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RESUMO 
 
O câncer mamário depende de ações pontuais da promoção da saúde, proteção 
específica e diagnóstico precoce. A promoção da saúde na reabilitação da 
mastectomia mediante estratégias educativas pode ser eficaz, pois promove 
conhecimentos sobre saúde, influencia as decisões para adoção de hábitos 
saudáveis, assim como motiva uma ação desejada, articulando as intervenções 
apreendidas na manutenção da saúde. Objetivou-se avaliar a tecnologia educativa 
(manual) implementada a mulheres mastectomizadas quanto ao conhecimento 
adquirido sobre aspectos ligados ao câncer de mama e à motivação para mudança 
comportamental no seu autocuidado por meio do Modelo Transteórico (MTT). 
Estudo avaliativo, descritivo, transversal e quantitativo. A intervenção avaliada foi o 
manual educativo sobre o câncer de mama e a reabilitação. A amostra foi composta 
por 125 mulheres de acordo com critérios de inclusão, dentre eles, tempo de cirurgia 
(> 15 dias) e escolaridade (> 5º ano do ensino fundamental). A coleta foi realizada 
de abril a agosto de 2009 numa instituição especializada em oncologia, em três 
fases denominadas: preparatória, operacional I, correspondendo à aplicação do 
questionário pré-teste e escala URICA antes da leitura do manual, e operacional II, 
ao pós-teste e escala URICA após a leitura. Os dados foram extraídos de 
questionários pré e pós-teste (avaliação do conhecimento) e escala URICA - 
University of Rhode Island Change Assessment Scale (avaliação dos estágios de 
mudança comportamental). Os dados receberam tratamento descritivo, sendo 
calculadas médias, desvio-padrão, freqüências e percentis. Na avaliação e 
comparação do conhecimento, os resultados foram organizados em tabelas e 
gráficos, sendo feitos os testes t-Student e McNemar, considerando significantes 
p<0,005. Sobre as características das mulheres, a idade variou de 24-84 anos 
(m=51,66), predominaram casadas-viúvas (63,2%), ensino fundamental (44,8%), 
ocupação fora do lar (56%), renda familiar até um salário mínimo (44,8%, m=2,57), a 
maioria submetida a mastectomia (68%). Das que fizeram tratamento (N=122), 
57,4% passaram por duas modalidades. A história familiar apresentou-se em 81 
(64,8%), sendo 74 (91,4%) em parentes de primeiro grau. Quanto ao conhecimento, 
o pós-teste aumentou 10% de acertos. Das questões, a mais acertada foi o nome da 
cirurgia (97,60%) e a menos, a reconstrução mamária (58,40%). Todas as questões 
foram estatisticamente significantes, exceto a dos cuidados com o dreno (p=0,743). 
Ao comparar o conhecimento após a leitura, as mulheres revelaram melhor 
desempenho, exceto sobre a reconstrução mamária (p=0,754), não sendo 
estatisticamente significante. No referente à motivação, a menor media no pós-teste 
foi na pré-contemplação (m=15; Dp=2,65). Na comparação, encontraram-se 
diferenças significativas antes e depois na pré-contemplação (p=0,0001) e na 
manutenção (p=0,0001), não sendo encontrada diferença na contemplação 
(p=0,211). Para ação, houve forte indicativo de maior média no pós-teste em relação 
ao pré-teste (p=0,051). A avaliação do conhecimento e a motivação apresentaram 
resultados positivos com distribuições sem disparidades entre as médias antes e 
após a intervenção. Mesmo o estudo evidenciando a possibilidade de motivação, a 
cognição é fundamental para a compreensão e conseqüente adesão às orientações. 
Conclui-se que o manual educativo é um recurso favorável à reabilitação da 
mastectomizada, pois motiva a mulher ao autocuidado e à promoção da sua saúde. 
 
Palavras-chave : Promoção da saúde; Neoplasias mamárias; Avaliação de 
programas e instrumentos de pesquisa; Modelos teóricos; Motivação. 



 
 

ABSTRACT 
 
The breast cancer depends on the specific actions of health promotion, protection 
and early diagnosis. Health promotion in the rehabilitation of mastectomy by 
educational strategies can be effective, it promotes health awareness, influences the 
decisions to adopt healthy habits, and motivate a desired action, combining the 
operations seized in maintaining health. This study aimed to evaluate the educational 
technology (manual) implemented the women who underwent mastectomy as the 
acquired knowledge about aspects of breast cancer and motivation for behavior 
change in their care through the Transtheoretical Model (TTM). This evaluative, 
descriptive, cross-sectional and quantitative. The intervention was evaluated 
educational handbook on breast cancer and rehabilitation. The sample consisted of 
125 women according to inclusion criteria, among them, surgical time (> 15 days) 
and education (> 5 years of elementary school). Data were collected from April to 
August 2009 in an institution specialized in oncology, in three phases called: 
preparatory, operational I, corresponding to the study pre-test and scale URICA 
before reading the manual, and the second operational post - URICA scale test and 
after reading. The data were extracted from the pre and post-test (knowledge 
assessment) and scale URICA - University of Rhode Island Change Assessment 
Scale (assessing the stages of behavioral change). The data were treated 
descriptive, and calculate averages, standard deviations, frequencies and 
percentiles. In the evaluation and comparison of knowledge, the results were 
organized in tables and graphs, and made the t-tests and Student's test, considering 
significant p <0.005. The characteristics of women, age ranged from 24-84 years 
(mean = 51.66), predominant-married widows (63.2%), school (44.8%), occupation 
outside the home (56%) family income below the poverty level (44.8%, m = 2.57), the 
majority underwent mastectomy (68%). Of those who were treated (N = 122), 57.4% 
underwent two procedures. The family history was present in 81 (64.8%) and 74 
(91.4%) in first degree relatives. The knowledge, the post-test increased 10% correct. 
The questions, the best one was the name of the surgery (97.60%) and less, breast 
reconstruction (58.40%). All questions were statistically significant, except the care of 
the drain (p = 0.743). By comparing the knowledge after reading, women showed 
better performance, except for breast reconstruction (p = 0.754) was not statistically 
significant. With regard to motivation, the lowest rating in the post-test was in pre-
contemplation (m = 15, SD = 2.65). In comparison, we found significant differences 
before and after the pre-contemplation (p = 0.0001) and maintenance (p = 0.0001), 
no difference was found in contemplation (p = 0.211). For action, there was a strong 
indicator of higher average post-test than the pre-test (p = 0.051). The assessment of 
knowledge and motivation were positive distributions with no differences between the 
averages before and after the intervention. Even the study showing the possibility of 
motivation, cognition is fundamental to the understanding and subsequent adherence 
to the guidelines. Concluded that the manual is an educational resource supports the 
rehabilitation of mastectomy, because it motivates the woman to care and the 
promotion of their health. 
 
 
 
Keywords:  Health Promotion; Breast Neoplasms; Evaluation of Research Programs 
and Tools; Models Theoretical; Motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contexto e problema do estudo 

 

 

Diversos fatores têm contribuído para o aumento da incidência de câncer 

na população. Entre estes, o intenso processo de urbanização, avanços tecnológicos 

no setor da saúde, ações pontuais de promoção e recuperação da saúde que 

proporcionaram aumento na longevidade da população em geral. Apesar de a 

neoplasia mamária ser conhecida há muitos séculos, foi somente nas últimas 

décadas do século passado que passou a configurar-se como um problema de 

saúde pública mundial e nacional em virtude tanto da sua alta incidência, morbidade, 

mortalidade quanto do seu elevado custo no tratamento. Além disso, sua prevalência 

vem aumentando cada vez mais no contexto das doenças crônicas não 

transmissíveis (CARVALHO, 2003; BRASIL, 2008). 

O processo de adoecer por câncer de mama, assim como seu tratamento 

deixam a mulher vulnerável a complicações e dificuldades ao reassumir a sua vida 

pessoal, familiar, profissional e social, uma vez que a reabilitação física e 

psicossocial, para elas, não se esgota com o fim dos procedimentos cirúrgicos, 

quimioterápicos e radioterápicos. Como mostram determinadas pesquisas, o período 

pós-tratamento está sendo cada vez mais estudado com vistas a conhecer 

minuciosamente suas especificidades e necessidades. Acrescenta-se a isso o fato 

de que os tratamentos antineoplásicos evoluíram muito nas últimas décadas e estão 

se tornando extremamente sofisticados e resolutivos. Tal fato resulta em aumento da 

sobrevida e, conseqüentemente, em uma preocupação crescente com a qualidade 

de vida das pacientes que sobreviveram ao câncer (SILVA; SANTOS, 2008). 

O controle do câncer mamário depende essencialmente de ações pontuais 

nas áreas da promoção da saúde, proteção específica e do diagnóstico precoce da 

doença. Essas ações exigem mudanças no comportamento, nas condições de vida, 

hábitos e costumes presentes no processo de transformação do cotidiano da mulher 

ao longo dos tempos. 

Dessa forma, promover a saúde mamária da clientela feminina pode 

significar ações que levem à proteção em relação a certos fatores ambientais e a 
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estilos de vida diários, as quais poderiam estar sendo direcionadas individual ou 

coletivamente na busca da redução da incidência desta doença. Assim, 

possibilitariam, conforme preconiza um dos princípios da promoção da saúde, maior 

participação no controle desse processo, entendendo e compartilhando as razões, 

as causas e as conseqüências do câncer de mama como estratégia para colocar 

realmente a saúde no lugar da doença (BRASIL, 2001). 

De modo geral, as estratégias adotadas pela saúde pública destinadas à 

saúde mamária, especificamente ao câncer de mama, ainda são limitadas. Urge 

rever suas concepções e definições de políticas diante da gravidade do problema 

câncer de mama, pois é bem mais promissor e econômico ao governo investir na 

conscientização da prevenção da doença. Campos, Barros e Castro (2004) 

corroboram estas palavras ao recomendarem a utilização de uma política de 

promoção da saúde que desloque o olhar e a escuta dos profissionais de saúde da 

doença para os sujeitos em seu potencial de criação da própria vida, objetivando a 

produção de coeficientes de autonomia durante o processo de cuidado à saúde. Esta 

seria, portanto, uma política comprometida com serviços e ações de saúde que 

coloquem os sujeitos – usuários e profissionais de saúde - como protagonistas na 

organização do processo produtivo em saúde, porquanto aí se produzem saúde, 

sujeitos e mundo. 

Em reforço ao ora exposto, para se promover a saúde e não a doença, faz-

se necessário o uso de estratégias de comunicação capazes de atingir tais metas 

através de uma mensagem realmente informativa. A comunicação depende de 

abordagens e apelos radicalmente diferenciados quanto aos objetivos e linguagem, 

ainda que o público receptor seja o mesmo (STUCHI, 2004). Ao se produzir uma 

comunicação eficaz, esta gera apoios, reações e imagens positivas, por meio de um 

entendimento direto e adequado via melhor linguagem e meios mais convincentes a 

ambos. Por isso, conhecer e priorizar o público para entender suas expectativas e 

necessidades é fundamental.  

Vista sob esse ângulo, a comunicação informativa pode ter um papel 

primordial e relevante nas práticas de saúde e na obtenção das metas de controle, 

se utilizada adequadamente. Dentre as diferentes formas, a educação na área da 

saúde efetivada com suporte no uso de materiais impressos pode exercer um papel 

primordial nesse aspecto. Trata-se de uma ferramenta de empoderamento do 

cidadão. Tal método, além de reduzir futuros gastos, liberta-o da condição de leigo 
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no assunto, fazendo com que o conhecimento seja um aliado na rapidez e 

funcionalidade das relações estabelecidas (FELDMANN, 2008).  

Na atual conjuntura, a ênfase na substituição das práticas tradicionais de 

assistência focadas nas doenças por um trabalho de detecção precoce e de 

promoção da saúde tem-se mostrado freqüente. Essa nova prática deve estar 

vinculada também à rede de serviços, de forma que haja um processo de 

intersetorialidade e seja garantida a atenção integral da clientela feminina, assim 

como a referência para os serviços de maior complexidade, sempre que o estado de 

saúde da pessoa assim o exigir e conforme as características clínicas da doença. 

Como observado, a problematização da realidade a ser trabalhada é 

fundamental para despertar o desejo de mudança, pois faz emergir no sujeito a 

sensação de incômodo, a percepção das limitações da sua prática para dar conta 

dos desafios do seu trabalho, apesar da incerteza do caminho a ser trilhado. O 

incômodo só pode ser despertado quando é percebido e vivido de forma intensa. 

Vivência e reflexão sobre as práticas de trabalho são os caminhos ideais para 

produzir insatisfações e disposição para elaborar alternativas destinadas a enfrentar 

os desafios (MERHY; FEUERWEKER; CECCIM, 2006). 

Para facilitar o trabalho da equipe multidisciplinar na orientação de 

pacientes e familiares no processo de tratamento, recuperação e autocuidado, uma 

iniciativa favorável é a utilização de manuais. Dispor de um material educativo e 

instrumentos facilita e uniformiza as orientações a serem absorvidas, com vistas ao 

cuidado em saúde. Ao mesmo tempo, é também uma forma de ajudar os indivíduos 

a melhor entender o processo saúde-doença e trilhar os caminhos da recuperação 

(ECHER, 2005). 

Segundo observado, os profissionais de enfermagem vêm se mostrando 

preocupados com a qualidade do cuidado implementado aos usuários. Diante disso, 

estão se criando e adotando estratégias tecnológicas de cunho informativo e 

educativo por meio da utilização de livros, cartilhas, manuais e folhetos adequados 

para o público-alvo, com a finalidade de disseminar e ampliar o conhecimento sobre 

a enfermidade. Isto vai conferir uma base para o seu enfrentamento e o exercício do 

autocuidado. Contudo, para serem eficazes, estes materiais deveriam ser elaborados 

a partir da experiência prática do enfermeiro no cuidado às mulheres e no 

conhecimento/desconhecimento por parte da clientela quanto a aspectos básicos 

relacionados ao seu autocuidado (OLIVEIRA, 2006). 
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Para se elaborar materiais de qualidade, é necessário selecionar quais 

informações são realmente importantes para constar no instrumento informativo, 

porque embora ele deva ser atrativo, objetivo e conciso deve dar uma orientação 

significativa sobre o tema a que se propõe; precisa ser de fácil compreensão e 

atender às necessidades específicas de determinada situação de saúde para que as 

pessoas se sintam estimuladas a lê-lo (ECHER, 2005; OLIVEIRA, 2009). Como 

mostram diversos estudos, ao se adotar campanhas publicitárias direcionadas ao 

público-alvo, com a utilização de linguagem apropriada à população específica, o 

êxito foi observado (WARD; BERTERA; HOGE, 1997; COHEN; DOBSON; 

MCGUIRE, 2000). 

No cenário atual da saúde, é essencial a implementação de estratégias de 

cuidados fundamentadas em princípios científicos, via mecanismos para que os 

indivíduos sejam motivados para o autocuidado. Eles poderão também encontrar nos 

profissionais de saúde, principalmente no enfermeiro, possibilidades de soluções 

para os problemas em potencial, assim como a adoção de hábitos saudáveis aptos a 

contribuir cada vez mais para uma melhor qualidade de vida. 

Exemplificando o recém-exposto, ao motivar as mulheres para o 

autocuidado, se estará propiciando empowerment para uma conscientização crítica 

sobre as condições de vida e a tomada de decisão para a adoção de hábitos 

saudáveis. Conforme se acredita, indivíduos conscientes são capazes de se 

responsabilizar pela própria saúde, não apenas no sentido da sua capacidade para 

tomar decisões responsáveis quanto à saúde pessoal, mas também em articular 

intervenções com o ambiente que resultem na manutenção da sua saúde. 

É interessante destacar que o fornecimento de informações sobre qualquer 

comportamento de saúde é fundamental nas atividades educativas e o conhecimento 

contribui para sustentar ou desenvolver novas atitudes, tornando-se o componente 

racional necessário para motivar uma ação desejada. Apesar do fornecimento de 

informações não ser um motivador incondicional das ações visadas, nenhuma ação 

ocorre sem motivação e a motivação não ocorre sem formação de uma base de 

experiências prévias construídas a partir de informações recebidas (KILANDER, 

2001). 

Entretanto, para a mulher modificar suas práticas de saúde, exige-se uma 

internalização da justificativa para uma mudança em seus costumes. Segundo Miller 

et al. (1992), a motivação para mudar surge quando as pessoas percebem a 
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discrepância entre aquilo que fazem e aquilo que acham que deveriam fazer. Assim, 

quando as mulheres percebem que o seu comportamento está em dissonância com 

os seus valores ou objetivos, poderão tornar-se mais motivadas para promover 

mudanças decisivas na sua vida. 

A motivação refere-se ao processo de estimular o indivíduo a agir. Assim, 

são identificados dois tipos de motivação para uma mudança de comportamento: a 

intrínseca e a extrínseca. Por motivação intrínseca entende-se aquela que surge do 

indivíduo, abrange seus desejos, necessidades e metas e é estabelecida a partir do 

desejo de se alcançar uma recompensa interna. Já a motivação extrínseca é uma 

resposta a recompensas ou punições externas ao indivíduo e inclui o suporte social 

recebido e possíveis recompensas materiais (MILLER; ROLLNICK, 2001). 

Trabalhar a motivação do cliente/paciente requer a participação do 

profissional. A formação do profissional de enfermagem permite-lhe desenvolver 

programas direcionados à promoção, prevenção e detecção de enfermidades 

crônicas como o câncer de mama, bem como estudar e utilizar metodologias 

científicas que possibilitem avaliar situações nas quais se percebem melhorias nos 

aspectos da qualidade de vida, satisfação humana, comportamentos sociais, entre 

outras mudanças consideradas objetivos da promoção da saúde. Corroborando 

Higarachi (2005), avaliar os resultados de uma prática é sempre um desafio 

constante e grande parte das dificuldades está relacionada a processos que 

envolvem interesses, motivações, desejos, conceitos e expectativas entre quem 

ensina e quem aprende. Nessa perspectiva, a avaliação da aplicabilidade de um 

manual de orientações a mastectomizadas poderá contribuir para o aprimoramento 

do instrumento de trabalho, como também para a detecção de sentimentos positivos 

que motivem as mulheres para a adoção de medidas favorecedoras da manutenção 

da sua saúde. 

Ao analisar a operacionalização do processo de avaliação e tendo em vista 

a complexidade da maioria dos comportamentos de saúde, dificilmente uma única 

teoria será suficiente para explicá-los. Portanto, são utilizados modelos teóricos, os 

quais correspondem a um conjunto de teorias que facilitem o entendimento de um 

problema específico em um contexto particular. Observa-se na literatura científica um 

número crescente de teorias e modelos teóricos que envolvem comportamentos de 

saúde. Entre este se destaca a utilização do Modelo Transteórico (MTT) ou Modelo 

de Estágios de Mudança. 
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O MTT utiliza estágios de mudança para integrar processos e princípios de 

mudança provenientes das principais teorias de intervenção. Isto explica o prefixo 

“trans” da sua nomenclatura (PROCHASKA; REDDING; EVERS, 1996). De acordo 

com esse modelo, as alterações no comportamento relacionado à saúde ocorrem por 

meio de quatro estágios distintos: pré-contemplação, contemplação, ação e 

manutenção. Cada estágio representa a dimensão temporal da mudança do 

comportamento, ou seja, mostra quando a mudança ocorre e qual é o seu grau de 

motivação para realizá-la.  

Detalhando os estágios, os indivíduos na pré-contemplação caracterizam-

se por resistir às pressões externas para mudar, por possuírem uma atitude 

defensiva e não considerarem a possibilidade de mudar nos próximos seis meses. 

Os contemplativos consideram seriamente a hipótese de mudar, pois reconhecem 

que possuem um problema, mas não se encontram preparados para mudar. No 

estágio de ação inserem-se as pessoas que desenvolveram esforços para atingir um 

objetivo concreto. Por último, a manutenção refere-se ao período de tempo durante o 

qual é necessário atuar de modo eficaz para lidar com as situações-problema 

(PROCHASKA; DICLEMENTE; NORCROSS, 1992). 

Mencionado modelo valoriza a aproximação do contexto da clientela, pois 

ajuda na compreensão das dificuldades e limitações que os programas, estratégias e 

sujeitos enfrentam. Pela sua adaptação a qualquer tentativa de mudança e de 

adoção de novos hábitos, se adotará tal modelo neste nosso estudo. Esta opção 

justifica-se por considerar um desafio para os profissionais de saúde, dentre eles, o 

enfermeiro, a busca constante de intervenções de êxito capazes de mobilizar os 

indivíduos para a adoção de práticas salutares, levando em conta a percepção e a 

convicção do indivíduo de que a ação recomendada reduziria a ameaça à sua saúde. 

Assim, considera-se uma inovação buscar intervenções de sucesso, as 

quais sejam capazes de instrumentalizar e mobilizar os indivíduos por meio de 

tecnologias educativas subsidiando a prática social educativa para a adoção de 

hábitos salutares. Ao associar esse aspecto ao estudo em discussão, para que isso 

ocorra, um dos determinantes para que as mulheres levem em consideração os 

comportamentos relacionados à saúde é a percepção e a convicção de que as 

informações contidas no manual contribuem para a redução de ameaças à sua 

saúde. Esse trabalho de conscientização será efetivamente realizado se a estratégia 

de educação em saúde estiver associada à motivação individual e à vontade de 
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promover a saúde. Por isso, o Modelo Transteórico e a escala URICA, agregada à 

essa teoria, mostram-se adequados ao andamento do presente estudo. 

 

 

1.2 A construção do objeto de estudo 

 

 

O contato inicial com a temática câncer remonta ao ano 2000 quando, por 

interesse em trabalhar na área da oncologia e da saúde da mulher, a pesquisadora 

ingressou no Grupo de Pesquisa Saúde da Mulher, do Departamento de 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). Desde então, desenvolveu 

trabalhos de pesquisa e extensão que possibilitaram o contato com a mulher 

acometida de câncer. O primeiro trabalho na condição de pesquisadora teve como 

tema Câncer de colo uterino e seu processo de adoecer, publicado alguns anos 

depois (OLIVEIRA; FERNANDES; GALVÃO, 2005). 

No mesmo ano, iniciou a participação no Grupo de Ensino, Pesquisa e 

Assistência à Mulher Mastectomizada (GEPAM), onde estabeleceu o primeiro 

encontro com mulheres que vivenciaram o câncer de mama. A partir desse período, 

o interesse e a afinidade pela temática se ampliaram, dando frutos a vários estudos e 

atividades desenvolvidas com o grupo, como: oficinas da mama e do colo uterino, 

palestras sobre doenças crônicas e cursos de artesanato. 

No dia-a-dia surgiram inquietações, sobretudo ao realizar o estudo na 

unidade de internação de um hospital de referência em oncologia. Neste, conforme 

observou-se, a mulher submetida à mastectomia depende de uma rede de suporte 

para o enfrentamento da sua nova condição. Para isso, sente a necessidade de se 

manter informada a respeito dos cuidados indispensáveis depois da cirurgia para se 

tornar agente ativa no processo da sua reabilitação (OLIVEIRA et al., 2005). 

Após as citadas constatações no ambiente hospitalar e a vivência de cinco 

anos no GEPAM (OLIVEIRA; SOUZA; FERNANDES, 2008), percebe-se que a 

mulher continua com déficit de conhecimento em relação à sua doença, ao processo 

de reabilitação e à promoção da sua saúde.  

Embora existam vários materiais educativos abordando diversos assuntos 

destinados à orientação específica do câncer de mama (MAMEDE et al., 1999; 

AVELAR; SILVA, 2000; MARQUES, 2000; VOLPE, 2002; SANTOS et al., 2001; 
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INCA, 2002; OLIVEIRA, 2004), como mostra a realidade encontrada, ainda é limitado 

o conhecimento das mulheres a respeito do corpo e da detecção precoce de 

doenças, como é o caso do câncer de mama (OLIVEIRA et al., 2005). Diante desta 

realidade, exigem-se gradativamente da enfermeira intervenções inovadoras e 

efetivas neste setor. 

Ao refletir sobre como o enfermeiro poderia contribuir, como profissional, 

para o processo de cuidar, seja na educação ou na promoção da saúde da mulher 

portadora do câncer mamário, surgiram reflexões sobre como compilar em um só 

material educativo as principais informações de interesse da mulher para melhorar 

seu processo de reabilitação. Tais reflexões culminaram na elaboração, em 2004, da 

monografia de conclusão de curso (Graduação em Enfermagem) na tecnologia 

educativa (manual educativo) com instruções básicas para as mulheres 

mastectomizadas (OLIVEIRA, 2004). 

Referido manual foi produzido conforme os preceitos estabelecidos por 

Nietsche (2000), o qual preconiza que as tecnologias criadas servem para gerar 

conhecimentos a serem socializados, para reconhecer e defender processos e 

produtos, assim como transformar a utilização empírica, de modo a torná-la uma 

abordagem científica. Além disso, a tecnologia produzida teve como finalidade 

facilitar o trabalho do enfermeiro e melhorar a qualidade da assistência prestada. 

Seu conteúdo está vinculado a um saber prático e a um compromisso de valorização 

desse saber gerado no dia-a-dia. 

Ao ingressar no Curso de Mestrado em Enfermagem, deu-se continuidade 

ao processo de construção da tecnologia educativa criada, validando o manual 

perante os profissionais e mulheres mastectomizadas com vistas a usá-lo 

posteriormente na prática da enfermagem como um dos instrumentos de cuidado 

para promover uma assistência a essas mulheres de forma mais salutar (OLIVEIRA, 

2006; OLIVEIRA; FERNANDES, SAWADA, 2008). 

Caminhando nesse cenário, experiências foram acumuladas durante o seu 

desenvolvimento e processo, sobretudo ao surgirem indagações que chamaram a 

atenção para algumas situações relacionadas ao déficit de conhecimento quanto ao 

acesso às informações e aos serviços de saúde. Essas inquietações conduziram aos 

questionamentos concernentes ao efeito da utilização de uma tecnologia educativa 

informativa em mulheres acometidas pelo câncer de mama. Como se pressupõe, 

quanto maior o conhecimento destas sobre a doença, maiores serão suas ações 
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para a prevenção, adoção de hábitos saudáveis, assim como maior adesão ao 

tratamento e ao processo de reabilitação; ao mesmo tempo, menores serão os 

índices de complicações, além de torná-las agente ativa no seu autocuidado. 

A utilização dessa estratégia como instrumento de apoio terapêutico 

fundamentado em termos científicos, contendo conceitos inerentes ao câncer de 

mama e proposta de atividades selecionadas para recuperar, desenvolver ou 

reforçar as capacidades físicas, mentais e sociais, objetiva promover a saúde e a 

reinserção social, melhorando a sobrevida das mulheres de modo geral. Considera-

se este um recurso essencial para o autoconhecimento sobre a complexidade do 

câncer de mama. Tal recurso poderá ser de extrema importância nas ações de 

promoção à saúde e de prevenção das mulheres para o retorno às atividades 

cotidianas. 

Atualmente, inserida no Curso de Doutorado, cuja grande área de 

concentração é a enfermagem no processo de cuidar na promoção da saúde, 

trabalhou-se essa pesquisa com a seguinte finalidade: avaliar se o material 

validado anteriormente é compreendido pela sua população-alvo, encontrando os 

resultados que confirmarão tese formulada – “A promoção da saúde realizada a 

partir do uso da tecnologia educativa, apresentando informações básicas e 

compreensíveis para o autocuidado da mulher mastectomizada, está inserida em 

uma prática social transformadora, motivando o envolvimento da mulher na 

promoção da saúde, individual e coletiva no processo de cuidar.” 

 

 

1.3 Relevância e originalidade do estudo 

 

 

Segundo assevera a literatura, o enfermeiro precisa assumir seu papel 

como educador, tanto na participação de práticas educativas com a equipe como na 

educação em saúde trabalhada com os usuários. Compete-lhe usar de modo 

consciente os conhecimentos embasados em concepções transformadoras que 

viabilizem a participação das pessoas de forma democrática, sejam elas membros da 

equipe ou usuários, buscando dar significado ao aprendizado, acompanhando os 

resultados e promovendo avaliações coletivas constantes (GARANHANI et al., 

2009). 
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Estudos internacionais mostram a relevância de programas de intervenção 

centrado nos cuidados de enfermagem (GAMBOSI; ULREICH, 1990). Em nossa 

realidade, estudos enfatizam experiências positivas revelando elementos concretos 

de resultados dessa prática, ao demonstrarem que o conhecimento dos pacientes 

sobre sua doença aumentou significativamente depois da implementação de um 

programa educativo (MIYAR, 2003; HURDLE, 2007).  

Já em recente levantamento bibliográfico nacional sobre as práticas 

educativas exercidas por enfermeiro da área hospitalar (GARANHANI et al., 2009), 

os achados evidenciaram que quanto às estratégias de avaliação utilizadas 

nenhuma publicação explicitou tal prática, nem tampouco tratou da relação dos 

resultados esperados com os resultados alcançados. Os artigos relataram a 

experiência de forma genérica, como se sua avaliação dependesse unicamente da 

sua execução. Enfim, concluíram sugerindo reflexões sobre a necessidade de 

práticas educativas transformadoras, e não apenas reprodutoras de um fazer 

acrítico. 

Ao pesquisar no banco de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library 

Online) utilizando os descritores promoção da saúde e neoplasias mamárias, não foi 

encontrado nenhum artigo publicado. Assim, resolveu-se investigar individualmente 

nas principais revistas de publicação científica, em âmbito nacional (Revista de 

Saúde Pública, Cadernos de Saúde Pública, Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Brasileira de Ginecologia e 

Obstetrícia), especificamente na temática do câncer mamário, qual o enfoque está 

sendo dado nos estudos mais recentes. Dentre os achados, os estudos mais 

recentes têm abordado: fatores de risco (PIRHARDT; MERCÊS, 2009; 

GARICOCHEA et al., 2009), prevenção e detecção precoce (GONÇALVES et al., 

2009; CARVALHO et al., 2009), rastreamento (MARTINS et al., 2009; DUTRA et al., 

2009), diagnóstico (TRUFELLI et al., 2008; CAETANO; GRADIM; SANTOS, 2009; 

SALCI; SALES; MARCON, 2009; REZENDE et al., 2009), tratamento 

(PANOBIANCO et al., 2008; TAVARES; TRAD, 2009; NASCIMENTO; SILVA; 

MACHADO, 2009), reabilitação e qualidade de vida (PINHEIRO et al., 2008; SILVA; 

SANTOS, 2008; BRITO; PORTELA; VASCONCELOS, 2009). Como se pode 

observar, todas as publicações encontradas estão focadas numa perspectiva do 

descobrimento, da exploração e não na perspectiva da avaliação. Encontrou-se, 

contudo, um estudo de 2004 sobre a avaliação de um programa educativo sobre os 
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cuidados com o sistema de drenagem para cuidadores de mulheres 

mastectomizadas (GUTIÉRREZ et al., 2004). 

Portanto, na literatura científica atual brasileira, não há relato de qualquer 

estudo conduzido no Brasil sobre a implementação e avaliação de uma estratégia ou 

programa com a utilização de uma tecnologia educativa (manual), seja ela a curto ou 

a longo prazo, realizado com mulheres mastectomizadas. Em geral, os estudos de 

intervenção encontrados limitam-se à descrição da intervenção e à importância do 

seu uso para a melhoria da assistência de enfermagem. 

Ao analisar os estudos inerentes aos aspectos essenciais dessa pesquisa 

– conhecimento sobre os aspectos que envolvem o câncer de mama e a 

mastectomia, e o processo de mudança comportamental por meio do Modelo 

Transteórico, acharam-se os seguintes resultados: 

Em relação ao conhecimento das mulheres , a literatura apresenta 

resultados promissores. Nos estudos nos quais foram analisadas as oportunidades e 

o interesse das mulheres no pós-operatório da mastectomia em adquirir 

conhecimento sobre a sua doença, os autores encontraram que as mulheres 

demonstram determinação e interesse em tomarem parte no autocuidado, embora 

sejam evidenciadas pouca informação e suporte profissional neste aspecto. Por 

conseguinte, deduz-se que o sistema de saúde deixa lacunas no tocante à 

recuperação da paciente (CHAMPION, 1988; SUOMINEN, 1992; JOHNSON et al., 

1998). Essa realidade continua presente e vem sendo mostrada em estudo mais 

recente cujo objetivo era investigar quais informações as mulheres acometidas pelo 

câncer mamário gostariam de saber no pré e pós-operatório de mastectomia. Diante 

dos achados, todas as dúvidas por elas expostas diziam respeito ao tratamento, à 

cirurgia e à internação (BARRETO et al., 2008). 

Em estudo desenvolvido em Goiânia, no qual se determinou a prevalência 

numa coorte de 2.073 pacientes e os fatores associados ao conhecimento e prática 

do auto-exame das mamas (AEM), a maioria referiu conhecer o exame, mas apenas 

50% mencionaram praticá-lo. Assim, como os autores concluíram, as camadas da 

população mais carente de informação e conscientização sobre a importância dessa 

técnica na detecção precoce do câncer de mama apresentaram altas taxas de 

desconhecimento e não a praticam (FREITAS JÚNIOR et al., 2006). Ainda discutindo 

sobre as publicações com abordagem no conhecimento, no estudo realizado com 

cinqüenta acadêmicos do curso de enfermagem, fisioterapia e psicologia quanto aos 
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fatores de risco, os resultados apontaram que os alunos da enfermagem e 

fisioterapia demonstraram maior conhecimento. Embora analisando numa 

perspectiva pluridisciplinar, esses dados revelaram-se insatisfatórios (PIRHARDT; 

MERCÊS, 2009).  

Tomando como base esses estudos, pode-se deduzir o seguinte: no 

enfrentamento dos aspectos inerentes à mastectomia, a mulher precisa de subsídios 

que proporcionem cuidados mais efetivos, minimizando os riscos de complicações 

em decorrência do processo cirúrgico, pois, acredita-se, esse déficit de 

conhecimento está presente na mulher mesmo antes dela vivenciar a situação de 

doença pelo câncer mamário. No entanto, como se observa na prática, elas chegam 

ao serviço sem nenhum conhecimento prévio sobre  a doença ou até mesmo sem 

praticar as ações e cuidados que poderiam adotar para a prevenção da referida 

doença (CAPPIELLO et al., 2007). 

Ao analisar na literatura as pesquisas com enfoque nos programas de 

mudança de comportamento para o câncer mamário emba sados no Modelo 

Transteórico , não foi encontrado nenhum estudo. Por isso, o presente estudo se 

constituiu num enorme desafio para a enfermagem e para a saúde mamária, 

reafirmando que algumas lacunas do conhecimento nessa área do saber precisam 

ser preenchidas. 

Ressalta-se, que esta pesquisa deteve-se criteriosamente na avaliação, 

embora a curto prazo, da utilização de um manual educativo por mulheres 

masctomizadas e da motivação para mudança comportamental pelos pressupostos 

do Modelo Transteórico.  

Com isso, acredita-se, o presente estudo beneficiará a clientela feminina 

por ser motivada a apropriar-se de informações que lhe servirão de subsídios para a 

conscientização sobre a prevenção do câncer mamário e autonomia para o 

autocuidado, como também os profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro, pela 

possibilidade de torná-lo mediador entre a prevenção/detecção precoce da doença e 

a promoção da saúde das mulheres, além de contribuir para o autoconhecimento e 

alcance da saúde mediante intervenções educativas, e, também para mudança no 

quadro de incidência e morbidade das doenças mamárias que afligem a população 

feminina. 
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2  OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

•  Avaliar a tecnologia educativa (manual) implementada a mulheres 

mastectomizadas quanto ao conhecimento adquirido e à motivação para mudança 

comportamental no seu autocuidado. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

• Caracterizar a amostra do estudo quanto às variáveis sociodemográficas e 

clínico-epidemiológicas;  

• Analisar o conhecimento da mulher sobre os aspectos que envolvem o câncer 

de mama inseridos na tecnologia educativa (manual) entre as mulheres do 

estudo; 

• Identificar o grau de motivação para o autocuidado e compará-lo entre as 

mulheres do estudo; 

• Analisar a associação entre o conhecimento sobre os aspectos que envolvem 

o câncer de mama e a motivação para o autocuidado entre as mulheres do estudo. 
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3  HIPÓTESES 

 

 

1. A tecnologia educativa (manual) é compreensível em seus conceitos básicos 

pelas mulheres mastectomizadas; 

2. A promoção da saúde realizada por meio de informações escritas tem um efeito 

significativo para que as mulheres adquiram conhecimento sobre a sua doença 

e promovam ações do autocuidado no período de reabilitação; 

3. A tecnologia educativa (manual) contribui para o aparecimento de mudanças 

comportamentais relacionadas ao autocuidado no processo de reabilitação. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO – ESTADO - DA - ARTE   

 

 

Neste capítulo serão abordadas as recentes discussões da literatura sobre 

os seguintes temas: o câncer de mama e suas singularidades, a promoção em saúde 

como estratégia de cuidado na enfermagem, as novas tendências de intervenção e 

de cuidado na promoção da saúde, modelos teóricos com enfoque comportamental e 

o Modelo Transteórico. 

 

 

4.1 O câncer de mama e suas singularidades 

 

 

No atual panorama mundial, o câncer de mama sobressai por ser a 

neoplasia maligna mais diagnosticada entre as mulheres e a maior em causa de 

mortalidade por câncer no sexo feminino. Nas últimas décadas, sua incidência tem 

aumentado cada vez mais, a confirmar a projeção apresentada no relatório de 

determinada conferência em Dallas, em 2002. Pelos dados dessa conferência, a 

incidência de câncer passaria a ser de 1,45 milhão de casos novos em 2010, isto é, 

um aumento de 82% sobre a incidência de 1990 (DERSHAW, 2002). A cada ano, no 

mundo, são registrados mais de 180 mil casos novos e 40 mil óbitos por câncer de 

mama (JEMAL et al., 2008). 

No Brasil, esta patologia constitui importante problema de saúde pública, e 

permanece como o primeiro tipo mais freqüente entre o gênero feminino e a principal 

causa de óbitos desde 1979, registrando-se o agravamento desse quadro, segundo 

análises de séries temporais. Apesar de ser considerado um câncer de prognóstico 

relativamente bom, se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de 

mortalidade por esta patologia continuam elevadas. Desse modo, torna-se um 

significativo índice para medir o progresso da atenção oncológica, pois capta os 

efeitos da prevenção, da detecção precoce e do tratamento (BRASIL, 2006).  

Conforme as estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o 

biênio 2008-2009, 49.400 casos novos de câncer de mama seriam registrados, ou 

seja, uma taxa bruta de incidência de 51 casos para cada 100 mil mulheres. Na 

região Nordeste, a incidência para casos novos era de 7.630 casos, com taxa bruta 
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de 28,38/100.000. Para o Ceará, os dados indicaram o surgimento de 1.540 casos 

novos em todo o Estado. Desses, 640 somente na capital e o restante (900) nos 

demais municípios. Isto correspondeu às incidências de 35,65 e 49,64 por 100 mil 

mulheres, respectivamente (BRASIL, 2008). 

Na população brasileira, a maioria dos diagnósticos de câncer de mama 

são realizados em estágios tumorais avançados. Faz-se, então, necessário instituir 

tratamentos mais radicais, ocasionando o aumento significativo de morbidade e piora 

da qualidade de vida (BERGMANN; MATOS; KOIFMAN, 2004). Tal fato é confirmado 

não só pelo número de casos crescentes diagnosticados a cada ano, mas também 

pelo grande investimento financeiro solicitado para equacionar as questões de 

diagnóstico e tratamento (BRASIL, 2008; DERSHAW, 2002).  

De modo geral, o estádio da doença no momento do diagnóstico é o 

principal fator para determinar a sobrevida dos pacientes de câncer, uma vez que 

certos tratamentos só estão acessíveis para tumores detectados precocemente e 

são mais bem-sucedidos se iniciados antes da ocorrência de metástase (BLACK; 

SANKARANARAYANAN; PARKIN, 1998). Essa condição foi confirmada em recente 

estudo no qual os achados mostraram a conhecida relação inversa entre taxa de 

sobrevida e o estádio do câncer no momento do diagnóstico (BRITO; PORTELA; 

VASCONCELLOS, 2009). 

Assim, o câncer tem sua importância fundada em diversos fatores: alta 

incidência, elevados índices de mortalidade, dificuldades no diagnóstico precoce. 

Ademais, apesar dos avanços sobre diagnósticos e tratamentos ocorridos nos 

últimos anos, ainda não é possível o reconhecimento das lesões precursoras do 

carcinoma, como nos casos do câncer de colo de útero, endométrio e vulva (HEGG, 

2000). 

Já nos países mais desenvolvidos, os altos índices de diagnóstico precoce 

chegam a 80%, servindo de alerta e de incentivo a países em desenvolvimento como 

o Brasil (RIES; EISNER; KOSARY, 2001). Essa realidade denota a necessidade de 

evoluir em relação às políticas de saúde pública brasileira, relacionadas ao melhor 

esclarecimento da população e ao melhor acesso ao serviço médico e aos 

mamógrafos. Além disso, impulsiona para se prevenir, também, com vistas a atingir 

os padrões de diagnóstico e assistência às portadoras de câncer de mama que 

possam reduzir as taxas sempre crescentes a cada ano. Mas, para que isso ocorra, 

exige-se a união entre Estado, organizações não-governamentais, instituições 
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filantrópicas e meios de comunicação (PAULINELLI et al., 2003). Assim, como se 

acredita, o ponto de partida é educar a população mediante conhecimentos 

adequados para promover um processo de conscientização e de saúde da 

sociedade.  

Ao se analisar o processo de conscientização na complexidade da 

educação em saúde na saúde mamária, pode-se compreender que a consciência 

em saúde é mediada pela ação-reflexão-ação, possibilitada pelo diálogo que, por 

sua vez, predispõe ao rompimento da cultura do silêncio (FREIRE, 2001). Segundo 

reforça o autor, torna-se possível o encontro da reflexão com a ação, pois o diálogo 

se impõe como caminho pelo qual o homem ganha significação como sujeito e 

conquista o mundo pela sua libertação. 

Ainda sobre esse aspecto, referido autor, em um estudo mais recente, 

considera que a conscientização ultrapassa a esfera espontânea de apreensão da 

realidade, para se chegar a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto 

que se pode conhecer. Quanto mais consciente, mais se descobre a realidade, mais 

se penetra a essência do objeto, para este poder ser analisado. A conscientização, 

como atitude crítica dos indivíduos na história, jamais terminará. Ela se apresenta 

como um processo num determinado momento, e continua sendo processo na 

ocasião seguinte durante o qual a realidade transformada mostra um novo perfil. 

(FREIRE, 2005). 

Comparativamente a outras doenças, o controle do câncer de mama 

apresenta peculiaridades, pois envolve ações variáveis desde a prevenção primária, 

eliminação de exposições a fatores cancerígenos, de alta complexidade e com 

resultados nem sempre satisfatórios, até o tratamento da doença, às vezes 

discutível. A singularidade está em que a incidência da doença não pode ser 

reduzida de forma realmente efetiva, com a disponibilidade dos conhecimentos 

atuais, a não ser a custos altíssimos (QIN et al., 1996). Portanto, no momento atual, 

não há forma barata de controle do câncer e ainda são insatisfatórios os seus 

resultados. Contudo, a ampliação de oportunidades de diagnóstico precoce tem sido 

considerada a melhor forma de investimento neste setor, além de ser de baixo custo 

e mostrar-se acessível a todas as camadas da população.  

No concernente às causas do câncer de mama, permanecem 

desconhecidas até hoje, e não se dispõe ainda de medidas específicas de 

prevenção a serem aplicadas à população. Entretanto, estudos epidemiológicos e 
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pesquisas básicas têm identificado diversas condições passíveis de predispor a 

mulher ao câncer de mama. À medida que estudos sobre fatores de risco são 

desenvolvidos, observa-se haver um maior número de fatores associados ao 

aumento da incidência dessa neoplasia (TESSARO; BREZOLIN, 2006; BRASIL, 

2007). 

Em reforço ao ora exposto, a prevenção primária dessa neoplasia ainda 

não é totalmente possível em virtude da variação dos fatores de risco e das 

características genéticas envolvidas na sua etiologia. Novas estratégias de 

rastreamento para países com dificuldades orçamentárias têm sido estudadas, uma 

vez que até o momento recomenda-se a mamografia como método efetivo para 

detecção precoce (BRASIL, 2008). Como uma estratégia de baixo custo, pode-se 

destacar a possibilidade de se intervir na mudança desses fatores a partir da 

mudança comportamental e no estilo de vida. Dessa forma, a interferência no risco 

do indivíduo coloca à prova todos os riscos aos quais as pessoas estão sujeitas no 

processo de adoecer de câncer, bem como as possibilidades de mudança 

comportamental, por meio da persuasão e da conscientização. 

Assim, estratégias de prevenção primária para este tipo de câncer ainda 

representam um desafio, pois os fatores de risco são variados e existem as 

características genéricas do tumor. Na falta de estratégias de prevenção primária, 

atenção especial tem sido dada àquelas relacionadas à prevenção secundária, 

priorizando ações voltadas à detecção precoce quando a eficácia do tratamento já é 

reconhecida (BRASIL, 2004; BRASIL, 2007). 

Quanto ao seu tratamento, há diversas condutas terapêuticas, embora 

prevaleçam cirurgias, cuja finalidade é promover o controle local da doença e da sua 

disseminação venosa e linfática; sua técnica escolhida depende da gravidade do 

quadro. À medida que foram aprofundados os conhecimentos acerca da natureza 

sistêmica do câncer de mama, o tipo e a extensão de tais técnicas foram modificados 

durante os últimos quarenta anos. Pouco a pouco vão sendo substituídos por uma 

abordagem mais conservadora (HARRIS et al., 2002). 

Atualmente, a possibilidade de cirurgias mais conservadoras, como a 

tumorectomia e a quadrantectomia, serem empregadas em substituição à 

mastectomia radical favorece os resultados estéticos, psicológicos e curativos. Na 

abordagem axilar, também têm sido empregadas técnicas menos radicais do que a 

linfodenectomia axilar, como a utilização da técnica do linfonodo sentinela. 
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Entretanto, a avaliação das mulheres para serem submetidas à cirurgia deve ser 

criteriosa para definir, com mais precisão, a extensão local da doença, e utilizar os 

critérios de seleção para o tratamento conservador (RICCI et al., 2003; MENKE et 

al., 2006; TIEZZI, 2007). 

Como a intervenção mais adotada na efetividade do tratamento do câncer 

de mama, a mastectomia é considerada um procedimento cirúrgico agressivo e 

mutilador, por estar acompanhada de conseqüências muitas vezes traumatizantes à 

saúde e à qualidade de vida da mulher, tornando-se um acontecimento marcante de 

implicações sociais, psicológicas e sexuais (OLIVEIRA et al., 2005; BARBOSA; 

FERNANDES; SILVA, 2002). Embora seu prognóstico esteja mudando em 

decorrência dos avanços no diagnóstico e tratamento, as respostas das mulheres à 

doença são individualizadas e incluem fatores de ordem física, psíquica e social, 

além de exigir-lhes profundo esforço no processo de enfrentamento e reabilitação. 

Para este, de modo geral, muitas vezes, elas não estão preparadas. 

Enfatizando essa questão, Azevedo e Lopes (2006) referem que a cirurgia 

resulta em uma mutilação física geradora de repercussões emocionais, 

permanecendo muitos desses sentimentos reprimidos por algumas razões que, nem 

sempre, são reconhecidas pelas pacientes. 

Como conseqüência desse processo, alguns estudos têm demonstrado 

que a cirurgia da mama juntamente com os tratamentos coadjuvantes são 

procedimentos agressivos, e acarretam problemas físicos e emocionais 

desfavoráveis à vida da mulher. No âmbito físico, mencionam-se: dor incisional, 

edema de braço homolateral, dor no ombro e disfunção, que alteram o esquema 

corporal. Já as preocupações com a imagem corporal e a habilidade de retornar à 

sua função pré-diagnose, freqüentemente, observam-se ansiedade, insônia, 

desespero e desmotivação (CALIRI; ALMEIDA; SILVA, 1998; MAMEDE et al., 2000; 

NISSEN, 2001; PANOBIANCO; MAMEDE, 2002; BITENCOURT; CADETE, 2002). 

Em reforço às constatações anteriores, o estudo mais recente de Silva e 

Santos (2008) sobre a investigação de eventos estressores presentes na vida de 

mulheres após a mastectomia indicou predominantemente a presença de 

estressores físicos relacionados ao seguimento do tratamento, como: seqüelas, 

limitações de movimento, lindefema, que acarretam alterações na imagem corporal e 

medo de ressurgimento da doença.  
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A imobilização total do membro homolateral à cirurgia, antigamente 

preconizada por muitos cirurgiões com vistas a preservar a aderência das bordas 

cirúrgicas, é a grande responsável pelo aparecimento de fibroses, retrações e 

aderências. Dessa forma, limita a amplitude dos movimentos e aumenta o risco de 

linfedema e outras complicações. Contudo, essas complicações podem ser evitadas 

com a adoção de um programa de exercícios de reabilitação funcional iniciado o 

mais precocemente possível (BENDZ; FAGEVIC OLSÉN, 2002).  

Confirmando estas afirmações, os estudos de Prado (2001), Pinto e Silva 

et al. (2004), Felippe (2005), Resende et al. (2006) e Gutiérrez et al. (2007) 

mostraram, de maneira inquestionável, a diminuição das complicações relacionadas 

à cirurgia mamária mediante acompanhamento pós-operatório e um bom controle da 

doença com a prática de exercícios no processo de reabilitação. A prevenção, o 

significado e a redução significativa do linfedema também foram estudados por 

Panobianco e Mamede (2002) e Panobianco et al. (2008), os quais ratificam estas 

evidências. 

Ainda sobre esses benefícios, Gozzo (2005), em estudo sobre a eficácia 

da movimentação precoce do braço, encontrou que a movimentação precoce e 

sistematizada favoreceu melhor absorção do seroma, não estando associada a 

outras complicações.  

Contudo, os resultados desses estudos parecem ter motivado os 

profissionais da área da saúde, em sua maioria, os da enfermagem, a buscarem 

estratégias mais efetivas e experimentais que contribuam positivamente no 

enfrentamento e no processo de reabilitação do câncer de mama de forma a 

alcançar uma boa qualidade de vida. 

Os resultados em relação aos benefícios percebidos encontrados nos 

citados estudos corroboram o de outros investigadores, à medida que os indivíduos 

são capazes de antecipar o benefício de uma ação participando dela. De igual forma, 

acredita-se, as barreiras podem constituir um verdadeiro obstáculo para a realização 

desse tipo de estudos (PENDER, 1997). 

Uma das barreiras mais freqüentes para que a reabilitação alcance 

resultados esperados é a adesão das pacientes. Apesar de ser considerado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) um importante indicador da efetividade do 

sistema de saúde (WHO, 2001), outros fatores como motivação, mudança de 

comportamento, conhecimento sobre a doença e tratamento e apoio da equipe e da 
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família são, em conjunto, os motivos para uma boa recuperação e melhor qualidade 

de vida. Todos estão diretamente relacionados à crença dos indivíduos segundo a 

qual a prática de determinadas ações lhes trará benefícios, reduzindo ou evitando 

danos à sua saúde. 

Por isso, deve-se levar em conta diversos aspectos relevantes e associados à 

doença e ao comportamento específico, às características sociodemográficas dos 

sujeitos, ao estado de saúde e fatores externos (LAMYIAN et al., 2007). 

Inegavelmente são muitos os fatores cognitivos a serem explorados na 

complexidade do processo decisório humano em relação à saúde. 

 

 

4.2 A promoção da saúde como estratégia de cuidado na enfermagem 

 

 

A promoção da saúde foi assim denominada, pela primeira vez, no início 

do século XX, por Henry Sigerist, um dos mais brilhantes sanitaristas que concebeu 

as quatro funções da medicina: promoção da saúde, prevenção das doenças, 

tratamento dos doentes e reabilitação. Para ele, a promoção da saúde significava por 

um lado ações de educação em saúde e, por outro, ações estruturais do Estado para 

melhorar as condições de vida (WESTPHAL, 2004).  

Surgiu como modelo na década de 1970 no Canadá e tem como 

documento de referência o Relatório Lalonde, publicado em 1974. Este inter-

relaciona quatro grupos explicativos do fenômeno saúde/doença: ambiente (natural, 

político e social); sistema de organização dos serviços de saúde; biologia humana 

(genética e função humana) e estilo de vida (comportamento individual que afeta a 

saúde) ainda em amplo processo de construção (LALONDE, 1974; ANDRADE; 

ALMEIDA FILHO, 2003). Além disso, o documento sintetizou um ideário que 

preconiza como eixo central de intervenção um conjunto de ações destinadas a 

intervir positivamente sobre comportamentos individuais não-saudáveis. 

O advento da promoção da saúde deu origem a um novo paradigma no 

intuito de romper com a visão fatalista da doença, arrraigada culturalmente, e 

aprofundar o conceito de saúde sob uma nova ótica (LEFREVE; LEFREVE, 2004). 

Esse novo paradigma tem caráter coletivo, de autonomia e co-responsabilidade dos 

sujeitos, e atua por meio de parcerias com educação, ação social e trabalho. 
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Em 1986, foi estabelecido o conceito de promoção da saúde, durante a 

Conferência em Ottawa, como sendo o processo de capacitação da comunidade 

para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no 

controle desse processo (SOUZA; GRUNDY, 2004). 

Explicando melhor este marco histórico, a Carta de Ottawa definiu a 

promoção da saúde como o processo por meio do qual o indivíduo é capacitado para 

ter maior controle sobre e melhorar a própria saúde. Isto significa o reconhecimento 

da importância do poder e do controle para a promoção da saúde (WHO, 1986). 

Consoante a literatura, a essência da promoção da saúde é a escolha. Portanto, o 

público deve ser informado pelos promotores de saúde e recursos devem estar 

disponíveis de forma a realmente possibilitar a opção escolhida (POTVIN; HADDAD; 

FROHLICH, 2001). 

Essa nova proposta leva a refletir sobre a necessidade de uma nova 

agenda de intervenção capaz de interferir sobre os hábitos de vida. Corroborando 

Hyndman (1998), até os dias atuais as estratégias centrais às práticas de promoção 

à saúde têm tido efeitos positivos no tocante à adoção de estilos de vida mais 

saudáveis de determinados grupos sociais. No seu conjunto, porém, vem obtendo 

impacto limitado sobre as condições de vida da população marginalizada, resultado 

que alguns investigadores explicam pela ênfase unilateral em intervenções sobre 

estilos de vida em decorrência do uso de um enfoque ampliado sobre as causas 

sociais da não-saúde. 

Nessa perspectiva, a promoção da saúde visa assegurar a igualdade de 

oportunidade e proporcionar os meios (capacitação) que permitem às pessoas 

realizar completamente seu potencial de saúde. Os indivíduos e as comunidades 

devem ter oportunidade de conhecer e controlar os fatores determinantes da sua 

saúde. Ambientes favoráveis, acesso à informação, habilidades para viver melhor, 

bem como oportunidades para fazer escolhas mais saudáveis, estão entre os 

principais elementos capacitantes (CZERESNIA; FREITAS, 2003). 

Ao relacionar as idéias de Buss (2000) com o recém-exposto, ao articular 

saúde e qualidade de vida, pode-se identificar o desenvolvimento de estratégias 

mais promissoras para enfrentar os problemas de saúde que afetam as populações 

humanas. Trata-se da promoção da saúde, a qual, partindo do conceito amplo sobre 

o processo saúde-doença e de seus determinantes, propõe a articulação de saberes 
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técnicos e populares e a mobilização de recursos institucionais e comunitários, 

públicos e privados para seu enfrentamento e resoluções. 

No Brasil, este ideário tem sido objeto de interesse de inúmeros estudiosos 

e dirigentes do setor saúde. Seus princípios e diretrizes influenciam a elaboração do 

arcabouço teórico do modelo de vigilância à saúde, sustenta a proposta de cidades 

saudáveis, subsidia práticas de educação à saúde e se faz presente junto a projetos 

de reorganização da rede básica (BUSS, 2000; CZERESNIA; FREITAS, 2003). 

Conforme observado, as mudanças no campo da saúde pública e 

particular, bem como a criação do movimento da promoção da saúde, acarretaram 

mudanças fundamentais nos princípios que sustentaram durante algum tempo a 

educação em saúde. Essa nova proposta supera a conceituação biomédica de 

saúde e abrange objetivos mais amplos. Isto porque a saúde deixa de ser apenas a 

ausência de doenças e passa a ser uma fonte de vida, onde a educação em saúde 

já não se destina apenas a prevenir doenças, mas a preparar o indivíduo para a luta 

por uma vida mais saudável (OLIVEIRA, 2005). 

Atualmente, a educação em saúde é um campo multifacetado. Para ele, 

convergem diversas concepções, das áreas tanto da educação quanto da saúde, as 

quais espelham diferentes compreensões do mundo, demarcadas por distintas 

posições políticas e filosóficas sobre o homem e a sociedade. Analisada sob a 

perspectiva da promoção da saúde, a educação em saúde é mais do que repassar 

informações e induzir determinados comportamentos. Na verdade, é dar apoio às 

pessoas e à coletividade para tecerem suas próprias análises para estarem aptas a 

tomar suas próprias decisões que considerem corretas, desenvolvendo a 

consciência crítica e a capacidade de intervenção sobre a realidade. 

Métodos elaborados por Paulo Freire, na área da educação, podem se 

revelar uma fonte rica de idéias e abordagens por meio das quais seja possível 

atingir os indivíduos, partindo da compreensão de sua experiência de vida, seu 

vocabulário, seus temores, esperanças e anseios em face da saúde (FREIRE, 2001). 

Na tentativa de compreender o exposto, Wallerstein (1992) afirma que esta 

noção demanda não só o “controle sobre os determinantes da saúde”, mas também 

o “controle dos indivíduos sobre o próprio destino”. Mendes (2004) explica melhor ao 

sugerir o seguinte: ser dono do próprio destino é um processo, e uma condição, que 

demanda a aquisição de competências, tais como o desenvolvimento da auto-estima 

e da confidência pessoal; a capacidade de analisar criticamente o meio social e 
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político e o desenvolvimento de recursos individuais e coletivos para a ação social e 

política, como proposto pelos defensores do empowerment. 

Sob a influência de Paulo Freire, os adeptos do empowerment comunitário 

vêm preconizando a efetivação de um modelo pedagógico que assuma a “educação 

como uma prática da liberdade”. Este projeto, denominado por alguns de 

empowerment education ou, simplesmente, “educação popular” e/ou “educação para 

a transformação”, procura romper com métodos educativos centrados no exercício 

do “poder sobre” o outro, substituindo-o por métodos que valorizem o debate e a 

discussão de idéias, opiniões e conceitos com vistas à solução de problemas 

(WALLERSTEIN, 1992). Dessa forma, esse novo conceito busca contribuir para a 

emancipação humana por meio do desenvolvimento do pensamento crítico e o 

estímulo a ações que tenham como objetivo promover a superação das estruturas 

institucionais e ideológicas de opressão. 

Entretanto, a implementação de práticas e processos que tenham como 

meta o empowerment demanda abordagens educativas que valorizem a criação de 

espaços públicos (rodas e grupos de discussão, colegiados, gestores, etc.) ou de 

tecnologias educacionais (manual educativos, jogos educativos, recursos 

audiovisuais, etc.), que logrem promover a participação individual e coletiva na 

identificação e na análise crítica de seus problemas, com vistas à elaboração de 

estratégias de ação voltadas à transformação do status quo. 

Por ser a educação um componente essencial do atendimento de 

enfermagem, pois está voltada para a promoção, manutenção, restauração e 

adaptação a efeitos residuais das doenças, pode-se corroborar Gamba et al. (2004). 

Conforme este autor, a educação em saúde exerce importante influência na 

manifestação de um comportamento positivo para as mudanças nos hábitos de vida 

e na aderência ao tratamento clínico. Tais ações devem ser válvulas propulsoras dos 

programas de assistência de enfermagem, devendo integrar o atendimento na rede 

de serviços de saúde e, necessariamente, acompanhar técnicas psicoterapêuticas 

e/ou tecnologias educacionais que sejam fundamentais para o andamento do 

tratamento e do processo de reabilitação. 

Diante disso, os serviços de saúde devem contemplar saúde e educação, 

associadas a procedimentos e embasamento teórico específicos, deixando de lado a 

visão reducionista da execução do cuidado e abrir-se para uma nova realidade, com 

a perspectiva de resgatar as práticas de saúde que efetivamente contribuam para a 
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melhoria da assistência e da qualidade de vida das pessoas com doenças crônicas, 

como, por exemplo, o câncer de mama. 

 

 

4.3 As novas tendências de intervenção e de cuidado  na promoção da saúde 

 

 

Diante da necessidade de mudanças no cenário nacional referentes às 

políticas voltadas à saúde da mulher, que englobem os pressupostos da promoção 

da saúde, instituiu-se a Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM) para nortear as ações de atenção à saúde da mulher de 2004 a 2007. 

Esta iniciativa do governo teve significativa aceitação, pois foi baseada nos princípios 

da promoção, respeitando a autonomia das mulheres e tornando-as co-autoras de 

um processo decisório relevante para sua categoria. Ao mesmo tempo, demonstrou 

preocupação em adotar políticas em consonância com as necessidades das 

mulheres brasileiras e, assim, reduzir os índices de morbidade e de mortalidade por 

causas preveníveis e evitáveis, diferentemente do ocorrido na criação das políticas 

anteriores. 

Segundo se acredita, essa política de âmbito nacional de atenção à saúde 

da mulher foi formulada com base em amplas e complexas discussões, as quais 

trouxeram contribuições imprescindíveis para o processo de transformação sobre o 

paradigma da saúde da mulher. Em seus pressupostos, a mulher passa a ser vista, 

na sua integralidade, como sujeito autônomo e participativo no processo de decisão 

para a formulação de políticas públicas, tendo em vista que à medida que ela é 

incluída nesse processo, há garantia do atendimento das suas reais necessidades, 

aumentando a qualidade da assistência (FREITAS et al., 2009). 

Ao acompanhar a evolução das políticas direcionadas à saúde da mulher, 

pode-se observar também uma evolução no tocante às práticas educativas 

presentes no trabalho assistencial da enfermagem. Em comparação às práticas 

educativas da política anterior, reducionista e circunscrita ao ciclo gravídico-

puerperal, conforme se pode perceber, eram ações limitadas à transmissão de 

informações e à mudança de comportamento dos indivíduos. Todas fortemente 

vinculadas a um modelo de atenção à saúde voltado para a doença, com ênfase no 

conhecimento técnico-científico especializado e na fragmentação das ações de 
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saúde. Daí seu caráter autoritário e coercitivo (VASCONCELOS, 1997). Com o 

advento da promoção da saúde e a influência da educação em saúde baseada no 

empoderamento do sujeito, tais práticas têm se mostrado ultrapassadas e 

ineficientes no atendimento das necessidades de cuidado à saúde de indivíduos e 

grupos sociais, pois desconsideram a determinação social do processo saúde-

doença e não são orientadas para promover a participação ativa dos sujeitos no 

enfrentamento de seus problemas de saúde. 

Avaliando as práticas de educação em saúde vigentes, segundo estas 

mostram, a maioria das ações se reduz à informação coletiva sobre o tratamento e 

se consolida como estratégia assistencial enquanto a dimensão de empoderamento 

para o exercício da cidadania é minimizada. Assim, em consonância com Gazzinelli 

et al. (2005), são esquecidos os preceitos básicos da educação em saúde, muitas 

vezes confundidos com repasse de informações sobre o processo saúde-doença, 

imposto de forma verticalizada, sem avaliar as necessidades da população. 

Sobre essas práticas ora referidas, conforme alguns pesquisadores, são 

espaços de produção e aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento 

humano e devem favorecer o processo de ensino-aprendizagem por meio da adoção 

de referenciais pedagógicos que promovam a reflexão crítica e participativa dos 

sujeitos (PEREIRA, 2003). Por isso, a educação deve levar o educando à tomada de 

consciência e atitude crítica para haver mudança da realidade, a qual deve ser 

considerada como parte da qualidade de vida e não pode ser segmentada: ou se 

obtém uma transformação total do homem e do seu projeto de vida ou nada se 

transforma (VILA; VILA, 2007).  

Um aspecto importante a considerar no contexto da utilização de 

tecnologias educacionais no processo da educação aplicada à saúde é o fato de não 

ocorrer, na maioria das vezes, o despertar da consciência crítica do indivíduo no 

mesmo momento do processo educativo. Segundo Alvim e Ferreira (2007), esta 

mudança só será percebida quando ele der marcas da transformação de seu saber. 

Elas vão acontecer em processos contínuos, na intermediação de saberes, em que 

não será mais o saber do profissional (enfermeiro) e o saber do cliente, mas a 

construção de um novo saber. 

Assim, essa atividade passou a exigir do enfermeiro a competência para 

instrumentalizar os sujeitos com informação adequada e necessária com vistas a 

refletir e exercer análise crítica acerca da sua realidade. Segundo Leonello e Oliveira 
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(2008), o perfil de competências para ação educativa da enfermeira expressa a 

necessidade de ressignificar a ação educativa no cuidado à saúde. Essa 

ressignificação pressupõe não só a contextualização das práticas educativas na 

história da saúde brasileira, mas também a observação e a avaliação de tais 

práticas, procurando identificar suas possibilidades e limites, pontos de 

convergência, ou dissonância, no intuito de aproximá-las da perspectiva da 

educação popular em saúde. 

Enfatizando as idéias de Wall (2001), as estratégias que o enfermeiro 

implementa na sua prática, criadas com base em tecnologias, se utilizadas de forma 

adequada, oferecem várias oportunidades para o ser humano desenvolver suas 

destrezas e habilidades. Mas essa abordagem deve partir dele mesmo, valorizando 

sua experiência, contexto de vida e expectativas diante do processo saúde-doença. 

Nas últimas décadas, como se tem observado, as pesquisas buscam 

novos procedimentos para serem adotados na área clínica. Referidas pesquisas têm 

obtido bons resultados com suporte em programas educativos por meio do uso de 

materiais audiovisuais e educativos como auxiliar em tratamentos, ressaltando a 

característica motivadora dessas tecnologias. Nesse sentido, parece ser útil a 

investigação dos efeitos desses procedimentos apoiados nas tecnologias modernas, 

a exemplo de manuais educativos como alternativa de trabalho. 

No tocante à área oncológica, a educação da população visa, 

principalmente, a educação para a prevenção, superando alguns paradigmas até 

então existentes como a negação do autocuidado, pela qual a responsabilidade pela 

própria saúde é repassada para outros ou para depois, a definição pelas ausências, 

reforçando o desconhecimento, a descrença e a desvalorização atribuídas à 

prevenção e, por último, a terapêutica como significado da cura, vinculada à posição 

de alguns profissionais, seja por seu comportamento e pela anamnese dirigida a 

sinais e sintomas ou pela supervalorização da tecnologia (GADELHA, 2000). 

Mediante utilização da estratégia educativa, pode-se produzir instrumentos 

eficazes à educação e à promoção da saúde de grupos de indivíduos. Contudo, para 

terem algum impacto na vida desses grupos, tais instrumentos devem estar 

relacionados às necessidades de saúde dos sujeitos envolvidos. Além do mais, as 

características do instrumento devem estar adequadas ao grupo ao qual se destina, 

a fim de que ele possa captar a mensagem emitida, e, em seguida, relacioná-la e 

aplicá-la em seu cotidiano prático de promoção de bem-estar. 



  
39 

A promoção da saúde inserida num processo de prevenção de algumas 

enfermidades, como o câncer de mama, ou, até mesmo, na detecção precoce pode 

ser alcançada por meio da redução da prevalência de fatores passíveis de 

modificação via estratégias adequadas a uma realidade específica. Direciona-se, por 

exemplo, à utilização de vídeos, fôlderes, ou materiais educativos e informativos para 

mulheres. No entanto, o material deve possuir informações básicas, adequadas à 

sua clientela e que promovam algum impacto ou motivação para tal uso. 

Em estudo realizado em Porto Alegre sobre a influência de um vídeo de 

informação adicional para pacientes submetidas a mastectomia, buscou-se investigar 

os possíveis efeitos de um procedimento moderno de informação na avaliação da 

percepção da dor, entre dois grupos. Conforme os resultados mostraram, após a 

implementação desse recurso, o grupo experimental apresentou melhores condições 

em termos de bem-estar, no referente à ansiedade, durante os dias de internação. 

Segundo as autoras, esses resultados são promissores, pois indicam que o 

procedimento de informação pode se tornar elemento valioso na melhora da 

condição de aspectos que influenciam diretamente o bem-estar das pacientes 

mastectomizadas (MEDEIROS; NUNES, 2001). Esses resultados também foram 

promissores no estudo de Palmeira et al. (2004), ao usar um vídeo educativo 

considerado uma tecnologia audiovisual como instrumento de apoio na orientação 

para o auto-exame das mamas de mulheres acompanhadas em uma unidade básica 

de saúde.  

A abordagem tradicional na avaliação de intervenções de saúde lança mão 

da perspectiva reducionista, visando medir quantitativamente o impacto sobre saúde 

individual ou mudanças individuais de comportamentos e atitudes. Isto parece não 

ser capaz de refletir de forma adequada o objetivo da promoção da saúde 

(CROUCHER, 1998; MACDONALD; VEEN; TONES, 1996; NUTBEAM, 1998a). 

Diante disto, além de preocupar-se com as formas e meios de divulgação da 

informação e com o acesso das pessoas às ações educativas e à assistência 

preventiva e terapêutica, também deve-se atentar para avaliar o efeito da estratégia 

adotada no inerente a aspectos como a compreensão, a motivação e a mudança de 

hábitos e/ou comportamentos. Ilustrativamente, mostram-se a seguir alguns estudos 

que avaliaram estratégias educativas por meio de materiais educativos e 

informativos.  
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Santos, Monteiro e Rozemberg (2009) refletiram sobre os processos 

comunicativos de Programas de Controle de Hanseníase (PCH) do Sistema Único de 

Saúde (SUS), por meio da avaliação dos materiais educativos. Os resultados da 

análise revelaram a verticalidade e fragmentação nos processos comunicativos, 

onde predominou a ênfase em campanhas com a produção do conhecimento 

centralizada nos conteúdos e privilégios dado ao saber biomédico. Encontraram 

também que as atividades horizontais e participativas não eram comuns, 

considerando existir uma lacuna entre a institucionalização e a circulação dos 

materiais educativos assim como o seu consumo entre os diferentes atores sociais. 

Já no estudo de Torres et al. (2009) avaliaram-se estratégias pedagógicas 

de educação em grupo e individual num programa educativo para diabetes. De 

acordo com os resultados, ambas as estratégias são estatisticamente semelhantes 

no teste de atitudes, mudança de comportamento e qualidade de vida. Ademais, 

como concluíram, o estudo apresentou uma estruturação de avaliação de programa 

educativo para diabetes útil em conhecer seus efeitos no controle da doença e do 

gerenciamento do autocuidado. 

Na avaliação dos conhecimentos, percepções e práticas sobre segurança 

alimentar entre nutricionista e portadores de HIV/AIDS ambulatoriais visando o 

planejamento de estratégias educacionais para prevenir doenças transmitidas por 

alimentos, os resultados evidenciaram a necessidade de implementação de 

estratégias educacionais e o desenvolvimento de habilidades para motivar a 

educação alimentar em imunodeprimidos (LEITE, 2006). 

Numa outra perspectiva, no estudo sobre o programa global de avaliação de 

risco informatizado para prevenção primária à saúde da mulher (PAISM) em 

mulheres da cidade de São Paulo, foram evidenciadas diferentes variáveis 

sociodemográficas e atitudinais que demonstraram o estilo de vida da paciente e a 

caracterização do seu perfil de alto risco. Os dados apontaram um alto nível de 

conscientização em relação a algumas variáveis de risco, muito embora essa 

conscientização nem sempre se reflita em atitudes (ROMANO, 2007). O que na 

verdade acontece é que esses fatores acabam influenciando o alto risco de adoecer 

pelas doenças mais prevalentes à saúde da mulher, como, por exemplo, o câncer 

mamário. 

Apesar do consenso na literatura segundo o qual as mudanças de atitudes 

ocorridas durante o processo educativo podem contribuir para melhorar a qualidade 
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do cuidado e reduzir os custos diretos e indiretos em saúde (KNIGHT et al., 2005; 

HOLMAN; LORIG, 2004), pode-se perceber o seguinte: no contexto brasileiro, ainda 

são escassos os estudos que avaliam o efeito de processos educativos em câncer 

de mama, particularmente em relação às mudanças de atitudes e à motivação para 

autocuidado.  

Alguns estudos mostraram fatores motivadores para a adesão a um 

programa de reabilitação ou à prática de atividade física após a mastectomia, citados 

na literatura, e muitas vezes pelas próprias pacientes. Destacam-se a presença de 

profissionais especializados em reabilitação, grupos de apoio, suporte de familiares e 

reforço das orientações por meio de materiais ilustrativos (WHO, 2001; 

BERGAMASCO; ANGELO, 2001; BOX et al., 2002; PRADO et al., 2004). 

Assim, a produção do conhecimento exige a prática da educação com 

vistas à promoção da saúde e bem-estar. Tal prática compreende ações 

interdependentes por parte do objeto que promove a educação e do sujeito que 

absorve a mensagem para promovê-la. Essa estratégia gera no indivíduo a 

voluntariedade de participar nas ações de saúde (GAMBA et al., 2004). 

Por último, enfatiza-se que o cliente/paciente é potencialmente criativo e 

sensível e que o processo de educar-cuidar ocorre em uma relação horizontal, 

dialógica, recíproca e verdadeiramente humana (ALVIM; FERREIRA, 2007). Por 

isso, a compreensão de que tanto ele quanto a enfermeira são sujeitos que 

participam de uma relação de cuidado e que, como seres orgânicos, estão sempre 

se transformando, imbuídos por pensamentos e ações que se refazem e se 

modificam ao longo da sua trajetória existencial. 

 

 

4.4  Modelos teóricos para comportamentos em saúde 

 

 

A multiplicidade de fatores susceptíveis ao aparecimento das doenças 

crônicas e suas complicações sugere a adoção de ações de autocuidado como um 

comportamento de saúde motivado. Este fator tem suscitado o desenvolvimento de 

diversas teorias e modelos para auxiliar os investigadores a identificarem as 

variáveis que estão diretamente relacionadas aos hábitos saudáveis. 
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Nos estudos sobre a adesão ao tratamento das doenças crônicas, dentre 

elas, o câncer de mama, encontram-se vários tipos de abordagem que dão 

relevância a diferentes aspectos envolvidos no tema, constituindo-se em marcos 

referenciais de pesquisa e intervenção. Estes modelos teóricos têm sido utilizados, 

principalmente, para compreender a variabilidade de comportamentos que 

caracterizam a adesão e a forma como os serviços de saúde abordam essa 

condição. 

Consoante se tem observado há algum tempo, comportamento e estilo de 

vida vêm sendo alvo das ações de promoção da saúde. Percebe-se a necessidade 

de inserção da cultura e da participação popular no processo de educação em 

saúde, e quando essa participação se dá por meio da conscientização dos indivíduos 

envolvidos no processo, ela se transforma em educação no sentido pleno (SOUSA et 

al., 2008). 

Conforme a literatura, o comportamento é definido como o conjunto de 

reações de um sistema dinâmico em face das interações e realimentações 

propiciadas pelo meio onde está inserido. Visto como conduta, é um conjunto de 

reações observáveis em indivíduos em determinadas circunstâncias inseridos em 

ambientes controlados. Pode ser descrito como uma contingência tríplice composta 

de antecedentes-respostas-conseqüências, ou respostas de contingência 

(WIKIPÉDIA, 2009).  

De modo geral, as teorias podem auxiliar durante o planejamento, a 

implementação e avaliação de uma intervenção como também ser usadas para 

desvendar as razões pelas quais as pessoas não seguem as orientações inerentes à 

sua própria saúde. Elas chamam a atenção para aquilo que é preciso saber antes de 

se desenvolver um programa de intervenção. 

As teorias comportamentais em saúde baseiam-se na premissa segundo a 

qual diferentes tipos de variáveis interagem para afetar comportamentos, tais como 

as diferenças individuais, ambiente social e comunidade. Assim, acredita-se, 

modificando estas variáveis e suas relações, pode-se levar à mudança de 

comportamento (GOTAY, 2005; GLANZ; LEWS; RIMER, 2002).  

Brawley e Culos-Reed (2002) dedicam-se ao estudo dos modelos teóricos 

mais encontrados na literatura utilizados para a predição da variabilidade dos 

comportamentos que caracterizam a adesão. Segundo esses autores, as teorias não 

conseguem predizer completamente comportamento ou mudança de 
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comportamento, sobretudo porque as intervenções não criam mudanças 

substanciais na medição das variáveis descritas teoricamente. 

Diferentemente dessa perspectiva, em estudos prospectivos e 

correlacionais, os constructos de informação, motivação e habilidades 

comportamentais explicam uma média de 33% de variação no comportamento de 

mudança (WHO, 2003). 

Como um modelo baseado nos pressupostos da promoção da saúde, o 

Modelo de Estágios de Mudança  (SOC – Stages-of-Changes Model), também 

denominado Modelo Transteórico  (Transtheoretical Model), teve como objetivo 

sistematizar conceitos fragmentados em referências teóricas da prática da 

psicoterapia e tornou-se o produto central da análise comparativa de 29 teorias e 

modelos relevantes e disponíveis até fins da década de 1970 para explicar 

mudanças no comportamento. Assim, recebem esta denominação a partir da 

integração dos princípios e componentes teóricos dos diferentes sistemas de 

intervenção terapêutica analisados. 

Este modelo está baseado na seguinte premissa: a mudança 

comportamental é um processo, e as pessoas têm diversos níveis de motivação, de 

prontidão para mudar. Ele se baseia em estágios bem definidos e bem relacionados 

entre si (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1982). 

Portanto, a utilização de modelos e teorias que orientam as ações de 

promoção da saúde para o desenvolvimento individual e coletivo contribuirá para a 

aquisição do conhecimento, reflexão e decisão no ato de se cuidar e agir, além de 

possibilitar maiores chances no alcance dos objetivos propostos, tanto para a 

promoção da saúde quanto para a prevenção de doenças. 

 

 

4.5 O Modelo Transteórico de Prochaska e Diclemente  (1982)  

 

 

Praticado em interface com a saúde e as doenças, o cuidado humano é 

um campo em constante crescimento nos últimos tempos e vem incorporando 

conhecimentos e práticas provenientes de todas as áreas, inclusive da psicologia da 

saúde. Em relação à sua amplitude de abrangência, este envolve situações que vão 
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da saúde às doenças mais importantes do sistema, passando por questões da 

qualidade, até aos ajustamentos às condições crônicas e a aspectos relacionados à 

qualidade de vida. Além disso, esse ramo da saúde propõe uma abordagem 

compreensiva sobre o apoio e as intervenções dadas aos sujeitos nas suas diversas 

condições.  

Conforme preconiza a área da terapia cognitiva-comportamental, qualquer 

resposta ao tratamento é influenciada pela motivação do indivíduo. Nos últimos anos, 

um dos maiores expoentes na área de motivação é William Miller, criador da 

"Entrevista Motivacional (EM)", abordagem de sensível utilidade em variados 

estágios de tratamento (MILLER, 1985). Essa abordagem foi criada para auxiliar o 

sujeito a reconhecer seus problemas atuais e potenciais quando há ambivalência 

quanto à mudança comportamental e estimular o comprometimento para a 

realização dessa mudança por meio de abordagem psicoterápica persuasiva e 

encorajadora (MILLER; ROLLNICK, 2001). 

Tal técnica propõe intervenções terapêuticas individualizadas adequadas a 

cada estágio com vistas a aumentar a adesão ao tratamento e prevenir possíveis 

recaídas em pacientes com comportamentos considerados dependentes, com 

transtornos alimentares, tabagismo, jogo patológico, dependência de substâncias 

psicoativas, e, também, em comportamentos sadios com vistas à promoção de 

saúde (MILLER; ROLLNICK, 2001; OLIVEIRA; MALBERGIER, 2003). 

Outro aspecto relevante a ser citado é a origem da influência da 

motivação, que pode ser externa (pressões, ações coercitivas) ou interna (motivação 

proveniente do próprio indivíduo) (RYAN; PLANT, 1995). Daí sua importância 

funcional por ser uma forma de atendimento concisa, que objetiva alcançar a 

mudança comportamental do paciente e desencadear uma tomada de decisão e o 

comprometimento com a mudança (MILLER; ROLLNICK, 2001). 

O conceito de estágios motivacionais, sedimentado no início da década de 

1980, serviu de base para a construção de uma proposta de intervenção terapêutica 

(entrevista motivacional) bem estabelecida e que vem sendo testada, 

internacionalmente, há pelo menos uma década e, recentemente, também, no Brasil. 

Com o intuito de compreender como as pessoas mudam, Prochaska e 

DiClemente (1993) desenvolveram o Modelo Transteórico no qual descrevem a 

prontidão para mudar por meio de estágios de mudança pelos quais o indivíduo 

“transita” de forma não linear, quer esteja em tratamento ou não. Este modelo está 

baseado no pressuposto de que a mudança comportamental é um processo, e as 
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pessoas têm diversos níveis de motivação, de prontidão para mudar, denominada de 

estágios.  

O MTT começou a ser elaborado com a análise dos resultados divergentes 

de vários estudos. Segundo mostraram alguns destes estudos, a aderência a um 

tratamento formal induz as pessoas a modificarem comportamentos indesejados; 

outros, no entanto, referiam que as mudanças podem acontecer sem nenhum tipo de 

ajuda profissional, e outros ainda afirmavam que mudanças bem-sucedidas podem 

ocorrer com ou sem ajuda profissional (PROCHASKA; DICLEMENTE; NORCROSS, 

1992). 

Assim, o MTT foi desenvolvido por Prochaska e DiClemente em 1983, a 

partir de trabalhos com intervenção na área da dependência de tabaco, drogas e 

álcool. A premissa básica deste modelo é: a mudança do comportamento deve ser 

um processo e não apenas um acontecimento, podendo ser usado e considerado em 

qualquer tentativa de mudança e adoção de novos hábitos.  

O Modelo dos Estágios de Mudança também está apoiado em uma série 

de pressupostos relacionados à natureza da mudança comportamental das 

características das intervenções que podem facilitar esta mudança (PROCHASKA; 

VELICER, 1997). Tais pressupostos indicam: 

1. Nenhuma teoria ou modelo responde a todas as complexidades da 

mudança comportamental;  

2. A mudança comportamental é um processo que se fundamenta e 

apresenta uma seqüência de estágios;  

3. Os estágios são estáveis, mas abertos a mudanças (fatores de risco);  

4. A maioria das populações de risco não estão preparadas para agir e, 

por isso, não serão beneficiadas pelos tradicionais programas preventivos, 

informativos ou educativos; 

5. Sem intervenções planejadas, as populações, grupos ou pessoas 

permanecem encerradas nos estágios iniciais do processo; e sem motivação não 

têm disposição para se engajar em intervenções ou programas; 

6. A prevenção, a educação e a promoção da saúde podem vir a ter 

impactos jamais experimentados se incorporarem um paradigma de estágios 

diferente do clássico paradigma da ação;  

7. Processos e princípios específicos de mudança necessitam ser 

aplicados a estágios específicos, onde as intervenções são desenhadas segundo os 

estágios de mudança próprios de cada indivíduo ou grupo de pessoas;  
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8. Padrões comportamentais estão sob uma combinação de fatores 

biológicos, sociais e de autocontrole;  

9. As intervenções e programas precisam mudar de um recrutamento 

reativo para um recrutamento proativo dos participantes;  

10. O desafio é progredir em direção a programas e intervenções de saúde 

comportamental, com apoio de estratégias individualizadas e interativas e estratégias 

que suportem ambientalmente as mudanças esperadas. 

Existem vantagens em entender o comportamento humano com base no 

Modelo Transteórico. DiClemente (1993) explana estas vantagens, em especial, por 

ser um construto integrativo no tratamento e prevenção das adições. Considera que 

o conceito de mudança neste modelo envolve aspectos do desenvolvimento e a 

perspectiva de mudança ajuda a evitar explanações estáticas sobre o que parece ser 

um ativo processo de adição e recuperação. 

Recentemente este modelo começou a ser usado em uma variedade de 

estudos de intervenções facilitadoras do desenvolvimento de comportamentos de 

saúde, como o consumo de dietas saudáveis (NI-MHURCHU; MARGETTS; 

SPELLER, 1997; GLANZ et al., 1994), adoção de práticas esportivas (PROCHASKA; 

MARCUS, 1994), como parar de fumar, beber, fazer exames preventivos, usar 

preservativos, etc., caracterizando-o como um modelo circular e não linear (GLANZ, 

1999).  

Além disso, tal modelo tem recebido muita atenção da comunidade 

acadêmica nos últimos anos e vem se tornando popular nas publicações. Consoante 

propõe, há cinco estágios que as pessoas atravessam na mudança de 

comportamento, quais sejam: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e 

manutenção. É possível que na passagem por esses estágios a pessoa volte atrás. 

Tal atitude caracteriza um percurso em espiral conforme é apresentado na figura a 

seguir (BRAWLEY; CULOS-REED; 2000; WHO, 2003). 
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Figura 1- Modelo em espiral dos estágios de mudança de Prochaska et al. (1992) 

 

Ao analisar a figura 1, pode-se observar que o Modelo Transteórico de 

mudança do comportamento de saúde é um modelo de estágios, pois assume que a 

mudança requer movimento ao longo de estágios num determinado período de 

tempo; seu uso ativo em processos de mudança em diferentes estágios promove 

modificação dos pensamentos, afetos e comportamentos (PROCHASKA et al., 

1994). Em reafirmação ao ora exposto, nesse tipo de teoria, a mudança de 

comportamento é conceitualizada como um processo dinâmico que implica o 

movimento por meio de uma seqüência de estágios; mas as pessoas que se 

encontram em diferentes estágios necessitam de diferentes tipos de intervenção 

(SUTTON, 2001). 

Estes estágios de mudança podem ser considerados indicadores da 

motivação individual para a mudança e ótimos preditivos do comportamento. Com 

base em constructos psicológicos que caracterizam individualmente diferentes níveis 

de prontidão para a mudança e, ainda, graças à identificação dos estágios, podem 

ser definidas intervenções mais personalizadas. Deste modo, elimina-se a 

necessidade de oferecer todos os componentes de intervenção a todos os pacientes 

(KONKLEY-PARKER, 2001; WHO, 2003). 

Ainda discutindo sobre o citado modelo, segundo Velicer et al. (1998) 

informam está focado na mudança intencional, ou seja, na tomada de decisão do 

indivíduo, ao contrário de outras abordagens focadas nas influências sociais ou 

Pré-contemplação – Contemplação 
Preparação- Ação 

Contemplação – Preparação-Ação Pré - contemplação 

Manutenção 

Término 

Início 
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biológicas no comportamento. Nesse sentido, as pessoas que modificam 

comportamentos aditivos tendem a se mover mediante uma série de estágios, dos 

quais fazem parte emoções, cognições e comportamentos, independentemente de 

estarem ou não em tratamento, como mostrado na figura 1.  

Ao desenvolverem um instrumento para identificar os estágios de 

mudança, Prochaska e DiClemente (1992) chegaram a quatro estágios bem 

definidos, confiáveis e bem relacionados entre si: pré-contemplação, contemplação, 

ação e manutenção. Tal instrumento corresponde à escala URICA (University of 

Rhode Island Change Assesment Scale) que avalia e identifica em qual estágio de 

mudança de comportamento o indivíduo se encontra e será apresentada 

detalhadamente no capítulo a seguir. Como resultado da implementação desse 

instrumento, os possíveis estágios encontrados são:  

1. Pré-contemplação: neste estágio não há a intenção de mudança de 

comportamento num futuro próximo (seis meses). Alguns indivíduos neste estágio 

não estão cientes dos seus problemas – não é que não vejam a solução, apenas não 

conseguem ver o problema. A resistência para reconhecer e modificar um problema 

é a marca registrada da pré-contemplação. 

2. Contemplação: neste estágio as pessoas estão cientes da existência de 

um problema e estão seriamente pensando em como superá-lo nos próximos seis 

meses; contudo, não tomaram a iniciativa. Muitas vezes, as pessoas podem 

permanecer neste estágio contemplativo por longos períodos. A consciência da 

existência do problema e da necessidade de resolvê-lo é muito marcante. Esta é a 

contemplação: você sabe onde quer ir, mas ainda não se sente pronto. 

3. Ação: neste estágio os indivíduos modificam seus comportamentos, 

experiências ou ambiente com vistas a resolver seus problemas. A ação envolve o 

maior grau de mudança de comportamento e requer um comprometimento 

considerável de tempo e energia. Indivíduos são classificados em estágio de ação se 

alteraram o comportamento com êxito por um período que varia de um dia a seis 

meses. 

4. Manutenção: neste estágio as pessoas trabalham para consolidar o 

ganho alcançado e prevenir recaídas. A manutenção é continuação, não uma 

ausência de mudança. Tal comportamento ultrapassa os seis meses e permanece 

por um período indeterminado. Para alguns essa mudança se perpetua por toda a 

vida. 
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Em sucessivas revisões no modelo, os teóricos incluíram entre o estágio 

contemplação e ação a preparação (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1992). Este 

compreende o estágio que combina intenção e critério comportamental. Indivíduos 

nesse estágio estão intencionados a começar uma ação num tempo seguinte: no 

próximo mês, por exemplo. Os indivíduos dizem estar preparados para a ação e já 

reportam algumas mudanças de comportamento. Eles estão dispostos a iniciar uma 

mudança num futuro bem próximo. Esta é a fase da “decisão tomada”. 

Esses estágios seguem uma ordem seqüencial e, quando aplicados a 

pacientes com dependência química, a recaída pode estar presente, obrigando 

novamente o dependente a passar várias vezes pelos estágios de mudança 

(variação na freqüência de acordo com cada caso), antes de atingir a manutenção a 

longo prazo. Nesse caso, a recaída não é considerada como um estágio de 

mudança, mas como um evento que marca o final do estágio de ação ou 

manutenção (DICLEMENTE, 1993). 

No tocante aos benefícios deste modelo, conforme Prochaska e Marcus 

(1994) reconhecem, fatores específicos do processo de mudança, como a percepção 

dos benefícios (prós) e das barreiras (contras), incluem em sua análise fatores 

sociais e do ambiente físico. Outra vantagem deste método reside em uma 

intervenção adequada para cada tipo de comportamento identificado. 

Dentre os fatores intervenientes para a mudança de comportamento, 

Nahas (2003) cita os socioculturais, os biológicos, as oportunidades, a auto-estima e 

as experiências anteriores. É preciso conhecer os benefícios da mudança 

comportamental e querer agir em busca desta melhoria na qualidade de vida. 

Ao longo do tempo, esta teoria tem mostrado potencial aplicabilidade e 

utilidade no âmbito terapêutico. Investigando a literatura nacional e internacional, 

foram encontradas aplicações em vários problemas de saúde que envolveram 

mudanças comportamentais significativas de vida, propiciando o desenvolvimento de 

intervenções e técnicas específicas para cada estágio de mudança em cada área de 

estudo. Portanto, é útil para melhor compreender como as pessoas mudam e como 

os profissionais podem melhor assistir as pessoas na modificação do 

comportamento. O quadro a seguir apresenta os estudos encontrados que utilizaram 

o Modelo Transteórico, agrupados por área de estudo. 
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ÁREA DE 
ESTUDO 

AUTORES ANO TÍTULO 

Orsi & Oliveira 2006 Avaliando a motivação para mudança 
em dependentes de cocaína 

Murta & Tróccoli 2005 Parando de beber: estágios de 
mudança vividos por ex-alcoolistas 

Oliveira et al. 2003 Estudo dos estágios motivacionais em 
sujeitos adultos dependentes de 
álcool 

 
 
 

Psicologia 
(alcoolismo) 

 

Figle 1999 Motivação em alcoolistas tratados em 
ambulatório específico para 
alcoolismo e em ambulatório de 
gastroenterologia – dados do projeto 
piloto 

Melo et al. 2008 A entrevista motivacional em 
tabagistas: uma revisão teórica 

Aveyard et al. 2006 A randomized controlled trial od 
smoking cessation for pregnant 
women to test the effect of a 
transtheoretical model-based 
intervention on movement in stage 
and interaction with baseline stage 

 
 
 

Psicologia 
(tabagismo) 

 

Rosas & Baptista 2002 Desenvolvimento de estratégias de 
intervenção psicológica para a 
cessação tabágica 

Szupszynski & 
Oliveira 

2008 Adaptação brasileira da University of 
Rhode Island Change Assessment 
(URICA) para usuários de substâncias 
ilícitas 

 
 

Psicologia 
(drogas) 

 Sutton 2001 Back to the drawing board? A review 
of elugueses of the transtheoretical 
model to substance use 

Psicologia 
(saúde sexual) 

Meyer; Carvalhal 
& Pechansky 

2003 Adaptation for Brasilian eluguese of a 
scale to measure willingness to wear 
condoms 

Psicologia 
(esquizofrenia) 

Sevillano 2007 Intervención psicoterapeutica en el 
esquizofrenia: diseño y desarrollo del 
programa PIPE  

Psicologia 
(HIV/AIDS) 

Prochaska et al. 1994 The transtheoretical model of change 
and HIV prevention: a review 

Psicologia  
(doenças infecto-

contagiosas) 

Rhodes; Grimley 
& Hergenrather 

2003 Integrando a teoria do comportamento 
para entender a vacinação contra a 
hepatite B nos homens que têm 
contatos sexuais com outros homens 

Psicologia 
(validação da 

escala URICA) 

Yoshida; Primi & 
Pace 

2003 Validade da escala de estágios de 
mudança 

Enfermagem 
(saúde 

cardiovascular) 

Franco; Sena e 
Stuchi 

2008 Avaliação de dados cardiovasculares 
segundo Framingham entre tabagistas 
internados numa instituição particular 
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Enfermagem 
(saúde mental – 

drogas e 
espiritualidade) 

Gonçalves 2008 Estudos dos níveis motivacionais em 
relação ao uso de substâncias 
psicoativas e a espiritualidade 

Oyama 2006 Abordagem telefônica para promoção 
da saúde 

Enfermagem 
(promoção da 

saúde) Machado 2007 Compreensão das mudanças 
comportamentais do usuário no PSF 
por meio da participação habilitadora 

Medicina 
(diabetes) 

Fonseca-Guedes 2009 Suporte telefônico como uma 
intervenção para promover o incentivo 
à prática de caminhada em pacientes 
diabéticos tipo 2: influência do perfil 
de personalidade nesta resposta 

Medicina 
(atividade física) 

Rodrigues 2009 Impacto de um programa de 
exercícios no local de trabalho sobre o 
nível de atividade física e o estágio de 
prontidão para a mudança de 
comportamento 

Barbieri et al. 2009 Factors associated with stages of 
change for red meat and vegetable 
intake by Japanese-Brazilians 

López 2008 Etapas del cambio conductal ante la 
ingesta de frutas y verduras, control 
de peso y ejercicio físico de 
estudiantes de la Universidad del 
Desarrollo Sede Concepción- Chile  

Toral & Slater 2007 Abordagem do modelo transteórico no 
comportamento alimentar 

Toral 2006 Estágios de mudança de 
comportamento e sua relação com o 
consumo alimentar de adolescentes 

 
 
 
 

Nutrição 
(alimentação e 
comportamento 

alimentar) 

Ni-Mhurchu; 
Margetts & Speller 

1997 Applying the stages of change model 
to dietary change 

Madureira et al. 2009 Associação entre estágios de 
mudança de comportamento 
relacionados à atividade física e 
estado nutricional em universitários  

Souza & Duarte 2005 Estágios de mudança de 
comportamento relacionados à 
atividade física em adolescentes 

 
 
 
 

Educação física 
(atividade física) 

Cole et al. 1998 Using “stages of behavioral change” 
constructs to measure the short-term 
effects of a worksite-based 
intervention to increase moderate 
physical activity  

Quadro 1 - Produção científica encontrada na literatura relacionada ao Modelo Transteórico segundo 
área de estudo, autores, ano de publicação e título. Fortaleza-CE, 2009 
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Como se pode perceber, a área de estudo que mais apresentou o uso do 

Modelo Transteórico foi a psicologia, seguida da nutrição. Na área da enfermagem, 

foram encontrados apenas três estudos. Conforme se observa no quadro 1, a 

enfermagem vem, iniciando na adoção do uso de modelos que avaliam 

comportamentos de saúde. No entanto, a partir dessas constatações, considera-se 

ser este um dos modelos mais utilizados no tratamento dos comportamentos aditivos 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

De acordo com Prochaska, DiClemente e Norcross (1992), avaliar a 

motivação para mudança, independentemente do tratamento adotado, parece ser 

um aspecto importante para a utilização de intervenções adequadas aos pacientes. 

A utilização de escalas para monitoração das mudanças é freqüente e faz parte do 

estilo de trabalho de intervenções motivacionais. Além do uso do MTT com vistas a 

estimar sua aplicação no tratamento das adições, algumas pesquisas têm trabalhado 

com instrumentos para a mensuração do estágio motivacional. Entre estas: 

University of Rhode Island Change Assessment – URICA (MCCONNAUGHY; 

PROCHASKA; VELICER, 1983), Stages of Change Readiness and Treatment 

Eagerness Scale – SOCRATES (MILLER; TONIGAN, 1995), algoritmos e escalas 

analógico-visuais. 

Exemplificando o exposto, o estudo de Glanz e Erickson (1993) descreveu 

a aplicação de quatro modelos teóricos numa intervenção nutricional para reduzir os 

riscos de doenças crônicas entre trabalhadores de usinas energéticas rurais. O 

projeto foi um estudo de campo prospectivo em quarenta locais de trabalho com 

mais de 7 mil trabalhadores, para testar a efetividade de intervenções de promoção à 

saúde no local de trabalho, visando mudanças organizacionais e individuais para 

diminuir o risco de câncer. Foram usados como métodos o processamento de 

informações do consumidor, estágios de mudança (Modelo Transteórico), a teoria 

social cognitiva e a difusão de inovações. Os três primeiros itens influenciam o 

comportamento de saúde do indivíduo, e o último está relacionado ao modo como os 

educadores nutricionais podem mais efetivamente propagar a adoção de novos e 

saudáveis hábitos alimentares, dentro de uma comunidade. 

Já no estudo de Schiller et al. (1998), os autores utilizaram o modelo junto 

a 400 pacientes adultos. Destes, 274 eram internados e 126 ambulatoriais para 

avaliar o grau de compreensão das orientações dadas pelos nutricionistas. 

Consoante os dados mostraram, 88% dos pacientes reportaram que as orientações 
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atenderam às suas necessidades específicas; 83% sabiam o que comer; 79% 

referiram compreensão boa ou moderada das orientações; 62% implementaram 

mudanças em sua alimentação; 57% mencionaram melhora no estado emocional; 

37% no estado físico, enquanto 43% apresentaram melhora global nas condições de 

saúde. Segundo os autores concluíram, o conhecimento sobre os hábitos 

alimentares, nível de ensino e motivação são fatores determinantes passíveis de 

comprometer a efetividade da intervenção nutricional (DE LOOY; AUTY; COATES, 

1992). 

Entretanto, o modelo também pode não produzir os efeitos desejados, 

indicando que a alta motivação não assegura êxito em todos os casos. Essa 

limitação foi encontrada num grupo altamente motivado de portadores de esclerose 

múltipla. Apesar de seguirem rigorosamente a orientação, não compreendiam as 

orientações recebidas, e obviamente tiveram dificuldade para manter a orientação 

(FITZGERALD et al., 1987).  

Com base no exposto, pode-se constatar que o modelo é visto hoje como 

um recurso inovador na área de educação e promoção de saúde, em amplo 

processo de difusão no mundo todo (JOSEPH et al., 1999; OPAS, 1998; KATZ; 

PEBERDY, 1997). É considerada a mais importante inovação na prática da 

promoção de saúde nos últimos dez anos (O’DONELL, 1997; GLANZ et al., 1999). 

Alguns estudos têm demonstrado a importância da participação do 

profissional de saúde no sentido de educar e estimular mudanças de comportamento 

nas pessoas. Entretanto, no Brasil, poucos estudos utilizam modelos teóricos da 

promoção da saúde com enfoque no conhecimento e na orientação para 

autocuidado como estratégia de educação à saúde em unidade da rede básica e 

hospitalar. 

À medida, porém, que se tem contato com este modelo, conforme se 

percebe, avaliar os estágios motivacionais e promover estímulos de mudança 

mediante aquisição de conhecimentos, tendo como meta a capacidade para a 

adoção de hábitos saudáveis, são caminhos essenciais para o profissional que 

trabalha com a clientela feminina na área da detecção, prevenção e promoção da 

saúde mamária. 
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5  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

5.1 Tipo de estudo  

 

 

Estudo de natureza descritiva, baseado na avaliação de uma estratégia 

educativa informativa representada por um manual de orientações sobre assuntos 

envolvendo a temática câncer de mama e seus aspectos relacionados ao processo 

cirúrgico, tratamento e reabilitação. 

Trata-se de uma pesquisa de avaliação, transversal, do tipo quantitativo. 

Utilizou-se o delineamento transversal, tendo em vista ser o mais apropriado por 

incluir como sujeitos todos os indivíduos de uma população no momento da captação 

da informação. Além disso, é econômico, pois permite investigar inúmeras variáveis 

ao mesmo tempo, comparar subgrupos, como também avaliar programas de saúde e 

definir futuras intervenções (ROTHMAN; GREENLAND, 1998; KLEIN; BLOCK, 

2002).  

Somado a isto, os estudos de avaliação seguem métodos de pesquisa 

científica e procedimentos para avaliar um programa, cuidado, prática ou política; 

eles adotam meios analíticos para documentar o valor de uma atividade, objetivando 

determinar o efeito ou resultados de um programa. Na área da enfermagem, esse 

tipo de estudo preocupa-se com a determinação da qualidade da assistência de 

enfermagem e da atenção à saúde, dando-lhe garantia de que o público está 

recebendo atendimento de alta qualidade (LOBIONDO; HABER, 2004). 

 

 

5.2 Local e período do estudo 

 

 

O estudo foi realizado em uma instituição de saúde de caráter filantrópico 

e sem fins lucrativos que oferece serviços ambulatoriais e hospitalares de alta 

complexidade. 

A instituição hospitalar escolhida, Hospital do Câncer de Ceará (HCC), é 

um hospital de assistência terciária fundado em 1944, como entidade filantrópica. 
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Atualmente possui 140 leitos distribuídos entre as clínicas médicas e cirúrgicas. 

Destaca-se como um dos centros de referência para o diagnóstico e tratamento de 

pacientes oncológicos, e presta atendimento tanto pelo SUS como por convênios e 

particulares no Estado do Ceará. 

Nessa instituição, os clientes têm acesso a serviços assistenciais, tais 

como: centro de diagnóstico por imagem; quimioterapia; radioterapia; fisioterapia, 

centro cirúrgico; sala de recuperação anestésica; unidade de terapia intensiva; banco 

de sangue; laboratório de anatomia patológica e análises clínicas; unidades de 

internação (apartamentos e enfermarias) e unidades ambulatoriais. 

Ao visitar os diversos setores e serviços oferecidos pelo hospital para a 

escolha do local específico onde os dados seriam coletados, observou-se que os 

setores de radioterapia e fisioterapia concentravam um quantitativo maior do público 

feminino, mais precisamente, de pacientes em tratamento em decorrência do câncer 

mamário.  

O setor de radioterapia tem instalações próprias e possui três entradas. 

Uma dá acesso à recepção dos pacientes dos convênios, a outra aos pacientes dos 

SUS e uma terceira interliga o setor de tratamento às dependências do hospital, 

onde estão os pacientes da internação. Embora exista essa divisão, o tratamento é 

realizado pelos três aparelhos existentes na instituição, todos usados 

indiscriminadamente quanto ao tipo de câncer, sexo ou poder aquisitivo do usuário. 

Já a fisioterapia, localiza-se em uma sala pertencente a um prédio que apesar de 

estar dentro das dependências do hospital encontra-se distante do contato com a 

internação, dando liberdade para o desenvolvimento de atividades educativas na 

sala de espera. Em virtude dessas características, decidiu-se por realizar a escolha 

da participante e conseqüentemente a coleta dos dados nesses respectivos locais, 

pela facilidade de abordar e entrevistar a paciente ideal para o estudo apresentado. 

 

 

5.3 População do estudo 

 

 

Para compor a população do estudo, a base populacional se deu a partir 

de um recorte temporal, isto é, foram incluídas todas as mulheres que deram entrada 

no Hospital do Câncer, com diagnóstico definitivo de neoplasias malignas da mama 
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no período de 1/1/2007 a 31/12/2007. Após a delimitação do tempo e do perfil da 

amostra, o quantitativo correspondeu a 497 mulheres (HC-ICC, 2008). 

Ressalta-se: a população (N=497) abrange as mulheres que além de 

apresentarem diagnóstico de câncer de mama tenham se submetido a algum 

procedimento cirúrgico (mastectomia ou quadrantectomia). 

 

 

5.4 Amostra do estudo 

 

 

Para se efetuar o cálculo do tamanho da amostra da população 

anteriormente citada, utilizou-se a fórmula a seguir: 

       

              t2
5% * P * Q * N 

n =   

           e2(N-1) +  t2
5% * P * Q 

 

Para esta, fixou-se um nível de significância de 5% (t5% = 1,96), e um erro 

amostral absoluto de 5%. Considerou-se, ainda, uma proporção P de mulheres que 

compreendam as informações do manual como sendo igual a 50%, haja vista esse 

valor proporcionar um tamanho de amostra máximo, fixados o nível de significância e 

o erro amostral. 

 

 

5.4.1 Tamanho da amostra – Hospital do Câncer do Ceará 

 

 

Ao se calcular:  

• t5% = 1,96; P = 50%; Q = 50%, e = %  e N = 497, encontrou-se, que n =112 

mulheres 

 

A seleção das mulheres que participaram do estudo foi feita de maneira 

sistemática, de acordo com a demanda da instituição estudada e os dias 

predeterminados conforme planejamento prévio à coleta de dados. Como afirmam 



  
57 

Pagano e Gauvreau (2004), este é o tipo mais elementar de amostra que pode ser 

extraída de uma população do estudo, na qual as unidades são independentemente 

selecionadas, uma de cada vez, até que o tamanho desejado da amostra seja 

atingido. Toda a unidade de estudo na população finita tem chance de ser incluída 

na amostra. 

Embora a amostra calculada tenha sido n=112, acrescentou-se a esse 

valor 10% a mais, por considerar as perdas e os vieses durante o andamento da 

coleta de dados, consoante será abordado a seguir. Assim, a amostra final 

correspondeu a 125 mulheres.  

Freqüentemente ocorrem dificuldades para a realização de investigações 

que incluam a totalidade dos membros de grupos numerosos. Tais dificuldades 

induzem a se utilizar amostras representativas da população, pois estas valorizam o 

caráter aleatório da amostra. Com isso, além do rigor no estabelecimento da 

amostra, é recomendável que qualquer investigação desse tipo defina claramente os 

limites da sua população, porquanto precisará dispor de denominadores para o 

cálculo da prevalência (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2004). 

Segundo estabeleceu-se, as participantes do estudo foram organizadas 

em grupos cuja formação respeitou os critérios de inclusão apresentados a seguir: 

1. Ter idade superior a 18 anos, pois evitará problemas logísticos quanto 

à obtenção de autorização;  

2. Residir no município onde a pesquisa foi realizada, possibilitando o 

contato posterior com a participante, se necessário;  

3. Não possuir nenhuma doença que a torne incapacitada para leitura e 

compreensão do texto; 

4. Possuir nível de escolaridade maior que o quinto ano do ensino 

fundamental conforme preconizado no estudo de Oliveira (2006), o que capacita o 

indivíduo para a leitura e compreensão de textos; 

5. Apresentar tempo de cirurgia superior a quinze dias, pois, acredita-se, a 

mulher nos primeiros dias de pós-operatório demonstra sinais de ansiedade e, por 

isso, poderá sentir dificuldade na concentração para a leitura. 

Esclarecendo melhor um destes critérios, o quarto foi estabelecido 

consoante os parâmetros sobre a interpretação dos valores obtidos com o Índice de 

Legibilidade de Flesch (ILF), adaptado para textos em português por Nunes e 

Oliveira Júnior (2006). Os resultados do estudo (OLIVEIRA, 2006) no qual se validou 
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o material a ser usado nesta pesquisa variaram de 43 a 64. Tais índices o 

classificam entre a leitura fácil e difícil. Entretanto, nenhum tópico do manual 

apresentou ILF entre 75-100, considerado como de leitura muito fácil, tampouco, 

inferior a 25, significando leitura muito difícil. Assim, a análise desses índices sugere 

que o material avaliado exige no máximo o ensino fundamental completo ou médio 

incompleto para a sua compreensão. Portanto, com esses resultados, a escolaridade 

mínima exigida para fazer parte da amostra será de pelo menos o quinto ano do 

ensino fundamental (OLIVEIRA, 2009). 

 

 

5.5 Treinamento da equipe de apoio para a pesquisa de campo 

 

 

Antes de iniciar a pesquisa de campo, foram escolhidas duas bolsistas 

integrantes do Projeto Saúde Mamária para comporem a equipe de apoio durante a 

fase de coleta propriamente dita.  

Assim, promoveu-se um treinamento com as duas bolsistas sobre os 

seguintes assuntos: explicação de como deveriam selecionar e abordar as 

participantes seguindo os critérios de inclusão; apresentação e preenchimento dos 

instrumentos usados na coleta (pré-teste/pós-teste e escala URICA); entrega do 

manual educativo e intervalo e agendamento do segundo encontro para 

preenchimento do pós-teste. Ambas receberam o material impresso necessário 

(instrumentos) como também um diário de campo para registro de alguma ocorrência 

e um cronograma para a organização e acompanhamento diário da coleta. 
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5.6 Procedimentos de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados ocorreu no período de abril a agosto de 2009, ou seja, 

intervalo de cinco meses. 

No respectivo local de coleta, as participantes eram abordadas e 

escolhidas de acordo com os mencionados critérios de inclusão. Estas eram 

convidadas a participarem do estudo e, conforme aceite, davam-se todas as 

explicações pertinentes ao andamento do processo. O preenchimento dos 

instrumentos era feito por meio de entrevista semi-estruturada, geralmente na sala 

de espera onde as pacientes se encontravam para o atendimento ou em uma sala 

reservada disponibilizada pela instituição. 

 

 

5.6.1 Operacionalização da coleta de dados 

 

 

Para atingir os objetivos do estudo, a coleta foi desenvolvida em três fases. 

A primeira, correspondeu à fase preparatória , na qual foi feita a aproximação com o 

local de pesquisa e com as unidades onde especificamente os dados foram 

coletados (radioterapia e fisioterapia). Esta fase correspondeu ao mês anterior ao 

início da coleta de dados com a realização de duas visitas à instituição a ser 

pesquisada. 

A segunda, denominada de fase operacional I , correspondeu ao contato 

inicial da equipe pesquisadora (pesquisadora principal + equipe de apoio) com as 

participantes nas referidas unidades já citadas. Nestas, as mulheres eram 

convidadas aleatoriamente a participar do estudo e as que concordaram assinaram o 

Termo de Consentimento (Apêndice B) para então dar prosseguimento à aplicação 

do questionário pré-teste (Apêndice C) e da escala URICA (Anexo A). Após o 

preenchimento desses instrumentos, o manual educativo era entregue à 

entrevistada, informando-a que o levaria para casa para lê-lo e posteriormente 

haveria uma nova entrevista. O agendamento desse segundo encontro era feito 

segundo a conveniência da paciente em relação a tempo que ela despenderia para 



  
60 

ler o manual. Assim, era combinado o segundo encontro, ficando a data já agendada 

no cronograma da coleta. 

A terceira fase, denominada de fase operacional II , caracterizou-se pelo 

preenchimento do questionário pós-teste (Apêndice D) e a aplicação novamente da 

escala URICA após a leitura do manual pela participante. Para este segundo 

encontro, retornou-se às unidades de coleta nas datas pré-agendadas, como 

descrito na fase anterior. O tempo decorrido entre as fases operacional I e II foi em 

média de quinze dias e a duração destas respectivas fases foi de cinco meses, já 

que, muitas vezes, eram coletadas, ao mesmo tempo, participantes na fase de pré-

teste, e na fase de pós-teste previamente agendadas conforme já exposto. 

Convém salientar que no intervalo entre as fases 2 e 3 manteve-se contato 

telefônico para esclarecimento de dúvidas, convocação e confirmação do encontro 

pré-agendado para o andamento da fase 3, evitando assim possíveis perdas no 

decorrer da pesquisa. 

Embora essa estratégia tenha facilitado o reencontro da paciente já 

entrevistada na fase 2 (pré-teste), algumas entrevistas da fase 3 não foram 

realizadas nos referidos locais rotineiros. Das 125 entrevistadas, a fase 3 (pós-teste) 

de onze participantes ocorreu no próprio domicílio, pois estas receberam alta 

hospitalar dos seus respectivos tratamentos. Além disso, dez entrevistas pós-teste 

não foram feitas e conseqüentemente estas participantes foram excluídas da 

amostra, algumas por complicações no próprio quadro clínico, outras por falta de 

contato durante o período do estudo. 

  

 

5.6.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 

Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

questionário pré-teste, questionário pós-teste (Apêndices C e D), ambos elaborados 

pela pesquisadora, para avaliação do conhecimento adquirido mediante leitura do 

manual educativo (Apêndice A), e a escala University of Rhode Island Change 

Assesment Scale (URICA) para avaliar a motivação.  

Reforçando a utilização de questionários em pesquisas, Hill e Hill (2005) 

enfatizam que numa investigação a maioria das variáveis é medida a partir das 
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perguntas do questionário, e, portanto, os métodos de investigação incluem os tipos 

de perguntas usadas, os tipos de respostas associadas com estas perguntas e as 

escalas de medida dessas respostas. 

O questionário pré-teste possui três partes. Na parte I, denominada Dados 

sociodemográficos , procurou-se identificar idade, estado civil, escolaridade, 

ocupação, religião e renda familiar baseada no salário então vigente (R$465,00). 

Na parte II, Dados clínico-epidemiológicos , abordando a data do 

diagnóstico e da cirurgia, o tipo de cirurgia ao qual foi submetida, realização de 

tratamento, e, se positivo, detalhamento, se fez esvaziamento ganglionar, se fez 

reconstrução mamária e, se positivo, a data; além disso, presença de história familiar 

da doença cancerígena, e, se positivo, informar o local e o grau de parentesco. 

A parte III, Avaliação de conhecimento , envolve questões de múltipla 

escolha elaboradas com base nos assuntos abordados no manual, como: prevenção 

do câncer de mama, tratamento, cuidados no pré e pós-operatórios, reabilitação e 

direito e legislação sobre câncer. Vale ressaltar que a elaboração de todas essas 

questões fundamentou-se nas informações contidas no material educativo, 

procurando associar perguntas de nível de conhecimento fácil, médio e alto. 

Por último, após responder às questões, a participante avalia o 

questionário preenchido, assinalando na escala elaborada um X no item que julgar 

ser o conceito da sua avaliação. Tais itens são: Muito dificil, Fácil, Indiferente, Difícil 

e Muito difícil.  

No questionário pós-teste (Apêndice D) consta apenas o item Avaliação 

de conhecimento , correspondendo à parte III do questionário pré-teste e à escala 

que avalia o questionário. Decidiu-se por apresentar as mesmas questões, pois este 

tinha como objetivo verificar a aquisição do conhecimento por meio dos escores de 

acertos. 

A escala URICA foi aplicada com vistas a identificar em qual nível 

motivacional a mulher em processo de reabilitação melhor se enquadra. Trata-se de 

uma medida de auto-relato, do tipo escalar, criada, a princípio, para estudar os 

problemas relacionados ao tratamento do tabagismo e atualmente empregada de 

forma genérica para diversos tipos de problemas associados a comportamentos. 

Este instrumento, quando desenvolvido (MCCONNAUGHY et al., 1983), delimitou 

quatro estágios bem definidos, confiáveis e relacionados entre si: pré-contemplação, 

contemplação, ação e manutenção (OLIVEIRA et al., 2003). No Brasil, foi 
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devidamente validada por Figlie (1999) em estudo comparativo de dois grupos de 

pacientes alcoolistas no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) e Yoshida, Primi e Pace (2003). Tal escala (Anexo A) adaptada do estudo 

de Fligie (1999) para a temática câncer de mama foi aplicada antes e após a leitura 

do manual pelas participantes do estudo com o intuito de verificar se houve mudança 

comportamental em relação ao fato das mulheres estarem mais motivadas ou não a 

cuidarem da sua saúde mamária após tomarem conhecimento das informações 

contidas no manual.  

Por sua vez, a URICA (PROCHASKA; DICLEMENTE, 1989) é uma escala 

destinada a avaliar os estágios motivacionais de indivíduos e o quanto estes estão 

disponíveis para a mudança em seu comportamento-problema. A escala se 

apresenta na forma Likert, possui 32 afirmações divididas em quatro subescalas: 

pré-contemplação (8 itens), contemplação (8 itens), ação (8 itens) e manutenção (8 

itens) para as quais poderá ser escolhida uma das seguintes respostas: 1= Discordo 

totalmente; 2= Discordo; 3= Indeciso; 4= Concordo; 5= Concordo totalmente. Para o 

referente estudo, os itens 5, 8, 25 e 29 foram exluídos por não se adequar ao objeto 

de estudo. Portanto, foram avaliados 28 itens. Tais itens pertencem ao estágio pré-

contemplação (5 e 29), contemplação (8) 3 ação (25), conforme está organizado no 

cartão – resposta (Anexo B).  

Com o levantamento dos dados a partir da escala proposta pelo Modelo 

Transteórico, os dados são distribuídos entre os estágios motivacionais (pré-

contemplação, contemplação, ação e manutenção) de cada mulher, à medida que 

cada fase está relacionada a oito itens da escala. Dessa forma, percebe-se o 

resultado final pela soma dos pontos em cada uma das fases, bem como se há um 

predomínio significativo de alguma delas. A variação entre a pontuação mínima e 

máxima na pré-contemplação é de 6-30, na contemplação 7-35, na ação 7-35 e na 

manutenção 8-40, conforme apresenta o quadro demonstrativo do Anexo C. No 

Brasil, estudo de padronização e análise fatorial foi realizado por Figlie (2001), 

demonstrando a confiabilidade deste instrumento. 

McConnaughy et al. (1983) proveram um forte suporte para a confiança e 

validade da URICA, ao relatarem possuir propriedades psicométricas aceitáveis. 

Além disso, Norman, Conner e Bell (1999) utilizaram esta escala e identificaram 

subgrupos homogêneos consistentes com o Modelo Transteórico. 
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5.6.3 Intervenção educativa avaliada (manual) 

 

 

O material educativo usado como intervenção é uma cartilha intitulada 

Manual de orientação a mulheres mastectomizadas (OLIVEIRA; FERNANDES, 

2008). Possui 51 páginas e é composto por elementos pré-textuais (capa, 

contracapa, apresentação, sumário); textuais (textos divididos em capítulos com 

temática diversificada sobre os aspectos que envolvem a doença mamária); e pós-

textuais (bibliografia e quarta capa). 

Os textos foram elaborados em língua portuguesa, com letra Time New 

Roman, tamanho 13 e espaço 1,5. Com vistas a torná-los coerentes e 

compreensíveis ao leitor, utilizou-se uma linguagem simples e precisa. 

Na capa constam o título e o nome das autoras e algumas imagens que 

representam o conteúdo abordado no manual. Na folha de rosto encontram-se os 

nomes das autoras, o título, a editora, local e data de publicação; no verso, a equipe 

técnica e a ficha catalográfica. 

Na apresentação são explicitadas a problemática do câncer de mama 

atual, assim como a justificativa e a relevância de se elaborar um manual de 

orientações a mulheres mastectomizadas. 

Quanto ao conteúdo do manual, o primeiro assunto traz como título “Saiba 

o que é o câncer de mama”, onde constam explicações sobre o tema.  

A seguir, o segundo, vem “Conhecendo mais sobre o assunto”, onde se 

aprofundam informações pertinentes, como o auto-exame, o exame clínico das 

mamas, a mamografia e ultrassonografia, acompanhadas de imagens que facilitam o 

entendimento. 

Em seguimento às informações, passa-se ao título “Compreendendo a 

mastectomia”, no qual são repassadas informações sobre como é feita a cirurgia, 

suas modalidades e os fatores que requerem mais atenção. Neste, enfocam-se a 

prevenção, o tratamento e reabilitação, bem como as diversas modalidades do 

tratamento para o câncer de mama e a importância da qualidade da sua reabilitação. 

Em “Cuidados com a mastectomia”, enfatizou-se a importância do apoio da 

enfermagem à mulher e seu papel como aliada na reabilitação. Foram expostos os 

cuidados necessários a serem adotados depois da cirurgia. Nos cuidados pós-
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operatórios destacaram-se os riscos para complicações e as formas de cuidar e 

evitar possíveis danos à saúde da mastectomizada. 

A seguir, sob o título “Tratamento”, são mostrados os principais tipos de 

tratamento, como a reconstrução mamária, a prótese, além da quimioterapia, da 

radioterapia e da hormonoterapia.  

O próximo tema, denominado “Reabilitação”, orienta quanto à importância 

da realização precoce de exercícios físicos, mostrando, por meio de imagens e 

descrição, como deve ser executada adequadamente cada série. 

Em prosseguimento, no tema “Convivendo com a mastectomia”, são 

enfatizadas a importância dos grupos de apoio/suporte na vida de mulheres 

mastectomizadas e orientações sobre como conviver com essa realidade. 

Sob o título “Dieta e câncer”, são expostas algumas recomendações sobre 

uma alimentação equilibrada e sem riscos, reforçando o consumo de frutas e 

verduras.  

O manual finaliza com “Direitos e legislação”. Nesse texto oferece às 

pacientes informações necessárias para buscarem nas leis recursos e benefícios 

que melhorem a qualidade de suas vidas. 

Quanto às ilustrações utilizadas, resumem-se a fotos e figuras distribuídas 

e correlacionadas com as informações textuais. Além de serem atrativas, tais 

ilustrações facilitam a memorização e a compreensão dos textos. As fotos foram 

apreendidas pela pesquisadora mediante autorização da instituição e dos sujeitos 

envolvidos, enquanto algumas figuras foram extraídas da internet, mas referenciadas 

no próprio manual. 

Como evidenciado, o manual foi formatado, impresso e publicado pela 

gráfica Edições UFC, catalogado com o ISBN: 978-85-7282-273-2. Atualmente, 

aguarda os resultados do presente estudo para sua distribuição às mulheres que se 

encontram acometidas pelo câncer mamário. 

A seguir, na figura 2, apresenta-se o diagrama da síntese da coleta de 

dados. 
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5.6.4 Diagrama da síntese da coleta de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama da síntese da coleta de dados  

 

 

5.7 Estudo piloto  

 

 

Inicialmente, realizou-se um estudo piloto do projeto da tese, aplicando-se 

os dois instrumentos. Um questionário contendo perguntas sobre aspectos 

sociodemográficos e clínico epidemiológicos e a escala psicométrica (University of 

Rhode Island Change Assessment Scale – URICA) em seis mulheres consideradas 
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saudáveis (que não possuíam história clínica atual ou pregressa de câncer 

mamário). Optou-se por estas mulheres pelos seguintes motivos: como elas não 

tinham vivenciado a doença mamária, alguns dos assuntos expostos no manual 

seriam desconhecidos e, assim, seriam adquiridos mediante leitura do instrumento 

educativo, enquanto nas pacientes com o mesmo perfil do estudo poderia ocasionar 

viés no ajustamento dos instrumentos e posteriormente no andamento da pesquisa. 

O objetivo do estudo piloto foi analisar os questionários e a escala utilizada 

quanto à compreensão dos itens, sendo possível fazer qualquer correção antes do 

início da coleta de dados com o intuito de melhorar a qualidade do estudo e discutir 

as dificuldades de entendimento de ambos os instrumentos.  

Conforme mostrou a análise dos instrumentos preenchidos pelas seis 

mulheres, ambos os instrumentos precisavam de ajustes no tocante à clareza dos 

itens para propiciar melhor entendimento. Apesar desse fato, no questionário que 

avalia o conhecimento sobre os assuntos relacionados ao câncer de mama, cinco 

mulheres obtiveram 50% ou mais dos acertos, embora conceituassem o questionário 

como indiferente (3) e difícil (3). Quanto à escala URICA, houve mudança na 

linguagem escrita e exclusão de alguns itens, por não se enquadrarem no objeto de 

estudo (5, 8, 25 e 29). 

Convém ressaltar que os questionários do estudo piloto não foram 

incluídos nos dados finais do estudo, pois as mulheres participantes pertenciam a um 

perfil diferente do preconizado. 

 

 

5.8 Procedimentos de análise dos dados  

 

 

Após a fase da coleta, os dados foram lançados num banco de dados do 

programa Excel Microsoft Office for Windows, para em seguida serem processados 

no software estatístico SPSS - Statistical Package for Social Sciences versão 15.0 

(SPSS Inc.; Chicago; USA). 

Baseado nos objetivos do estudo, realizou-se a análise descritiva das 

variáveis sociodemográficas e clínico-epidemiológicas por meio de gráficos e 

tabelas. Foram calculadas as medianas, percentis, médias e desvios-padrão. 

A partir dos dados, fez-se análise bivariada na qual foram calculadas as 

medidas de associação, e analisadas por meio dos testes t de Student, McNemar e 
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Pearson. As médias dos dois grupos de mulheres foram analisadas por meio do 

teste t de Student para dados emparelhados.  

Com vistas a analisar se houve aquisição de conhecimento após a leitura 

do manual de orientação a mastectomizadas, transformou-se cada questão do 

questionário pré-teste e pós-teste, com quatro itens (a, b, c, d), em apenas dois itens 

(certo ou errado). Por ser essa última variável qualitativa nominal e dicotômica, e ser 

o cruzamento de variáveis dependentes (teste antes com teste depois), aplicou-se o 

teste não paramétrico de McNemar para tal análise. 

Para todas as análises inferenciais foram consideradas estatisticamente 

significantes aquelas com p<0,05. 

 

 

5.9 Aspectos ético - legais da pesquisa 

 

 

De acordo com o exigido, a presente pesquisa foi analisada e aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital do Câncer do Ceará no dia 26 de 

março de 2009, sob o protocolo número 005/2009 (Anexo C).  

Ainda como exigido, a fase da coleta de dados só foi iniciada mediante a 

aprovação por escrito do CEP mencionado. Ademais, os procedimentos do estudo 

foram desenvolvidos de forma a proteger a privacidade das participantes. Estas, ao 

serem selecionadas, obtinham informações pertinentes sobre a pesquisa, como 

também a garantia de anonimato e voluntariedade e a possibilidade de desistência, 

se desejassem. Após essas orientações, as participantes que davam sua anuência 

assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

Informa-se também, os procedimentos e técnicas adotados neste estudo 

não representaram risco de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual das participantes. Não houve qualquer tipo de 

remuneração às participantes. 

Assim, conforme determinado, as recomendações e critérios das Diretrizes 

e Normas da Pesquisa em Seres Humanos, das Resoluções nº 196/96 e 251 do 

Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996) e dos padrões da Declaração de 

Helsinky foram observados neste estudo. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Na tentativa de avaliar o conhecimento sobre o câncer de mama e a 

motivação para mudança comportamental de mulheres mastectomizadas para o 

autocuidado na reabilitação, procedeu-se à avaliação do antes e depois da 

intervenção implementada mediante leitura de um manual de orientação, como 

mostram os dados expostos a seguir. Os dados coletados a partir dos questionários 

pré-teste e pós-teste foram trabalhados quantitativamente. Concluídas a digitação e 

a formação do banco de dados, iniciou-se a compilação dos resultados para a 

posterior análise e discussão. 

Com vistas a enfatizar a escolha do tipo de estudo adotado e o processo 

de avaliação da intervenção (manual) antes e depois da leitura deste, ressalta-se: a 

avaliação de ações desenvolvidas em saúde pública pode ser realizada por meio de 

desenhos transversais passíveis de fornecer os níveis de cobertura dos programas 

ou atividades. Assim, torna-se adequada a implementação do processo de avaliação 

no início, antes da intervenção, para se saber o que deve ser mudado e, no final, 

para caracterizar se as ações foram realmente efetivas (WALT, 1998). 

Como o estudo investiga dois aspectos, conhecimento e motivação, 

decidiu-se por organizar a análise de acordo com os objetivos propostos. Os 

resultados são apresentados nesta seqüência: 

1. Caracterização dos dados sociodemográficos e clínico-epidemiológicos 

das 125 mulheres participantes do estudo; 

2. Aquisição de conhecimento - comparação do conhecimento da mulher 

antes e após a leitura do manual; 

3. Indicadores de mudança de comportamento segundo o Modelo 

Transteórico por meio da escala URICA e comparação dos estágios de 

motivação antes e após a leitura do manual; 

4. Associação entre o conhecimento sobre os aspectos que envolvem o 

câncer de mama e a motivação para mudança de comportamento após a 

leitura do manual. 
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6.1 Caracterização da amostra do estudo 

 

 

Na amostra das 125 mulheres, trataram-se os números para as variáveis 

sociodemográficas e clínico-epidemiológicas, mediante a análise das freqüências 

absolutas e seus respectivos percentuais, conforme se apresenta na tabela a seguir. 

 
Tabela 1 - Caracterização da amostra segundo as variáveis sociodemográficas. Fortaleza-CE, 2009 
Variáveis 
Sociodemográficas Freqüência Percentual 

 

Idade 
24-45 
46-60 
61-84 

 
40 
55 
30 

 
32 
44 
24 

Média=51,66 
 Dp*= ± 12,23 

Estado civil 
Solteira 
Casada/Viúva 
Separada/Divorciada 

 
32 
79 
14 

 
25,6 
63,2 
11,2 

 

Escolaridade 
Fundamental 
Médio 
Superior 

 
56 
42 
27 

 
44,8 
33,6 
21,6 

 

Ocupação 
Do lar 
Trabalha fora 
Aposentada 

 
39 
70 
16 

 
31,2 
56,0 
12,8 

 

Religião 
Católica 
Outra 

 
93 
32 

 
74,4 
25,6 

 

Renda 
Até 1 
1,1 - 2,9 
3 a 7 

56 
36 
33 

44,8 
28,8 
26,4 

Média = 2,57 
 Dp*= ± 2,82 

N=125 
Dp (±) = desvio-padrão 

 

No total, 125 pacientes com idade entre 24 e 84 anos foram analisadas. 

Conforme consta nesta tabela, a variável idade apresentou maior frequência no 

intervalo de 46 - 60 anos (44%), com média total de 51,66 anos e Dp= ± 12,23, 

confirmando a faixa etária de maior incidência, situada entre 40 e 69 anos (INCA, 

2004). Além disso, observa-se, o câncer de mama vem acometendo, na atualidade, 

mulheres mais jovens, pois das 125 participantes do estudo, quarenta (40) possuíam 

idade abaixo dos 45 anos. Esta realidade vem preocupando especialistas da área. 
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Em recente estudo de Garicochea et al. (2009), as mulheres de até 40 

anos com câncer de mama inicial apresentam pior prognóstico. A diferença foi 

especialmente observada no estádio clínico I, no qual a sobrevida livre de doença foi 

significativamente menor no grupo mais jovem. Embora as razões para pacientes 

jovens terem um pior prognóstico sejam incertas, alguns estudos (ANDERSON et al., 

1995) têm sugerido que o mau prognóstico deve ser atribuído ao diagnóstico tardio 

neste grupo de pacientes. Em virtude da alta densidade mamária, a detecção de 

tumores iniciais em pacientes abaixo de 40 anos submetidas ao rastreamento com 

mamografia pode ser dificultado. 

Inegavelmente a investigação da idade como fator prognóstico do câncer 

de mama nas pesquisas é sempre relevante, pois trata-se de uma patologia 

potencialmente curável, mesmo que em sua maioria tenha indicação de tratamentos 

mais agressivos. Em países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, o fato de 

essas pacientes comporem um grupo de alto risco pode estimular o desenvolvimento 

de políticas específicas e mais efetivas na abordagem dessa população. 

Em relação ao estado civil, predominaram as casadas e viúvas, com 

63,2% (n=79). Já em relação à religião, predominou a católica com 93 (74,4%) 

mulheres, na ocupação, 56% (n=70) das mulheres que referiram possuí-la 

prestavam suas atividades laborais fora do lar. Esse último dado mostra a 

emancipação da mulher na sociedade atual, na qual ela passou a ter participação 

ativa na sociedade por meio da conquista do seu espaço e dos seus direitos como 

cidadã e como trabalhadora. Ocupa este lugar como cientista, romancista, 

historiadora, independentemente da profissão, demonstrando ser tão capaz quanto o 

homem. 

Tal transformação também se fez presente na área da saúde da mulher, 

mediante evolução das políticas e das conquistas via movimento feminista brasileiro. 

Este, em face das diferenças de gênero e do enfoque reducionista atribuído à 

mulher, reivindicou a não-hierarquização das especificidades de homens e mulheres, 

propondo igualdade social que reconhecesse as diferenças, hoje expressas na idéia 

de “eqüidade de gênero”. Assim, emergiu um novo conceito de saúde da mulher, 

rompendo com o paradigma vigente centrado na função controlista da reprodução, 

pontuando a saúde sexual e reprodutiva como um direito (GIFFIN, 2002). 

No referente à escolaridade, conforme os dados mostraram, 56 (44,8%) 

mulheres haviam cursado o ensino fundamental completo ou incompleto. Para as 

mulheres com o ensino fundamental incompleto, vale ressaltar que, como um dos 
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critérios de inclusão do estudo, estas tinham no mínimo o quinto ano do ensino 

fundamental.  

O nível de escolaridade foi e deve ser uma variável levada em 

consideração por pesquisadores e por quem trabalha com grupos na área da saúde 

mamária, pois sinaliza a maneira como a comunicação deve ser efetivada (SANTOS, 

2004). Para o estudo em discussão, foi de suma importância, sobretudo porque, para 

que a mulher compreendesse devidamente as informações do manual, era 

indispensável saber ler. 

Exemplificando a importância do nível de instrução das mulheres, o estudo 

de Freitas-Júnior et al. (2006) mostrou que a escolaridade é essencial tanto para o 

conhecimento da mulher quanto para a prática do autoexame das mamas. As 

mulheres que estudaram por cinco anos ou mais tiveram um conhecimento duas 

vezes maior do que aquelas que não estudaram ou que estudaram por menos de 

cinco anos. Isso também se refletiu na prática do auto-exame: aquelas que 

estudaram por mais de cinco anos praticaram este exame, relativamente, 60% a 

mais do que as que estudaram por menos de cinco anos ao longo da vida. 

Ao relacionar a variável idade com escolaridade, Molina, Dalben e De Luca 

(2003) analisaram em determinado estudo, as oportunidades de diagnóstico precoce 

para o câncer de mama. Segundo constataram, a escolaridade e a idade estavam 

relacionadas com o conhecimento sobre a periodicidade recomendada do auto-

exame das mamas, com a solicitação da mamografia e com o exame clínico. Assim, 

as mulheres mais jovens e as com maior grau de estudo eram as mais bem 

informadas. 

Em relação à renda familiar, a mediana observada foi de 2,57 salários 

mínimos (Dp± 12,23), sendo o primeiro quartil até um salário mínimo e o terceiro 

quartil de três a sete salários. 

No estudo de Costa et al. (2003), investigou-se o efeito das características 

socioeconômicas na realização de cuidados primários inerentes à saúde mamária. 

Foram escolhidas algumas variáveis que expressam condições sociais e de vida, nas 

quais verificou-se que quanto mais baixa a inserção de classe e a escolaridade, ou 

pior o nível de renda, menor a proporção de mulheres examinadas. À medida que 

diminuía a escolaridade das mulheres, encontrava-se maior probabilidade de não 

terem as mamas examinadas. Este achado evidencia uma indesejável iniqüidade no 

sistema local de saúde, remetendo a diversas considerações políticas sobre a falta 
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de justiça social e compromisso com a população a ser assistida (BERLINGUER, 

1999). 

 
Tabela 2 - Caracterização da amostra segundo as variáveis clínico-epidemiológicas. Fortaleza-CE, 
2009 

Variáveis Clínico – 
Epidemiológicas  Freqüência Percentual 

 

Intervalo diagnóstico-cirurgia 
(mês) 

0 – 1 
2 – 3 
4 – 6 
7 – 9 
10 – 47 

 
 

30 
25 
23 
27 
20 

 
 

24,0 
20,0 
18,4 
21,6 
16,0 

Média=7,123 
Dp*= ± 7,966  
 

Tipo de cirurgia  
Mastectomia  
Quadrantectomia 
Mastectomia bilateral 

 
83 
40 
2 

 
66,4 
32,0 
1,6 

 

Faz tratamento 
Sim  
Não 

 
122 

3 

 
97,6 
2,4 

 

Tipo de tratamento n=122 
1 
2 
>2 

 
24 
70 
28 

 
19,7 
57,4 
23,0 

 

Esvaziamento ganglionar   
Sim  
Não 

 
99 
26 

 
79,2 
20,8 

 

Reconstrução mamária  
Sim  
Não 

 
8 

117 

 
6,4 

93,6 

 

História familiar 
Sim  
Não 

 
81 
44 

 
64,8 
35,2 

 

Parentesco (n=81)   
1° grau 
2° grau  

 
74 
7 

 
91,4 
8,6 

 

Local do câncer   
Mama  
Outros 

 
62 
32 

 
66,0 
34,0 

 

N=125 
*Dp (±) = desvio-padrão 
 

De acordo com os dados desta tabela, o intervalo de tempo decorrente 

entre o diagnóstico do câncer mamário e a cirurgia variou de menos de um mês a 47 

meses, com média de 7,12 meses (Dp= ± 12,23). Como se pode ver, 16% (n=20) 

das mulheres aguardaram por um período entre dez a 47 meses, o qual em anos 

corresponderia aproximadamente entre um e quatro anos para a realização da sua 

cirurgia. 
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Sobre o tempo médio de cirurgia, foi de 10,9 meses, variando de 1996 a 

2009. Das 125 mulheres, 113 (90,26 %) realizaram a cirurgia entre 2008-2009 e 

duas em 1996. Isto justifica a alta média. Ao se referir ao intervalo de tempo da 

mastectomia, Santos (2004) indica ser este um fator essencial como parâmetro de 

evolução do tratamento, e também se constitui em um indicador de saúde quando 

se deseja avaliar a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas. 

Entre os tipos de cirurgia executada predominou a mastectomia (85), e, 

destas, 83 (66,4%) realizaram a mastectomia unilateral enquanto 40 (32%) a 

quadrantectomia. Quanto ao esvaziamento ganglionar, 99 (79,2 %) mulheres 

passaram por esse procedimento, sendo 84 nas mulheres mastectomizadas 

(mastectomia unilateral e bilateral) e 15 nas mulheres que fizeram a 

quadrandectomia. 

Durante décadas, as mulheres com câncer de mama, independente do 

estádio, foram submetidas a cirurgias radicais, como a mastectomia tipo Halstead. 

Conforme avaliaram os resultados de vinte anos de pesquisa publicados por 

Veronezi, na Itália, e Fisher, nos Estados Unidos, as mulheres submetidas à 

mastectomia total, comparativamente às submetidas à conservadora associada à 

radioterapia, confirmaram a segurança do tratamento conservador (MENKE et al., 

2006; TIEZZI, 2007). No Brasil, alguns cirurgiões ainda continuam relutantes em 

aceitar uma nova forma terapêutica, sujeitando suas pacientes às formas mais 

radicais de terapia. Ademais, na maioria das vezes, as mulheres não têm acesso a 

um serviço público de saúde de qualidade e, quando o procuram, a doença já se 

encontra em estádio avançado (GONÇALVES; DIAS, 1999). 

Ainda sobre a cirurgia, Barbosa et al. (2004) indicam ser um método de 

grande importância no tratamento da paciente com câncer de mama, tendo papel 

fundamental no controle loco-regional da doença e na definição de parâmetros para 

a indicação de tratamento adjuvante. Diversos fatores têm contribuído para a 

segurança dos procedimentos cirúrgicos na atualidade, entre eles, a consagração de 

técnicas mais conservadoras. No entanto, a cirurgia para o câncer de mama pode 

ser acompanhada de complicações, com impacto na qualidade do tratamento e dos 

custos associados. 

No tocante ao tratamento para o câncer de mama, 122 (97,6%) mulheres 

fizeram algum tipo de tratamento. Predominou, porém, a frequência de duas 

modalidades de tratamento em 70 (57,4%) mulheres, variando entre quimioterapia e 
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radioterapia, quimioterapia e fisioterapia, radioterapia e fisioterapia, quimioterapia e 

hormonoterapia ou radioterapia e hormonoterapia. 

Ao se discutir sobre referida variável, sobressaem como objetivos 

principais aumentar a sobrevida e, se possível, a cura, o intervalo livre da doença, 

além de melhorar a qualidade de vida da mulher. A cirurgia e a radioterapia fazem o 

controle loco-regional, que reduz o risco de recorrência do câncer de mama, e, em 

alguns casos, pode prevenir a disseminação do câncer e até reduzir a mortalidade. O 

tratamento sistêmico é feito por meio da quimioterapia e da hormonoterapia, com 

vistas à diminuição da recorrência sistêmica e da mortalidade por câncer mamário. 

Dessa forma, o tratamento ideal para esse tipo de neoplasia deve abranger a 

combinação destas quatro modalidades terapêuticas (SHAPIRO; RECHT, 2000; 

SOUZA; AGUILLAR, HEGG, 2000).  

Alguns autores mostram as vantagens da terapia adjuvante. No estudo de 

Garicochea et al. (2009), as pacientes jovens com maior sobrevida livre de doença 

receberam mais tratamento adjuvante do que aquelas que recidivaram, sugerindo 

um efeito positivo da quimioterapia e hormonoterapia nessa população. 

Em virtude do crescente número de casos de câncer registrados, uma 

parcela maior dos recursos públicos está sendo destinada para o diagnóstico e a 

terapêutica em oncologia, requerendo exames de alta complexidade e o tratamento 

com a quimioterapia e radioterapia na rede pública de saúde. Consoante se sabe, 

aproximadamente 7 em cada 10 (70%) dos casos de câncer necessitarão de 

quimioterapia enquanto a exigência de radioterapia fica em torno de 60% 

(BITTENCOURT; SCALETZKY; BOEHL, 2004). 

Questionadas sobre a reconstrução mamária, apenas 8 (6,4%) das 125 

entrevistadas responderam afirmativamente. Embora a cirurgia reconstrutora tenha 

como principal objetivo a reabilitação estética, livrando a paciente do estigma do 

câncer e da mutilação, é tipo de procedimento ainda pouco adotado em nossa 

realidade. Segundo Munhoz e Aldrighi (2004), o retorno à condição física pré-câncer 

é fundamental neste processo e a morbidade da retirada da musculatura não deve 

ser considerada. A microcirurgia e os retalhos perfurantes constituem mais uma 

opção para as mulheres mastectomizadas pela menor agressão à parede abdominal 

e pelo retorno mais precoce às atividades habituais pré-operatórias. Portanto, a 

ponderação entre estas vantagens e os riscos inerentes à complexidade do 
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procedimento deve ser aventada, colocando-se assim a melhor opção de tratamento 

e reabilitação. 

Em relação à história familiar, 81 (64%) mulheres referiram possuir algum 

parente portador de neoplasia. Destas, 74 (91,4%), tinham o parentesco de primeiro 

grau e 7 (8,6%) de segundo grau. Das 81 pacientes que referiram história familiar de 

câncer, 62 (66%) citaram o câncer de mama como o local acometido. 

Como assevera a literatura, as mulheres com antecedentes familiares de 

câncer de mama têm maior risco de adquirir a doença em aproximadamente 10% de 

todos os tumores de mama herdados (COSTANZA; EDMISTON, 1997). O risco 

aumenta quanto mais próximo for o parentesco e quanto mais cedo for diagnosticado 

o câncer no familiar afetado (KADISON et al., 1998; ALBERG et al., 1998; KASH et 

al., 1995). 

Esse fator de risco é relatado por alguns autores, uma vez que a obtenção 

e é muito difícil em áreas urbanas em países como o Brasil, onde a migração rural da 

população é muito frequente. Conseqüentemente, dados sobre a história médica de 

antepassados nem sempre podem ser obtidos de forma confiável (GARICOCHEA et 

al., 2009). 

 

 

6.2 Aquisição de conhecimento - comparação do conhe cimento da mulher 

antes e após a leitura do manual 

 

 

Conhecer significa ato ou efeito de abstrair idéia ou noção de alguma 

coisa. O conhecimento pode ainda ser aprendido como um processo ou como um 

produto. Quando se refere a uma acumulação de teorias, idéias e conceitos, o 

conhecimento surge como um produto resultante dessas aprendizagens. Mas como 

todo produto é indissociável de um processo, pode-se então olhar o conhecimento 

como uma atividade intelectual por meio da qual é feita a apreensão de algo exterior 

à pessoa (WIKIPÉDIA, 2009). 

Assim, no intuito de verificar a aquisição do conhecimento da mulher 

mastectomizada sobre os aspectos que envolvem o câncer de mama, verificou-se a 

aquisição do conhecimento referido após a leitura de um manual educativo. Tal 
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processo de aquisição ocorreu mediante aplicação de questionários com perguntas 

relacionadas ao assunto, antes e após a sua leitura do material.  

Ilustrativamente, no gráfico a seguir apresenta-se o percentual dos escores 

de acertos e erros das mulheres antes e após a leitura do manual. 
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Gráfico 1 – Distribuição da aquisição do conhecimento segundo a comparação dos acertos e erros 
antes e após a leitura do manual. Fortaleza-CE, 2009 

 

Ao comparar os dados deste gráfico, como evidenciado, após a leitura do 

manual educativo, as mulheres mastectomizadas aumentaram o percentual de 

acertos em aproximadamente 11%. Isto pode ser considerado aquisição de 

conhecimento com a leitura e apreensão das informações.  

Em seguimento à análise, a tabela 3 compara detalhadamente, pelas 

médias, desvio-padrão (Dp) e o teste t de Student (p), os resultados encontrados de 

acordo com a ordem das questões do pré e pós-teste, ou seja, antes e após a leitura 

do manual. 
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Tabela 3 - Comparação das médias das questões do pré e pós-teste. Fortaleza-CE, 2009 
Questões Média Dp* p* * 
1. Cuidados para evitar 
câncer 

 
 0,139 

Pré-teste 2,94 1,31  
Pós-teste 3,08 1,291  

2. Auto-exame da mama   0,084 
Pré-teste 2,45 0,909  
Pós-teste 2,33 0,77  

3. Conduta na percepção 
do nódulo   0,002 

Pré-teste 1,42 0,81  
Pós-teste 1,25 0,62  

4. Mamografia   0,041 
Pré-teste 3,42 0,86  
Pós-teste 3,55 0,81  

5. Nome da cirurgia   0,052 
Pré-teste 2,94 0,42  
Pós-teste 2,99 0,18  

6. Cuidado com o braço 
operado   

0,093 

Pré-teste 3,44 0,97  
Pós-teste 3,57 0,91  

7. Utilidade do dreno   0,0001 
Pré-teste 2,12 0,6  
Pós-teste 1,97 0,37  

8. Cuidado com o dreno   0,743 
Pré-teste 2,95 0,62  
Pós-teste 2,93 0,5  

9. Complicação da 
mastectomia   

0,004 

Pré-teste 2,38 1,09  
Pós-teste 2,17 0,83  

10. Tratamento   0,059 
Pré-teste 2,95 0,5  
Pós-teste 3,01 0,15  

11. Reconstrução mamária   0,0001 
Pré-teste 2 1,07  
Pós-teste 1,74 0,99  

12. Linfedema   0,0001 
Pré-teste 2,6 0,99  
Pós-teste 2,86 0,72  

13. Prótese mamária   0,0001 
Pré-teste 3 1,08  
Pós-teste 3,33 1,05  

14. Reabilitação   0,055 
Pré-teste 3,96 0,21  
Pós-teste 3,9 0,49  

15. Direitos adquiridos   0,140 
Pré-teste 2,84 0,81  
Pós-teste 2,98 0,46  

N=125 
*Dp (±) = desvio-padrão 
** Nível de significância p< 0,05 
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Como mostra esta tabela, as médias das respostas de cada questionário 

aplicado antes e depois da leitura do manual aumentaram na maioria das questões 

(8) e os desvios-padrão diminuíram nos respectivos itens que aumentaram. Quanto 

ao teste t-Student, apenas a questão 8, relativa aos cuidados com o dreno (p=0,743), 

não apresentou diferença estatisticamente significante e as questões 1 e 15 

respectivamente (p=0,139 e p=0,140), tiveram forte indicativo, porém não conclusivo, 

de que o teste foi positivo (p=0,05). Nos demais itens, as mulheres revelaram 

melhores padrões de respostas na fase pós-teste. Em síntese, os dados expostos na 

tabela 3 indicam que a amostra total do estudo obteve melhor desempenho no 

questionário que avalia o conhecimento sobre sua doença após a leitura do manual. 

Ao discutir sobre os itens que não tiveram significância estatística, 

cuidados com o dreno e com braço operado, relembra-se: as mulheres submetidas à 

mastectomia recebem alta hospitalar antes de retirarem o sistema de drenagem 

contínua. Essa conduta contribui para a diminuição do risco de infecção hospitalar, 

além de possibilitar a reintegração o mais rápido possível da paciente. Como 

mostram certos estudos, a associação entre tempo de permanência de dreno e risco 

de infecção raramente consta na literatura, principalmente quando o tempo de 

drenagem é de cerca de quatro dias. Entretanto, os benefícios da permanência do 

dreno foram encontrados no estudo de Barber, Miranshy e Brown (1995), ao 

constatar que a drenagem reduz a formação de seroma e consequentemente o 

desconforto pós-operatório. 

No referente aos cuidados com o braço e com a prevenção das 

complicações relacionadas à mastectomia e à retirada dos linfonodos, a paciente 

deverá ser orientada a adotar um programa de exercícios de reabilitação funcional a 

ser iniciado o mais cedo possível (CAMARGO; MARX, 2000; BENDZ; FAGEVIK 

OLSÉN, 2002). 

Diante desses prováveis acontecimentos, as pacientes que recebem alta 

precoce necessitam de orientação no concernente aos cuidados pós-operatórios. 

Assim, de forma segura, poderão assumir a responsabilidade do seu autocuidado 

(GUTIÉRREZ et al., 2004). No entanto, as orientações para a alta carecem de maior 

estruturação, em especial, para assegurar que informações importantes relacionadas 

aos cuidados a serem executados no domicílio sejam apresentadas de forma 

generalizada (MAMEDE et al., 2000). 



  
79 

Como se depreende, os resultados encontrados podem ser reflexos do 

déficit do papel do enfermeiro na identificação e orientação quanto às necessidades 

das pacientes e seus familiares na preparação para a alta hospitalar e nas ações de 

educação em saúde com o intuito de promover melhorias na sobrevida após a 

doença. No gráfico a seguir, tem-se a distribuição do número de acertos segundo os 

níveis de dificuldade e o período do teste. 
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Gráfico 2 - Distribuição do percentual de acertos segundo os níveis de dificuldade das questões do 
pré e pós-teste. Fortaleza-CE, 2009 
 

 

De acordo com os dados deste gráfico, as mulheres ampliaram 

significativamente o conhecimento no pós-teste. Mesmo nas questões divididas pelo 

grau de complexidade em fácil, médio e difícil, os resultados apresentaram melhora 

em todos os níveis, inclusive para as questões consideradas difíceis. 

Tais resultados podem estar relacionados com a qualidade do material lido 

pelas pacientes. De modo geral, ainda é comum encontrar materiais impressos 

pouco legíveis, textos com linguagem bastante técnica, períodos longos e termos 

confusos. Tais características podem diminuir o interesse pela leitura e /ou dificultar 

a compreensão. Assim, ao se trabalhar com um material inadequado à clientela, não 

só se compromete a compreensão, como também se interfere no processo educativo 

(MOREIRA; SILVA, 2006), diferentemente do ocorrido com o material usado no 

presente estudo. Um material bem elaborado ou uma informação de fácil 

entendimento melhoram o conhecimento e a satisfação do paciente, estimulam 

ações que influenciam o padrão de saúde e favorecem a tomada de decisão, além 
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de contribuir na redução do uso dos serviços e dos custos com a saúde (SERXNER, 

2000). 

Reforçando a qualidade dos materiais educativos, os termos técnicos 

devem ser evitados. A linguagem deve ser clara, simples e direta. Dessa forma, 

deve-se evitar a ordem inversa, frases complexas ou longas demais, assim como 

qualquer informação irrelevante. Em benefício da clareza e objetividade, é 

necessário utilizar um vocabulário adequado a cada clientela (SILVA, 2005). O 

conteúdo deve transmitir claramente a informação e/ou orientação para que o 

público-alvo o entenda. Desse modo, evita-se o risco de interpretações errôneas 

(GARRUD; WOOD; TSAINSBY, 2001). 

Nesse sentido, como recomendam Doak, Doak e Root (1996), os materiais 

educativos destinados à saúde devem ser redigidos em um nível compatível com 

seis anos de escolaridade, de forma a abranger e beneficiar um público leitor maior, 

pois mesmo as pessoas com nível de leitura elevado compreenderiam melhor as 

informações de saúde e conseqüentemente adotariam comportamentos mais 

saudáveis. 

Exemplificando os benefícios de métodos educativos para aquisição de 

conhecimento, pode-se citar o estudo de Fonseca, Scochi e Mello (2002) no qual foi 

utilizado um jogo educativo em puérperas do alojamento conjunto. A partir dessa 

experiência, as autoras constataram que a atividade educativa contribuiu para a 

aquisição de conhecimento sobre a amamentação e cuidados com o recém-nascido, 

pois os resultados revelaram um aumento significativo no conhecimento após a 

aplicação do jogo.  

No caso do câncer de mama, estudos mostraram a apreensão do 

conhecimento ao serem as mulheres questionadas sobre a existência de 

informações acerca da prevenção ou detecção precoce. Segundo identificou-se, 

80% foram capazes de reconhecer a sua existência e 55,5% o relacionaram ao 

câncer de mama (TONANI, 2007; CARVALHO; TONANI; BARBOSA, 2005). 

A tabela a seguir expõe a análise estatística da aquisição de conhecimento 

por meio dos questionários aplicados no pré e pós-teste. Os dados foram 

comparados entre as duas fases do estudo. Para tanto, foi utilizado o teste não-

paramétrico χ2 de McNemar para comparar e verificar a igualdade entre os erros e 

acertos do questionário antes e depois da leitura. 



  
81 

Tabela 4 - Avaliação do conhecimento das mulheres segundo as questões pré e pós-teste por meio 

do teste χ2 de McNemar. Fortaleza-CE, 2009 

Questões do Questionário  
Pré-Teste e Pós-Teste P * 

1. Cuidados para evitar câncer      0,030 
2. Auto-exame da mama      0,0001 
3. Conduta na percepção do nódulo      0,0001 
4. Mamografia      0,0001 
5. Nome da cirurgia      0,0001 
6. Cuidado com o braço operado      0,0001 
7. Utilidade do dreno      0,0001 
8. Cuidado com o dreno      0,0001 
9. Complicação da mastectomia      0,006 
10. Tratamento      0,0001 
11. Reconstrução mamária      0,754** 
12. Linfedema      0,0001 
13. Prótese mamária      0,003 
14. Reabilitação      0,0001 
15. Direitos adquiridos      0,001 

* 
χ

2 de McNemar 
** Não se aplica, pois considera-se p<0,05 

 

Ao se analisar a tabela 4, todos os itens dos questionários apresentaram 

diferença estatisticamente significante (p<0,05), ou seja, tiveram melhor 

desempenho no pós-teste. Com exceção da questão 11, referente à reconstrução 

mamária (p=0,754), o teste não teve diferença estatisticamente significativa para o 

teste χ2 de McNemar, como consta no gráfico 3. 

Na tabela 5, expõe-se novamente a análise do conhecimento por meio dos 

questionários aplicados no pré e pós-teste. Assim como nas análises anteriores, foi 

comparado o antes e o depois leitura do manual. 

 
Tabela 5 - Avaliação do conhecimento das mulheres segundo os escores de acertos no pré e pós-
teste. Fortaleza-CE, 2009 
Acertos em questões Média dp P 

Pré-teste 10, 57 2,37 
Pós-teste 11,40 2,27 

0,0001 

 

Ao se comparar as médias de acertos dos questionários relacionadas ao 

câncer de mama, antes (pré-teste) e depois (pós-teste), pode-se verificar pelo teste t-

Student que o pós-teste mostrou maior média de acertos nas questões em 

comparação com a do pré-teste (p<0,0001), sendo estatisticamente significantes tais 

resultados. 
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Gráfico 3 – Distribuição do percentual de acertos segundo os itens do questionário pós-teste. 
Fortaleza-CE, 2009 

 

Em reforço aos resultados encontrados nas tabelas 4 e 5, este gráfico 

mostra o percentual dos acertos do questionário pós-teste. Destaque-se, o 

percentual de acertos foi superior a 50% para todas as questões, mas a questão 11, 

referente à reconstrução mamária, foi a de menor acerto, e a 5, ao conhecimento 

sobre o nome da cirurgia da retirada da mama, a de maior. Quanto à questão 5, 

apesar de ser um nome científico, o termo mastectomia foi compreendido pela 

maioria das mulheres. Referido conhecimento pode ser atribuído ao fato de que 

desde o diagnóstico a mulher precisa ser tratada de forma clara e humanizada; é seu 

direito saber das vantagens da cirurgia e/ou tratamento e da importância da sua 

adesão às terapias. Além disso, deve-se enfatizar que a sua inserção no processo 

decisório e no tipo de procedimento a ser adotado é indispensável para o êxito do 

processo cirúrgico e sua reabilitação. 

No sistema atual de assistência à saúde, de modo geral, poucas práticas 

desconsideram o paciente como sujeito e pessoa em seu tratamento. Nas mulheres 

com câncer de mama, isto é constatado no momento do diagnóstico e definição da 

terapêutica, quando elas raramente compartilham do processo. Contudo, a 

participação delas no seu processo de tratamento, inclusive nas modalidades às 

quais serão submetidas, deve ser conduzida dentro de uma proposta de modelo 
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assistencial traçado pela ética do cuidar de cidadãos. Dessa forma, ela poderá se 

tornar sujeito de participação da sua própria assistência (ARANTES; MAMEDE, 

2003).  

Tal fato é freqüente no tocante à realização da cirurgia de reconstrução 

mamária pela rede de unidades integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Mesmo sendo amparadas por lei (Lei n° 9.797, de 6/5 /99), muitas mulheres 

desconhecem os seus benefícios e por, não serem orientadas, sentem-se temerosas 

em realizá-la. Como afirmam Papp, Wecheselberger e Schoeller (1998), este tipo de 

cirurgia, conforme o caso, é recomendável, pois mulher é submetida à cirurgia 

conservadora da mama seguida da reconstrução, e, então, o trauma psicológico é 

muito reduzido, uma vez que ela não terá de enfrentar a deformidade decorrente da 

cirurgia. 

Manter-se informada sobre as condições deste processo é sempre positivo 

para a mulher. Assim, a aquisição e aprofundamento de conhecimentos, de domínio 

de habilidades e de tomada de decisão é facilitada, entre outros recursos, pela 

utilização de material impresso. Sobre essa questão, salientam Anderson et al. 

(1995), a educação é decisiva para apoiar e facilitar a tomada de decisão, e as 

informações escritas ou orais devem-lhe ser dirigidas com o objetivo de ajudá-la a 

determinar as metas do autocuidado e a buscar soluções para os problemas 

enfrentados. 

Determinadas pesquisas enfatizam que só o conhecimento das normas 

preconizadas não é suficiente; o importante é transformá-las em práticas de rotina. 

Não existe ensino sem aprendizagem e esta não acontece senão pela 

transformação, pela ação facilitadora do ensinador e pelo processo de busca do 

conhecimento, o qual deve sempre partir do aprendiz. É necessário atender às 

necessidades de aprendizagem do adulto, abordando a importância de usar 

estratégias de ensino que aproveitem ao máximo as experiências de cada um, com 

ênfase na participação e no envolvimento ativo dos educandos (FONSECA; 

SCOCHI; MELLO, 2002). 

Para alcançar a efetivação de conhecimento, não basta apenas fornecer 

informações; é preciso valorizá-las, adaptá-las ao momento e à linguagem utilizada 

pelo meio. Só assim a informação vai ser transformada em conhecimento, 

possibilitará mudança no comportamento e, conseqüentemente, também na atitude. 
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Com base no conhecimento, pode-se adicionar mais fortemente a 

prevenção primária para o processo de detecção precoce, tratamento e recuperação. 

Entretanto, existem algumas dificuldades em relação ao tempo requerido e à 

quantidade de variáveis a serem consideradas para a avaliação dos diferentes riscos 

de determinada paciente do ponto de vista da multiplicidade do risco existente, 

fatores protetores e doenças. Outra dificuldade é a estratégia de ação para o 

controle dos fatores de risco, isto é, a educação em saúde e o tempo requerido dos 

profissionais da área da saúde para ensinar e convencer as pacientes de que elas 

precisam mudar seus hábitos para reduzir riscos e prevenir doenças (ROMANO, 

2007). 
 

 

6.3 Indicadores de mudança de comportamento segundo  o Modelo 

Transteórico por meio da escala URICA e a comparaçã o dos estágios de 

mudança antes e após a leitura do manual 

 
Na tabela 6, expõe-se a análise descritiva da escala URICA. 

 
Tabela 6 - Análise descritiva da escala URICA antes e após a leitura do manual. Fortaleza-CE, 2009 
 URICA  

Pré-Teste Dp 
URICA  

Pós-Teste Dp t* 
Pré-contemplação 13,53 3,31 15 2,65 0,0001 
Contemplação 29,40 2,19 29,72  2,5 0,211 
Ação 28,05 2,48 28,52  2,7 0,051 
Manutenção 21,37 3,47 27,61 4,35 0,0001 
*t-Student: p<0,05 

 

Com a aplicação da escala URICA, foi possível descrever a distribuição 

quanto aos estágios motivacionais antes e depois, pela média da pontuação de cada 

estágio. No pré-teste (antes de ler o manual) foram encontrados os seguintes 

resultados: pré-contemplação: média=13,53; Dp=3,31; contemplação: média=29,40; 

Dp=2,29; ação: média=28,05; Dp=2,48; manutenção: média=21,37; Dp=3,47. 

Já no pós-teste (depois de ler o manual), foi observado que, na pré-

contemplação, a média de pontos das mulheres foi de 15 (Dp=2,65), no estágio da 

contemplação, foi de 29, 72 (Dp=2,5), no estágio da ação, foi 28,52 (Dp=2,7), e na 

manutenção, foi 27,61 (Dp=4,35). Conforme esses dados revelam, embora ainda 

seja alta, a menor média de pontos desse grupo nos estágios foi na pré-

contemplação. Isto evidenciou o seguinte: apesar de não associarem o processo de 
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reabilitação à cirurgia (mastectomia), as participantes demonstraram ter alguma 

crítica em relação ao seu processo de tratamento. Ademais, não estão 

completamente prontas para reconhecer e/ou modificar seus hábitos de vida. Esta é, 

pois, uma característica do estágio da pré-contemplação. Ao mesmo tempo, a maior 

média de pontos do pré-teste foi no estágio da contemplação, indicando que ainda 

não tomaram uma atitude, mas têm consciência do seu processo de adoecimento e 

reabilitação e podem estar prontas para a conscientização. Estão aptas, portanto, a 

responder bem às intervenções educacionais (PROCHASKA; DICLEMENTE; 

NORCROSS, 1999).  

Esses dados corroboram estudos de Heater et al. (1993), Rumpf, Hapke e 

John (1998), Rumpf et al. (1999) e Piccoloto et al. (2006), nos quais pesquisaram a 

motivação para mudança em pacientes alcoolistas em ambientes hospitalares. Além 

disso, tais autores enfatizam as contribuições de o hospital ser o espaço de 

prevenção secundária e o ponto de partida para a mudança e uma oportunidade de 

trabalhar a motivação para a adoção de hábitos saudáveis. 

Segundo Cecílio (2006), o período de hospitalização deve servir para 

criar novos vínculos das pessoas com o sistema de saúde, reprogramar suas vidas 

e adquirir novos hábitos de autocuidado e de autonomia. O hospital não é 

unicamente um espaço de práticas de cura e reabilitação. Ele pode e deve ser um 

espaço de promoção da saúde, de defesa da vida e da cidadania, com suas 

equipes colaborando ativamente na construção de novas relações dentro do 

sistema de saúde.  

Inserido nessa perspectiva, está em desenvolvimento desde 1988 o 

conceito de “hospital promotor de saúde”. Este tem a ação de promover a saúde de 

seus pacientes, seus funcionários e a população na comunidade onde eles estão 

alocados. Alguns hospitais estão tentando ativamente se tornarem organizações 

saudáveis. Para atingir esse objetivo, estão sendo implementadas inúmeras ações 

de cuidado em saúde para a adoção deste conceito nos hospitais (NUTBEAM, 

1998). Nesse sentido, a assistência hospitalar com enfoque na promoção da saúde 

deverá valorizar projetos fundamentados numa perspectiva de ampliação da saúde, 

adotando princípios de promoção da saúde, tais como criação de ambientes 

favoráveis, desenvolvimento de habilidades pessoais, entre outros. Dessa forma, é 

imprescindível a abertura de espaços de interação e troca de saberes que se 

traduzam no empowerment dos sujeitos para o autocuidado em ambientes 
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hospitalares, reconhecendo as necessidades da clientela, bem como os projetos de 

vida e de felicidade dos usuários. 

Ao se comparar os resultados da escala URICA antes e após a leitura do 

manual quanto à motivação para mudança por meio do teste t de Student, não 

foram encontradas diferenças significativas no estágio de contemplação (p= 0,211). 

Para ação houve um forte indicativo segundo o qual a média da aplicação da escala 

no pós-teste foi maior do que no pré-teste (p=0,051). Na pré-contemplação houve 

diferença significativa (p=0,0001), bem como no estágio da manutenção (p=0,0001). 

Após a leitura do manual as mulheres sentiram-se mais motivadas para a mudança, 

e, em todos os estágios, elas obtiveram maior média de pontos. Contudo, a maior 

média após a leitura foi no estágio manutenção (Dp=4,35), caracterizando sinais 

indicativos de que irão seguir as orientações expressas no manual para manter ou 

adotar ações de autocuidado na melhoria da sua saúde. 

De modo geral, a aplicação da escala que avalia a motivação nesta 

amostra apresentou resultados interessantes nos quais há uma distribuição sem 

grandes disparidades entre as médias dos quatro estágios motivacionais. Como 

observado, a menor média foi apresentada na pré-contemplação. Isto corrobora o 

estudo de Oliveira et al. (2003). 

Ao relacionar os achados com a literatura, reafirma-se em Prochaska e 

Prochaska (1993) ser um absurdo considerar que todas as pessoas se encontram no 

mesmo estágio de mudança e conceber os programas de tratamento apenas para 

pessoas já em fase de ação. Na verdade, como define uma das implicações práticas 

resultantes do modelo, deverão ser estabelecidas tarefas terapêuticas diferenciadas 

de acordo com o estágio de mudança no qual se encontra a pessoa (DICLEMENTE; 

PROCHASKA, 1998; ROLNICK, 1998), quer pela predição de sucesso em nível de 

resultados, quer pela adequação da resposta terapêutica (CONNORS; DONOVAN; 

DICLEMENTE, 2001; DRIESLEY; REYNOLDS, 2000). 

Considerando as idéias de Mendonça (2005), os estágios motivacionais 

associam-se a recomendações de como devem proceder os profissionais na relação 

com a pessoa interessada na alteração do comportamento, conforme o estágio de 

mudança em que ela se encontra e o seu balanço decisório. Assim, para aquela 

pessoa ainda na fase de pré-contemplação e com balanço decisório pendendo para 

os aspectos contra a mudança, as ações dos profissionais de saúde devem estar 

voltadas para ajudá-la na conscientização sobre as vantagens da referida mudança. 
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Devem, ainda, ajudá-la a relativizar as barreiras de modo a facilitar o seguimento 

para o estágio seguinte. 

Portanto, uma vez identificado o estágio em que se encontra o sujeito, 

poderão ser estabelecidas mensagens e estratégias para programas adequados, 

utilizando-se da criação de materiais e atividades focados na motivação. Este, então, 

poderá progredir para outro estágio de comportamento (GLANZ, 1999). 

Segundo afirmam Prochaska, DiClemente e Norcross (1992), avaliar a 

motivação para mudança, independentemente do tratamento seguido, parece ser um 

aspecto importante para a adoção de intervenções adequadas aos pacientes. O uso 

de escalas para monitoração das mudanças é freqüente e faz parte do estilo de 

trabalho de intervenções motivacionais. De modo especial, diversas pesquisas têm 

estudado o MTT com vistas a estimar sua aplicação no tratamento das adições. 

Vários estudos utilizaram tal modelo para avaliação do grau de motivação 

dos pacientes no tocante ao seu tratamento ou à sua doença (CASSIDY, 1997; 

WAKUI et al., 2002; DI NOIA et al., 2006; FINCKENOR; BYRD-BREDBENNER, 

2000). Um exemplo da sua utilização e adaptação para doenças crônicas foi 

desenvolvido por Mauriello et al. (2007). Nesse estudo, ele avaliou o estágio 

comportamental em pacientes com diabetes para comparar os fatores de risco 

associados à doença em face da mudança de comportamento. 

No quadro 2, a seguir, com base nos pressupostos do MTT, expõem-se os 

estágios de mudança de comportamento e suas respectivas características, 

acrescidos das orientações dadas a quem se encontrar no seu respectivo estágio. O 

quadro foi construído a partir das necessidades da mulher na condição de 

mastectomizada.  
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Estágios  Características Orientações 
Pré-contemplação   

 
A mulher não considera a 
mudança, mostra-se 
resistente e não há a 
intenção de adotá-la num 
futuro próximo. 

Aumentar a consciência da 
necessidade de mudança de 
comportamento após a 
mastectomia;  
Informar sobre as possíveis 
complicações em decorrência 
da mastectomia e fatores de 
prevenção.  

Contemplação   
 

A mulher reconhece a fase 
da reabilitação como um 
período que requer cuidados 
e começa a considerar a 
mudança comportamental 
num futuro próximo, embora 
não apresente um 
comprometimento decisivo. 

Motivar e encorajar a mulher 
num programa de reabilitação 
com ações de autocuidado; 
Ensinar habilidades específicas 
para a prevenção das 
complicações da mastectomia. 

Ação A mulher está efetivamente 
fazendo algo para mudar os 
hábitos e comportamento. As 
mudanças são visíveis e 
foram feitas recentemente. 

Esclarecer dúvidas quanto ao 
programa de reabilitação; 
Dar retroalimentação positiva às 
ações realizadas, enfatizar as 
mais necessárias e fazer os 
devidos ajustes. 

Manutenção A mulher modificou o seu 
comportamento e está 
tentando manter o novo 
hábito de saúde. 

Enfatizar os benefícios 
alcançados; 
Estimular a continuidade das 
mudanças de comportamento e 
hábitos. 

Quadro 2 – Características dos estágios de mudança e suas respectivas orientações à mulher 
mastectomizada em cada estágio de mudança de comportamento. Fortaleza-CE, 2009 
Fonte: Adaptada de Marcus e Forsyth, 2003; Prochaska e Marcus, 1994.  

 

Ao relacionar as informações sistematizadas deste quadro com a 

assistência de enfermagem às mulheres mastectomizadas, o estudo de Gutiérrez et 

al. (2004) apresentou os aspectos positivos da inclusão de um treinamento prático 

como uma estratégia importante para a aquisição de habilidades no manejo do 

sistema de drenagem e para que os cuidadores se sentissem mais confiantes ao 

prestarem o cuidado domiciliar. Assim, a vontade e a motivação para aprender o 

autocuidado, bem como a dinâmica adotada para prover-lhes a experiência de 

aprendizagem, estimulando o interesse em ouvir, observar e fazer perguntas, devem 

ter influenciado de maneira positiva o resultado. Os adultos, na maioria das vezes, se 

propõem a aprender algo quando sabem quais os benefícios deste aprendizado na 

solução de algum problema da vida real ou de melhoria da qualidade de vida 

(REDMAN, 1993). 
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Diante de tais informações, a aplicação de escalas, como a URICA, para 

avaliar a prontidão à mudança nas mulheres após a mastectomia, pode ser um 

importante adjuvante no processo de avaliação, feedback e posterior delineamento 

das estratégias a serem utilizadas no decorrer da sua reabilitação quanto ao 

potencial motivador para a adoção de medidas saudáveis no autocuidado. 

Entretanto, lembre-se: em face da estrutura dos estágios motivacionais, 

avaliar a pessoa somente com o escore alcançado em cada subescala seria 

dissociar, erroneamente, o processo de mudança pelo qual ela está passando. Como 

o autor refere, uma avaliação do nível de prontidão total dos indivíduos em 

tratamento seria mais adequada (DICLEMENTE; SCHLUNDT; GEMMELL, 2004). 

 

 

6.4 Associação entre o conhecimento sobre os assunt os relacionados ao 

câncer de mama e a motivação para mudança de compor tamento após a leitura 

do manual 

 

 

Na tabela 7, expõe-se a comparação estatística da aquisição de 

conhecimento com os estágios de mudança de comportamento segundo obtido por 

meio da escala URICA. 

 
Tabela 7- Comparação do conhecimento adquirido pelos acertos dos questionários com os estágios 
de mudança segundo a escala URICA no pré e pós-teste. Fortaleza-CE, 2009 

Motivação  
 
conhecimento 

 
Pré 

-contemplação Contemplação Ação Manutenção  

 

 
pré- 
teste 

Pós-
teste 

 
pré-
teste 

pós-
teste 

 
pré-
teste 

pós-
teste 

 
pré-
teste 

pós-
teste 

R* 
-0,41 -0,26 0,40 0,20 0,48 0,14 0,23 0,11 Acertos 

 pb** 0,000 0,003 0,661 0, 021 0,596 0,119 0,009 0,224 
*teste de Pearson (r) 
**t-Student: p<0,05 
 

 

A tabela 7 mostra a correlação entre o número de acertos no pré e pós-

teste e os estágios de mudança de comportamento obtidos pela aplicação da escala 

URICA. Como se pode verificar, no pré-teste, houve correlação diretamente 
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proporcional (sendo r positivo +) entre o número de acertos com o estágio da 

manutenção (r= 0,23; p=0,009) e de forma indiretamente proporcional com a pré-

contemplação (r=-0,415; p<0,0001). No pós-teste, a correlação foi inversamente 

proporcional na pré-contemplação (r=-0,26; p=0,003) e diretamente proporcional 

para o estágio contemplação (r=0,20; p=0,021). Tais dados significam que para 

pequeno ou grande número de acertos na fase pós-teste houve um pequeno ou 

grande valor na contemplação. 

De modo geral, o conhecimento se fortalece pela informação e esta deve 

ser compreendida. A informação diz respeito ao conhecimento básico que o sujeito 

possui sobre suas condições médicas, o desenvolvimento da doença e as 

estratégias efetivas para o seu manejo. Embora a informação seja um pré-requisito 

para a mudança de comportamento, ela sozinha torna-se insuficiente. 

Quanto ao conceito de motivação, este vem da raiz latina e significa 

“mover”. Constitui uma tentativa de compreender o que move as pessoas a ter 

determinadas atitudes (WARDS; TARVIS, 1992). É também uma série de processos 

capaz de fazer com que uma pessoa se mova em direção a um objetivo específico. 

Miller (1985) a define como sendo "a probabilidade de que uma pessoa inicie, dê 

continuidade e permaneça num processo de mudança específico”. 

Ao relacionar a motivação e as habilidades comportamentais, pode-se 

considerar serem elas fatores determinantes e condicionantes da mudança 

comportamental. Enquanto a motivação abrange as atitudes pessoais na direção do 

comportamento positivo, apoio social percebido para esse comportamento e a 

percepção subjetiva sobre como as demais pessoas com sua doença podem reagir, 

as habilidades comportamentais é que garantem que o paciente utilize as 

ferramentas ou estratégias necessárias ao comportamento aderente. Porém, quando 

as habilidades comportamentais são familiares, informação e motivação podem ter 

efeito direto no comportamento. 

Embora essa relação esteja clara, alguns estudos revestem-se de 

dificuldades para atingir a mudança comportamental por meio do conhecimento. Em 

estudo transversal sobre o conhecimento e atitudes de pessoas com diabetes 

mellitus que participaram de um programa de educação para o autocuidado, 

conforme os resultados indicaram, 78,05% tiveram escores que indicaram 

conhecimento e compreensão acerca da doença. Quanto à atitude, como os escores 

mostraram, os participantes podem ter dificuldades no enfrentamento da sua doença. 
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Assim, concluíram os autores, apesar de os participantes terem obtido bons escores 

para o conhecimento, não modificaram a atitude para o enfrentamento mais 

adequado da doença (RODRIGUES, 2009). 

No referido estudo, o paciente poderia cumprir a prescrição com base 

apenas na informação dada pelo profissional. Além disso, a despeito da relação 

entre a informação e a motivação ser fraca, ou seja, uma pessoa altamente motivada 

pode ter pouca informação, ou um alto nível de informação pode estar acompanhado 

de uma baixa motivação. Para este estudo, a presença de ambas incrementa a 

probabilidade de adoção de hábitos saudáveis no seu autocuidado.  

Trata-se aqui de fatores individuais. Tais fatores incluem conhecimento, 

atitude, experiências prévias e preferências pessoais. Alguns destes fatores 

individuais podem ser particularmente importantes na influência de comportamentos 

de saúde, como o fator cognitivo, percebendo benefícios ou risco de uma mudança 

em particular no comportamento, além da auto-suficiência. Este fato faz acreditar 

que o indivíduo seja capaz de fazer a mudança (TONANI, 2007). 

Para poder o indivíduo modificar realmente seus hábitos, exige-se uma 

internalização da justificativa para uma mudança em seus costumes. Quando há 

tentativa de mudança em determinado grupo em decorrência de determinada 

doença, é essencial o conhecimento sobre os fatores que motivam os indivíduos ou 

os desestimulam a modificações em suas vidas.  

Contudo, em afirmação às idéias de Oliveira (2005), a manutenção da 

mudança de comportamento como uma das metas para a promoção da saúde 

contribui para a superação do já contestado e antigo modelo da educação em saúde, 

baseado na mudança de estilos de vida individuais, e a adoção de um novo 

paradigma educacional centrado na promoção das escolhas saudáveis. 
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7  CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 
 

Diante de tais resultados e discussões, o presente estudo permitiu inferir 

algumas conclusões, apresentadas a seguir: 

 

• A escolaridade, mesmo sendo um critério de inclusão para a participação 

do estudo, ainda se mostra baixa, tendo em vista que, das 125 mulheres 

participantes do estudo, 47 (37,6) possuíam o ensino fundamental 

incompleto e 9 (7,2) o ensino fundamental completo. Tal fator pode 

dificultar a adoção de estratégias de educação em saúde com o uso de 

materiais informativos. Assim, quanto maior o grau de estudo maior o 

conhecimento adquirido sobre os aspectos que envolvem o câncer de 

mama, em decorrência do domínio da leitura e de melhores oportunidades 

de acessar serviços de saúde; 

• A média da renda familiar encontrada ficou em 2,57 salários mínimos. Isto 

influencia na qualidade do ensino e no acesso adequado aos meios de 

informação escrita; 

•  O tipo de cirurgia predominante no estudo foi a mastectomia (85), sendo 

83 (66,4%) com esvaziamento ganglionar presente, a qual requer maiores 

cuidados no pós-operatório e mais informações sobre seu processo de 

reabilitação; 

• Quanto à aquisição de conhecimento após a leitura do manual, verificou-se 

melhora significativa, haja vista o percentual dos escores de acertos ter 

aumentado em aproximadamente 11% no pós-teste. Em todas as 

questões, o percentual dos acertos foi superior a 50%. A questão de 

menos acerto foi a 11, sobre a reconstrução mamária, e a de mais acertos, 

a 5, sobre o nome da cirurgia. 

• As médias das respostas de cada questionário aplicado antes e após a 

leitura do manual aumentaram em todas as questões, exceto na 8, 

referente aos cuidados com o dreno, a qual não apresentou diferença 

estatisticamente significante (p=0,743). Acredita-se que esse resultado 

seja reflexo das orientações para a alta das pacientes que ao saírem com 
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o dreno de sucção recebem orientações para manuseá-lo, conforme 

exposto no estudo de Gutiérrez et al. (2004). 

• Quanto ao processo de mudança de comportamento segundo o Modelo 

Transteórico por meio da aplicação da escala URICA e sua comparação 

antes e após a leitura do manual, como os dados mostraram, a menor 

média de pontos foi no estágio da pré-contemplação (p=0,001) e a maior 

média na contemplação (p=0,211). Assim, deduz-se, as mulheres 

mostraram-se mais motivadas após a leitura, pois em todos os estágios 

obtiveram maior média de pontos, sendo a maior variação após a leitura 

no estágio da manutenção (Dp=4,35); 

• Embora o estudo tenha mostrado haver motivação por parte das 

entrevistadas, o grau de cognição continua a ser uma das peças 

fundamentais para adquirir conhecimento e conseqüente adesão às 

orientações;  

• A escala URICA, adaptada da versão brasileira para drogas ilícitas, 

revelou-se como um instrumento adequado para uso em pesquisas e na 

prática clínica da área de doenças crônicas, dentre elas o câncer de 

mama, para avaliar os estágios motivacionais das mulheres, baseada nos 

estágios de mudança do MTT. 

• A utilização do Modelo Transteórico  no ambiente hospitalar com vistas a 

motivar a mulher mastectomizada no processo de reabilitação contribui 

para tornar o hospital um espaço de promoção da saúde – “hospital 

promotor de saúde”, transformando-o em espaços de interação e 

empoderamento das mulheres no seu autocuidado; 

• Implementar ações de promoção da saúde por meio de instrumento 

educativo e informativo facilita o aumento da consciência crítica em virtude 

do seu potencial para a troca de idéias entre os sujeitos. No tocante à 

saúde mamária, provoca uma conscientização sobre a qualidade de vida e 

a compreensão do potencial individual para a promoção da saúde após a 

mastectomia;  

• O empoderamento das mulheres deve ir além da conscientização, 

incluindo, também, o fornecimento de informações relevantes ao campo de 

saúde e habilidades cognitivas para as ações do autocuidado; 
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• Indivíduos conscientes são capazes de se responsabilizar pela própria 

saúde, não apenas no sentido da sua capacidade para tomar decisões 

responsáveis quanto à saúde pessoal, mas, também, em relação à sua 

competência para realizar intervenções no ambiente que resultem na 

manutenção da sua saúde; 

• O Modelo Transteórico, além de dar suporte empírico para os estágios de 

mudança de comportamento, expõe as vantagens de informar 

intervenções adequadas ao indivíduo, permitindo obter elevadas taxas de 

participação, promovendo também, simultaneamente, um impacto 

individual e social significativo; 

• A literatura não cita nenhuma teoria ou modelo considerado “padrão” e que 

fundamente a prática de avaliação de programas de educação ou 

promoção da saúde. Observa-se, pois, a necessidade de maiores 

conhecimentos tanto na familiaridade com estas teorias de avaliação 

quanto na habilidade em aplicá-las;  

• A busca para alcançar a mudança de comportamento para o 

autogerenciamento dos cuidados desenvolveu-se no programa de 

educação com o grupo estudado mediante a aquisição de conhecimento e 

o estímulo à motivação para o autocuidado em promover a saúde no 

período de reabilitação pós-mastectomia; 

• Por último, um dos determinantes para que os indivíduos levem em conta 

comportamentos relacionados à sua saúde é a percepção e a convicção 

de que a ação recomendada reduziria a ameaça à sua saúde. Portanto, 

como se pode inferir, as mulheres mastectomizadas, que reconhecerem a 

necessidade de adoção de um programa de reabilitação, no qual estejam 

contemplados aspectos preventivos de complicações, são um requisito 

fundamental para iniciar um processo de mudança de hábitos. Isto é válido 

tanto a curto prazo com a longo prazo. 

 

Ilustrativamente, a seguir, apresenta-se o quadro com as hipóteses do 

estudo e seus respectivos resultados no referente à confirmação ou rejeição após a 

análise dos dados. 
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HIPÓTESE REJEIÇÃO 

/CONFIRMAÇÃO 

Hipótese 1: A tecnologia educativa é compreensível em seus 

conceitos básicos pelas mulheres mastectomizadas 

 

Aceita 

(p=0,05) 

Hipótese 2: A promoção da saúde realizada por meio de 

informações escritas (manual) tem um efeito significativo 

para que as mulheres aumentem a prática do autocuidado no 

período de reabilitação 

 

Aceita 

(p=0,05) 

Hipótese 3: A tecnologia educativa contribui para mudanças 

comportamentais relacionadas ao autocuidado no processo 

de reabilitação 

 

Aceita 

(p=0,05) 

Quadro 3 – Rejeição/confirmação das hipóteses do estudo intitulado Promoção da saúde no câncer 
mamário: avaliação de estratégia educativa na clientela feminina mastectomizada 
 

Apesar da aceitação total das hipóteses do estudo, a H3 terá seus 

resultados efetivos a longo prazo. Por conseguinte, este resultado não pode ser 

observado completamente no presente estudo, em face do tempo decorrido para o 

desenvolvimento da pesquisa. Assim, evidenciou somente sinais indicativos de 

intenção de mudança de comportamento, sugerindo a presença de resultados 

parciais.  
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A educação é um instrumento de transformação social, não só da 

educação formal, mas de toda ação educativa que propicie a reformulação de 

hábitos, a aceitação de novos valores e que estimule a criatividade. A educação em 

saúde deve ser pensada como um processo capaz de desenvolver nos indivíduos a 

consciência crítica das causas reais dos seus problemas e, ao mesmo tempo, criar 

formas para atuar no sentido de mudança 

Em plena era da globalização, a importância da comunicação para a 

promoção da saúde e prevenção das doenças é um fator a ser considerado. 

Contudo, o modo como a maioria das informações em saúde estão organizadas e 

redigidas dificulta a compreensão do seu conteúdo. Para superar essa dificuldade, 

os profissionais de saúde, dentre eles, o enfermeiro, juntamente com os 

comunicadores e comunicantes, devem observar essa questão. Na verdade, é 

preciso não equiparar as limitações de escolaridade com o déficit ou incapacidade de 

compreensão. O que deve ser feito é adotar mecanismos favoráveis ao processo de 

comunicação e, sobretudo, usar um método adequado de avaliação para cada tipo 

de público.  

Incorporar novas práticas saudáveis para trazer benefícios à população é 

um dos maiores desafios impostos a toda a estrutura da atenção básica. Nesse 

contexto, exige-se promover mudanças capazes de transformar as práticas 

educativas para a saúde das populações a partir de diálogos com os sujeitos 

responsáveis pelas diferentes dimensões da atenção à saúde.  

Embora na atenção secundária à saúde as ações “curativas” (diagnóstico 

e tratamento) ocupem boa parte do tempo dos profissionais, a participação dos 

pacientes em atividades educativas, como, por exemplo, orientação para o 

autocuidado, é fundamental na difusão de comportamentos saudáveis para a 

população da área de cobertura dos serviços hospitalares.  

Na área da saúde da mulher, especificamente na saúde mamária, a 

valorização da mulher, como ser humano e cidadã, é algo destacável. Portanto, esse 

grupo deverá receber um investimento diferenciado em relação às ações de saúde. 

Dessa forma, em corroboração a Freitas et al. (2009), apesar da obtenção de alguns 

avanços, ainda se está longe de desfrutar plenamente dos conceitos e pressupostos 
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da promoção da saúde da mulher, contemplados, teoricamente, nos princípios e 

diretrizes da PNAISM e nos pressupostos das cartas de promoção de saúde. 

Inegavelmente a promoção da saúde é a combinação planejada de ações 

educacionais, políticas, regulatórias e organizacionais que atuam na condição de 

saúde do indivíduo, do grupo e da comunidade. Desta maneira, a educação para a 

saúde e a promoção da saúde dependem da participação ativa da população bem 

informada no processo de mudança, enquanto a educação em saúde é uma 

ferramenta de vital importância neste processo (OPS, 1998). 

Há muitos modelos e formas de compreensão de como e por quê as 

pessoas mudam. Dentro do campo da promoção da saúde existem alguns mais 

citados na literatura e que têm demonstrado vantagens ao serem aplicados. Dentre 

estes, o Modelo Transteórico, segundo o qual as mudanças de comportamento dão-

se de maneira gradual, em etapas, e indicam que quanto maior for a percepção da 

pessoa sobre sua capacidade de mudar, maiores serão as chances de êxito. 

Ao introduzir uma concepção de motivação, estado com gradações, o 

Modelo Transtéorico estabelece a possibilidade de intervir de um modo diferenciado, 

de acordo com a motivação para o tratamento advinda do cliente. No âmbito das 

vantagens, consideram-se existir dois benefícios centrais na aplicação do referido 

modelo. Em primeiro lugar, é um instrumento ou marcador útil para compreender 

onde a pessoa se encontra no processo de mudança, para ser escolhida uma 

abordagem apropriada para a intervenção. Em segundo, o MTT propicia aos 

profissionais alvos específicos para as estratégias de mudança comportamental. 

Estudos acerca das propriedades psicométricas da escala URICA para 

comportamentos específicos ainda são escassos. No entanto, alguns autores já vêm 

demonstrando a necessidade da elaboração de estudos comparativos entre a URICA 

e instrumentos convergentes (SUTTON, 2001). Salienta-se, porém que a presente 

pesquisa abre um universo de investigação acerca da avaliação do grau de 

prontidão para mudança em mulheres em situação de doença crônica, no caso 

específico, o câncer de mama, embora represente apenas uma pequena parte do 

que deve ser descoberto no meio científico sobre esse modelo. 

De posse de tais ferramentas, a enfermagem pode fazer uso de teorias ou 

modelos baseados na promoção da saúde para implementar e avaliar programas 

educativos direcionados aos seus pacientes. Assim, sugere-se estabelecer um 

protocolo de avaliação para ser implementado antes da intervenção, com vistas a 
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avaliar o grau de compreensão das orientações, pois este indicaria a necessidade de 

mudanças ou não nas estratégias de cuidado.  

Enfim, ficam como recomendações as seguintes sugestões: 

1. A produção de mais pesquisas na área da educação em saúde por meio 

da aplicação das teorias da promoção da saúde; 

2. A utilização do Modelo Transteórico nas diversas áreas de atuação da 

enfermagem, no qual seja explicado que os estágios de mudança devem refletir as 

mudanças ocorridas como resultado da sua atuação; 

3. O emprego de questionários de seguimento para avaliar as mudanças 

reais adotadas após intervenções de promoção da saúde ou prevenção de doenças 

e não apenas a intenção de mudar comportamento. 

4. A atividade de promoção da saúde através do uso de manuais 

educativos seja associada a uma outra atividade, como, por exemplo, um 

treinamento, pois considera-se que só a entrega do manual educativo não seria por 

si só eficaz no processo de aquisição de habilidades e consequentemente na adoção 

de práticas saudáveis de saúde. 
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9  LIMITAÇÕES DO ESTUDO  
 
 

Ao analisar as limitações do presente estudo, como se percebeu, a baixa 

escolaridade continua a ser uma questão preocupante não só sob os aspectos 

socioeconômicos e educacionais, mas, sobretudo, no relacionado à cidadania e à 

compreensão de informações. Conforme evidenciado, muitas vezes, em virtude da 

dificuldade de acesso à educação, as pessoas não desenvolvem conhecimentos e 

habilidades para usar eficazmente os materiais educativos.  

A atenção à saúde tem sido construída com base em práticas 

hegemônicas estabelecidas entre gestores, profissionais e população no intuito de 

atender às exigências mais pontuais impostas pelos usuários dos serviços de saúde. 

Tal fato foi observado no ambiente de coleta de dados, a denotar que o hospital 

ainda se mostra resistente à utilização de práticas de promoção da saúde como uma 

estratégia capaz de possibilitar as devidas mudanças no sentido de redirecionar a 

gestão, as práticas profissionais, o controle social e o estímulo à busca de 

comportamentos saudáveis por parte de quem as utiliza. 

De modo geral, as intervenções de uma só sessão são mais dispendiosas, 

mas possuem maior poder para permitir a mudança comportamental (O’LEARY; 

WINGOOD, 2000), assim como maior eficácia em termos de tempo quando o grupo-

alvo é a população feminina portadora do câncer de mama. Em decorrência da sua 

breviedade, estas intervenções são limitadas pela quantidade de competências 

individuais que podem oferecer. 

No tocante às limitações geradas pelos modelos da promoção da saúde, 

segundo se constata, estas se apresentam com focos em diferentes dimensões ou 

fatores que presumivelmente intervêm na adesão ao tratamento, considerando as 

características, condições ou habilidades individuais. No entanto, parecem não 

ultrapassar a dicotomia entre sujeito e ambiente, não oferecendo uma visão mais 

integrada sobre saúde, tal como preconizado pelas cartas de promoção da saúde. 

É importante destacar as dificuldades encontradas na aplicação do Modelo 

Transteórico, motivadas pela complexidade do tema. Conforme se sabe, o 

comportamento no qual se baseou o desenvolvimento da teoria em discussão 

envolve a problemática de apenas um item, o cigarro. Além disso, considere-se, o 

tabagismo preconiza o abandono do vício, isto é, a eliminação de determinada 
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prática. Em comparação ao objeto do estudo da presente tese, o autocuidado na 

reabilitação da mastectomia, uma intervenção educacional não pode anular a 

condição de mastectomizada. Como ela, obviamente, se mantém, pode ser 

modificada, de modo que se torne mais saudável e adequada para as mulheres.  

Outra limitação importante corresponde ao fato do modelo ter sido 

delineado com vistas à interpretação e intervenção sobre o comportamento do 

indivíduo; esse fato pode ser considerado um entrave para a aplicação em atividades 

de educação destinadas à coletividade. 

Em corroboração a Sutton (1997), outra limitação desse modelo é a 

seguinte: ele não diz quanto tempo as pessoas ficam num determinado estágio ou 

quando e sob quais circunstâncias elas mudam sua situação (exceto no caso do 

movimento entre ação e manutenção). Portanto, para esse autor, o modelo dos 

estágios de mudança não é um modelo que descreve quando as pessoas mudam, 

como por vezes se afirma.  

Ao questionar esta limitação, pode-se considerar que, dado o dinamismo 

das condições motivacionais, seis meses é tempo suficiente para o paciente 

percorrer a roda da mudança, mais de uma vez, inclusive. Além disso, o modelo 

demonstra ser bom no concernente ao seu caráter explicativo, porém com limitações 

claras quanto ao diagnóstico e predição de mudança. 

Por último, relembram-se as idéias de Chor (1999) para o qual os hábitos e 

os comportamentos relacionados à saúde, embora culturalmente mediados, tomam 

também formas bastante pessoais. É nesta dimensão que se encontram, 

provavelmente, as maiores lacunas do “fazer” da saúde pública, ao não se levar em 

conta o caráter não racional das escolhas de comportamento, especialmente quando 

se trata do prazer ligado aos hábitos insalubres. Pensar na prevenção das doenças 

requer estratégias adequadas à realidade específica de indivíduos que compartilham 

formas de evitá-las. 
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APÊNDICE A – Intervenção educativa implementada: manual de orientações a 

mulheres mastectomizadas 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Data: ___/___/____      Documento nº-____________ 

 

A enfermeira, Mariza Silva de Oliveira, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal do Ceará (UFC), vem por 

meio deste convidar-me a participar do estudo intitulado Promoção da saúde no 

câncer mamário: avaliação de estratégia educativa na clientela feminina 

mastectomizada.  

O estudo em discussão é a sua tese de doutorado que objetiva avaliar a 

tecnologia educativa intitulada de Manual de orientações a mulheres 

mastectomizadas com a clientela feminina de Fortaleza-Ceará, atendida em unidade 

hospitalar de referência em oncologia e de atenção primária de saúde.  

Minha participação neste estudo é inteiramente voluntária e foi-me 

assegurado o direito de abandonar o estudo se assim o desejar, sem que isto 

acarrete qualquer conseqüência. Participarei por meio de uma entrevista pessoal 

com duração aproximada de trinta minutos, que incluirá perguntas sobre idade, 

estado civil, ocupação, escolaridade, renda familiar, conhecimento sobre o câncer de 

mama e motivação para o autocuidado e prevenção deste.  

A entrevista será feita em dois encontros, sendo o primeiro no local onde 

estarei sendo atendida (hospital) e o segundo no mesmo local ou em outro 

previamente agendado pela pesquisadora. Este último será marcado por telefone, 

com data e horário preestabelecidos, conforme conveniência de ambas as partes. 

Eu entendo que a minha participação neste estudo trará benefícios para as 

mulheres cearenses, pois o manual que está sendo avaliado será posteriormente 

distribuído para as demais mulheres e se possível terá distribuição e divulgação em 

nível nacional. 

Estou ciente, ainda, que: 

• Meu nome ou qualquer outra informação que eu fornecer serão confidenciais 

e anônimas, segundo previsto em lei; 

• Terei acesso a qualquer momento às informações de procedimentos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para resolver possíveis dúvidas. 

• O estudo não me trará riscos, e minha colaboração e participação poderão 

proporcionar avanços ao desenvolvimento científico; 
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• Minha participação não será remunerada, mas qualquer despesa que possa 

surgir será financiada pela pesquisadora; 

• O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital do Câncer do Ceará (HCC) se 

dispõe a prestar mais esclarecimentos pelo seguinte telefone: (85) 3288-4478; 

• No caso de dúvidas, para qualquer esclarecimento, poderei procurar a 

pesquisadora no endereço abaixo:  

Rua Sete, nº 31 - Conjunto Planalto Itaperi. CEP: 60761-310 

Fortaleza-CE - telefone: (085) 3493-3094 /9136-8093 E-mail: 

marizaenfa@yahoo.com.br 

 
Com isso, declaro que tomei conhecimento do estudo mencionado, e tendo sido 

devidamente esclarecida pela pesquisadora e entendido o que me foi explicado, 

concordo em participar desta pesquisa. 

 

Fortaleza, _____de _______________de 2009. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa 

___________________________________ 

Assinatura do pesquisador/carimbo 
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APÊNDICE C - Questionário pré-teste 

Data: ____/____/____ Nº documento: ________ Nº de escores _____________ 
 
I. Dados sociodemográficos 
Nome:_______________________________________DN:__/___/____ = ____anos   
Endereço: ___________________________________________________________ 
Estado civil: _______________________Escolaridade: _______________________ 
Ocupação: ___________________________ Religião: _______________________ 
Renda familiar (salário vigente R$ 465,00): ________________________________ 
 
II.  Dados clínico-epidemiológicos 
Data do diagnóstico: _____/_____/_________  
Tipo de cirurgia: ________________________Data da cirurgia: ____/____/_______ 
Tratamento: (   ) Sim   (   ) Não. Qual? _____________________________________ 
Esvaziamento ganglionar axilar:         (   ) Sim    (   ) Não   
Reconstrução mamária: (   )Sim         (   )Não.   Se positivo, data ____/_____/______ 
História familiar da doença:        (   ) Sim    (   ) Não   
Se positivo, grau de parentesco e tipo de câncer:____________________________ 
 
III. Avaliação de conhecimento 
 
(Marque a resposta correta. Observação: em cada questão, existe apenas um item 
correto) 
 

1- Os cuidados para evitar o câncer de 
mama são: 

a) ter boa alimentação com 
frutas,verduras e legumes 

b) evitar exposição a substâncias 
químicas e raios ultravioleta 

c) viver a vida sem estresse 
d) todos os itens estão corretos 

2- Sobre o auto-exame da mama é correto 
afirmar que: 

a) não ajuda na detecção precoce do 
câncer de mama 

b) deve ser realizado mensalmente pela 
mulher 

c) não ajuda a mulher a conhecer suas 
mamas 

d) deve ser realizado uma vez por ano 
3- Quando a mulher perceber um 
“caroço” na sua mama ela precisa: 

a) procurar um profissional de 
saúde 

b) fazer o auto-exame das mamas 
mensalmente 

c) fazer ultra-som na mama 
d) tomar remédio caseiro 

4- A mamografia serve para: 
a) retirar a mama 
b) comprovar o câncer de mama na fase 

avançada 
c) retirar o nódulo quando a mulher palpa 
d) visualizar nódulos pequenos 

5- A cirurgia da retirada da mama 
chama-se: 

a) apendicectomia 
b) tumorectomia 
c) mastectomia 
d) urostomia 

6- Marque o que é considerado cuidado com 
o braço operado: 

a) depilar a axila do lado operado 
b) não fazer exercícios diários  
c) usar roupas e relógios apertados 
d) levantar o braço sempre que possível 

para evitar o inchaço 
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7- O dreno que é colocado após a 
cirurgia serve para: 

a) limpar a ferida 
b) evitar o acúmulo de líquidos no 

local da cirurgia 
c) cicatrizar a ferida cirúrgica 
d) evitar o sangramento 

 

8- Marque a opção que é considerada 
cuidado com o dreno: 

a) manusear o dreno sem fechar a 
presilha 

b) derramar e não anotar o líquido 
extraído do dreno 

c) lavar as mãos antes e depois de 
manusear o dreno 

d) esvaziar o dreno só quando estiver 
cheio 

9- A complicação mais comum 
causada pela cirurgia da mama é: 

a) ombro caído 
b) linfedema 
c) emagrecimento 
d) dor na coluna 

10- A quimioterapia e a radioterapia 
correspondem a: 

a) tipos de exames 
b) tipos de cirurgias 
c) tipos de tratamentos 
d) tipos de remédios 

11- A reconstrução da mama pode: 
 

a) ser realizada imediatamente 
após a retirada da mama  

b) substituir a mama antiga 
c) recuperar o tecido da mama 
d) não trazer aspectos positivos 

para a mulher 

12- O linfedema é causado pela: 
 

a) retirada da mama 
b) tomada de remédios durante o 

tratamento 
c) remoção dos vasos linfáticos  
d) ansiedade por ter retirado a mama  

13- A prótese mamária serve para: 
a) diminuir o peso do lado operado 
b) colocar uma nova mama 
c) recuperar o tecido da mama 
d) manter a coluna reta evitando o 

encurvamento da coluna 

14- A reabilitação: 
a) afasta a mulher da sociedade  
b) não recupera o físico e o emocional 
c) faz a mulher ficar acamada e não 

realizar exercícios fisioterápicos 
d) engaja a mulher em grupos de apoio 

para melhorar a auto-estima 
15- Marque a alternativa abaixo que 
representa um direito da mulher que 
teve câncer: 

a) pagar a cirurgia de reconstrução 
da mama pelo SUS 

b) não ver os dados do serviço 
médico 

c) licença para tratamento de 
saúde/auxílio doença 

d) férias por tempo indeterminado 

 

Marque na escala a seguir o item que indica sua opinião sobre o questionário que 
acaba de preencher:  
 
 
 
 
 
 
Justifique no verso: 

Muito Fácil
 

        Fácil  Indiferente       Difícil  Muito Difícil 
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APÊNDICE D - Questionário pós-teste 
 
 
Data: ____/____/_______ Nº documento: __________ Nº de escores ___________ 
 
I. Avaliação de conhecimento 
(Circule a resposta correta. Observação: em cada questão, existe apenas um item 
correto) 
 

1- Os cuidados para evitar o câncer de 
mama são: 

a) ter boa alimentação com 
frutas,verduras e legumes 

b) evitar exposição a substâncias 
químicas e raios ultravioleta 

c) viver a vida sem estresse 
d) todos os itens estão corretos 

2- Sobre o auto-exame da mama é correto 
afirmar que: 

a) não ajuda na detecção precoce do 
câncer de mama 

b) deve ser realizado mensalmente pela 
mulher 

c) não ajuda a mulher a conhecer suas 
mamas 

d) deve ser realizado uma vez por ano 
3- Quando a mulher perceber um 
“caroço” na sua mama ela precisa: 

a) procurar um profissional de 
saúde 

b) fazer o auto-exame das mamas 
mensalmente 

c) fazer ultra-som na mama 
d) tomar remédio caseiro 

4- A mamografia serve para: 
a) retirar a mama 
b) comprovar o câncer de mama na fase 

avançada 
c) retirar o nódulo quando a mulher 

palpa 
d) visualizar nódulos pequenos 

5- A cirurgia da retirada da mama 
chama-se: 

a) apendicectomia 
b) tumorectomia 
c) mastectomia 
d) urostomia 

6- Marque o que é considerado cuidado com 
o braço operado: 

a) depilar a axila do lado operado 
b) não fazer exercícios diários  
c) usar roupas e relógios apertados 
d) levantar o braço sempre que possível 

para evitar o inchaço 
7- O dreno que é colocado após a 
cirurgia serve para: 

a) limpar a ferida 
b) evitar o acúmulo de líquidos no 

local da cirurgia 
c) cicatrizar a ferida cirúrgica 
d) evitar o sangramento 

 

8- Marque a opção que é considerada 
cuidado com o dreno: 

a) manusear o dreno sem fechar a 
presilha 

b) derramar e não anotar o líquido 
extraído do dreno 

c) lavar as mãos antes e depois de 
manusear o dreno 

d) esvaziar o dreno só quando estiver 
cheio 

9- A complicação mais comum 
causada pela cirurgia da mama é: 

a) ombro caído 
b) linfedema 
c) emagrecimento 
d) dor na coluna 

10- A quimioterapia e a radioterapia 
correspondem a: 

a) tipos de exames 
b) tipos de cirurgias 
c) tipos de tratamentos 
d) tipos de remédios 
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11- A reconstrução da mama pode: 
 

a) ser realizada imediatamente 
após a retirada da mama  

b) substituir a mama antiga 
c) recuperar o tecido da mama 
d) não trazer aspectos positivos 

para a mulher 

12- O linfedema é causado pela: 
 

a) retirada da mama 
b) tomada de remédios durante o 

tratamento 
c) remoção dos vasos linfáticos  
d) ansiedade por ter retirado a mama  

 
13- A prótese mamária serve para: 

a) diminuir o peso do lado operado 
b) colocar uma nova mama 
c) recuperar o tecido da mama 
d)  manter a coluna reta evitando o 

encurvamento da coluna 

14- A reabilitação: 
a) afasta a mulher da sociedade  
b) não recupera o físico e o emocional 
c) faz a mulher ficar acamada e não 

realizar exercícios fisioterápicos 
d) engaja a mulher em grupos de apoio 

para melhorar a auto-estima 
15- Marque a alternativa abaixo que 
representa um direito da mulher que 
teve câncer: 

a) pagar a cirurgia de reconstrução 
da mama pelo SUS 

b) não ver os dados do serviço 
médico 

c) licença para tratamento de 
saúde/auxílio doença 

d) férias por tempo indeterminado 
 

 

 
Marque na escala a seguir o quadro que indica sua opinião sobre o questionário que 
acaba de preencher: 
 
 

 
Justifique no verso:  

 

Muito Fácil
 

        Fácil  Indiferente       Difícil  Muito Difícil 
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ANEXO A – Escala URICA (Motivação) 
 

Cada frase compõe uma escala que descreve os possíveis sentimentos de 
uma pessoa quando começa um tratamento ou aborda um problema na sua vida. 
Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda de cada frase. Em cada item, 
a escolha deverá se basear no que você está sentindo agora, e não no que você 
sentiu no passado ou gostaria de sentir.  

As frases referem-se aos aspectos que envolvem o câncer de mama. Por 
isso, pense na sua capacidade de adotar hábitos saudáveis para a promoção da sua 
saúde mamária. O termo “Aqui” refere-se ao que você está vivenciando no momento 
e ao local onde está sendo realizado o estudo. 

 
Existem cinco respostas possíveis para cada um dos itens da escala. Indique 

a resposta que melhor descreve sua opinião:  
 
1- Discordo Muito   2- Discordo  3- Indeciso  4- Co ncordo   5-Concordo Muito 
 

 Discordo 
Muito 

Discordo Indeciso Concordo Concordo 
Muito 

1- No meu ponto de vista, eu não tenho 
como desenvolver o câncer de mama, por 
isso não preciso de mudança. 

1 2 3 4 5 

2- Eu acho que posso estar pronta para 
promover alguma melhora no meu hábito 
pessoal. 

1 2 3 4 5 

3- Eu estou fazendo algo sobre a 
prevenção e detecção do câncer mamário.  

1 2 3 4 5 

4. Vale a pena discutir o câncer de mama 1 2 3 4 5 
5. OMISSÃO      
6. Você está preocupada em voltar a ter 
câncer de mama que pensou que já tinha 
resolvido? ( ) Não. Coloque a resposta 
Discordo Muito e vá para Q7 (   ) Sim. Por 
isso estou aqui, para buscar ajuda. 

1 2 3 4 5 

7. Eu estou finalmente tomando 
providências para prevenir o câncer de 
mama. 

1 2 3 4 5 

8. OMISSÃO      
9. Você tem tido sucesso em tentar prevenir 
o câncer de mama? (  ) Não – Coloque a 
resposta Discordo Muito – Vá para Q10 (  ) 
Sim – Mas não tenho certeza se posso 
manter este esforço sozinha. 

1 2 3 4 5 

10. Às vezes lutar contra o câncer de mama 
é difícil, mas estou tentando resolvê-lo. 

1 2 3 4 5 

11. Estar aqui é uma perda de tempo para 
mim, porque o câncer de mama não tem 
nada a ver comigo.  

1 2 3 4 5 

12. Eu espero que este lugar venha ajudar 
a me cuidar/prevenir. 

1 2 3 4 5 

13. Eu suponho ter defeitos, mas não há 
nada que eu realmente precise mudar. 

1 2 3 4 5 

14. Eu realmente estou me esforçando 
muito para mudar. 

1 2 3 4 5 

15. Eu posso ter câncer de mama e 
realmente acho que deveria tentar preveni-
lo.  

1 2 3 4 5 
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16. Você conseguiu mudar algo em relação 
ao câncer de mama? (   ) Não – Coloque a 
resposta Discordo Muito – Vá para Q17 
(  ) Sim – Mas não estou conseguindo dar 
continuidade como eu esperava ao que já 
tinha mudado e estou aqui para continuar  
na luta contra o câncer. 

1 2 3 4 5 

17. Mesmo que nem sempre eu tenha 
sucesso com o câncer de mama, pelo 
menos estou me esforçando para evitá-lo.   

1 2 3 4 5 

18. Eu pensei que uma vez resolvido o 
câncer de mama, estaria livre dele. Mas 
algumas vezes eu ainda percebo que estou 
lutando contra ele. 

1 2 3 4 5 

19. Eu espero ter mais idéias para lutar 
contra o câncer de mama.  

1 2 3 4 5 

20. Você começou a lutar contra o câncer 
de mama?  
(   ) Não – Coloque a resposta Discordo 
Muito – Vá para a Q21 
(    ) Sim – Mas gostaria de receber mais 
ajuda. 

1 2 3 4 5 

21. Talvez este lugar possa me ajudar.  1 2 3 4 5 
22. Você fez alguma mudança em relação 
ao câncer de mama?  
(   ) Não – Coloque a resposta Discordo 
Muito – Vá para Q23 
(   ) Sim - Mas eu posso precisar de 
estímulos para ajudar a manter as 
mudanças que já fiz.  

1 2 3 4 5 

23. É possível que eu seja culpada pelo 
aparecimento do câncer de mama, mas não 
acho que eu sou. 

1 2 3 4 5 

24. Eu espero que o manual que recebi 
possa me dar boas orientações sobre o 
câncer de mama. 

1 2 3 4 5 

25. OMISSÃO      
26. Toda essa conversa sobre 
prevenção/mudança de hábitos é chata. Eu 
acho que as pessoas devem simplesmente 
esquecer que o câncer de mama existe. 

1 2 3 4 5 

27. Eu estou aqui para prevenir o 
aparecimento/recidiva do câncer de mama. 

1 2 3 4 5 

28. É frustrante, mas eu acho que sou 
impotente em relação ao câncer de mama. 

1 2 3 4 5 

29. OMISSÃO      
30. Eu estou tentando ativamente lutar 
contra o câncer de mama. 

1 2 3 4 5 

31. Eu preferiria conviver com maus hábitos 
a tentar mudá-los. 

1 2 3 4 5 

32. Depois de tudo que eu fiz para prevenir 
ou evitar o câncer de mama, às vezes ele 
volta a me perseguir. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO B - Cartões-respostas dos escores encontrados da aplicação da escala 
URICA  

 
 

CARTÃO-RESPOSTA (Pré-Teste)  Nº:___________ 

 

Pré-

Contemplação 

Contemplação Ação Manutenção 

1- 2- 3- 6- 

5-OMISSÃO 4- 7- 9- 

11- 8- OMISSÃO 10- 16- 

13- 12- 14- 18- 

23- 15- 17- 22- 

26- 19- 20- 27- 

29- OMISSÃO 21- 25- OMISSÃO 28- 

31- 24- 30- 32- 

Total= Total= Total= Total= 

 

 

 

CARTÃO-RESPOSTA (Pós-Teste)  Nº: ____________ 

 

Pré-

Contemplação 

Contemplação Ação Manutenção 

1- 2- 3- 6- 

5- OMISSÃO 4- 7- 9- 

11- 8- OMISSÃO 10- 16- 

13- 12- 14- 18- 

23- 15- 17- 22- 

26- 19- 20- 27- 

29- OMISSÃO 21- 25- OMISSÃO 28- 

31- 24- 30- 32- 

Total= Total= Total= Total= 
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ANEXO C - Quadro demonstrativo dos parâmetros dos escores dos estágios de 
mudança obtidos da escala URICA 

 
 

ESCORES: ESCALA URICA 
 
 Pré-

Contemplação  

Contemplação  Ação Manutenção 

Muito Baixo 6 7 7 8 

Baixo 12 14 14 16 

Médio 18 21 21 24 

Alto 24 28 28 32 

Muito Alto 30 35 35 40 
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ANEXO D - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa –CEP-HC 

 

 
 


