
CONTEÚDO MULTIMÍDIA SOBRE CÂNCER DE MAMA NO WHATSAPP 

Juliana Regina Destro  1  , Antonio Augusto Claudio Pereira1, Flávio Bortolozzi2, Marcelo Picinin
Bernuci2, Tiago Franklin Rodrigues Lucena2. 

1 Acadêmicos do Curso de Medicina Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. destrojuliana@hotmail.com, antonio-augusto_@hotmail.com.
2 Orientadores, Doutores, Mestrado em Promoção da Saúde, UNICESUMAR. Pesquisadores do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação –

ICETI. flavio.bortolozzi.53@gmail.com, marcelo.bernuci@unicesumar.edu.br, tiago.lucena@unicesumar.edu.br

RESUMO
O artigo apresenta o processo de criação de conteúdo multimídia (texto, fotografia, vídeo e áudio) sobre câncer de mama
a ser enviado para um grupo de mulheres da cidade de Maringá com a intenção de aumentar o conhecimento delas
sobre o tema. O objetivo maior da pesquisa na qual este artigo descreve apenas uma etapa foi a de executar ações de
educação em saúde usando do aplicativo de envio de mensagem WhatsApp, o mais popular aplicativo no Brasil, para
divulgar informações e empoderar as mulheres acerca da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, numa
abordagem de mHealth. Este artigo descreve o processo de criação e sistematização do envio dessas mensagens para
o grupo de mulheres, apontando a distribuição das mensagens e os temas a serem tratados pela intervenção. Métodos:
estudo exploratório com foco na criação de conteúdo de comunicação a ser incorporado em dinâmica de intervenção e
educação em saúde. Resultados: Diversos aspectos do câncer de mama foram abordados levando em consideração as
recomendações sobre o tema dados pelo Instituto Nacional de Câncer – INCA. O material multimídia disponibilizado no
site do instituto se somou as nossos conteúdos, numa abordagem multimídia de intervenção, que considerou o envio de
mensagens de texto, imagens estáticas, vídeos curtos e áudios. 

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Mama; Comunicação em Saúde; Intervenção; MHealth; Promoção da Saúde.

1 INTRODUÇÃO

O câncer de mama é a mais frequente neoplasia entre as mulheres. Dados da International
Agency for Research on Cancer (IARC) revelaram que a incidência mundial de câncer de mama, em
2014, foi de 1,7 milhão, apresentando ainda uma prevalência de óbitos de 14.206 mulheres no Brasil
(INCA, 2015).

Ainda, com estimativa de taxa bruta para 2016 de 65,24 casos para cada 100 mulheres o
câncer de mama constitui a segunda maior causa de morte por neoplasia no Estado do Paraná e no
sexo  feminino.  Um tipo  de  câncer  relativamente  raro  antes  dos  35  anos,  mas  de  crescente  e
progressiva incidência acima de tal  faixa etária,  especialmente após os 50 anos, atingindo tanto
países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento (INCA, 2015).

É fundamental que o monitoramento da morbimortalidade por neoplasias seja incorporada à
rotina da gestão da saúde de modo a tornar-se instrumento essencial para o estabelecimento de
ações de prevenção e controle do câncer e de seus fatores de risco (INCA, 2015). A atitude engloba
supervisão e a avaliação de programas, como ações necessárias para o conhecimento do perfil de
morbimortalidade  da  população  e  identificação  dos  efeitos  das  intervenções,  bem  como  a
manutenção  de  um  sistema  de  vigilância  com  informações  oportunas  e  qualificadas,  as  quais
subsidiem análises epidemiológicas para as tomadas de decisões (INCA, 2015). 

Atualmente,  estudos  mundiais  utilizam  como  ferramenta  a  mobile  Health (mHealth),
(WAEGEMANN,  2010;  WORLD  HEALTH  ORGANIZATION,  2011) ou  seja,  a  saúde  móvel
representada por serviços de informação na prática da medicina e da saúde pública suportada por
dispositivos  móveis  de  comunicação,  como  telefones  celulares,  computadores,  tablets e  PDAs
(ABIDI, 2015). A ferramenta inclui aplicações virtuais para a reunião da comunidade e de dados
clínicos  de  saúde,  entrega  de  informações  para  os  profissionais,  pesquisadores  e  pacientes,
permitindo um acompanhamento integral e em tempo real (GERMANAKOS; MOURLAS; SAMARAS,
2005). O uso do  mHealth apresenta-se como uma solução para melhorar a qualidade da saúde
preventiva no Brasil, um modo para enfrentar e superar as disparidades no acesso aos serviços de
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saúde  (Instituto  do  Coração  InCor,  2014),  bem  como  promover  maior  esclarecimento  e
empoderamento feminino no contexto do câncer de mama.
  Diante da elevada prevalência de câncer de mama verificou-se a necessidade de melhorar
adesão das pacientes ao programa de prevenção câncer de mama, ajustado ao cenário cultural e
demanda crescente de uso de aparelhos celulares tipo smartphone, além da ausência desse tipo de
estudo no cenário Nacional. Quanto ao uso do mHealth na Promoção da Saúde, diversas pesquisas
têm apontado a efetividade do uso dessa ferramenta comunicacional. Principalmente em situações
para  mudança  de  comportamento  (ABROMS  et  al.,  2015;  COLE-LEWIS;  KERSHAW,  2010;
DOUGLAS;  FREE,  2013;  FJELDSOE;  MARSHALL;  MILLER,  2009;  STONER;  HENDERSHOT,
2012). O uso da mHealth se justifica também, em países em desenvolvimento, como ação de baixo
custo e que vale da alta penetração dos dispositivos móveis no cotidiano dos indivíduos, e em todas
as classes sociais. Segundo a Anatel, temos hoje mais telefones celulares que habitantes no país.
Trata-se de uma perspectiva que se abre também no mestrado em Promoção da Saúde, com ações
e projetos na área e que vem demonstrando aplicabilidade para problemas locais,  tais  como a
prevenção do câncer de mama no estado. Enviar notificações e noticias usando o celular contribui
também para  se  pensar  num modelo  de  educação para  a  saúde em espaços  não-formais.  Se
valendo da presença da tecnologia no cotidiano e costume das pessoas e entregando em suas
mãos informações que podem ajudar a entender sobre determinado problema. Tendo como objetivo
principal  o  de  avaliar  a  eficiência  da  intervenção  educativa  por  meio  da  rede  social  online
(WhatsApp) na promoção de saúde a partir do empoderamento feminino quanto ao câncer de mama
o projeto executado destaca nesse artigo a etapa de desenvolvimento de conteúdo multimídia para
subsidiar a intervenção. Apresentaremos as escolhas e etapas de criação de um conteúdo entregue
para um grupo de mulheres usando o aplicativo WhatsApp. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto como todo trata-se de um estudo exploratório com foco de criação de conteúdo de
comunicação  a  ser  incorporado  em  dinâmica  de  intervenção  e  educação  em  saúde.  O  artigo
descreve uma etapa de um projeto maior de característica prospectiva de intervenção, do tipo caso
controle, de abordagem quali-quantitativa. As participantes da pesquisa foram mulheres com idade
entre 35 e 69 anos, residentes na localização pertencente a área de abrangência da Unidade básica
de Saúde Jardim Aclimação, na cidade de Maringá, Paraná, Brasil1. Foram incluídas mulheres as
quais possuam  smartphone e conheçam ou utilizem com frequência o aplicativo WhatsApp. Esse
último  critério  foi  estabelecido  a  fim  de  garantir  que  as  participantes  selecionadas  apresentem
aproveitamento significativo da intervenção. 

O  estudo  para  a  criação  de  conteúdo  se  baseou  nas  características  sociodemográficas
dessas mulheres. A formatação de conteúdo e a quantidade de mensagens a serem enviadas levou
em consideração a recomendação do próprio INCA na qual lista os tópicos mais relevantes para ser
abordados. Foi-se analisado as recomendações do instituto e a presença de materiais sobre o tema
já disponíveis online.  Um teste de conhecimento em forma de Quis é proposto pelo site e com base
no  conteúdo  apresentado  nesse  dinâmica  a  equipe  começou  a  elaborar  uma  lista  de  tópicos
(assuntos) a serem abordados. 

Sistematizamos os conteúdos em forma de lista e identificamos a quantidade de tópicos e
mensagens  que  seria  interessante  endereçar  as  mulheres.  Os  vídeos,  imagens  e  textos
disponibilizados como fontes de pesquisa no site do INCA foram baixados (download) e analisados

1 A pesquisa foi aprovada Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) -   UniCesumar e da Centro de Pesquisa e Capacitação em Programas
Sociais (CECAPS) – Maringá.
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levando em consideração sua qualidade técnica e de conteúdo. Uma tabela final foi montada para
ilustrar como o envio de mensagens irá obedecer a abordagem temática de forma sequencial. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O contato com o site do INCA2 e a qualidade do conteúdo disponibilizado nos surpreendeu.
Por se tratar de uma instituição que se configura como autoridade no tema e congrega especialistas
e revisão dos conteúdos, assumimos o acesso a eles como básicos para a formatação da nossa
intervenção. Assim, adotamos uma estratégia para a conscientização das mulheres e que se deve
ao processo de promoção de autoconhecimento, no contexto das estratégias de controle do câncer
de  mama,  a  respeito  das  características  das  próprias  mamas  em  diferentes  fases  da  vida,
reconhecendo o que é normal e habitual para cada mulher e salientando os achados suspeitos de
câncer de mama. A figura 01 confirma que diversas imagens, vídeos e textos já estão disponíveis
para download no website do instituto, que incentiva o seu uso, distribuindo-os inclusive em redes
sociais online. 

Figura 1: site do INCA: seção de Impressos e Multimídia na qual o usuário pode baixar imagens e vídeos
sobre o tema do cancer de mama

Fonte:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_controle_cancer_mama/impre

ssos-multimidia

O processo de seleção de conteúdos envolveu a conscientização das mulheres e também dos
profissionais de saúde para os sinais e sintomas precoces do câncer de mama, visando a agilizar a
procura pelo serviço de saúde e o atendimento adequado que possibilite diagnóstico precoce e
tratamento.  Em  essência,  a  estratégia  de  conscientização  envolve  os  seguintes  aspectos
ressaltados pela instituição:

 o reconhecimento do que é normal para cada mulher, 

2http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_controle_cancer_mama/promocao_saude
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 saber o que procurar (sinais e sintomas precoces do câncer de mama); 
 observar e palpar as mamas de modo espontâneo e;
 em caso de alteração,  buscar  um serviço de saúde (Unidade Básica de Saúde ou

outro) o mais breve possível. 

É comum também que as ações da estratégia de conscientização envolvam a divulgação dos
sinais de alerta voltados para o diagnóstico precoce do câncer de mama masculino (INCA, 2015).
Após essa indicação e leitura do material do INCA identificamos e listamos os seguintes pontos e
temas a serem abordados na intervenção: 

1. Fatores de risco (que aumentam as chances de desenvolvimento de câncer de mama);
2. Fatores de proteção; 
3. Definição (o que é o câncer de mama, existência de cura);
4. Incidência (Fase da vida que o câncer de mama é mais frequente);
5. Sinais e Sintomas;
6. Exames diagnósticos (Autoexame; Exame Clínico das Mamas e Mamografia – definição;

periodicidade; indicações e finalidades);
7. Sobre o exame de mamografia, em especial;
8. Mitos sobre o câncer de mama;
9. Local de procura a partir da detecção de alterações.

Na elaboração do conteúdo, foi buscado como referencia conteúdos na página do INCA no
Facebook, na rede social Instagram e as contas do Ministério da Saúde. A tabela 01 mostra a
distribuição das mídias (texto, imagem...) e a estratégia de adoção da intervenção usada pelos
membros do grupo. A figura 2 ilustra como os conteúdos são disponibilizados sobre o câncer (e
demais temas) nas redes sociais (Instagram). O INCA constantemente se vale da produção desse
tipo  de  conteúdo  para  disparar  nas redes  sociais,  alocando-os  especialmente  nas  páginas do
Ministério da Saúde.
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Figura 2: Exemplo de conteúdos em redes sociais online. Alguns são produzidos pelo INCA e vinculados nos
espaços online do Ministério da Saúde visando a educação e informação em saúde. 

Fonte: https://www.instagram.com/minsaude/

O seguinte sistema de notação foi utilizado para identificar cada um dos itens que segue: 
T – tópico (conteúdo a ser trabalho na intervenção – lista dos acima de 1 a 9)
M - mensagem de texto (comunicação de interação entre os membros do grupo, chamadas
e questionamentos as usuárias presentes no grupo do WhatsApp);
F - imagem ou fotografia (para conteúdos estáticos);
V - vídeo (para recurso audiovisual de curta duração);
A - arquivo de áudio

Tabela 01: Exemplo de tabela para formatação do conteúdo a ser enviado via WhatsApp
Tópico de conteúdo a

ser trabalho
Conteúdos

Tópico Mensagem textual (M) Foto/imagem (F) Vídeo
(V)

Áudio (A)

T1 Fatores de risco T1M1  -  “olá  meninas,  olha
que  legal  essa  imagem que
mostra  quais  são os fatores
de  risco  para  o  câncer  de
mama”

T1F1  -
Banner.jpg  do
INCA

T1V1  –
Vídeo.
Mpg4  do
INCA

-

T2 Fatores de proteção T2M1 – “Olá, pessoal! Vejam
só algumas medidas para se
proteger  do  câncer  de

T2F1  –  foto.jpg
do MS

- -
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mama.”.
T3 Definição  do  que  é

câncer de mama (o que
é, tem cura).

“Olá meninas,  escutem esse
recadinho  que  conta  um
pouco  sobre  o  que  é  o
câncer de mama”.

T3F1  –  foto.jpg
do MS

- “Meninas
,

atenção!
Quando

nos
referimos
à palavra
câncer,

já
estamos
dizendo
que o

tumor é
maligno.

Não
existe

Câncer
benigno.”

T4 Incidência T4M1:  “Atenção,  fique
alerta”!  Os  números  estão
aumentando no país!”.

T4F1:  foto.jpg  do
INCA

- -

T5 Sinais e Sintomas T5M1:  “Olá,  vejam  só  essa
figura  que  retrata  as
principais  alterações
encontradas  na  mama
doente”.

T5F1:  foto.jpg  do
INCA

- -

T6 Exames Diagnósticos T6M1:  “Olá  meninas,
atenção”!  “O  Ultrassom  é
importante caso o exame de
mamografia  não  consiga
visualizar  bem  a  mama,
principalmente  utilizado  para
pacientes  com  mamas
densas (firme)”. 

T6F1:  foto.jpg  do
MS

- -

T7 Sobre  o  exame  de
mamografia

T7M1  “Toda  paciente
atendida pelo SUS não paga
nada  para  a  realização  da
mamografia.  Todos  os
convênios  e  seguros  de
saúde  cobrem  o  custo  do
exame”.
T7M2  “Pessoal  o  risco
associado  à  exposição  à
radiação  do  exame  de
mamografia  é  mínimo,
principalmente  quando
comparado  ao  benefício
obtido”.

T4F1:  foto.jpg  do
INCA

T5F2:  foto.jpg  do
INCA

- T7A1:
Audio.m
p3  do
MS

T8 Mitos T8M1:  “Vejam  só,  meninas!
Não  acreditem  em  qualquer

T8M2: foto.jpg do
INCA

- -
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comentário popular”
T9 Local de procura T9M1:  “Olha  que  legal!  o

médico  Dráuzio  Varela
explica  tudo  sobre  a
mamografia, vale a pena dar
uma olhada”

T9F1:  foto.jpg  do
MS

T9V1:
vídeo.mp
4 do MS

-

4 CONCLUSÃO

A sistematização do conteúdo e a criação de uma agenda/calendário para envio de cada uma
das  mensagens  levou  em  consideração  a  natureza  do  ambiente  de  mensagens  multimídia  do
WhatsApp. A ferramenta possibilita o envio de mensagens multimídia (som, imagem e vídeo) e a
popularidade do aplicativo deve ser considerado para endereçar ações de promoção e educação em
saúde. O desenho da intervenção considera também que o tema e as informações não podem ser
enviados de forma intensiva, todos no mesmo dia ou semana, pois exigem um tempo de fixação de
conteúdo e de tratamento pelas mulheres no grupo que podem discutir, debater e esgotar o assunto
por vias mais informais. 

O estudo contribui para o fortalecimento dos programas de saúde vigentes, bem como para o
empoderamento  em  saúde  das  mulheres  participantes  quanto  a  importância  da  prevenção  e
diagnóstico  precoce  do  câncer  de  mama  a  partir  da  identificação  dos  determinantes  de  risco
predominantes na comunidade. Assim, esse artigo documentou uma estratégia de formatação de
conteúdo para uma intervenção em  mHealth,  usando o aplicativo de mensagem multimídia mais
popular da atualidade, WhatsApp. Esperamos que outros trabalhos sejam encorajados a tomarem
estratégia semelhante para terem sucesso. 

O caminho apontado por essa pesquisa é a de se identifique e valide a potencialidade do
Mobile  Health com  o  uso  do  WhatsApp  nas  relações  de  promoção  a  saúde,  possibilitando  o
surgimento de novas condutas intervencionistas, como práticas que já existem em outros países.
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