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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
(    )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
( x )  SAÚDE 
(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 
 

LIGA ACADÊMICA DA MAMA REALIZA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O 

CÂNCER DE MAMA PARA AS SERVIDORAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS 
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Vitória Celinski (UEPG – vitória.ro.c@hotmail.com) 
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Resumo: O movimento conhecido como “Outubro Rosa” celebrado anualmente em todo o mundo tem como 
objetivo compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, 
proporcionar maior acesso aos serviços tanto de diagnóstico quanto de tratamento, além de contribuir para a 
redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e 
também no Brasil depois do câncer de pele não melanoma e sua incidência ainda esta em nosso país. A doença 
engloba diversos fatores de risco, alguns deles com potencial de modificação, ou seja, passíveis de prevenção. 
Nesse sentido, a Liga Acadêmica da Mama da Universidade Estadual de Ponta Grossa aproveitou a oportunidade 
e realizou a conscientização sobre a importância desta patologia para as servidoras do Hospital Universitário 
Regional dos Campos Gerais. Em parceria com a administração do hospital foi planejado o “Dia da Funcionária” 
durante o mês de Outubro, onde as mesmas tiveram oportunidade de passar uma tarde com diversas regalias 
como massagem, aula de dança, aula de auto maquiagem, sorteio de brindes e muita educação sobre o 
autocuidado em relação ao câncer de mama, quais são os principais sintomas, quais são os fatores de risco, como 
é feito o diagnóstico e sua prevenção. 
 

Palavras-chave: Câncer de mama. Ligas Acadêmicas. Conscientização. 

  

LIGA ACADÊMICA DA MAMA 

PROJETOS VINCULADOS 

Jornada de Ginecologia e Obstetrícia SOGIPA / UEPG realizada anualmente. 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes, professores, médicos, comunidade de Ponta Grossa principalmente 

mulheres. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa  

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

Complexo Ispon – Ponta Grossa-PR 

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.  

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. 
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RESULTADOS 

A Liga Acadêmica da Mama da UEPG atende ao tripé do aprendizado: Ensino- 

Pesquisa-Extensão, beneficiando alunos na sua formação acadêmica, beneficiando os 

professores e médicos que estão em constante atualização de conteúdos científicos e promove 

um grande beneficio para a comunidade de Ponta Grossa e Campos Gerais promovendo melhor 

atendimento para as mulheres e realizando campanhas educativas.  

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). 

Visto que a incidência do câncer de mama está aumentando em nosso país, torna-se 

necessário a realização de campanhas de conscientização sobre a prevenção desta neoplasia, 

detecção precoce, promoção da saúde, assistência ao tratamento, assim como a educação 

direcionada dos estudantes de medicina sobre o tema. (OLIVEIRA, 2012). 

Em todas as campanhas realizadas percebemos sempre a necessidade de cada vez mais 

conscientizar a população feminina sobre essa doença, ainda existe muita informação errada ou 

até mesmo pouca informação entre a população de nosso país sobre esse determinado assunto.  

A oportunidade de estar sempre estudando este tema é de suma importância, visto que 

existe constante atualização sobre o manejo e tratamento desta patologia. Em nossas reuniões 

científicas conseguimos reunir estudantes e diferentes profissionais responsáveis pelo 

atendimento da mulher portadora do câncer de mama, tais como: oncologista clínico, 

oncologista cirúrgico, mastologista, patologista, radioterapeuta, radiologista e fisioterapeuta. 

Durante o mês de outubro de 2018, com o objetivo de ajudar o movimento popular 

reconhecido internacionalmente e titulado “Outubro Rosa”, foram realizadas palestras visando a 

educação sobre a prevenção do câncer de mama. Foi realizado uma parceria com a coordenação 

do Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa e coordenamos uma palestra explicativa 

sobre o câncer de mama para as servidoras do hospital. Essa palestra fez farte de uma semana 

educativa realizada pela coordenação do hospital, onde incluiu apresentações, possibilidade da 

realização da mamografia, depoimento de mulheres que venceram a luta contra o câncer de 

mama, sorteio de brindes e orientações. 
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FOTO 

Figura 1 – Panfleto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Panfleto da Semana do Outubro Rosa, mais especificamente do “Dia da Funcionária” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto que a incidência do câncer de mama está aumentando em nosso país, torna-se 

necessário a realização continuada de campanhas de conscientização sobre a prevenção desta 

neoplasia, assim como a educação direcionada dos estudantes de medicina sobre o tema.  

Nesse sentido a Liga Acadêmica da Mama vem alcançando esses objetivos, junto aos 

acadêmicos e a comunidade trazendo benefícios a população de Ponta Grossa e região 

apresentando um grande impacto em relação a promoção de saúde. 

 

APOIO 

Complexo Ispon. 
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