SOU UM KIT DE
FERRAMENTAS
PARA ESCOLAS E
BIBLIOTECAS
E VOU INSPIRAR
PROFESSORES,
BIBLIOTECÁRIOS E
ESTUDANTES
A AGIR

worldcancerday.org
ligacontracancro.pt/wcd

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro
Dia Mundial do Cancro: Kit de ferramentas para escolas e bibliotecas
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O cancro é a
segunda maior
causa de morte
em todo o mundo.
Juntos, vamos
mudar isso.
Neste Dia Mundial do Cancro,
apelamos o seu compromisso
para tomar medidas
positivas contra o cancro.

Junte-se a nós no dia 4 de
fevereiro por um mundo
menos afetado pelo cancro.

Acreditamos que é possível
atingir a meta global de uma
redução de 25% das mortes
prematuras por cancro e
doenças não-transmissíveis se
agirmos hoje.

#EuSouEEuVou
#DiaMundialdoCancro

A hora de agir é agora.

Dia Mundial do Cancro

Porquê o cancro?

Todos os anos, no dia 4 de fevereiro,
assinala-se o Dia Mundial do Cancro,
com o objetivo de capacitar empresas,
comunidades e indivíduos a mostrarem
o seu apoio e a manifestarem-se
coletivamente realizando ações de
sensibilização na luta contra o cancro.

Porque a incidência de cancro tende
a aumentar e todos os anos 9.6 milhões
de pessoas continuam a morrer de
cancro, o que é mais do que as mortes
causadas em conjunto pelo HIV/SIDA,
malária e tuberculose.

Porque acreditamos que todos têm
um papel a desempenhar nesta luta,
em todos os setores de forma transversal.
Porque acreditamos que, juntos,
aumentando a literacia em saúde e
aumentando a compreensão sobre o
cancro, reduzimos o medo causado
por mitos e crenças erradas e
podemos criar mudança!

Tema da campanha
2019-2021:
Eu sou e eu vou
Cada um de nós pode ser o herói desta história.
As ações individuais podem ter o poder de
reduzir o impacto do cancro no próprio
indivíduo nas pessoas que o rodeiam e no mundo.
Apenas um compromisso conduz à ação e
ao progresso.

#EuSouEEuVou

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro

diagonóstico, tratamento e cuidados
em oncologia.

É hora de assumir um compromisso pessoal.

Dia Mundial do Cancro: Kit de ferramentas para escolas e bibliotecas

O Dia Mundial do Cancro é uma
iniciativa da União Internacional para
Controlo do Cancro, a maior e mais
antiga organização internacional
contra o cancro comprometida em
liderar a comunidade para reduzir o
cancro no planeta, promover maior
igualdade e integrar o controlo do
cancro na agenda mundial de saúde
e desenvolvimento.

Porque acreditamos que deve haver
igualdade de acessos a meios de
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Quem promove o Dia
Mundial do Cancro?

Porque acreditamos que muitas destas
mortes seriam evitáveis com maior apoio
governamental e financiamento para
programas de deteção, prevenção
e tratamento.
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#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro

Questões
Questões
fundamentais
fundamentais
Explore algumas das questões
mais urgentes sobre o cancro.
Descubra o impacto do cancro
no indivíduo e o poder
que temos para reduzir a
incidência crescente do
cancro.
Consciencialização,
compreensão, mitos e
desinformação
Uma informação e conhecimento
adequados potencia a compreensão
e consciencialização necessárias
para a capacitação do indivíduo no
reconhecimento de sinais de alerta e
na tomada de decisão sobre a saúde,
combatendo medos e estigmas sobre
o cancro.

Responsabilidadade e ação
ação do poder central e local
Ações proativas e efetivas
no planeamento nacional de
saúde são possíveis e viáveis
em todos os países. Além disso,
políticas públicas que intensifiquem
os esforços para reduzir e
prevenir o cancro, favorecem o
progresso social e económico.

Prevenção e redução de
riscos

Igualdade de acesso ao
tratamento do cancro

Pelo menos um terço dos
cancros são evitáveis, o que
justifica a adoção de escolhas
saudáveis e estratégias de
prevenção para todos, de forma
a reduzir os nossos riscos de cancro.

O diagnóstico e o tratamento
do cancro que salvam vidas
devem ser iguais para todos –
independentemente do nível
de instrução, do nível de
rendimento ou da sua localização
geográfica.
Diminuir a desigualdade pode
salvar milhões de vidas.

Profissionais de saúde
capacitados e bem informados
são fundamentais para um
tratamento de qualidade conta
o cancro. Aumentar o número
de profissionais de saúde em
oncologia, potencializando as
suas competências, é a maneira
mais eficaz de contribuir para a
na redução do número de mortes
por cancro.

Para além do físico:
Impacto mental e
emocional

Trabalhar em equipa

Cuidados de qualidade em
oncologia consideram não
apenas o impacto físico do
cancro, mas também o bem-estar
emocional, sexual e social de cada
indivíduo e do seu cuidador,
pelo que incluem atitudes de
dignidade, respeito, apoio e amor.

Colaborações estratégicas
que envolvem a sociedade
civil, empresas, poder central
e local, organizações e agências
internacionais, instituições de
ensino e investigação são as
formas mais eficazes de
aumentar a consciencialização,
converter a vontade
política em ação e fornecer
soluções abrangentes e coesas.
Unir esforços leva a uma ação
poderosa a todos os níveis.

Leia mais em ligacontracancro.pt/wcd

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro

O investimento financeiro em
recursos para o controlo de
cancro pode ser positivo em
termos de custo-efetividade,
uma vez que permite reduzir os
custos em tratamentos,
aumentando assim a
sobrevivência global e a
qualidade de vida, sendo este
um argumento financeiro irrefutável.

Dia Mundial do Cancro: Kit de ferramentas para escolas e bibliotecas

Competências e
capacitação
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Impacto financeiro e
económico

Sabia que?
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9.6 milhões
de pessoas morrem de
cancro todos os anos.
Estima-se que número
duplique até 2030.

70%

das mortes por cancro
ocorrem em países em
vias de desenvolvimento.

Menos de 30%
dos países em vias de
desenvolvimento têm
serviços para
tratamento de cancro
(comparativamente a
90% nos países
desenvolvidos).

Pelo menos um
terço

dos cancros podem
ser prevenidos.
O cancro é a segunda
maior causa de morte
em todo o mundo.

Até 3,7 milhões
de vidas podem ser
salvas todos os anos ao
implementar estratégias
apropriadas de
prevenção, diagnóstico
precoce e tratamento.

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCâncer
Dia Mundial do Câncer: Kit de ferramentas para escolas e bibliotecas

Ban Ki-moon, ex-Secretário Geral da ONU
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“No Dia Mundial do Cancro,
vamos dar um passo para acabar
com o sofrimento evitável
provocado por esta doença
de forma a alcançar o nosso objetivo
de não deixar ninguém para atrás .”

Materiais de
campanha

Junte-se a nós a 4 de fevereiro
Dia Mundial do Cancro

8

Dia Mundial do Cancro: Kit de ferramentas para escolas e bibliotecas

ligacontracancro.pt/wcd

facebook.com/ligacontracancro

instagram.com/ligacontracancro

Junte-se a nós a 4 de fevereiro
Dia Mundial do Cancro

ligacontracancro.pt/wcd

facebook.com/ligacontracancro

instagram.com/ligacontracancro

Posters do Dia Mundial do
Cancro
Aumente a consciencialização e inspire
todos ao seu redor, exibindo e distribuindo
os posters oficiais do Dia Mundial do
Cancro.

ligacontracancro.pt/wcd
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Junte-se a nós a 4 de fevereiro

Junte-se a nós a 4 de fevereiro

Dia Mundial do Cancro

ligacontracancro.pt/wcd

facebook.com/ligacontracancro

instagram.com/ligacontracancro

#EuSouEEuVou
#DiaMundialDoCancro

EU
SOU E
EU VOU

Faça o download, personalize e partilhe
os materiais do Dia Mundial do Cancro
o máximo que puder.

#EuSouEEuVou
#DiaMundialDoCancro

EU
EU
SOU E
EU VOU

#EuSouEEuVou
#EuSouEEuVou
#DiaMundialDoCancro
#DiaMundialDoCâncer

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro

Os materiais para o Dia Mundial
do Cancro estão disponíveis
gratuitamente para ajudar a
desenvolver as suas atividades
e a divulgá-las.

Dia Mundial do Cancro

ligacontracancro.pt/wcd

facebook.com/ligacontracancro

instagram.com/ligacontracancro

Crie o seu poster
Coloque a sua marca pessoal no Dia Mundial
do Cancro, criando um poster personalizado
com a sua própria mensagem “Eu sou e eu
vou” e a sua foto. Crie, personalize e
partilhe o seu poster diretamente nas
redes sociais em
ligacontracancro.pt/wcd

O logotipo do Dia Mundial do Cancro e os os restantes materiais
da campanha estão disponíveis gratuitamente para uso em
ligacontracancro.pt/wcd
“A verdade é que hoje, mais do que
em qualquer ponto da história
humana, temos uma oportunidade
genuína de ajudar mais pessoas em
todo o mundo do que nunca. E essa é a
nossa obrigação.”

Joseph R. Biden Jr., 47º vice-presidente dos Estados Unidos e
copresidente da Biden Cancer Initiative

Você sabia que
9,6 milhões de
pessoas morrem de
câncer todos os anos?

x 100,000
Se agirmos, 3,7 milhões de pessoas podem ser
salvas a cada ano. Imagine. Isso é equivalente a
todas as bandeirantes dos EUA, México e Canadá.

Crie um futuro sem câncer.
A hora de agir é agora.

Há muito que podemos fazer.
Porque mutações genéticas desempenham um papel em 5 a 10% dos cânceres.
Enquanto que, 27% dos cânceres se referem ao uso de tabaco e álcool.

Cada um de nós conhece um membro da família, amigo
ou colega que tenha sido diagnosticado com câncer.
Isso nos dá todos os motivos para agir.

O que você pode fazer para
reduzir seu risco de câncer?
Evite poluentes e
produtos químicos
(incluindo amianto,
pesticidas e recipientes
que contenham BPA)

Escolha alimentos
saudáveis
Movimente-se mais
Pare de fumar

Vacine-se

Reduza o consumo
de álcool

Conheça os sinais
e sintomas

Exponha-se ao sol com cautela
e fique longe das camas de
bronzeamento artificial.

“A verdade é que hoje, mais do que
em qualquer ponto da história
humana, temos uma oportunidade
genuína de ajudar mais pessoas em
todo o mundo do que nunca. E essa é a
nossa obrigação.”
Joseph R. Biden Jr., 47º vice-presidente dos Estados Unidos e
copresidente da Biden Cancer Initiative

O cancer não é
apenas um problema
de saúde, é uma
questão humana.

Você sabia que
9,6 milhões de
pessoas morrem de
câncer todos os anos?

Estamos
falando
de:

x 100,000
Mas podemos
reduzir esse
número!

Impacto econômico global.
O custo econômico total do
câncer é estimado em
aproximadamente US$ 1,16 trilhão.

Se agirmos, 3,7 milhões de pessoas podem ser
salvas a cada ano. Imagine. Isso é equivalente a
todas as bandeirantes dos EUA, México e Canadá.

Há muito que podemos fazer.
Porque mutações genéticas desempenham um papel em 5 a 10% dos cânceres.
Enquanto que, 27% dos cânceres se referem ao uso de tabaco e álcool.

O que todos nós estamos perdendo financeiramente:

O que você pode fazer para
reduzir seu risco de câncer?
Evite poluentes e
produtos químicos
(incluindo amianto,
pesticidas e recipientes
que contenham BPA)

Escolha alimentos
saudáveis

Perda de
produtividade

Movimente-se mais

Custos para
o sistema de
saúde

Pare de fumar

Perda de renda
domiciliar
Qualidade
de vida
reduzida

Se investíssemos US$ 11,4 bilhões em estratégias de
prevenção, economizaríamos US$ 100 bilhões em
custos de tratamentos de câncer.

Conheça os sinais
e sintomas

Exponha-se ao sol com cautela
e fique longe das camas de
bronzeamento artificial.

Deficiência e
morte prematura

Salvar vidas economiza dinheiro

Vacine-se

Reduza o consumo
de álcool

O câncer não é
apenas um problema
de saúde, é uma
questão humana.
Estamos
falando
de:

Desigualdade.
Você sabia que aproximadamente 70% de
todas as mortes por câncer ocorrem nas
partes menos desenvolvidas do mundo?

Impacto econômico global.

Redes sociais e
conteúdo digital
Inicie conversas com
os seus seguidores com
cartões de conteúdo, gifs,
capas de perfil e banners
disponíveis online.

O custo econômico total do
câncer é estimado em
aproximadamente US$ 1,16 trilhão.

Infográfico

O que todos nós estamos perdendo financeiramente:

Perda de
produtividade

Custos para
o sistema de
saúde

Por que isso ocorre?

Bem, por exemplo, 90% dos países de baixa a média
renda não têm acesso à radioterapia – uma das
ferramentas essenciais no tratamento do câncer.

Perda de renda
domiciliar

Veja os factos e questões
neste infográfico sobre o
cancro.
Além disso, apenas 5% dos recursos globais para
prevenção e controle do câncer são gastos nos países
de baixa a média renda.

Desigualdade no
nosso próprio quintal

Seu gênero, nível de educação, nível de renda e
em que parte do país você vive são fatores que
impactam seu acesso e o nível de diagnóstico,
tratamento e atendimento contra o câncer que
você recebe.

Populações
com situação
socioeconômica
mais baixa

Crianças

Salvar vidas economiza dinheiro

Se investíssemos US$ 11,4 bilhões em estratégias de
prevenção, economizaríamos US$ 100 bilhões em
custos de tratamentos de câncer.

Desigualdade.

Você sabia que aproximadamente 70% de
todas as mortes por câncer ocorrem nas
partes menos desenvolvidas do mundo?

As desigualdades no acesso a serviços contra
o câncer que salvam vidas existem para:

Mulheres

Qualidade
de vida
reduzida

Deficiência e
morte prematura

Populações
rurais e
remotas

Fechando a lacuna da
desigualdade, podemos melhorar
o panorama geral.

Nosso
objetivo

Por que isso ocorre?

Reduzir as mortes
prematuras por câncer
e as mortes por doenças
não transmissíveis em
25% até 2025.

Bem, por exemplo, 90% dos países de baixa a média
renda não têm acesso à radioterapia – uma das
ferramentas essenciais no tratamento do câncer.
Além disso, apenas 5% dos recursos globais para
prevenção e controle do câncer são gastos nos países
de baixa a média renda.

Desigualdade no
nosso próprio quintal
Seu gênero, nível de educação, nível de renda e
em que parte do país você vive são fatores que
impactam seu acesso e o nível de diagnóstico,
tratamento e atendimento contra o câncer que
você recebe.
As desigualdades no acesso a serviços contra
o câncer que salvam vidas existem para:

Como chegamos lá?
Pilares da campanha Tratamento
para Todos da UICC

Detecção e
diagnóstico
precoces

Tratamento
paliativo e
com melhor
suporte

Dados e
pesquisas de
alta qualidade

Percorremos
um longo
caminho

Tratamento
oportuno e
preciso

Hoje, existem 43,8 milhões de pessoas
vivas 5 anos após receberem um
diagnóstico de câncer. À medida
que o investimento, a informação,
os diagnósticos e os tratamentos
melhoram, nossa chance de sobreviver
ao câncer está aumentando.

Para acessar as referências citadas, visite worldcancerday.org/infographic

Junte-se a nós no dia
4 de fevereiro
Saiba mais em
worldcancerday.org

Mulheres

Crianças

Populações
com situação
socioeconômica
mais baixa

Populações
rurais e
remotas

Fechando a lacuna da
desigualdade, podemos melhorar
o panorama geral.

Nosso
objetivo
Reduzir as mortes
prematuras por câncer
e as mortes por doenças
não transmissíveis em
25% até 2025.

Como chegamos lá?
Pilares da campanha Tratamento
para Todos da UICC

Detecção e
diagnóstico
precoces

Tratamento
oportuno e
preciso

Tratamento

Folheto
informativo
Conheça os factos e explore
as questões mais importantes
relacionadas com o cancro
através do nosso folheto
informativo.

Dia Mundial do Cancro: Kit de ferramentas para poder central e local

Mas podemos
reduzir esse
número!

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro

Crie um futuro sem câncer.
A hora de agir é agora.
Cada um de nós conhece um membro da família, amigo
ou colega que tenha sido diagnosticado com câncer.
Isso nos dá todos os motivos para agir.
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Logotipo
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#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro

Envolva-se:
como pode
participar.

Envolva-se da maneira que puder.
Juntos podemos realizar mudanças.

Ser voz ativa
Converse sobre o cancro com
alunos, famílias e/ou funcionários.
Uma das atividades possíveis é
fazer uma leitura comentada de um
livro que aborde o cancro, permitindo
assim uma melhor compreensão sobre
o assunto.

Mostre que apoia esta causa

Personalize o cartaz do Dia Mundial do
Cancro online em
ligacontracancro.pt/wcd

Informe-se e informe os outros

Pode também utilizar os autocolantes
disponibilizados pela LPCC e desafiar a
comunidade educativa a construir um
mural de compromissos na luta contra o
cancro.

Peça aos alunos que pesquisem
e escrevam um artigo ou criem uma
apresentação em vídeo sobre um tema
relacionado com o cancro.
Convide um profissional de saúde para ouvir
as apresentações dos alunos e comenta-las,
desmistificando crenças e medos relacionado
com o cancro.

Participe na conversa

Defenda a causa.

Desafie a comunidade educativa a participar
nas atividades propostas nas redes sociais no
Dia Mundial do Cancro.
Mantenha-se atento ao facebook da LPCC
bem como ao do World Cancer Day.

No âmbito de uma aula de Português ou
mesmo no contexto da Biblioteca, desafie os
alunos a redigirem uma carta ao ministro da
saúde, pedindo que demonstre o seu
compromisso para com a causa dinamizando
ações no Dia Mundial do Cancro, contribuindo
para uma maior consciencialização da
comunidade.

Dia Mundial do Câncer: Kit de ferramentas para escolas e bibliotecas

Incentive os alunos a criarem seu próprio
poster do Dia Mundial do Cancro online e
peça que o partilhem na escola ou nas redes
sociais.
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Faça deste dia uma causa pessoal

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCâncer

Crie uma exposição de livros, DVDs e
outros recursos relacionados com
o cancro, além dos cartazes e infográfico
do Dia Mundial do Cancro disponíveis
para download em ligacontracancro.pt/wcd

Crie um evento ou atividade.
Peça ao bar ou cantina da escola para
organizar um almoço saudável, faça
parceria com uma instituição de saúde
para realizar uma sessão de perguntas e
respostas destinada à comunidade educativa
estudantes e famílias ou organize uma atividade
de angariação de fundos para apoiar a luta
contra o cancro.
Inspire-se e adicione sua atividade no mapa
de impacto:
worldcancerday.org/map
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#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCâncer

Fale sobre isso
Incentive os alunos a falar sobre os seus medos
e preocupações, aproveitando a oportunidade
para desmistificar crenças e medos sobre o
cancro e fornecer informações sobre
como lidar melhor com os sentimentos
causados pelo impacto da doença.

E agora?

2

3

Prepare-se com os materiais
da campanha do Dia Mundial
do Cancro.
ligacontracancro.pt/wcd
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Planeie e registe-se
Planeie e registe a sua atividade
ou evento no Mapa de Impacto
e inspire escolas e bibliotecas
em todo o mundo em
worldcancerday.org/map

Divulgue a sua mensagem
Use a sua voz e transmita esta
mensagem a toda a comunidade
educativa.

Inspire-se
Aceda a ligacontracancro.pt/wcd
para ver o que se está a
planear para o dia.

Faça download dos
materiais de campanha

ligacontracancro.pt/wcd
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Seja ativo
Seja qual for o compromisso
de sua escola ou biblioteca
para reduzir o cancro, use o
dia 4 de fevereiro para dar
sequência a esse compromisso.

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCancro

Desafie os elementos da
comunidade escolar e os
representantes dos diferentes
diferentesdepartamentos a
comprometerem-se em
ações que possam reduzir
o impacto do cancro,
completando e partilhando
a mensagem
"Eu sou E Eu Vou"
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Comprometa-se
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Inspire-se
Solidariedade no Dia Mundial

#EuSouEEuVou #DiaMundialDoCâncer

do Cancro

numa competição desportiva amigável como parte

Escola Primária Ellel St. John’s CE organizaram

das muitas atividades do Dia Mundial do Cancro

uma venda de bolos e uma competição de arte

promovidas pela Qatar Cancer Society.

focada no tema da bondade, angariando

Às atividades desportivas seguiu-se uma

fundos para entidades locais de luta contra

sessão de perguntas e respostas com os alunos,

o cancro, o Cancer Care e o Brain Tumour Charity.

sobre o cancro e escolhas para um estilo de vida
saudável.

Salas de aula virtuais no Dia Mundial do
Cancro

Usar perucas no Dia Mundial do

Em toda a Índia, mais de 400 estudantes

Alunos, professores e funcionários da escola

aprenderam sobre os riscos de cancro inerentes

Epinay Business and Enterprise usaram perucas,

ao uso de de tabaco numa aula virtual

penteados e chapéus engraçados para angariar

ministrada ao vivo por especialistas da Indian

fundos para a Cancer Research UK no Dia Mundial

Cancer Society. Em 22 escolas de todo o país,

do Cancro.

os estudantes puderam fazer perguntas aos
pressão dos colegas até preocupações com o
fumo e dependências.

Dia Mundial do Câncer: Kit de ferramentas para escolas e bibliotecas

Alunos de oito escolas do Qatar participaram

Para o Dia Mundial do Creancro, os alunos da

especialistas sobre tópicos que variaram da
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Uma ação desportiva

Cancro

“O Dia Mundial do Cancro
ajuda-nos a levar a mensagem
às nossas crianças para que
permaneçam ativas, tenham
estilos de vida saudáveis e não
tenham medo.”
Angela Boulton
School Business Manager, Rainford Brook Lodge

Agradecemos
o seu apoio ao
Dia Mundial do Cancro.

Para mais informações e as últimas
notícias, assine a nossa newsletter em
ligacontracancro.pt/wcd
Tem dúvidas? Contacte-nos:
www.ligacontracancro.pt/contactos

O Dia Mundial do Cancro é uma iniciativa da
União Internacional para Controlo do Cancro.

Parceiro
visionário

Parceiros
apoiantes

facebook.com/ligacontracancro
instagram.com/ligacontracancro

