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Resumo: O câncer de ovário representa 25% das malignidades do trato genital feminino.  A elevada mortalidade 

e a pequena proporção de casos de câncer de ovário diagnosticados em estádios iniciais tornam a busca por 

meios de identificação precoce desta doença essencial e pensando nisso, um grupo de acadêmicos de medicina 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) desenvolveram materiais para facilitar a compreensão sobre 

esse tema nos indivíduos das cidades de Ponta Grossa e Irati. Esse projeto teve intuito de promover o acesso a 

informações sobre sinais e sintomas da doença e orientações à população ponta grossense e iratiense, por meio 

de um instrumento didático, educativo e interativo, no formato de folder. A atividade extensionista foi realizada 

no período de setembro a dezembro de 2018 em diferentes locais dessas cidades. Foram entregues 

aproximadamente 1000 folders para pessoas de diferentes idades e de ambos os sexos. A ação resultou em uma 

oportunidade de aprendizagens diversas, como a percepção sobre como abordar as pessoas para transmitir 

informações médicas através da utilização de uma linguagem acessível, com objetivo de estabelecer vínculos 

afetivos entre os indivíduos e melhorar a relação médico paciente. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

CEDTEC: Comunidade de Estudos e Desenvolvimento Técnico e Científico dos 

Campos Gerais. 

PÚBLICO-ALVO  

A ação foi destinada à população das cidades de Ponta Grossa e Irati.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Dois municípios do Paraná, localizados na região dos Campos Gerais (Ponta-Grossa 

e Irati).  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A ação foi executada na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no Terminal 

Central de Ponta Grossa, nas ruas do Centro de Irati e em vários pontos comerciaise centros 

de saúde de ambos os municípios. 

JUSTIFICATIVA 

O câncer de ovário representa 25% das malignidades do trato genital feminino. No 

Brasil, representa apenas 2% de todos os cânceres, porém é a oitava causa de morte por 

câncer nas mulheres. É o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado e de menor 

chance de cura. Além disso, é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do 

câncer do colo do útero (INCA, 2017) (REIS, 2005). 

O objetivo do rastreamento para qualquer tipo de câncer é detectar precocemente a doença. 

No entanto, quando se trata de câncer de ovário, até o momento não foi possível comprovar os 

benefícios do rastreio populacional, por isso não é recomendado sua realização para as 

mulheres sem fatores de risco (DAVENPORT, 2018) (LU et al, 2013).  

Ainda assim, em se tratando de rastreamento individual, considera-se a relevância do 

conhecimento da população a respeito dos fatores de risco e das manifestações desta doença. 

Com o fim de desenvolver maior consciência para discernir sobre a necessidade de procurar 

atendimento médico e consequentemente, diagnosticar precocemente (DAVENPORT, 2018).  

A elevada mortalidade e a pequena proporção de casos de câncer de ovário diagnosticados em 

estádios iniciais tornam a busca por meios de identificação precoce desta doença essencial e 

pensando nisso, um grupo de acadêmicos pretendeu desenvolver materiais contendo as 

principais orientações e informações sobre câncer de ovário, a fim de promover um maior 

conhecimento sobre esse tema, que ainda é tão pouco comentado e conhecido na sociedade. 

Os folders desenvolvidos no projeto foram distribuídos em uma ação desenvolvida na cidade 

de Ponta Grossa e Irati. 
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OBJETIVOS 

Promover o acesso a informações sobre câncer de ovário à população pontagrossense e 

iratiense, possibilitando o reconhecimento de suas características clínicas em forma de sinais e 

sintomas, epidemiologia, importância do diagnóstico precoce e tratamento.  

METODOLOGIA 

Inicialmente foi elaborado um material didático, educativo e interativo, no formato de 

folder, com informações simplificadas sobre o câncer de ovário, a partir de pesquisa 

bibliográfica nas bases de dados Scielo, LILACS e PubMed e no site 

www.anatomiapatologica.com.br. Foram selecionados artigos que contemplam a temática de 

forma isolada, sem associação com outras morbidades, de modo a permitir um melhor 

entendimento dos fatores desencadeantes das patologias. Depois de elaborados, os folders 

foram impressos e, posteriormente, foram distribuídas à população.  

Tal ação extensionista foi realizada no período de setembro a dezembro de 2018 em diferentes 

locais, com a abordagem das pessoas para a devida explicação do conteúdo do folder e 

esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o câncer de ovário 

RESULTADOS 

Elaborar o folder se constituiu em uma atividade de extrema importância para a 

ampliação de saberes sobre o câncer de ovário, especialmente para a diferenciação de outros 

problemas clínicos relacionados ao trato genital feminino. Foi importante também para a 

percepção de que os acadêmicos de Medicina precisam ter um olhar mais atento à saúde da 

população.  

Na ação extensionista, os indivíduos abordados, em sua maioria, foram bastante 

receptivos à proposta, manifestando interesse com relação ao assunto. A partir dos 

questionamentos e dúvidas que nos apresentaram sobre sintomas e tratamento do câncer de 

ovário, percebeu-se que as pessoas, em geral, preocupam-se com as doenças associadas ao 

sistema genital. Grande parte delas ouviu com atenção as explicações e, quando necessárias, 

as orientações a buscarem atendimento médico para diagnóstico e exames mais precisos.  

Foram entregues, ao todo, 1000 foldersa pessoas de diferentes idades e de ambos os 

sexos. A experiência, além de promover a interação da comunidade acadêmica de Medicina 

com a população, oportunizou aprendizagens diversas, como a percepção sobre como abordar 

as pessoas para transmitir informações médicas, a importância da utilização de linguagem 

acessível e o estabelecimento de vínculos afetivos com as pessoas, visto que o prognóstico e a 

adesão terapêutica médica dependem da relação médico paciente. 

 

 

 

 

 

http://www.anatomiapatologica.com.br/
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Figura 1 – Folder sobre Câncer de ovário 

 

Legenda: Folder entregue à população durante a ação extensionista. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização de campanhas de conscientização sobre câncer garante à população o 

acesso a informações confiáveis com embasamento teórico-científico e, consequentemente, a 

prevenção de patologias muitas vezes fatais que poderiam ser evitadas com o diagnóstico 

precoce. Acredita- se, assim, que a ação educativa possibilitou uma relação mais profícua com 

a sociedade e contribuiu para a melhoria da saúde pública. 

  Considerando, por fim, que a extensão universitária, associada ao ensino e à pesquisa, 

é uma das funções pelas quais a missão da universidade se efetiva, acredita-se que a atividade 

realizada contribuiu para disseminação de conhecimentos gerados na academia para a 

sociedade.  

APOIO 

Fundação Araucária e Patologia Médica de Ponta Grossa. 
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