


A Onda Rosa

• Campanha comunitária, que se pretende viral, onde todos são convidados a colaborar de
acordo com as suas especificidades.

• Pretende sensibilizar para a doença, incentivando à prevenção e ao diagnóstico precoce
do cancro da mama;

• Organizada pela LPCC desde 2014 na segunda quinzena de outubro, assinalando duas
efemérides:

• 15 de Outubro: Dia Mundial da Saúde da Mama

• 30 de outubro: Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.



Contextualização

• É importante falar do cancro da mama porque é o cancro mais comum na mulher 
portuguesa afetando a pessoa diagnosticada mas também a sua família e amigos.

• A taxa de sobrevivência tem aumentado, contudo ainda morrem cerca de 1.500 mulheres 
por ano com a doença;

• A prevenção secundária salva vidas e é importante continuar a sensibilizar para a adesão ao 
rastreio do cancro da mama.



Estratégias

Listam-se de seguida uma série de atividades  que, não sendo muito onerosas, podem revelar-se 
bastante eficazes. 

Sempre que possível, Ilustramos algumas dessas atividades com imagens reais da campanha 
realizada em 2016.

As diferentes estratégias podem-se categorizar de acordo com os seus objetivos:

sensibilizar informar articular conteúdos angariar fundos





Decoração de exterior

Decorar fachadas, varandas ou portas. Efeito de “teto” com elementos rosa em ruas 
estreitas, zonas históricas. Para iluminar edifícios consulte: www.outubrorosa.org.br

http://www.outubrorosa.org.br/


Na escola, empresa, centro de saúde ou com o seu 

grupo de amigos, escolha o dia em que o dress code é 

rosa e tire uma fotografia de grupo para que possa 

ser partilhada!

Dia Rosa



Para tornar a campanha viral e captar cada vez mais participantes, é 

importante partilhar as fotografias nas redes sociais com 

#ondarosa2017

Hashtag #ondarosa2017



Porque a Onda Rosa é reflexo da mobilização 

do indivíduo e do grupo, pode-se desafiar toda a 

comunidade educativa, os funcionários de uma 

empresa, os utentes de um centro social, etc, a 

integrarem a Onda, representando o logotipo da 

iniciativa.

Logotipo Humano



A Onda Rosa é também momento 
de festa e celebração, pelo que uma 
das iniciativas possíveis é a largada 

de balões

Largada de balões



- Onda como imagem de capa de facebook;
- Incorporar logo na assinatura de e-mails;
- Logotipo Onda Rosa nos ecrãs de todos os computadores.

Onda Digital





Folheto com informação sobre cancro da 

mama e o rastreio mas com zona destacável 

para que se promova a informação em cadeia

Quem recebe o folheto deve separar a zona 

destacável e entregá-la a outras pessoas.

!!!! Este panfleto pode seguir dentro de 

todas as cartas que a sua 

empresa/instituição enviar!!!!

Todos ficarão informados

Atenção

Afixação de cartazes distribuídos
pela LPCC - NRN



As instituições podem solicitar a dinamização de um 

workshop Onda Rosa que será dinamizado por um técnico 

da LPCC. O mesmo tem a duração média de 100 minutos e é 

destinado no mínimo a 25 e no máximo a 50 pessoas. 

Workshop





Criar um espaço rosa, onde se possam 

fazer lanches saudáveis (snacks com 

frutos secos ou fruta, por exemplo), 

articulando assim com a prevenção da 

obesidade, fator de risco para o 

desenvolvimento de cancro da mama.

Lanches saudáveis



Caminhando pela causa pode juntar-se a 

sensibilização para a necessidade de prevenção 

da doença, a prática de exercício físico e a 

angariação de fundos.

Caminhadas



Dinamizar aulas regulares (Educação 

Visual, Português, Educação Física. 

Educação Musical, Zumba, entre outras) 

articulando com o tema do cancro da 

mama.

Aulas



Criação de vídeos que sensibilizem 

e/ou informem sobre esta causa 

refletindo igualmente o trabalho 

desenvolvido durante a quinzena da 

Onda Rosa.

Desafio Audio Visual





Materiais

T-shirt
Saco

Mochila

Porta chaves 
com moeda

Caneta 
Baton

Porta 
moedas

Os seguintes materiais de merchandising da “Onda Rosa” estão disponíveis mediante solicitação.

Informações: através dos contactos do Departamento de Educação para a Saúde

Reservas: através do link: https://www.ligacontracancro.pt/paginas/detalhe/url/onda-rosa

https://www.ligacontracancro.pt/paginas/detalhe/url/onda-rosa


Organizar leilões onde se possam expor trabalhos realizados  anteriormente (como 
quadros, esculturas), objetos cor-de-rosa ou mesmo leilões de antiguidades 

angariando mensagens de apoio, horas de voluntariado ou mesmo fundos que 
ajudem à missão da LPCC.

Leilões Rosa



Inscreva-se Já!

Em 2015 
tivemos cerca 

de 300
parceiros…

Em 2016 
tivemos cerca 

de 500
parceiros…

Em 2017, 
podemos 
contar 

consigo?

Agora que já leu as nossas propostas pode escolher a que melhor se adequa ao seu contexto

Junte-se a esta onda!

https://www.ligacontracancro.pt/paginas/detalhe/url/onda-rosa



Departamento Educação para a Saúde
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte

Estrada Interior Circunvalação, nº 6657   |  4200-172 Porto
Tel./Fax : 225420680   |   Tlm: 910350810

[@] educacaosaude.nrnorte@ligacontracancro.pt
[f] DES: Educação para a Saúde LPCC – NRN

[w] www.ligaacao.blogspot.com
[w] www.ligacontracancro.pt /

Junte-se a esta onda!

mailto:patricia.pinto@ligacontracancro.pt
https://www.facebook.com/DES-Educa%C3%A7%C3%A3o-para-a-Sa%C3%BAde-LPCC-NRN-202031769960625/
http://www.ligaacao.blogspot.com/
http://www.ligacontracancro.pt/

