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RESUMO
Com o presente projeto pretendemos avaliar a eficiência da saúde móvel, ou m-health, utilizando a rede social Facebook
no  empoderamento  feminino  na  tentativa  de  inovar  na  atenção  à  saúde  da  mulher,  como  forma  de  incentivar  o
conhecimento de sua saúde e promover adesão das mulheres nos programas de prevenção do câncer de mama. Trata-
se de um estudo prospectivo de abordagem quali-quantitativa a ser realizado com mulheres na faixa etária de 40-55
anos pertencentes à área de abrangência da UBS Jardim Aclimação do Município de Maringá/Paraná. Participarão do
estudo  apenas  as  mulheres  que  acessem  o  Facebook.  Avaliaremos  inicialmente  o  grau  de  conhecimento  destas
mulheres sobre os programas preventivos bem como sobre a patologia. Será criada uma página no Facebook a fim de
disponibilizar conteúdo informativo sobre ambos, métodos preventivos e câncer de mama. Durante os seis meses de
postagens na página serão coletados os comentários das participantes para posterior análise de conteúdo (análise
qualitativa), bem como dados de acessos, curtidas, número de visualizações e compartilhamento para posterior análise
do perfil de acesso (análise quantitativa). A avaliação da eficiência da intervenção educacional será realizada por meio
da  comparação  entre  as  respostas  das  mulheres  frente  aos  questionários  aplicados  antes  e  após  a  intervenção.
Esperamos contribuir para o fortalecimento dos programas de saúde vigentes, bem como identificar a potencialidade do
Mobile  Health  com o uso  do Facebook nas relações de promoção a saúde,  possibilitando  o surgimento de novas
condutas intervencionistas, como já existem em outros países.

PALAVRAS-CHAVE: Literacia, Rede Social, Facebook

1 INTRODUÇÃO

Literacia em saúde ultrapassa a capacidade para ler e envolve acima de tudo o autocuidado.
A Organização Mundial da Saúde estabelece que “literacia em saúde representa o conhecimento e
as competências  que determinam a motivação e  a  capacidade dos indivíduos a  terem acesso,
compreenderem e usarem informação de modo a promover e a manter a saúde bem” (OMS, 1986).
Nesse contexto evidencia-se que literacia dos pacientes influencia diretamente desde o acesso à
informação sobre os seus direitos, às doenças e ao autocuidado, à aprender sobre prevenção ou
promoção da saúde, fundamental para doenças com alto potencial de cura desde que o diagnóstico
seja precoce.

Dentre as doenças com esse perfil, destaca-se o câncer de mama. A realização da prevenção
secundária é uma estratégia comprovada para reduzir a mortalidade do câncer de mama, ou seja,
através de detecção precoce do tumor. “Estudos feitos nos EUA demonstraram que recomendações
periódicas e ensinamentos precisos sobre os métodos de detecção precoce do câncer de mama
ajudaram a aumentar o número de mulheres que realizam tais métodos. Houve decréscimo de 35% -
52% na mortalidade pelo câncer de mama em mulheres com 50-59 anos quando os métodos de
detecção  precoce  foram implantados;  estudos  europeus  revelaram decréscimo  de  29% -  40%”
(MOLINA,  2003).  No  Brasil,  embora  tenhamos  um  grande  programa  de  controle  baseado  no
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diagnóstico  precoce,  os  casos  ainda  são  diagnosticados  tardiamente  devido  à  falta  de
conhecimento, ou seja, baixa literacia das pacientes.

Em 2009,  foi  implantado o Sistema de Informação para  o Controle  do Câncer  de Mama
(SISMAMA), para padronização da coleta de dados sobre o rastreamento, o diagnóstico e o trata-
mento do câncer da mama em todo o país e permitir a avaliação das ações de controle da doença.
Atualmente, o sistema está sendo substituído pelo Sistema de Informação do Câncer (SISCAN),
versão online que integra o SISCOLO e o SISMAMA (INCA, 2016). Apesar deste, os diagnósticos
continuam sendo tardios devido à falta de informação, e conseqüente menor adesão das pacientes.
Níveis  adequados  de  literacia  em saúde  parecem resultar  em melhorias  da  saúde  e  em mais
qualidade de vida; por outro lado, níveis inferiores de literacia em saúde estão associados à saúde
mais precária e mesmo a mais mortalidade. 

Acredita-se que as estratégias de conscientização sejam capazes de antecipar o estádio da
doença ao diagnóstico por meio de medidas de comunicação de massa (campanhas) e melhoria do
conhecimento  e  das  atitudes  sobre  câncer  em  geral,  com  intervenções  educativas  individuais
(INCA,2015).  Baseado  nesses  preceitos,  dentre  o  processo  de  empoderamento  em  saúde
destacam-se as redes sociais, diante da emergência das novas tecnologias digitais que permite uma
maior disseminação da informação e um acesso mais fácil através da social media, da internet e dos
serviços de telecomunicações móveis.

Diante de crescentes índices de usuários de redes sociais, pretende-se no presente projeto
avaliar  a  eficiência  da  saúde  móvel,  ou  m-health,  utilizando  a  rede  social  Facebook  no
empoderamento feminino na tentativa de inovar  na atenção à  saúde da mulher,como forma de
incentivar  o  conhecimento  de  sua  saúde  e  promover  adesão  das  mulheres  nos  programas  de
prevenção do câncer de mama. Acredita-se que os dados gerados durante a execução do estudo
possam garantir discussões sobre a incorporação das tecnologias da informação e comunicação nos
programas de prevenção de doenças, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida deste
segmento da população.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo prospectivo de intervenção, do tipo caso controle, de abordagem quali-
quantitativa. As participantes da pesquisa serão mulheres com idade entre 40 a 55 anos, residentes
na  localização  pertencente  à  área  de  abrangência  da Unidade  Básica  de Saúde  (UBS)  Jardim
Aclimação, na cidade de Maringá, Paraná, Brasil.  As mulheres serão selecionadas a partir de uma
lista de mulheres foco das ações de rastreio das lesões precursoras de câncer de mama cedida pela
UBS. Apenas serão consideradas aquelas mulheres que não tenham realizado o exame clínico das
mamas dentro  do  período estipulado pelo  MS.  A partir  da  aquisição da lista  com o nome das
pacientes será realizado uma visita domiciliar junto à equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) a
fim de pré-selecionar as participantes do estudo. A visita será feita no mesmo dia em que as agentes
comunitárias de saúde (ACS) forem ao domicilio da paciente, a fim de não intervir na dinâmica já
pré-estabelecida pela ESF. A pré-seleção será feita a partir de uma entrevista com o objetivo de
selecionar apenas as mulheres que possuam aparelho celular com rede de internet e conheçam ou
utilizem com frequência o aplicativo Facebook. Esse último critério foi estabelecido a fim de garantir
que as participantes selecionadas apresentem aproveitamento significativo da intervenção. 

Após  a  realização  da  pré-seleção,  será  contabilizado  o  número  de  mulheres  aptas  a
participarem  do  estudo.  O  cálculo  amostral  será  realizado  a  partir  dessa  nova  listagem,
considerando  representatividade  amostral  segundo  faixa  etária.  Será  portanto  utilizado  uma
amostragem aleatória estratificada, já que a população de mulheres pré-selecionadas distribuíam-se

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



entre  as  diferentes  faixa  etárias.  O cálculo  amostral  será  realizado com o programa estatístico
TabWin, versão 3.6.  

A pesquisa contará com 5 momentos divididos didaticamente, mediante aprovação do Comitê
de Ética e Pesquisa (CEP) -   UniCesumar e da Centro de Pesquisa e Capacitação em Programas
Sociais (CECAPS) – Maringá.

FASE  1:  Desenvolvimento  do  questionário  base  sobre  questões  sociodemográficas  e
conhecimento  sobre  a  neoplasia  e  desenvolvimento  de  mídias  digitais  para  intervenção  no
Facebook.

O questionário base será desenvolvido a partir de questões qualitativas e quantitativas sobre:
a) características sociodemográficas (idade, cor da pele, nível de escolaridade, religião, estado civil);
b) socioeconômicas (renda familiar); e c) questões relacionadas à patologia (história reprodutiva da
mulher, fatores de risco associados ao câncer de mama e o grau de conhecimento prévio sobre a
doença). 

Serão  ainda,  desenvolvidas  mídias  digitais:  imagens,  vídeos  e  áudios,  com  conteúdo
educativo acerca da prevenção, sinais e sintomas da neoplasia, bem como informações sobre o
exame clínico das mamas e mamografia, o que não exime o uso de mídias já criadas preconizadas
pela Organização Mundial da Saúde, INCA e Ministério da saúde.

FASE 2: Pré-intervenção;
Será agendado um primeiro encontro com as participantes nas dependências da UBS a fim

de esclarecer as mesmas os objetivos do estudo e para aquelas que aceitarem a participar será
entrega  o  Termo  de  Consentimento  Livre  Esclarecido  (TCLE).  Neste  dia,  as  que  optarem  por
participar  do  estudo,  responderão  ao  questionário  base  e  fornecerão  os  endereços  de  seus
facebooks para que sejam incluídas na intervenção. 

FASE 3: Intervenção
Nesta fase será criado no Facebook um grupo fechado onde serão postados os conteúdos

informativos,  vídeos  explicativos,  voltados  à  campanha  de  prevenção  do  câncer  de  mama.  As
participantes  serão  instruídas  a  curtir  a  página  para  que  possam  receber  as  publicações  e
atualizações.  As  participantes  serão  distribuídas  aleatoriamente  em  dois  grupos:  controle  (que
receberão  conteúdo  não  direcionado  ao  câncer  de  mama)  e  mama  (quereceberão  conteúdo
direcionado  ao  câncer  de  mama).  Os  conteúdos  serão  diretos  ou  indiretamente  informativos
(imagens, textos, vídeos ou áudios) sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de
mama, preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), INCA e pelo Ministério da Saúde.
Para os grupos criados haverá a presença de um moderador devidamente treinado e capacitado
para  responder  eventuais  questionamentos  e  direcionamento  das  informações  ao  grupo.  O
moderador será o responsável  pelo estudo o qual  visitará diariamente a página sempre em um
horário específico (por volta das 23hs).  Esta etapa terá duração de 3 meses.

Durante este período será avaliado: 1) Número de visualização dos posts;  2) Número de
compartilhamento  dos  posts;  3)  Número  de  curtidas  dos  posts;  e  4)  Análise  do  conteúdo  dos
comentários. Será realizado “PrintScreen” das páginas para posterior análise de conteúdo. Para esta
análise será utilizado softwares que permitem a coleta das imagens,  classificação para análises
textuais  dos  comentários  nas  postagens  criadas,  bem como  na  análise  visual  da  fotografia.  O
processo de análise de conteúdo será realizado conforme BARDIN (2009). 

FASE 4: Pós-intervenção.
Após os 3 meses de intervenção será realizado um segundo encontro presencial  com as

mulheres participantes do estudo, tanto as do grupo controle quanto do grupo mama, na UBS. Neste
encontro, será novamente aplicado o questionário base, o mesmo aplicado antes da intervenção.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Assim, será gerado um novo score indicando se houve ou não aprendizado a partir das informações
enviadas, bem como mudanças nos hábitos de risco para o desenvolvimento da neoplasia de mama.

FASE 5: Analise dos dados.
Após  serem  categorizados  e  analisados  inferencialmente  por  meio  de  programas  como

Epiinfo, Stata e Epidata, os resultados serão analisados estatisticamente onde a comparação entre
os scores obtidos antes e após a intervenção, bem como, entre os dois grupos experimentais será
realizada por meio da analise de variância ANOVA-TWO WAY com auxilio do programa estatístico
graphpad prisma.  Os resultados deste estudo serão apresentados como média ± erro padrão da
média (SEM).  O nível  aceitável  de erro tipo  II  será  5%,  portanto  os  dados serão considerados
significativos quando P<0,05.

Os resultados do estudo serão divulgados para a Unidade Básica de Saúde, comunidade
local  e  acadêmica,  por  meio  de  banner  e  submissão  de  artigo  científico  à  publicação.  Para
realização  dessa  pesquisa  serão  observadas  todas  as  diretrizes  estabelecidas  pela  Resolução
466/2012 do CNS.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se por meio desta pesquisa contribuir para o fortalecimento da autonomia do público
feminino na busca de informações que auxiliem na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer
de mama, tendo como artifício o Facebook.
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