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Qualidade efonte das informações de
pacientes com câncer de mama1
Cibele Alves Cbapadeil"o de Castro Sales e Eliza Leo nel Assunçao
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro

ResumI
A informação dada aos pacientes com câncer sobre sua doença e tratamentos tem sido considerada
insuficiente por eles e pelos próprios profissionais de saúde, especialm ente porque os pacientes têm
participado mais nas decisões de tratamento. Este estudo teve por objetivo verific·ar a qualidade e as fontes das
informações. que cinqüenta mulheres com câncer de mama possu~m ou gostariam de possuir, através de
entrevistas semi-estruturadil'!. A maioria das mulheres possui informações, como tempo de tratamento.
motivo da vinda ao hospital, tratamentos realizados e eonhecimento de pelo menos um exame realizado. As
pessoas são as fontes de iJÚonnação mais freqüentes e preferidas. Metade das pacientes relat.l satisfação com
as informaçõcs que possuem. As demais desejam mais iJÚonnações sobre a disseminação da doença,
reconstrução da mama, efeitos colaterais dos tratamentos, entre outros. A quantidade de informação retida
parece estar relacionada com a faixa etária, escolaridade c tratamentos realiados.
Pllmn.aIVl: informaçã(), câncer de mama, tratamenlOs

Qualityandsourceofinformationgiventopatientswithbreastcancer
Abslract
The infonnation given to patients witb cancer is considcred insuffieicnl by health stafT and by the patients
tbemselves, especially becaU5e the laner MS taken a more acli~~ role (m Ir~atment decision making. The
prescnt study explored lhe quality and SOurce of information Ihat fifty womcn with breast eanccr had and
would likc to bavc about their diseasc and trcalment, using a sern;_,lructured intervicw, lhe majoril)' ofthe
women had information aOOut the length oftheir tre3lment, and Imew the rcason to come to lhe hospital, the
treatments theybad made and possessed kno .... lcdgc ofatlca,[ une ~xam, Peoplc were lhe most frequent and
preferred source ofinformation. t lalf ofth e palients were satisficd with the infonnation Ihey had. Th e olh er
halfwanted infonllation about discasc mclasla,i" brcasl reconslru<:tion, treatmeot side efTects, among othcrs
lhe quantity ofinformation rctrieved seems to be related 10 age, educational leve! and number oftreatments.
111 Wllrã: infonnation, brcast caneer, treatmcnt.
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Observa-se uma ênfase em promover eo-

a informação transmitida às pacientes que elas

municação eficaz entre profissionais de saúde e pa-

próprias. No cntanto a enfermagem considerou ainda

cicntes (Schain,1990; Lukere cols., 1995). Êatravés

insuficiente a informação nos diversos tópicos:

da comunicação eficaz que as informações sobre
doença e tratamentu sãu lransmitidas. Receber a

dOt'n(,:a, t'xamt's, tratamt'ntos e hospitalização, o que
não contribui para a boa recuperação das mulheres.

quantidade e o tipo certo de informação é particular-

Leighl, Brown, Gatte!1ari, Butow e Tatlersall

mente importante para pessoas com câncer (Luker e
cals., 1995). As pacientes com câncer de mama, por

(2000) filmaram 101 consultas oncológicas, a fim de
avaliar adequação e retenção da informa~iio, cardC-

exemplo, estilo sendo requisitadas para realizar um
papel mais ativo em decisões sobre opções de trata-

terizar padrões de comunicação, decisões de
tratamento dos pacientes, assim como satisfação com

mento (Street, Voigt, Geyer, Manning e Swanson,

a consulta. A maioria dos pacientes foi bem informa-

1995).

da sobre prognóstico, metas, objetivos, beneficios,

Houve uma mudança de não se contar o
diagnóstico de câncer, para sc contar tudo (Novack e

riscos c outras opções de tratamcnto. Informações
sobre efeitos colaterais nílo pareceram influenciar

cols., 1979). Mas parece que as pessoas não têm

nas dccisões. Os médicos fumeciam infurmaçõcs

recebidu tanta infurmaçãu quantu desejam uu não

mais detalhadas para pacientes mais jovens, porém

têm recebido as informações que consideram importantes(Simpsone cols., 1991)

informação menos detalhada gerou mais satisfação e
melhor retenção. Os pacientes aceitavam m~is as

Algumas pesquisas têm focalizado os profissionais de saúde, outras, o paciente e outras ainda

recomendaçiks médicas quando a dceisão do trata·
mento era na consulta inicial e quando não eram

profissionais e pacientes, a fim dc investigar in-

apresentadas opções claras. O tempo de decisão esta-

formações e fomes de informações desejadas pelos

va relacionado à apresentação clara das opções de

pacientes com câncer, assim como a forma de

tratamento e possibilidade de atrasar a tomada de dc-

comunicação das mesmas.
Suominen (1993), focalizando o profissional,

cisão. Os problemas encontrados foram que os médieos utilizavam um csti!o consistcntc dc comunicação

aplicou um questionário que investigava apcrcepção

indepcndentedascaracteristicasdaspessoasemenos

que o enfenneiro tem da informação recebida pelas
pacientes com câncer de mama, antes, durante e após

de um quartu dos pacientes discutia a informação e
suas preferências

a hospitalização. Os resultados deste trabalho indicaram qu e enfernleiros consideram que infonnam
insuficientemente as pacielltes, não sabem que infor-

Vennin, He~quel, Marcuzzi e Demaille (1995)
investigaram as infonnações desejadas pelas paciellles
com câncer de mama, compararam com o que os

maçiio querem saber e de quem querem saber.
O trabalho de Suominen, Leino-Kilpi c

médicos achavam que queriam e curn o que desejariam
se fossem eles pacientcs. Tanto pacicntes quanto

Laippala (1994), que focalizou o profissional de
saúde e o paciente, também investigou como
enfermeiros e mulheres com câncer de mama

médicos (enquanto pacientes), queriam estar bem
infonnados sobre docnça e tratamento. Ao avaliarem o
desejo de informaçiio das pacientes, os médicos as

avaliavam informaçiio e apoio dado e recebido,
através da aplicação de questionários, Os resultados

subestimaram. Mais médicos (21%) que pacientes
(4%) nào desejavam infonnar a família, A maioria das

mostraram que o enfermeiro via mais positivamente

mulheres (67"10) achavam que as decisões deveriam ser

tomadas com o médico, enquanto a maioria dos
médicos (enquanto pacientes) consideraram que a
dcdsão deveria ser tomada pelo médico (57%).
No Brasil, Carvalho (1984) investigou as
orientações quc pacientes com câncer de mama
recebiam no pré-operatório, pós-operdtório imediato e
mediato da masteÇ\omia, tendo 20 pacientes em cada
condição, ve rificando, também, os problemas
biupsicossociais e espirituais. A maioria (98,3%) foi
oricntada apenas sobre a possibilidade da extirpação
da mama, no pré-operat6rio. Quanto aos problemas,
77,5% tiveram sensação de dcsfiguramento, 70%
sentiam-se diferentes das outras mulhercs. 82%
tinham limitações das atividades cotidianas, 62%
tinham vergonha do corpo e 52,5%, vergonha do
parceiro sexual. Os resultados evidenciaram o
despreparo das pacientes.
Enquanto os trabalhos acima demonstraram a
insatisfação do profissional e pacientes com as
informações dadas, outros trabalhos foram realizados
para avaliar as informaçõcs desejadas e retidas pelas
pacientes. Lukerecols.(1995) enfocaram a pacientc e
tiveram como objctivo, avaliar as informações
consideradas prioritãrias por mulheres com diagnóstico recente de câncer de mama ou problema
benignoese estas prioridades estavam relacionadas à
idade, nivel de educação e classe social. A partir de
uma lista de nove [tens de informações sobre aspectos
fisicos, psicológicos c sociais da doença e tratamento,
as informações consideradas prioritárias pelos dois
grupos de pacientes foram: possibilidade de cura,
disseminaçilo da doença e opções de tratamento.
Somentc a idade se reladonou com a~ prioridades: as
pacientes mais novas consideraram a informação
sobre sexualida..te mais importante e, as mais velhas,
sobre a vida social.
Cataldo Neto e cols. (1996) avaliaram a
informação retida, através de entrevistas estruturadas
com 116 pacientes internados em clinicas médica e
cirúrgica. A maioria sabia a parte docorpo afctadae o

nome da doença. Menos da metade sabia o nome do
médico, nome c finalidade dos medicamentos e
poucos, a etiologia da doença. A maioria dos
pacientes estavam satisfeitos eom o atendimento.
Quanto maior o grau de instrução dos pacientes,
melhor era o nivel de informação.
Luker, Beaver, Leinstere Owens (1996), além
de avaliar as necessidades, também investigaram as
fontcs de informação de 105 mulheres com cãncer de
mama, no momento do diagnóstico e 21 meses depois. No diagnóstico, as infonnações prioritárias
eram sobre a sobrevida. Após 2 I meses, desejavam
também informações sobre o risco dos familiares de
ter a doença. No inicio, a fonte de informação era o
centro em que estavam tratando. Mais tarde, outros
centros profissionais ou de voluntários eram utilizados, eom a maioria das informações provenientes da
mídia, como revistas femininas.
8ilodeau e Degner (1996) descreveram as
prioridades e fontes de informação, opapel preferido e
atual das mulheres com diagnóstico recente de cãncer
de mama em relação à tomada de decisão no
tratamento. Os autores utilizaram a escala Thurstone
(conformc citado por Bilodeau e Degner, 1996) na
investigação. As mulheres preferiram fontes pessoais
de informação (médico, enfermeira, amigos e
parentes) sobre fontes escritas, como manuais
explicativos, exceto as de nível escolar mais alto. As
informações desejadas referiam-se ao estágio da
doença, possibilidade de cura e opções de tratamento,
as mais velhas consideraram também importante
informações sobre autocuidado. Mais mulheres
prcfcriam e tinham um papel mais passivo nas
decisões de tratamento, especialmente as mais velhas,
comoCassileth, Zupkis, Sutton-Smith e March (1980)
sugerem.
Investigando as fontes de informação, Streete
cols. (1995) compararam manuais em brochura com
um programa de computador. Eles pré e pós-testaram
os conhecimentos que as pacientes tinham sobre o

tratamento de câncer de mama e avaliaram o
otimismo para o futuro. Filmaram consultas médicas
3 fim de verific3r o envolvimento nas consultas e
tomada de decisão. As pacientes, com 3° grau e
abaixo de 65 anos, mostraram-se mais ativas no
processo. indicando maior envolvimento quando
interagiam com o médico que encorajava e facilitava
o processo. O método de educação não afetou o
envolvimento, mas os autores observaram que as
pacientes aprenderam mais sobre o câncer de mallla
quando usavam um programa de multimidia que
quando liam manuais.
Avaliando a forma de comunicação, Cassileth
c cols. (1980) estudaram as atitudes dos pacientes
com câncer em rela~ão ~ informação e participação
nas decisões médicas. Os pacientes deveriam
completar um questionário sobre infonnação c uma
avaliação de ajustamento psicológico. Os autores
verificaram que os pacientes preferem uma eomu·
nicaçlio franca sobre a doença e obter o máximo de
informação possível, com desejo de participar das
decisões. Estes resultados foram mais freqUentes nos
pacientes mais jovens que nos mais velhos.
MeKinstry (2000) estudou as formas de
comunicação na consulta para tomada de decisão
Um vídeo mostrava uma abordagem compartilhada.
que envolvia o paciente nas decisõcs de lratamentoe
uma abordagem direta, onde o médico tomava a
decisão. Pacientes (410) com problemas diversos
assistiram aos vídeos e mostramm sua preferência
Os pacientes com problemas fisieos preferiam a
abordagem direta, assim como aqueles com idade
maior que 61 anos. As classes sociais mais ahas
preferiram a abordagem compartilhada, assim como
os fumantes. Os pacientes tendiam também a
escolher a abordagem semelhante a de seu médico.
Pode-se observar que os estudos que enfocanl o
profissional de saúde em oneologia mostram que ele
tem pouca habilidade de comunicação (Wilkinson,

1991), infonna insuficientemente o paciente, não sabe
que infonnaçõcs os pacientes desejam e quem as
fomect:r:í (Suominen, 1993). Quando o enfoque é tanto
no profissional como no paciente, a insuficiência de
infonnações é também percebida pelo profissional
(Suomim:n e cols.; 1994), mas o profissional avalia a
infonnação dada de forma mais positiva queo paciente.
Há também indicaçãodc habilidades que poderiam ser
dt::Senvolvidas pelo profissional para melhorar esta
comunicação ( Street e cols., 1995). Os estudos com
enfoque no paciente com câncer ou não indicam que
este quer o máximo de informações possíveis
(Cassileth ecols., 1980) etêm priondadt.""S em relaçãoãs
infonnações (Luker c cols., 1995) e a pnundl.de varia
com o tcmpo. Há preferência em relação ã fonte de
intbrmação, (Luker e coI5.,1996) a idade do paciente
(Lukcr e cols., 1995). E a falta de informações tem
consequências no tratamento e como os pacientes se
Se tanto os profIssionais como os pacientes
consideram insuficientes as informações transmitidas,
parece importante investigar quais informações que os
pacientes têm ou estão retendo e quais as informações
que gostariam de tere de que fonte gostariam de obter
Os trabalhos que tem investigado estas inlbm13çõcs
tem usado mais escalas e questionários em que os
pacientes têm que escolher entre alternativas
pré-estabcleddas ou dar respostas bastante objetivas
em entrevistas estruturadas, o que impõe limites a
informações desejadas.
Assim, este estudo pretendeu investigar
informações e fontes de informaç~o que as pacientes
com câncer de mama têm ou desejariarn ter sobre sua
doença, exames e os tratamentos (cirurgia. radioterapia, quimioterapia. hormonioterapia, reconstrução de mama), assim como problemas
decorrentes dos tratamemos, através dc entrevista
semi-estmturada, método que possibilita a exposição
mais livre pelo sujeito

MÉTODO
Sujeitos
Cinqüenta pacientes com diagnÓ5tico de

radioterapia, hormonioterapia t: rt:coru;trução da mama.
Ainda investigou-se sobre as fontes de informação
reconhecidas pelas pacientes, outrns infonnações que
gostaria de obter e de que fonte.

câncer de mama, atendidos no serviço de Mastologia

do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do
Hospital Escola da Faculdade de Medicina do

Procedimento

Triângulo Min eiro foram os sujeitos deste estudo. No

o estudo consistiu na realização de uma
entrevista com cada paciente individualmente.
Procurou-se entrevistar as pacientes que já tivessem

dia de atendimento ambulatorial ou quando
internadas, as pacientes foram solicitadas a participar
de uma entrevista sobre as informações que tinham

ou gostariam de ter sobre sua doença, exames e
tratamentos e as fontes de informaçãoTCl::Onhecidas e
desejadas, assim como problemas decorrentes do
tratamento. Embora contactadas em locais

pelo menos iniciado o último trdtamt:nto proposto, a
fim de que pudessem ter tido oportunidade de reçeber
as infonnações. Apenas duas não haviam iniciado o
último tratamento, sobre o qual não se questionou. As
entrevistas duraram em média 30 minutos.

diferentes, todas as pacientes eram acompanhadas no
ambulatório e tambémjã haviam sido internadas, em
processo cirúrgico elou quimioterápico.

A faixa etária das mulheres variou de 33 a 80

local

anos, omaior número delas entre 40 e 49 anos (38%).

A entrevista foi realizada cm uma das salas de

A maioria (68%) tinha escolaridade baixa ou

atendimento do Ambulatório Maria da Glória ou em

nenhuma escolaridade. Um maior número destas
mulheres n:lo tinha atividade remunerada (44%) ou

uma sala na enfermaria, do Hospital Escola da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro -

já havia se aposentado (20%). Mais da metade era

FMTM cm Ubcraba-MG

casada (56%) e as demais solteiras (33%), viúvas
(20%) ou divorciadas (2%). Todas, exceto três
pacientes, relataram ter uma religião, sendo católica

RESULTADOS

a mais comum (76%).
Os dados foram analisados a partir da

Foi utilizado roteiro semi_estruturado de
cntrcvist.1egravadorportátilparaseuregistm. Orotciro
de entrevista incluiu questões sobre o conhecimento da

transcrição da fala exata do sujeito nas entrevistas
gravadas.
Vinte (40%) das pacientes descreveram sua
doença de maneira precisa (Câncer/Carcinoma ou
Tumor/Lesão Maligna), sendo que dl.las chegaram a
dar especificações mais refinadas: doença de Paget c

pacicnte sobre o problema fisicoquepoosui,o objetivo
da ida ao hospital naquele dia, os exames realizados e
resultados, os tratamentos realizados, tempo de

tumor in situ (Figura I). A maioria (58%) fez uma
descrição incompleta (caroço/ nódulo), podendo
indicar que das não tinham a informação, preferiam

Material

.>CUS

tratamento, assim como informações sobre ead3

usar outro termo devido ao estigma ou negavam a

trntamento e seus problemas: cirurgia, quimioterapia,

doença.
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mencionados foram a Cintilografia Óssea (38%),
Raio-X de Tórax (38%) e Exame de Sangue (46%).
Elas não usaram sempre o nome correto do exame,
mas considerou-se, também, uma referência adequada

del e. Treze (26%) mulheres não conseguiram lembrar
ou não sabiam indicar qualquer exame realizado
T"t,.,la I. Porcentagem de pacientes que mencionaram
cadacxamcrealizadocntrcas50cntrcvisl~das.

Elamn

Figura 1. Termos ulili7.ados pelas 50 pacientes com

câncer de mama para descrever sua doença

MUI,rI61
hall ~tunlgl

As mulheres relataram que tiveram O câncer de

Ciflilolralia iuu

mama diagnosticado há wn mês, no minino e há treze

Aiit-Xdtl6ril

anos, no mãximo. A maiuria (60"/.) teve o diagnóstico
dadocnçaentreumecincoanosllntesdaentrevista,12

Pt.çi.

delas (24%) há menos de um ano,apenastrês (6%)
entre cinco e 10 anos e três (6%) hã mais de 10 anos.

°

Duas pacientes não conseguiram aval iar tempo; uma
parecia ter uma limitação intelectual eaoutratinha
história de alcoolismo e intema0t:s psiquiátricas,

°

°

que talvez pudesse explicar fato.
As pacientes foram entrevistadas no dia da
consultadeseguimentocomomastologistaoualgum
outro procedimento no ambulatório: curativo,
resultado de exame, acompanhamento dc reconstru-
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Em relação ao resultado dos exames, 40"10 das

çãodemama,iníciodenovaetapadetratamento,sin-

pacientes relataram que foram normais, fazendo

tomas novos ou internadas para quimioterapia ou
procedimentos cirúrgicos, na enfermaria. Apenas
duas pacientes não souberam dizer o motivo de sua
vinda àquele dia (com duas pacientes houve problema na gravação), demonstrando que a maioiria das

referência a05 exames e não ã mama. Apenas 30%
especificaram os exames locais que indicaram o
problema. Metade (50"10) indicou que nao sabia o
resultado dos exames.
Em relação aos tratamentos, quase todas as

pacientes, estavam informadas da etapa de tratamento em que se encontravam.

mulheres (93%) realizaram a cirurgia (Figura 2). A
rddioterapia e a honnoniolerapia foram realizadas por

Investigou-se o conhecimento que as pacientes
tinham dos exames que haviam realizado para iniciar

quase metade das pacientes, 46% e 42% respectivamente. A quimioterapia (38%) e a reconstrução da

o tratamento ou durante o mesmo. A Tabela I mostra

mama (22%) foram os menos freqüentes. Como trata-

que o exame mencionado pela maior parte dcla~ foi a
Mamogrnfiu (74%). Os outros mais freqUentemente

mento complementar, a ooforectomia (retirada dos
ovários) foi realizada por uma paciente

lI!
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(3,3%, já solucionado I:om uma plástica da mama

I~LMJ··
~

.

O

oposta) e problemas psicológicos (20<'10), como problcmas na relação sexual, medo, depressão e insônia.
As (23 - 46%) pacientes submetidas à radioterapia sabiam relatar alguns aspectos da mesma
(Tabela 2). Em conjunto, pareciam ter conhecimento

.

da radioterapia, mas, individualmente, parecia ser

.
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incompleta esta infonnação, o que elas também
achavam. Quinzc (65,2%) das 23 pacientes relataram

~ ReUl!lIIIçjl l
laMama

terem recebido infonnação prévia à radioterapia.

I

Figura 2. Porcentagem de pacientes que realiLaram cada
tratamento das 50 ~ntrcvistadas.
Das pacientes (98%) que realizaram cirurgia,
76% se submetcram à mastectomia (a cirurgia que
retira toda a mama) e 22% à quadrantectomia (

11

cirurgia que retira um quadrante da mama), segundo
relato das mesmas. Nenhuma usou o tenno mastecto-

Tabela 2. Porcentagem de pacientes que rdataram cada
informação enlre as 23 que realiLaram radioterapia.
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mia, mas utilizaram-se indicações claras ("tirou o

"Dh',C,bh.

busto", ''tirou toda a mama", "cortou tudo"). Já para

ItII,.ilmdilçh

indicar a realização da quadrantectomia, quatro (8%)

Ficlr!lIiluAUI.

11'l

das 11 pacientcs utilizaram o tcnno próprio para

Fr,~ilnciliim,Rtrata.utl

11'l

descrevê-la, outras (8%) deram indicações precisas

D~rtIç·"ttIJI,...,~iT~ilçla

"
"
"
"

("tiraram uma parte só da mama") e as demais, (6%),
não tão precisas ("só tiraram o carocinho").
Em relação ã cirurgia, 27 (54%) pacientes
afinnaram ter conhecimento prévio de como seria o
procedimento cirúrgico c o porquê do mcsmo. Outras
(42%) rdataram não lembrar ou não terem recebido
infonnação e duas (4%) relataram não gostar de
saber, apesar

d~

uma ddas aprl'"sentar infonnaçíks

Trinta (60%) mulheres relataram problemas
no pós-cirúrgico. O problema citado com maior
frequência foi a dor (36%). Outros problemas foram

hiu de I!!
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Quatone (60,9%) destas pacientes consideravam que a radioterapia levou a efeitos colaterais
comom\usea, problemas na alimentação, anemia, pele
ressecada e envelhecimento, boca seca, o queimar da
mama, mancha escura, pneumonia, dor no braço
Todas as 21(42%) pacientes que realizaram

a necessid3de de retirada de liquido com seringa no

honnoniotcrapia, relataram onde obter a medicação e

local cirúrgico (16,6%), dificuldade na movimenta-

como usa-la. Dezesseis (76, 1%) destas relataram porque

ção do braço (20%), solucionado com fisiotempia,

faziam honnonioterapia: "prevenção do câncer em

febre e trcmcdcira (3,3%), eieatrimção (16,6%), o

oulTOslocais", ''tratarmctástasc''.Nove(42,8%)sabiam

fato de uma mama ter ficado bem menor que a outra

dizer o nome da medicação. Oito (38,1%) em 21
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afinuaram terem recebido orientação quanto ao

tiveram suas mamas reconstruídas sabiam falar sobre
a possibilidade de reconstrução da mama (no caso da

Nove(47,3o/.)das 19 mulheres que realizaram

mastectomia), elou plástica (no caso da qua-

quimioterapia (QT) mostraram conhedmento da

drantectomia), mas 11 (22%) o ignoravam. E1;tes

rotina deste tratamento indicando dia, hora, local e

dados mostram quc a maioria das pacientes (78%)

periodicidadedomesmo,assimcomoacaracterística

conhecia o processo de reconstrução das mamas,

sistêmica do tratamento. Ao responder como é a QT,

prinópalmente sobre a colocação do e>:pansor (63%),

as pacientes falaram mais sobre seus efeitos

colocação do silicone (54%), injeção de soro

colaterais, assim como a avalianlm qualitativamente

fisiológico (45%), mas também sobre reconstrução de

Os efeitos cohterais mais freqüentes foram a

mamilo e aréola (27%) e estimativa do tempo da

náusea (68,4%, Sl:ndo que apenas uma teve náusea

reconstrução (9%). Algumas (22%) pacientcs, que

ante<:ipatória), a queda loul ou diminuição do cabelo

não tiverdm suas mamas reconstruídas, mencionaram

(52,6%), problemas alimentares (36,8%) e vômito

usoetipodepróteseexternautilizada,scdeconfecção

(31.S%). Outras conseqüências da QT foram desmaio

caseira ou siJiconc.

(5,2%), pés rachados (5,2%), tremedeira (5,2%),

A paciente que não pôde continuar a re-

engordar (5,2%), alterações psicológicas (10,5%), vcias

construção da mama relatou os problemas referindo

fmas (10,5%), cabeça ruim (5,2%). Três (15,7%)

que houve infecção e rejeição da prótese. Quanto à

pacientes não relataram cfcitos colaterais. Duas (10,5%)

dificuldade da reconstrução, duas pacicntes rela-

haviam abandonado a QT c retomado, uma devido à

taram que a mama não ficou igual, mas o resultado

queda do cabelo e outra referente a díficuldades

foi bom. Houve, também, a queixa de ceno in-

fmancciras para as viagens.
Doze (63,1%) das 19 pacientes relataram ter
recebido informação prévia sobre a QT, enquanto

cômodo, dor e falta de ar. Uma paciente citou que,
antesdereçonstruir,nãogostavadeolharnocspelho
As razõcs apontadas pelas pacientes que não

quatro (21%) não c três (15,7%) não se posi-

tiveram suas mamasreçonstruídas foram medo, não

cionaram. Dez (52,6%) pacientes avaliaram

qucrcr enfrentar a cirurgia de reconstrução abdomi-

negativamente a QT, usando expressõcs como "só

nal, não querer sofrer mais, ser perigoso, difícil e crer

faltei morrer", "horrível", '"agressivo". Duas

erroncamente na dificuldade de cicatrização.

(10,5%) falaram que nunca repetiriam este trata·
m",nto. Apenas uma (5,2%) paciente avaliou-o como

Quando se colocou uma pergunta ampla às pacientes sobre que sabiam sobre o scu problema, fala-

tT3nqüilo.

ram do auto-exame como fonua de detectar o câncer,

Algumas mulheres mencionaram estratégias

fatores dc risco verdadeiros (idade, hormônio, herc-

de cnfrentarnento em relação à QT. Três (15,7%)

ditariedade, alimentação) e falsos (batida, calor do

mencionaram o uso de bastante liquido após a QT,

sol), necessidade do diagnóstico

precu~e,

entre

uma (5,2%) falou do uso de fruta e outra (5,2%), da

outros menos freqüentes. As falas que se referiam aos

diminuição da alimcntação no dia anterior à QT.

assuntos questionados foram incluidas para análise

As onze (22%) pacientes que reconstruíram ou
tentaram reconstruir a mama indicaram com precisão

em conjunto com os demais dados
Durante toda a entrevista, 92% das mulheres

o método utilizado: com expansor ou por retalho

indicaram o médico como fonte de informação e,

abdominal. Vinte e oito (56%) pacientes que não

com menor freqüência, a psicóloga (20%), seguida

da enfermeira (12%), fisioterapeuta, farmacêutico e
até outras pessoas (Tabela 3). Quando perguntadas

(20%) delas desejariam obter informações de um
psicólogo ou enfermeira, oito (16%) de outras

especificamente sobre as fontes de informação,

pessoas, quatro (8%) da televisão e cinco (10%)

menos pacientes reconheceram os profissionais:

através de leituras. Outros meios de comunicação e

médico (20%), psicólogo(14%) e a enfermeira (8%)

campanhas também foram citados, ex istindo

como fontes de informação. nem mencionando os

algumasquenãosaberiamaquemouaquerecorrer.

demais.

--

Tabela 4. FootcsdeinfOl1llaçOOdescjadaspelasSOpacientcs.
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pacientes reconheciam mais fontes pessoais de
informação que outras, como televisão e leituras
Quando perguntadas, reconheciam mais outras
fontes que pessoas. Mas desejaram mais que os
profissionais e outras pessoas fossem as fontes de
informação, se neçessitassem

o livro de orientação dado no

Metade (50"/.) das pac ientes nllo desejava

setViço de Mastologia (14%) e outras fontes de

qualquer tipo de informaçAo no momento. As demais

leitura (6%). Quando perguntadas especificamente

desejavam informações diversificadas, com maior

televisão

sobre as fontes de informação, mais mulheres

freqUência sobre reconstrução da mama (16%),como

reconheceram a televisão (56%) e a leitura como

evitarmetástasesououtrotumorinicial (12%),efeitos

fonte de informação (28%) e apenas uma (2%)

colaterais do tratamento (10"/0). Outras infonnações

reconheceuotivrodeorientaçãocomotal(Tabela3)

mencionadas forom sobre diagnóstico, etiologia do

Vinteeoito(56%)das50paeientesdesejariam
reçeber informações do médico (Tabela 4). Dez

câncer, decisões de tratamento, radioterapia e
JWoblemas decorrentes dos tratamentos.

A quantidade de infomHlçllo relatada pelas
pacientes parece diminuir com a idade, mantendo-se

cirurgia. Os problemas citados no pós-cirúrgico não
pareceram indicar falta de conhecimento.

semelhante etllre as faixas cL-Irias de 30 e 40 anos e

A maioria das pacientes (95,6%) que fizeram

entre as faixas de 60 e 70 anos. Esta diminuição pode

radioterapia souberam n:latar alguns aspedos da

ser devido à memória das pacientes ou, talvez, as
faixas ctarias maisjovens solicitem mais informação.
Uma diferença maior apareceu no número de
itens de informação relatados pelos pacientes

mesma,masnãotodos.Elasindicaramefeitoseolaterais reais, uma relação correta tratamento-efeitos.
Receberam informação prévia à radioterapia 65,3%
das mulheres

variando de l°grau incomplcto a supcrior, em relação

Todas que fizemm hornlOnioterapia sabiam

in.~truçào,

onde obter e como tomar a medicação. A maioria

à escolaridade. Quanto maior o grau de

maior a quantidade de informação relatada. Nilo
houve diferença entre o l° e 2° graus completos
Quanto mais tratamcntos a pacicntc realizou,
mais informações ela possuía. Esperava-se, realmente, que a pa~iente !.jlle tivesse se submetido a mais tratamentos, tivesse recebido mais informações.

(76%) sabia por que fazia este tratamento. Mas
mellOS da metade sahia o nome da medicação
(42,8%), como no trabalho de Cataldo Neto e cols.
(1996).
Um maior número de pacicntcsque realizaram
QT, relataram tef recebido informação prévia ao
tratamento (63,1%). Também em relação à QT,
relataram efeitos colaterais relacionados, mas

DlSCUSSÁOE CONClUSÜES
Os dados levantados sugerem que algumas

também outros não rclacionados.
A maioria das mulheres sabia sobre a reconstruç~o

da mama (78%), mas não só as que

informações são compartilhadas pela totalidade ou

realizaram o procedimento. Isto é importante, moa vez

maioria das pacientes. Outras são compartilhadas por

quc a reconstrução dcmama é proposta para todas que

mcnosda metade das cntrcvistadas.A maioriasabc

têm condições fisicas para tal, mas nem todasse dispõem

avaliar o tempo de tratamento (96%). o motivo de sua

afazê-lo.

vinda ao ambulatório de mastologia ou enfermaria

Maispacicntcsrcconhecernmosprofíssionais

naquele dia (92%).

de saúde como fontes de informação durante toda a

O termo descritivo da doença é correto em
40% das pacientes, mas impreciso em 5S% delas,

entrevista, quando solicitadas a identificá-los. A
freqüência se eleva quando respondem sobre as fontes

contrariandoosdadosdeCataldoNetoecols.(1996),

ues~jadas

em que a maioria dos pacientes avaliados sahia o

quanto antes. Estcs dados sugcrcrn quc a pacicnte não

Ilomcda docnça

reconheceu ou não lembrou todas as fontes de

de informação, mas não tão frcqüentemcme

A maioria das pacientes (74%) indicaram pclo

informação que realmente teve, quando questionada

menos um ~xame reali:tlluo e metau~ sabia or~~ullauo

especificamente. O oposto acontece com outras fontes

dos exames. Todas as mulheres (100"10) informaram

de informação, como leitura e televisão, mais

que tratamentos realizaram. A maioria (84%) soube

r~conhecida5

dar uma indicação precisa da cirurgia. Mais da metade

durante toda a entrcvista. Como

(54%) relatou ter recebido informações antes da

Bilodeau e Degner (1996),as pacientes preferiram as

quando se questionou sobre das que
110

trabalho de

fontes de informação pessoais do que as demais
(televisão, leitura).

laS, dificullando muitas vezes a análise. Reunindo as
informações dcstc primeiro levantamento, pode-se

Metade das mulheres relatou sentir-se sa-

criar um instrumento que avalie as informações de

tisfeita com as informações que tiveram, pois

pacientes com câncer de mama para nossa popu-

relataram não desejarem informações no momento.

lação, o que poderá servir também de guia para o

Mas ainda havia outra metade que necessitava de

fornecimcnto das informações pelos profissionais de

informações. Se por um lado, o tratamento é

saúde.

dinãmico e sempre podem existir situações novas de

Pode-se concluir que as pacientes deste estudo

que as pacientes necessitam ser informadas, por

estavam bem informadas em uma série de aspectos,

outro, tiveram dúvidas que já poderiam tçr sido

mas o número de mulheres que tem infonnação nem

sanadas nas etapas iniciais do tratamento. As

sempre atinge a totalidade c, algumas informações,

necessidades de informaçOes sobre disseminação da

nem a metade das mulheres as possui. Tendo em vista

doença também foram encontradas por Luker e cols.

que outros fatores como estigma da doença, memória,

( 1996).

grau de escolaridade, idade possam influenciar a

A questão da informaçilo é complexa, uma vez

informação, é preciso continuar avaliando estes

que há sugestões CNational CancerInstitute, 1997) de

fatores, para que os profissionais de saúde utilizem

que um certo número de informações deve ser dado

estratégias especificas que melhorem a retenção das

de acordo com as perguntas e interesse da padcnte.

mesmas. Equipes multidisciplinares devem ser

Quanto às fontes de informaçi!o, não se pode

formadas e prepararem-se bem para que possam ser

concluir que as pacientes obtiveram informações

fontes de informações mais eficazes c reçonhecidas

somente das fontes relatadas. A experiência da

pelos padentcs. E outros meios, çomo televisão,

paciente de viver cada tratamento, assim çomo o

leilUra, programas de multimídia e manuais sejam

contato com outras pacientes, entre outras situações,

ta m bém utilizados como fo nt es importantes de

também deve ter contribuído pa ra seu nível de

informação.

informaçllo.
Quanto ao número de informações relatadas,
há vários fatores que podem influenciar: memória,
estigma da doença, esquiva à informaçllo, atenção
perturbada da paciente no momento da recepção de
orientações devido à alta ansiedade, grau de
instrução como Cataldo Neto e eo1s. (1996) sugeriram ou, ainda. a solicitaçllo diferente na
quantidade de informações de acordo com a faixa
et:iria, como sugerem Street e cols. (1995)
Aopçãopor trabalharcomquestõcsabertasfoi
no intuito de nllo fechar o leque de informações
retidas e desejadas que a padcntc relataria. Porém
uma desvantagem do método é que os entrevistados
podem se direcionar diferentemente em suas respos-
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