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Resumo: O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil depois do 

câncer de pele não melanoma e sua incidência vem aumentando em nosso país. A doença engloba diversos 

fatores de risco, alguns deles com potencial de modificação, ou seja, passiveis de prevenção. O objetivo da Liga 

da Mama é fornecer aos alunos participantes informações e subsídios para uma prática médica educativa e 

conscientizadora. Através de reuniões quinzenais, objetiva o estudo de artigos recentes sobre câncer de mama e 

sua aplicabilidade no dia a dia. Além do referencial teórico, os alunos envolvidos planejam e executam ações de 

prevenção e informação sobre o câncer de mama na população alvo. Há também no plano anual da Liga a 

realização da Jornada de Ginecologia e Obstetricia, na qual os alunos são responsáveis pela organização, 

apresentação de mesas e participação em palestras. Além das atividades teóricas e extensionistas, já houve 

participação dos alunos na execução de pesquisas científicas também relacionadas ao tema.  

Palavras-chave: Câncer de mama. Ligas Acadêmicas. Conscientização.
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LIGA DA MAMA – INICIATIVAS EDUCACIONAIS  

PROJETOS VINCULADOS 

Jornada de Ginecologia e Obstetrícia SOGIPA / UEPG realizada anualmente. 

PÚBLICO-ALVO  

Mulheres em idade fértil e mulheres que possuam o perfil para rastreio de câncer 

pelos protocolos do Ministério da Saúde.  

Alunos de Medicina da graduação, interessados em aprender sobre saúde da mulher 

e prevenção do câncer de mama. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

PONTA GROSSA 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 

GROSSA 

CENTRO MUNICIPAL DA MULHER 

COMPLEXO ISPON – INSTITUTO PARANAENSE DE ONCOLOGIA 

JUSTIFICATIVA 

Promover o estudo continuado em mastologia de estudantes de medicina, 

professores e médicos de Ponta Grossa para promover um atendimento de qualidade para a 

comunidade de Ponta Grossa e Campos Gerais. 
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OBJETIVOS 

Promover o desenvolvimento de práticas educativas. A ação educativa é uma via de 

aprendizado mútuo, proporcionando para a população conhecimentos e informações 

atualizadas, e para os estudantes um meio para reforçarem seu aporte teórico e reafirmarem a 

prática da medicina humanizada.  

METODOLOGIA 

Quinzenalmente são realizadas reuniões científicas com discussão de casos clínicos e 

artigos científicos. Além disso, durante as reuniões são planejadas ações que visam atingir a 

comunidade da cidade de Ponta Grossa, principalmente com o cunho preventivo do câncer de 

mama.  

RESULTADOS 

 Em nosso país, o câncer caracteriza-se como um dos principais problemas de saúde 

pública na atualidade, em virtude da sua magnitude epidemiológica, social e econômica. A 

neoplasia mamária é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil depois do 

câncer de pele não melanoma e o de maior incidência entre a população feminina 

(BUSHATSKY, 2015). 

 Desde a fundação da Liga da Mama, os alunos estiveram envolvidos em ações 

educativas para a população alvo – desde a confecção de materiais informativos à presença 

em eventos de saúde pública para conversas sobre conscientização. Além das ações 

educativas, foram realizadas inúmeras reuniões teóricas para discussões aprofundadas sobre 

temas atuais e também apresentação de casos clínicos, atendidos pelos professores 

participantes. Alguns dos alunos participantes também produziram pesquisas relacionadas ao 

câncer de mama, usando essa linha como temática de trabalho de conclusão de curso.  

 Durante o ano de 2016 foram realizadas ações de conscientização com produção de 

panfletos e doação de lenços para pacientes portadoras de câncer de mama. Durante o ano de 

2017 foram realizados ciclos de palestra sobre prevenção do câncer de mama.  
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 Durante o ano de 2018 e também no decorrer do primeiro semestre de 2019, foram 

organizadas reuniões quinzenais sobre temas pertinentes relacionados ao câncer de mama. As 

aulas eram baseadas em artigos recentes sobre o tema, fornecidos pelo coordenador, e 

apresentadas pelos alunos integrantes da Liga. 

 Houve participação de profissionais de outras áreas, contemplando a 

interdisciplinaridade do tratamento da paciente oncológica, incluindo as áreas de fisioterapia, 

reabilitação e psicologia. A interface de interação permitiu aos alunos a compreensão da 

complexidade do seguimento dessas pacientes, expandido a capacidade comunicativa para 

informar a população alvo sobre a complexidade dessa doença e de sua prevenção.  

FOTOS 

Imagem 1 – Panfleto informativo sobre câncer de mama  

 

Imagem 1. Panfleto educativo sobre câncer de mama, distribuído em uma das ações realizadas.  
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Imagem 2. Programação da Semana do Outubro Rose  

 

Legenda: Banner informativo sobre atividades realizadas em 2018 na semana do Outro Rosa, com intuito de 

valorização da saúde da mulher com ações educativas incluídas.  

Imagem 3. Banners sobre direitos das sobreviventes do câncer de mama. 

 

Legenda: Banners expostos durante corrida contra o câncer, contendo informações sobre prevenção do câncer de 

mama e diretos especiais das pacientes sobreviventes do câncer de mama. Entitulados “Você sabia?” para 

chamar atenção dos participantes do evento e instigar a curiosidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Liga da mama serve como um estímulo ao estudo e à criação de estratégias 

eficientes para a discussão e disseminação de conhecimentos sobre saúde da mulher. Há 

sempre o desafio da mudança de estratégia para alcançar o público alvo, com diferentes 

abordagens.  

 A interface com outros profissionais permite aos participantes entender um pouco 

mais sobre o trabalho de profissionais de saúde de outras áreas, além de facilitar a 

compreensão do tratamento multidisciplinar do paciente oncológico.  

 Esperamos que o projeto se expanda e continue a chamar a atenção dos alunos de 

graduação que tenham passado ou estão na disciplina de Ginecologia e Obstetricia, para 

manter as ações educativas e a produção de conhecimento científico.  

APOIO 

 UEPG – bolsa de extensão pela Liga da Mama  

 ISPON – local de reuniões 
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