
 
 
 

2 de abril de 2015 
 
8 de maio – Dia Mundial do Câncer de Ovário: Uma voz para todas as mulheres 
 
Indivíduos do mundo inteiro são convidados a juntar-se ao movimento mundial, a fim de 
aumentar a conscientização para o câncer de ovário. O tema deste ano celebra o laço natural 
entre as mulheres, encorajando as pessoas a enviar fotografias celebrativas de momentos 
afetivos e a assinar o compromisso de conscientização inserido no website 
(www.ovariancancerday.org/pt), a fim de passarem a mensagem sobre o câncer de ovário 
durante a terceira celebração anual do Dia Mundial do Câncer de Ovário (WOCD, sigla em 
inglês), em 8 de maio.  
  
“No terceiro ano de celebração à escala mundial, o Dia Mundial do Câncer de Ovário já chegou a 
78 organizações em 24 países”, indicou Elisabeth Baugh, presidente do Comitê Organizador 
Internacional do WOCD e diretora executiva da organização Ovarian Cancer Canada. 
“Celebrando os laços únicos das mulheres, reconhecemos seu forte dinamismo para 
compartilhar e se ajudar mutuamente. Sem as mulheres, o mundo não existiria. Quando nos 
unimos, nossa voz comum representa um grupo de apoio global pelas 250.000 mulheres que 
serão diagnosticadas este ano com câncer de ovário”.  
 
Vamos celebrar as mulheres que amamos, em quem confiamos e sentimos orgulho de conhecer, 
contribuindo para aumentar a conscientização sobre o câncer de ovário e participar em um vídeo 
com imagens celebrativas, o qual será publicado mundialmente em 8 de maio, Dia Mundial do 
Câncer de Ovário. Envie-nos a fotografia de um momento que ilustre as mulheres em 
solidariedade – rindo, brincando ou trabalhando juntas para fazerem a diferença. 
 
“Nossa intervenção tem demonstrado a habilidade desta campanha para aumentar a 
conscientização da doença e para conectar as pessoas à escala internacional com os recursos 
disponíveis para educar outras pessoas”, explicaram os membros do Comitê Diretor, Calaneet 
Balas, diretora executiva da Aliança Nacional de Combate ao Câncer de Ovário, bem como 
Annwen Jones, da organização Target Ovarian Cancer, e Alison Amos, da Austrália.   “Este ano 
queremos acrescentar faces a esse movimento – as faces de mulheres que se preocupam e se 
apoiam mutuamente”. 
 
Em 2015, convidamos as organizações de combate ao câncer e todos os grupos interessados na 
saúde das mulheres ao nível internacional a inscreverem-se e a participarem. O compromisso 
também envolve indivíduos no mundo inteiro, habilitando-os com informações sobre o câncer de 
ovário, sendo uma maneira rápida e fácil de comunicar a mensagem sobre a doença. 
 
Todas as pessoas que assinarem o compromisso para o Dia Mundial do Câncer de Ovário em 
www.ovariancancerday.org/pt irão receber um cartão eletrônico no dia 8 de maio, o qual contém 
informações sobre os riscos e os sintomas daquele tipo de câncer. O cartão deverá passar para 
um mínimo de cinco pessoas amigas, as quais, por sua vez, são encorajadas a passá-lo para 
outras pessoas amigas. 
 
Todos os anos, cerca de 250.000 mulheres em todo mundo são diagnosticadas com câncer de 
ovário, sendo a doença responsável por 140.000 mortes por ano. Os dados estatísticos indicam 
que apenas 45% das mulheres com câncer de ovário têm probabilidades de sobreviver durante 
cinco anos, em comparação com 89% das mulheres com câncer de mama. O câncer de ovário 
afeta as mulheres da mesma maneira, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 
desenvolvimento. 
 
A recente revelação de Angelina Jolie Pitt sobre a cirurgia profilática para remoção das trompas 
de Falópio e dos ovários devido a uma tendência genética para câncer de ovário e de mama 

http://ovariancancerday.org/pt/
http://ovariancancerday.org/pt/


 
 
 

dirigiu a atenção para os antecedentes familiares. Cerca de 15% a 20% dos casos de câncer de 
ovário são atribuíveis aos antecedentes familiares. Isso significa ter um parente biologicamente 
próximo (mãe, irmã, filha, avó, neta, tia ou sobrinha), quer seja no lado materno ou paterno da 
família, que teve câncer de mama antes dos 50 anos ou câncer de ovário em qualquer idade. 
Além de apresentar informações sobre sintomas e riscos, o evento WOCD também concentra a 
atenção na prevenção do câncer de ovário. 
 
 
A campanha do evento WOCD nos mídia sociais engloba seu website (disponível em quatro 
idiomas: inglês, francês, português e espanhol), bem como as redes Facebook, Twitter, YouTube 
e Pinterest. Em 2014, as atividades foram realçadas com fotografias e a difusão do 
compromisso, o qual alcançou mais de 15.000 pessoas. Esse número continua a aumentar até 8 
de maio deste ano com a inclusão da “iluminação do mundo em cor turquesa” – a cor que 
representa o câncer de ovário.  
 
O Dia Mundial do Câncer de Ovário tornou-se um movimento mundial em três curtos anos. 

Unindo as organizações de pacientes à escala mundial também despertou o interesse e a 

participação de profissionais do setor da saúde em muitos países. Este ano, celebramos a voz 

das mulheres fazendo a diferença quando nos juntamos e falamos com uma só voz, a fim de 

aumentarmos a conscientização para o câncer de ovário. Globalmente, exultando sobre nosso 

laço único, iremos garantir que nenhuma mulher com câncer de ovário caminhará sozinha. 

 

Junte-se a nós assinando o compromisso e enviando fotografias e vídeos de seus momentos 
afetivos únicos para: www.ovariancancerday.org/pt. 
 
Elisabeth Baugh 
Presidente, Dia Mundial do Câncer de Ovário 
Diretora executiva, Ovarian Cancer Canada 
info@ovariancancerday.org 
www.ovariancancerday.org/pt 
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