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Resumo: O câncer de mama possui relevância epidemiológica entre a mulheres no Brasil. Sendo que a sua 

abordagem deve priorizar a prevenção e detecção precoce, o que pode ser efetivado por meio do rastreamento e 

educação acerca desse tema. Nessa perspectiva, a Liga Acadêmica da Mama da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa promove reuniões científicas reunindo acadêmicos e profissionais responsáveis pelo cuidado da mulher com 

câncer de mama. São promovidos debates sobre artigos científicos e discussões acerca da conduta em casos 

clínicos. Tendo em vista o aprimoramento do conhecimento técnico, um atendimento humanizado e o acolhimento 

de excelência para a comunidade foi realizada, nos dias 24 e 25 de maio de 2019, a VII Jornada de Ginecologia e 

Obstetrícia SOGIPA/UEPG – Curso da Escola Brasileira de Mastologia. Foram elaboradas mesas redondas e 

conferências que englobaram o rastreamento e epidemiologia do câncer de mama no Brasil, seu diagnóstico e 

tratamento. Esse evento possibilitou discussões, troca de experiências, e depoimentos de médicos acerca de suas 

vivências no manejo do câncer de mama. 
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LIGA ACADÊMICA DA MAMA 

PROJETOS VINCULADOS 

Jornada de Ginecologia e Obstetrícia SOGIPA / UEPG – Curso da Escola 

Brasileira de Mastologia realizada anualmente. 

Conscientização sobre o câncer de mama, realizado anualmente durante o mês 

“outubro rosa”. 

PÚBLICO-ALVO  

Estudantes, professores, médicos, comunidade de Ponta Grossa, voltado principalmente para 

mulheres. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Complexo Ispon – Ponta Grossa-PR 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais 

JUSTIFICATIVA 

Oportunizar o estudo continuado e atualização científica em mastologia de 

estudantes de medicina, professores e médicos do município de Ponta Grossa. Além disso, é 

incentivada a discussão de casos e condutas clínicas, com o intuito de proporcionar um 

atendimento de excelência e baseado em evidências científicas para a comunidade dos 

Campos Gerais.  

OBJETIVOS 

Oferecer o desenvolvimento de práticas educativas, por meio da atualização e trocas 

de experiências. A promoção de encontros científicos visa um ganho bilateral entre os 
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envolvidos. Sendo que para a população são disponibilizados conhecimentos e informações 

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

a prática da medicina humanizada e para os profissionais é proporcionado uma forma de 

estudo continuado afim de capacitarem sua prática médica.  

METODOLOGIA 

São realizadas reuniões científicas quinzenais as quais objetivam o planejamento de 

ações voltadas para a comunidade da região dos Campos Gerais, principalmente em relação a 

prevenção do câncer de mama. Assim sendo, são estudados e discutidos artigos científicos 

atualizados e é realizado debate sobre casos clínicos e suas respectivas condutas. 

RESULTADOS 

No âmbito da extensão universitária a Liga Acadêmica da Mama da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) possibilita a articulação entre o conhecimento científico, que 

é resultado da pesquisa e do ensino realizados nessa instituição em harmonia com as 

necessidades da comunidade externa. Isso é demonstrado pelo benefício mútuo dos acadêmicos, 

professores, médicos e comunidade. Sendo que aos alunos da UEPG é proporcionada a 

reafirmação de uma prática médica humanizada, além da reiteração do conhecimento teórico. 

Aos professores é possibilitada a troca de experiência, assim como a constante atualização 

científica. Para os profissionais médicos é reforçada a relação multidisciplinar e a atuação 

baseada em evidências científicas. Por fim, para a comunidade um dos Campos Gerais são 

ofertadas campanhas educativas, também é possibilitado um acolhimento humanizado e de 

excelência durante o atendimento médico. 

O câncer de mama é uma neoplasia de relevância epidemiológica entre a população do 

sexo feminino, no Brasil. Sendo que, em 2008 a incidência apontada era de 42,3 casos para 

100.000 habitantes e a taxa de mortalidade era de 12,3 para 100.000 habitante. Diante disso, é 

averiguado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que cerca de um terço dos cânceres 

podem ser curados, desde que detectados e tratados precocemente (SILVA; HORTALE, 2011). 

Assim sendo, a abordagem ao câncer de mama deve priorizar sua prevenção e detecção 

precoce. Dessa forma, duas estratégias podem ser adotadas: o rastreamento e a educação 

objetivando o diagnóstico extemporâneo. Mecanismos de prevenção primária, secundária e 
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terciária têm sido estabelecidos com o intuito de minimizar os efeitos do câncer de mama entre 

as mulheres, conforme o estágio de progressão da doença (THULER, 2003). 

À vista disso, o interesse em discutir esse assunto é pertinente aos acadêmicos e 

profissionais envolvidos, e para a comunidade são disponibilizadas informações fidedignas 

acerca da doença e condução aprimorada desse distúrbio. Nos encontros da Liga Acadêmica da 

Mama da UEPG unimos diferentes profissionais responsáveis pelo atendimento da mulher 

portadora do câncer de mama, o que proporciona uma troca de experiências multidisciplinar e a 

interação com os acadêmicos dessa instituição. 

Nos dias 24 e 25 de maio de 2019, com a finalidade de estreitar o vínculo da comunidade 

científica com a sociedade, foi promovida a VII Jornada de Ginecologia e Obstetrícia SOGIPA/ 

UEPG – Curso da Escola Brasileira de Mastologia, realizada no Hotel Planalto, em Ponta 

Grossa.  Foram elaboradas mesa redondas, englobando o rastreamento e epidemiologia do 

câncer de mama no Brasil, assim como seu diagnóstico e tratamento. Além de conferências 

sobre as características, condução e prognóstico dessa neoplasia em nosso país. 

Esse evento fez figura-se como um projeto vinculado a Liga Acadêmica da Mama da 

UEPG, que é realizado anualmente pelos acadêmicos participantes em parceria com a 

Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná (SOGIPA). É uma ação educativa que 

compreende discussões, possibilidade de remodelação do conhecimento, concessão de brindes, 

orientações e depoimentos de médicos acerca de suas experiências no manejo do câncer de 

mama. 

FOTOS 

Figura 1 – Imagem de divulgação  
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Legenda: Imagem utilizada para divulgação da VII Jornada de Ginecologia e Obstetrícia SOGIPA/UEPG – 

Curso da Escola Brasileira de Mastologia 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a relevância epidemiológica do câncer de mama entre as mulheres no 

Brasil, é imprescindível ações educativas que promovam seu rastreamento, detecção precoce e 

manejo adequado. Esses aspectos devem ser abordados tanto no âmbito da comunidade 

científica, acadêmicos e profissionais, assim como da comunidade externa. Isso promove a 

compressão e conscientização acerca dessa doença, o que é relevante para a qualidade da saúde 

pública no Brasil. 

Nessa perspectiva, a Liga Acadêmica da Mama da UEPG atinge os objetivos 

estabelecidos. O que é evidenciado pela sua atuação junto à comunidade externa, na região dos 

Campos Gerais, por meio do acolhimento e benefícios oferecidos a essa população. Assim 

sendo, é um instrumento de inserção social, por meio da promoção de saúde a partir de interação 

entre os acadêmicos, profissionais e mulheres portadoras de câncer de mama.   

 

APOIO 

Programa Institucional de Bolsas PROEX 2019. 
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