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RESUMO – Introdução: O movimento popular Outubro Rosa teve início na última década do século 
20, nos Estados Unidos, e o nome remete à cor do laço rosa que simboliza a luta contra o câncer de 
mama. Desde então, decretou-se o mês de outubro o mês internacional da prevenção e 
conscientização das mulheres do diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha no Paraná 
ocorreu nos dias 27 e 31 de outubro do ano de 2012 e contou com a participação de todas as 
Universidades Estaduais do Paraná, além da Universidade Federal do Paraná, com o apoio da 
Sociedade Brasileira de Mastologia. Objetivos: Conscientizar a população, sobre a prevenção, mas 
principalmente sobre a importância do diagnóstico precoce, sendo o autoexame da mama e a 
mamografia as principais ferramentas para isso. Métodos: O evento contou com a participação de 
cerca de 25 alunos por universidade. As atividades educativas em Ponta Grossa foram realizadas no 
Terminal Central de Ônibus e no Calçadão da Rua Coronel Cláudio. Foram distribuídos folders com 
sobre o câncer de mama e também a descrição do autoexame da mama. Foram também utilizados 
moldes de mamas com várias apresentações tumorais, desde achados benignos até malignos, os 
quais as mulheres puderam conhecer, através da palpação dos mesmos. Resultados: Foram 
distribuídos na campanha cerca de 4.000 panfletos para a população do Paraná, além de promover, 
para milhares de mulheres, o conhecimento sobre as diferenças entre uma mama normal e os 
tumores de mama, de forma prática e também o método do autoexame. A popularidade desse 
movimento alcançou une forças em torno de uma causa nobre: a prevenção e o diagnóstico precoce 
do câncer de mama. Portanto, a iniciativa do projeto “Acompanhamento dos pacientes da Unidade de 
Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa” em 
expandir suas atividades para além do hospital colabora para as ações de prevenção do câncer, de 
mama e de outros. 
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