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Introdução: a cronicidade e elevada morbidade consequentes ao linfedema exigem dos profissionais da saúde maior 

atenção à prevenção. Múltiplas estratégias devem ser desenvolvidas para maior adesão dos pacientes as práticas 

preventivas. Objetivo: produzir vídeo educativo sobre prevenção do linfedema secundário ao câncer mamário para ser 

utilizado por equipes de saúde ou demais interessados em práticas preventivas desta complicação. Métodos: o 

processo de produção do vídeo educativo partiu do projeto de extensão financiado pela Pró-reitoria de Extensão e 

Assistência Comunitária (PREAC) da Universidade Estadual de Campinas. Para este trabalho constitui-se equipe 

multiprofissional composta por docentes e estudantes de vários níveis e cursos acadêmicos, envolvendo as áreas de 

Fisioterapia, Educação, Midialogia e Medicina. Reuniões periódicas foram realizadas para que os participantes 

pudessem pensar interdisciplinarmente o tema prevenção de linfedema. O roteiro do vídeo foi construído a partir de 

informações técnico-científicas e entrevistas com mulheres tratadas por câncer mamário no Caism-Unicamp. 

Considerando os significados da cultura visual na contemporaneidade, optou-se pela produção do vídeo por seu 

potencial comunicativo e educacional. Resultados: o produto oriundo desse projeto, vídeo educativo sobre prevenção de 

linfedema, vem sendo veiculado em instituições que assistem mulheres tratadas por câncer de mama, a saber: Projeto 

Renascer, em São José do Rio Pardo; Grupo Rosa e Amor, em Valinhos; e Instituto Neo Mama, em Santos. A utilização 

do vídeo como ferramenta de educação em saúde contribui para que as mulheres possam entender a prevenção como 

estratégia de auto-cuidado, evitando a instalação do linfedema. Além disso, o vídeo foi disponibilizado em um canal 

criado no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=jiKXvAV3ARk) para que outros profissionais, pacientes e demais 

interessados tenham acesso ao material de forma irrestrita. No referido canal de divulgação, constam acessos de outros 

países, a exemplo da Argentina, Colômbia, Canadá, Portugal. Conclusão: a forma como foi pensado e desenvolvido 

este projeto de extensão comunitária permitiu forte interação entre pesquisa, ensino e extensão. A possibilidade dos 

integrantes do projeto – principalmente os graduandos – atuarem em atividade prática com comunidade externa à 

universidade foi significativa e contribuiu para o processo mais amplo de formação profissional. Em outro sentido, a 

equipe interdisciplinar se aproximou de conhecimentos diversos ao seu cotidiano de atuação. Dessa forma, os 



envolvidos no projeto exercitaram a habilidade de articular demandas específicas das áreas da saúde, educação e 

comunicação social - midialogia.


