
Junte-se a esta  

E ajude-nos

a chegar À meta!



Em 1990 surge, no EUA, o movimento “Outubro Rosa”, com o intuito de inspirar a 
mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama

Desde 2014 que o Núcleo Regional do Norte da LPCC convida a população a 
juntar-se a esta iniciativa,criando uma Onda crescente de consciencialização
relativamente à doença e incentivando à prevenção e ao diagnóstico precoce de 
cancro da mama

Anualmente, a LPCC, dinamiza esta campanha, reforçando a importância do 
rastreio e divulgando informação e formas de apoio à mulher a quem foi
diagnosticado cancro da mama e às suas famílias.

Contextualização



• O cancro da mama é o mais frequente em Portugal e no Mundo

• Estima-se que 7000 mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro da mama e 1800 tenham 
morrido com esta doença em 2020, em Portugal.

• Apesar de ser um tipo de cancro mais associado à mulher, cerca de 1 em cada 100 cancros da mama 
desenvolvem-se no homem.

• Não são conhecidas as causas exatas do cancro da mama, no entanto, foram identificados alguns 
fatores de risco que importa conhecer:

• O maior fator de risco para o cancro da mama é a idade (80% de todos os tipos de cancro da mama ocorre em mulheres com mais de 50 anos);

• Uma mulher que já tenha tido cancro numa das mamas tem maior risco de ter esta doença na outra;

• As alterações em determinados genes, transmitidas pelos pais, estão na origem de cerca de 5% a 10% dos casos de cancro da mama;

• O excesso de peso aumenta o risco de desenvolvimento de cancro da mama;

• O consumo de tabaco ou o consumo excessivo de álcool estão associados ao desenvolvimento de vários cancros, incluindo o da mama;

• A primeira menstruação em idade precoce (antes dos 12 anos) e uma menopausa tardia (após os 55 anos) são fatores de risco para o cancro da mama.

Factos



Se diagnosticado e tratado precocemente, o cancro da mama tem uma taxa de cura superior 
a 90%. A prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais para o aumento da 
sobrevivência e manutenção da qualidade de vida da mulher.

Há alguns comportamentos que devem ser 
promovidos, funcionando como verdadeiros 
Equipamento de Proteção Individual (EPI):

Alimentação saudável

Atividade física

Manutenção de peso saudável

Auto-avaliação da mama, consultando o médico caso verifique alguma 
alteração: nódulo, pele espessada, corrimento mamilar

Rastreio do cancro da mama. A LPCC, em parceria com as ARS, disponibiliza 
mamografia de rastreio de 2 em 2 anos para o grupo etário-50-69 anos.

Todos temos um contributo na Prevenção do Cancro da Mama

Mensagens principais 



Sugestões de atividades



O grande DESafio desta campanha passa por passar a mensagem ao maior número possível de pessoas.

Assim sendo, de uma forma muito simples, propomos que os espaços em que nos movemos e existimos
no nosso quotidiano sejam coloridos de cor de rosa:

• Criar dia rosa na instituição, convidando todos a usar uma peça de roupa ou adereço cor-de-rosa

• Decorar os edifícios com apontamentos cor-de-rosa

• Laços nas janelas ou portas; mensagens cor-de-rosa nas escadas; adereços cor-de-rosa nas
montras… Iluminar as fachadas dos edifícios de cor de rosa

• Tornar o mundo digital rosa

• Por o banner do outubro rosa nas redes sociais, criar uma assinatura de email em rosa; 
personalizar o ambiente de trabalho com mensagens alusivas ao outubro rosa

DESafios



DESporto
A prática de atividade física é cada vez mais reconhecida como contribuindo
para a prevenção do cancro da mama.

Em 2022, a proposta é que os diferentes parceiros
do outubro rosa se juntem à onda do DESporto, 
procurando alcançar a meta de 350.000 passos na
luta contra o cancro, número correspondente ao
número de mamografias efetuadas em 2021.
Pode ser uma meta individual ou de grupo, a ser cumprida num dia (somando
o número de passos dados por várias pessoas no âmbito de uma caminhada, 
por exemplo) ou ao longo de vários dias (tendo uma passadeira ou bicicleta
estática em que várias pessoas vão passando e acumulando os seus passos, 
por exemplo)…o que interessa é que todos sejam convidados e percebam que 
ao participar se juntam a esta luta que é de todos!

Finalmente, acrescentamos um DESafio: que a chegada
à meta corresponda a um “marco”, a algo que é 
acrescentado a uma instalação artística que, no final, 
constituirá uma memória da Onda Rosa 2022 (por
exemplo, uma impressão digital num mural, ou uma
fita que se pendura em algum sítio ou uma frase que 
se cola num poster…)



DEScoberta

Ao longo dos últimos 8 anos esta Onda Rosa tem sido também uma oportunidade de aprendizagem
através de atividades de DEScoberta ativa, promovendo o conhecimento e o aumento de literacia em
saúde.

Em 2022 propomos que esta DEScoberta seja feita em conjunto e partilhada entre todos os que entram
nesta Onda. Lançamos assim a ideia No Outubro Rosa, entra na Onda de Perguntas: 

Recolha de perguntas/dúvidas que devem ser remetidas para a LPCC (podem-se recolher em cada uma
das entidades parceiras que as remeterá posteriormente para nós ou digitalmente através do formulário

Todas as respostas serão partilhadas com os parceiros, em formato audiovisual, podendo servir de base 
para ações de sensibilização e esclarecimento

https://forms.office.com/r/nLwTTEXEdc


INSCRIÇÃO 
HTTPS://WWW.LIGACONTRA
CANCRO.PT/OUTUBROROSA

FORM/

PLANEAR A 
ATIVIDADE A 

DESENVOLVER NO 

SEU CONTEXTO DE ACORDO 

COM AS SUAS NECESSIDADES E 
INTERESSES, SEMPRE COM O 

APOIO DO DES DA LPCC - NRN

REALIZAR A 
ATIVIDADE

DIVULGAR NAS 
REDES SOCIAIS 

COM AS 
#ONDAROSA22 

#OUTUBROROSA22 
#LPCCNORTE

AVALIAR A 
ATIVIDADE E 
RELATAR OS 

RESULTADOS À 
LPCC – NRN

(O LINK SERÁ 

PARTILHADO NO FINAL 
DA ATIVIDADE)

Como participar

https://www.ligacontracancro.pt/outubrorosaform/
https://www.facebook.com/hashtag/lpccnorte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW7G3FIFNU3THJCFuosB64OjlJV2xdtDYmhjHNkXN9fU-Bm2popfFv8e-O32SI8YLQp4oRN3NQqZNq6a-LOf3D9OJ59mLenoqlh_hSTs7Ipsfk0I6MD7CcQrVukIjdv2tm3PeXYWZuSf7eYcf4GrZIj7Fz37dKrkxYkcoKUWGEu1hNDdkgNn8umgJKGcgmcxEggJT4eB8-94x_KfEbl0G5j&__tn__=*NK-R


Os itens de merchandising podem ser adquiridos através do preenchimento
do FORMS:

https://forms.gle/wiJXpJFKVXCnpks38

Conjunto de vídeos de 
sensibilização e esclarecimento

Disponíveis em
https://www.ligacontracancro.pt/outubrorosadownload/

Materiais informativos
Disponíveis para download em

https://www.ligacontracancro.pt/outubrorosadownload/

https://forms.gle/wiJXpJFKVXCnpks38
https://www.ligacontracancro.pt/outubrorosadownload/
https://www.ligacontracancro.pt/outubrorosadownload/


Mural Onda Rosa

No final de cada uma das vossas
atividades, gostaríamos que a 
partilhassem connosco para, dessa 
forma, poder fazer parte do nosso
mural Onda Rosa 2022.

Partilhamos entretanto o do ano de 
2021 pois acreditamos que é 
verdadeiramente inspirador!!!!

Onda Rosa 2021

https://padlet.com/cristianafonseca/6ccwfwq3vif0wdfw


Informações e contatos

Telefone: 22 542 06 80

Telemóvel: 91 035 08 10

Email: educacaosaude.nrnorte@ligacontracancro.pt


