






PROJETO PIRÂMIDE ROSA 
 

  
REALIZAÇÃO - Casa da Amizade – FORÇA JACAREÍ 
Adesão á mobilização internacional OUTUBRO ROSA - em prol da PREVENÇÃO DO CANCER 
DE MAMA 
  
INTRODUÇÃO: 
O câncer de mama pode ser curado se for detectado precocemente.  
No projeto PIRÂMIDE ROSA, cada pessoa se COMPROMETE a esclarecer para duas pessoas 
como deve fazer para se prevenir e se examinar frequentemente para a detecção precoce 
desse câncer. Vai explicar a importância desse procedimento para mais duas pessoas e 
essas duas pessoas, para mais duas pessoas e assim, faremos uma imensa pirâmide! 
  
OUTUBRO ROSA: 
O Outubro Rosa é um movimento internacional de mobilização contra o câncer de mama 
que surgiu em 1997 nos Estados Unidos. Desde então, são realizadas ações no mundo 
inteiro com o objetivo de conscientiza as pessoas em relação à prevenção do câncer de 
mama pelo diagnóstico precoce e o tratamento imediato, evitando mortes pela doença.  
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum e uma das principais causas de morte 
em mulheres. Se detectado na fase inicial, as chances de cura são grandes. 
Como forma de promover a conscientização sobre essa doença, a Casa da Amizade Força 
Jacareí, realiza o PINK DAY e dão inicio ao projeto PIRÂMIDE ROSA. 



FINALIDADE DO PROJETO: 
  
INFORMAÇÃO 
  
Adesão a Mobilização Internacional de conscientização com ações que visam levar a 
conscientização da prevenção do Câncer de Mamar 
  
CONCORRER AO TROFÉU JOÃO DE BARRO 
  
Através de eventos e ações, levar o esclarecimento para diminuir os acontecimentos.. 
Prevenir para não ter que remediar, pois em muitos casos, não há remédios... 
A prevenção e a detecção precoce é que fazem a maior diferença. 
  



JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
  
É nossa obrigação colaborar para a melhoria da humanidade! 
É nossa obrigação ajudar na prevenção! 
  
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do biênio 2018/2019, 
sejam diagnosticados 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil, com um risco 
estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. 
  
O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete às mulheres em todo o mundo, 
tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Cerca de 1,67 
milhões de casos novos dessa neoplasia foram esperados para o ano de 2012, em todo o 
mundo, o que representa 25% de todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres. 
Suas taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do mundo. 
O câncer de mama é a maior causa de morte por câncer nas mulheres em todo o mundo, 
com cerca de 522 mil mortes estimadas para 2012, o que representa 14,7% de todos os 
óbitos. É a segunda causa de morte por câncer nos países desenvolvidos, atrás somente do 
câncer de pulmão, e a maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. 
  
Apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom prognóstico, se diagnosticado 
e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam 
elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em 
estágios avançados. 
  



As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) já são as principais responsáveis pelo 
adoecimento e óbito da população no mundo. Estima-se que, em 2008, 36 milhões dos 
óbitos (63%) ocorreram em consequência das DANT, com destaque para as doenças 
cardiovasculares (48% das DANT) e o câncer (21%). Esse impacto afeta principalmente os 
países de baixo e médio desenvolvimentos, especialmente por mortes prematuras 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2013). As transições demográficas e epidemiológicas 
globais sinalizam um impacto cada vez maior da carga de câncer nas próximas décadas 
(FERLAY et al., 2013). 
Fonte -  http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/  

http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/


AÇÕES DO PROJETO: 
 
1- CAMPANHA “PIRÂMIDE ROSA” - distribuição permanete de folders informativos 
Ações de conscientização e informação sobre a prevenção do câncer de mama – 
distribuição de folders – AÇÃO PERMANENTE 
 
2- REALIZAÇÃO DE EVENTOS – PALESTRAS – E ENTREVISTAS  DE CONSCIENTIZAÇÃO 
 
3- DIVULGAÇÃO  PERIÓDICA NO SITE - 
http://brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=38430#.XHHiFeRKjIU  
 
Evento realizado 
Em 31-10-2018    
Realização do evento – PINK DAY com o lançamento da Campanha “Pirâmide Rosa” - 
eu ajudo a prevenir o câncer de mama – distribuição de folders  e apresentação da jóia 
símbolo da campanha ( jóia criada pela designer Dra Silvana Colo que será entregue as 
mulheres homenageadas). Distribuição dos folders da campanha. 
 
Em breve calendário de eventos 

http://brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=38430
http://brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=38430


Prevenção do Câncer de Mama é um assunto de extrema 
importância que deve ser sempre abordado em família, nas 
escolas, nos ambientes de trabalho e em nossas associações. 

PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA: INFORMAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E AÇÃO!! 

O Câncer de mama diagnosticado em sua fase inicial é uma doença potencialmente 
curável, mas infelizmente em nosso país a porcentagem de diagnóstico precoce do 
Câncer de Mama ainda é muito pequena! 
Vamos reverter isso! Venha participar do Pink Day e da Pirâmide Rosa! 
Venha se divertir e ajudar a levar Informação e conscientização sobre a importância da 
Prevenção do Câncer de Mama: 
- Faça o autoexame sempre! 
- Faça mamografias anuais à partir dos 50 anos! 
- Se você tem casos na família procure seu médico e aconselhe-se sob uma prevenção 
mais precoce! 
  
VAMOS CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR LEVANDO INFORMAÇÃO E 
CONSCIENTIZAÇÃO!! 

Palavras do patrono da campanha Dr. Celso Abrahao  



Patrono da campanha e representante oficial de 
comunicação e expressão 

Dr. Celso Fatima 











PARTICIPE   -   FAÇA SUA PARTE – FAÇA PARTE 
  


