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RESUMO
Objetivo: Descrever a experiência da Liga da Mama da Universidade Federal de Goiás no
processo de iniciação científica na graduação e descrever a produção científica entre 2008 e 2015,
com a participação direta dos acadêmicos dessa liga. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e
retrospectivo que analisou a produção científica dos acadêmicos da Liga da Mama da Universidade
Federal de Goiás entre 2008 e 2015. As seguintes variáveis foram analisadas: apresentações orais ou em
pôster, em congressos científicos e estudantis e publicações em periódicos nacionais e internacionais.
Resultados: Entre 2008 e 2015, aproximadamente 11 0 alunos de graduação participaram de algum
projeto científico vinculado à Liga da Mama da Universidade Federal de Goiás. Nesse período, os
acadêmicos da liga apresentaram 233 trabalhos em congressos científicos e estudantis, dos quais 196
(84,1%) foram em formato de pôster e 37 (15,9%) na forma de apresentação oral. Ainda, observou-se
a publicação de 29 artigos científicos com participação direta de 1 ou mais discentes de graduação
vinculados ao projeto. Conclusão: Na Universidade Federal de Goiás, os projetos de iniciação
científica da Liga da Mama constituem uma oportunidade de desenvolvimento acadêmico para os
discentes de graduação. As ligas acadêmicas, quando orientadas de forma adequada, podem contribuir
para a produção científica nacional e a consolidação do currículo acadêmico.

ABSTRACT
Objective: To describe the experience of Breast League of the Federal University of Goiás, Brazil, in scientific
research process in undergraduate and describe the scientific production between 2008 and 2015, with the
direct participation of the students. Methods: This is a descriptive and retrospective study that analyzed
the scientific production of Breast League of the Federal University of Goiás between 2008 and 2015. The
following variables were analyzed: oral or poster presentations, scientific and student conferences and papers in
national and international journals. Results: Between 2008 and 2015, about 110 undergraduate students
participated in a scientific project linked to the Breast League of the Federal University of Goiás. During this
period, the students of the league had presented 233 works in scientific conferences, of which 196 (84.1%) were
in poster format and 37 (15.9%) were oral presentations. There was the publication of 29 scientific papers with
direct participation of 1 or more undergraduate students linked to the project. Conclusion: At the Federal
University of Goiás, the scientific projects of the Breast League are an academic development opportunity for
undergraduate students. The academic leagues, when directed properly, can contribute to the national scientific
production and the consolidation of the academic curriculum.
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Introdução
As ligas acadêmicas consistem em organizações de estudantes com
o intuito de vivenciar uma determinada temática sob os cenários
da extensão, do ensino e da pesquisa1-3. Diante da supervisão
de docentes e profissionais voluntários, os acadêmicos têm a
possibilidade de desenvolver estudos científicos e aprofundar
a sua base teórica. Ainda, podem elaborar propostas para
melhorar a saúde da população local, consolidar o trabalho em
equipe multiprofissional e vivenciar a assistência à comunidade
não acadêmica na forma de extensão universitária1,3,4.
A Liga da Mama (LM) foi fundada em 2001, em virtude do
interesse de acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Goiás (UFG) em ampliar os seus conhecimentos
acerca das doenças mamárias e prestar assistência a pacientes com
câncer de mama. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos
e com autonomia administrativa, financeira e científica sob a
supervisão de docentes vinculados ao Programa de Mastologia
(PM) do Hospital das Clínicas da UFG (HC/UFG). Em 2002, a
LM vinculou-se à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG,
sob a forma de projeto de extensão, e desde então mantém as
suas atividades baseadas no tripé ensino-pesquisa-comunidade.
Posteriormente, a LM se expandiu com a inclusão de acadêmicos
e profissionais da psicologia, nutrição, enfermagem e fisioterapia
e atualmente conta com um efetivo de 8 docentes, 45 membros
efetivos e aproximadamente 50 colaboradores ocasionais.
O objetivo do presente estudo foi descrever a experiência da LM
(HC/UFG) no processo de iniciação científica na graduação
e descrever a produção científica entre 2008 e 2015, com a
participação direta dos acadêmicos da liga.

Métodos

Esses projetos contemplam as áreas de epidemiologia, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação das diversas
doenças mamárias. Na liga, o trabalho conjunto entre acadêmicos da graduação e alunos de pós-graduação é considerado estratégico, em decorrência do acompanhamento de
todas as fases de uma pesquisa. Assim, o acadêmico tem a
possibilidade de colaborar com o delineamento de um estudo,
conhecer a Plataforma Brasil e o processo de aprovação nos
Comitês de Ética, auxiliar a coleta de dados e a análise estatística, revisar a literatura e construir um artigo científico
após a ref lexão crítica das informações disponíveis, entre
outras possibilidades.
Nas ações comunitárias desenvolvidas na capital e no interior
do estado, são realizados inquéritos sobre conhecimentos
e práticas acerca do rastreamento do câncer de mama.
Nessas ações, a aplicação de questionários específicos possibilita
a caracterização de diversas variáveis de interesse clínico e
sociodemográfico, que podem ser utilizadas na formulação de
estratégias direcionadas àquela população-alvo. Ao longo do ano
letivo, os acadêmicos são incentivados a participar de congressos
e eventos científicos, onde têm a oportunidade de apresentar os
resultados de seus projetos, de desenvolver a habilidade de falar
em público e de consolidar o currículo acadêmico (Figura 1).

Resultados
Entre 2008 e 2015, aproximadamente 110 alunos de graduação
participaram de algum projeto científico pertencente à Rede
Goiana de Pesquisa em Mastologia, dos quais 33 tiveram seus
projetos vinculados a programas de iniciação científica da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFG.

Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo que analisou a
produção científica dos acadêmicos da LM (HC/UFG) entre 2008
e 2015. As informações foram coletadas nos relatórios anuais da
liga, os quais são elaborados de forma padronizada pelos coordenadores do projeto. Optou-se pelo período entre 2008 e 2015 devido
à possibilidade de acesso completo às informações do projeto.
Foram incluídos todos os trabalhos com participação direta
de um ou mais acadêmicos da liga. As seguintes variáveis foram
analisadas: apresentações orais ou em pôster, em congressos científicos e estudantis e publicações em periódicos nacionais e internacionais. Os critérios de exclusão foram: trabalhos duplicados
ou publicados em periódicos sem corpo editorial. Todas as informações foram registradas em um banco de dados específico, produzido com auxílio do programa Microsoft Excel®, versão 2003.
Liga da Mama

Na área de pesquisa, os acadêmicos da LM participam de projetos
de iniciação científica vinculados à graduação e à pós-graduação.
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Figura 1. Acadêmica da Liga da Mama do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás durante apresentação de pôster no Goiania Breast Cancer Symposium. Goiânia (GO), 2015.
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No período analisado, os acadêmicos da liga apresentaram
233 trabalhos em congressos científicos e estudantis, dos quais
196 (84,1%) foram em formato de pôster e 37 (15,9%) na
forma de apresentação oral. Ainda, observou-se a publicação
de 29 artigos científicos com participação direta de 1 ou mais
discentes de graduação vinculados ao projeto5-33. A produção
científica com a participação dos acadêmicos da LM pode ser
visualizada na Tabela 1.

Discussão
Os projetos de iniciação científica representam uma oportunidade de contato entre os acadêmicos da graduação e os pesquisadores da Rede Goiana de Pesquisa em Mastologia, o que pode
estimular valores e competências profissionais. Tradicionalmente,
acredita-se que os acadêmicos que participaram de bons grupos
de pesquisa, mesmo que de forma temporária, possuem maior
tendência a se tornarem líderes locais e regionais. Essa liderança
pode ser decorrente da capacidade de expressão baseada em
informações sólidas, pela ampliação da visão crítica e do poder
de reflexão pessoal ou pela própria maturidade intelectual11,4.
Na LM, os membros com interesse científico são incentivados
a vivenciar todas as fases do projeto de pesquisa, o que resulta
em um número elevado de publicações com a participação de
acadêmicos da liga. Porém, deve-se destacar a variação do número
de apresentações de temas livres em eventos científicos, que foi
de 19 apresentações em 2008 e 52 apresentações em 2011. Esses
dados podem traduzir o perfil transitório dos acadêmicos e o
esforço contínuo na renovação do quadro de pesquisadores da
liga. Nesse sentido, o suporte financeiro oferecido por instituições
— como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) — constitui um importante estímulo
para a iniciação científica na graduação, cujas bolsas de pesquisa
auxiliaram 33 discentes da LM entre 2008 e 2015.
A proliferação das ligas acadêmicas observada nos últimos
anos em todo o Brasil foi acompanhada de um amplo debate
acerca de suas motivações, suas críticas e os seus desafios4.
Nesse contexto, verificou-se um baixo desempenho nos vetores
de pesquisa e de extensão, o que reflete a perpetuação dos
mesmos vícios acadêmicos que foram determinantes para a
criação dessas ligas1,4,34. Ainda, observa-se que a maioria do

conhecimento gerado pelas ligas acadêmicas não se concretiza
em produtos de divulgação científica, o que deve ser incentivado
e fiscalizado pela instituição de ensino vinculada ao projeto2.
Na LM, apesar do suporte acadêmico oferecido pelo PM/
UFG, ainda se observa uma discrepância entre o número de
apresentações em congressos e o número de artigos publicados.
Essa discrepância é decorrente da grande oferta de relatos de
casos e de relatos de experiências na extensão universitária, que
geralmente são apresentados na forma de pôster e não geram
publicações em periódicos. Não obstante, pode traduzir uma
preferência dos acadêmicos na produção científica em curto
prazo, em detrimento aos projetos de maior exigência e duração.
Na LM da UFG, embora a participação em pesquisa não
seja obrigatória, todos os acadêmicos são convidados e estimulados a participar de algum trabalho científico, o que pode
ter contribuído para a elevada produção científica no período
analisado. Em muitos casos, a publicação do artigo ocorreu
vários anos após a coleta dos dados ou até mesmo após a graduação do estudante, o que reflete o vínculo consistente que
esses acadêmicos vivenciam com os seus projetos de pesquisa.
No entanto, nota-se que o interesse científico é muito variável
entre os membros da liga, e devido à seriedade da produção
científica, acreditamos que essa atividade deve ser direcionada
aos acadêmicos com maior interesse e disponibilidade pessoal.
Em relação à atuação das ligas acadêmicas no Brasil,
destaca-se a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a
experiência da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), a qual
desenvolveu um Núcleo Acadêmico de Pesquisa em Educação
Médica (NAPEM) e um Conselho de Ligas Acadêmicas, entre
várias publicações abordando essa temática 2,4,35. Quanto à
produção científica, cita-se a Liga Cientifica de Tuberculose do
Rio de Janeiro, cujos discentes participaram de 15 publicações
em revistas indexadas e apresentaram 98 trabalhos em eventos
científicos no período de 2001 a 20113. Dessa forma, observa-se
que as ligas acadêmicas, quando orientadas de forma adequada,
podem contribuir para a consolidação do currículo acadêmico
e do processo de iniciação científica.
Por fim, considerando o apoio institucional, destaca-se
a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e o
Comitê das Ligas Acadêmicas de Medicina Intensiva (LigamiAMIB), os quais contribuem para a criação, consolidação e
normatização dos projetos relacionados à medicina intensiva

Tabela 1. Produção científica com a participação direta dos acadêmicos da Liga da Mama do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás entre 2008 e 2015.

Apresentações orais em congressos
Apresentações em pôster em congressos
Publicações em periódicos nacionais

5-22

Publicações em periódicos internacionais

23-33

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

3

4

9

8

4

0

4

5

37

16

20

29

44

23

12

23

29

196

2

3

0

1

2

2

4

4

18

1

2

1

2

0

0

2

3

11
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no país1. Nesse contexto, não existe nenhum inquérito sobre as
ligas acadêmicas de mastologia em atuação no Brasil e nenhuma
publicação sobre os benefícios desses projetos para a população
em geral. Portanto, torna-se interessante uma discussão acerca
da aproximação entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e as
diversas “Ligas da Mama” atuantes no Brasil.

11. Prates ACL, Zanini DS, Veloso MF. Investimento corporal e o
funcionamento sexual em mulheres no pós-cirúrgico de câncer de
mama. Rev SBPH. 2012;15(1):264-78.

Conclusão

13. Freitas-Junior R, Siqueira LB, Carrijo ENA, Lacerda RP, Paulinelli
RR, Rahal RMS, et al. Variação temporal do tratamento cirúrgico
do câncer de mama em um hospital universitário na região CentroOeste do Brasil. Rev Col Bras Cir. 2012;40(3):180-5.

Na UFG, os projetos de iniciação científica da LM constituem
uma oportunidade de desenvolvimento acadêmico para os discentes de graduação. As ligas acadêmicas, quando orientadas de
forma adequada, podem contribuir para a produção científica
nacional e a consolidação do currículo acadêmico.
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