a campanha.
Uma menção especial também vai para a equipe da
Fundação Movember por defender a iniciativa Apoio pelo
Esporte. Obrigado aos nossos Parceiros Visionários,
Parceiros Líderes e Apoiadores do Dia Mundial do Câncer,
sem os quais esta campanha não seria possível. E um
agradecimento especial a todos os que contribuíram para a
tradução dos materiais do Dia Mundial do Câncer, tornando
o Dia Mundial do Câncer mais acessível do que nunca.

ATÉ 2018
Nunca é cedo demais para
começar a planejar:
• Agora é o momento perfeito para embarcar
nesse projeto e participar de nosso programa de
patrocínio e beneficiar-se da visibilidade de alto
impacto no período que antecede e durante a
campanha do Dia Mundial do Câncer de 2018
• Inclua seu evento, campanha e/ou atividade do
Dia Mundial do Câncer em suas comunicações e
planos para angariar fundos para 2018
• Entre em contato para saber como contribuir
para a tradução dos materiais da campanha do
próximo ano
• Compartilhe conosco suas iniciativas bemsucedidas do Dia Mundial do Câncer de 2017
• Continue a compartilhar e usar os materiais do
Dia Mundial do Câncer ao longo do ano

“Estamos orgulhosos de continuar a apoiar o Dia Mundial do Câncer, pois representa um momento
significativo para cada canadense refletir sobre o que pode fazer como indivíduo, e como parte de
uma comunidade, para fazer a diferença na redução da carga do câncer.”
Shelly Jamieson, CEO, Canadian Partnership Against Cancer

O DIA MUNDIAL DO CÂNCER DE 2017 É ORGULHOSAMENTE APOIADO PELO
Parceiros visionários

Líder - Parceiro

Apoiadores

Para obter mais informações sobre o Dia Mundial
do Câncer, visite worldcancerday.org ou entre em
contato conosco em info@worldcancerday.org
O Dia Mundial do Câncer é uma iniciativa da União
Internacional para Controle do Câncer (UICC, sigla
em inglês)

Union for International Cancer Control
62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
Tel +41 (0)22 809 1811 Fax +41 (0)22 809 1810
Email info@uicc.org www.uicc.org

