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A FUNDAÇÃO LAÇO ROSA

A Fundação Laço Rosa é uma instituição sem fins lucrativos organizada e 
legalizada. Um canal de apoio para quem atravessa o delicado momento 
de ser diagnosticado com câncer de mama em qualquer estágio da 
doença. 

Inspirada na história de Aline Lopes, que aos 32 anos, grávida 
de 4 meses do primeiro f i lho, descobriu um caroço no seio e 
iniciou sua jornada em busca de tratamento, a Fundação Laço 
Rosa atua na divulgação da detecção precoce do câncer de 
mama,  na promoção dos direitos humanos e em ações  de 
advocacy nas esferas municipal, estadual e federal.

O BANCO DE PERUCAS ONLINE

COMO POSSO AJUDAR?

INFORMAÇÕES GERAIS

O Banco de Perucas online é o primeiro projeto do gênero no Brasil. 
Através do portal www.fundacaolacorosa.com qualquer paciente em 
tratamento de quimioterapia, que tenha queda de cabelo, pode pedir
o empréstimo de uma peruca pela internet.

As próteses passam por um processo de higienização e ficam 
emprestadas pelo tempo que o paciente precisar. Além da peruca, 
brincos, lenços, batons e uma carta com boa energia, escrita por 
voluntários que já passaram pelo mesmo processo, são enviados
para levantar o astral de quem está na batalha.  

Desde sua criação, mais de 400 pessoas de todo Brasil já foram 
beneficiadas e puderam seguir mais confiantes o seu tratamento.

Uma peruca pode custar de R$ 250,00 (modelo curto sintético) a 
R$ 4.000,00 (modelo curto natural). 

A partir de 25cm é possível doar cabelo para produção de uma peruca.
É necessário que as pontas estejam separadas da raiz por um elástico.

Conversar com seus
 familiares para

 conhecer o histórico de 
doenças em sua 

família, especialmente 
sobre casos de câncer;

Conversar com seu 
médico sobre a história 
da doença e perguntar 
sobre seu risco pessoal 
de ter câncer de mama;

  Manter o peso dentro da faixa 
ideal;

  Praticar exercícios físicos 
com frequência;

  Diminuir o consumo de 
bebidas com álcool;

  Não fumar;

  Evitar o estresse;

  Aumentar o consumo diário 
de frutas, legumes e verduras;

  Evitar o consumo de alimen-
tos industrializados.

  Fazer o exame clínico 
anual com médico a 
partir dos 20 anos de 

idade (*);

  Fazer a mamografia 
anualmente a partir de 
40 anos, caso seu risco 
esteja dentro da média;

  Em caso de risco 
aumentado, perguntar 
ao seu médico quais 
exames de rotina são 
indicados e com que 
frequência devem ser 

realizados.

(*) Segundo o Consenso da Sociedade 

Brasileira de Mastologia - 2009
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