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Relato de Experiencia

TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA O AUTO-EXAME DAS MAMAS EM MULHERES CEGAS 1

EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR BREAST SELF-EXAMINATION IN BLlND WOMEN

TECNOLOGÍA EDUCATIJ1,4 PARA EL AUTOEXAMENDE /AS MAMAS ENMUJERES CIEGAS

LORITA !\IARtENA F REITAG P AGI.IUCA2

EUG~NIA !\IARIA COSTA3

Estudo parao desentolrimento de material e m étodo de educacáo em sa úde paracegas sobreauto-examede mama. Foram
deseurolridos untaprancbadaanatomiadamama, U/l/ proldlipo tridimensional da mama e um cn explicativaabordandoo
que é c áncer de mama. setts[atores de riscoe comoprereni-lo fazendo o auto-exame. Os sujeitosforam quatro mulberes
cegas. Ométodo deensinoassociou o materialauto-instrucionalcoma consultadeenfermagem. Aamtiardoconfirmou que
o uso da (/llltiráo e do tatofaciiitam a aprendizagem. destacando-se a clareza da lingttagem orale, quanto 00 prototipo e
prancba.faciiitarainapercepuiodo conteüdo.

Ul'i lTERMOS: Tecnologia educacional;Parladores de deficténcia nisual; Educacdo em Saúde, Auto-examede mama.

Tbis isa sllldyaimed at tbe derelotnnent ofeducational materialsand at tbe design of a bealtb educatton metbodf or btiud
tromen under breast cancerprer entiou. , 1cbart on tbe anatomy oftbe breast, a3Dprototype of tbe breast and an explicatiie
al describing trbat cancer is. uba! lts riskfactorsare ami bouitopreoent iI ~)'performtng sef -examination {/Jere deueloped.
tour btind lI'OIlJeIl comprised tbe sample. Instruction Ims emluated bef ore tbe use of tbe material. Tbe teacbing metbod
associated tbe self-instructional material toitb tbe uursingappointment. Tbe eraluation confirmedtbat tbe employment of
beariug andtoucb[acilitate learning. in irbicbstands out tbe clarityoforal 1t11lguage and, in trbat concerns tbeprototype
and tbecbart, Ibq barefacilitated tbeperception oftbe content.

KEY wOIms: Educational technology: Visllal!)' lmpaired persons: Healtb education; Breast self-examination.

Estudio tecnologicoparaeldesarrollo de materialy m étodo deeducacion en lasaludparapersonas ciegas, sobre pretencián
dec áncer de mama. Sedesarrolló unaplancheta de laanatomia de la mama, un prototipotridimensional de la mama y 1111

CD explicatiroqueaborda loque eselc áncer de mama. susfactoresderiesgo}' comoprerenirlohaciendoelautoexamen. la
muestra seobturodecuatromujeresciegas. Sebizaetaluaci án delconocimientoantecediendoalusodel material. El método
deenseiianza asociáelmaterial aula instmctioo conla consulta deenfermeria. Laeraluacián después deluso delmaterialy
del /l/élodo se considero adecuaday pertinenteporliarlede las mujeres que participaron del estudio.

I)ALABRAS <:IAVES: Tecnología educacional: Personas COl1 da ño visual, educación en salud;Autoexamen de mamas.

J Trabalhorealizado no l'rojeto Integrado Saúdc Ocular UFClCNPq.
! Prflfl'ssnra Titulardo DENFIl !FC, Coord. do Projeto Integrado Saüde Ocular, Pesquísadora CNPq. E-mail: pagliuca@ufc.hr
.) Enfermei ra. Mestrandado Programa de Pós-Graduacño cmEnfcrm:lgcmlUfC.
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Re/ato deExperiéncia

INTROOUl;AO

Hoje, no Brasil, o cáncer de mama constitui a pri
meira causa de morte nas pessoas do sexo feminino, no
Ccará, uma cm cada 20 mulheres desenvolve este tipode
doenca1, senda uma das doencas mais temidas entre as
mulheres' . Amaioria dos esforcos relacionados ao con
troledocancel' demama está dirigidaasac;6es dedeteccáo
precoce, ísto é, a descoberta dos tumores ainda peque
nos atrav és do auto-exame das mamas (AEM) . Este con
siste na mulher examinar suas próprias mamas de modo
sistemático e metódico, cujo objetivo principal é que ela
descubra nódulos mais prccocemente e deve ser realiza
do mcnsalmente pela própria mul her e anualmente pelo
profissional qualíñcado'.

Cerca de80%dos tumores de mama sao descober
tos pela pr ópria mulher, palpando suas mamas. Quando
isto ocorre, eles jáse encontram cm fase avancada, o que
podedificultar o tratamento. No entanto,o que sepretende
com esta técnica é a descoherta desses tumores de rama
nho menor possível (cercade 1a 3 cm) , a fi mde que pos
sam scr tratados ainda em fase inicial. Oeste modo, os
recursos terapéuticos sao maís eficazes , permitindo trata
mentes menos mutiladores e corn maiores probabilidades
de controle' .

Odiagnóstico tardio e a rnetástase sao os principais
responsáveís pelograndenúmerode óbitos. Por isso é im

portante a deteccáo precoce e, o auro-exame, é sem dúvi
da, um dos métodos mais efícazes. Éuma maneira pr át ica,

quc toda mulher pode realizar rucnsalmente, utilizando as
técnicas corretas c sem gastos fi nanceiros. Para garanti r
que o auto-examc seja realizado corretamente, defende-se
as estratégias de educacño em saúde, Preconiza-se que é
de responsabilidade do cnfermeiro desenvolver acóes de
educacáo comunitária".

Amaioria dos recursos na educacáo emsaúde uti
li zam, principalmente, os sentidos da visño e da audícáo
paratransmítírem ínforrnacñes, excluíndo dessa forma as

pessoas comlimitac;iies sensoriais. Assim, o cego encon
tra difi culdade para ter acesso aos servícos prestados as
pessoas videntes. Aausencia de materialeducativo tátil e
auditivo para cegos, contribui de sobremaneira para a
desínformacño dos mesmos acerca de temas relevantes e
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presentes no día-a-día, Faz-se necessário a críacáo de
tecnologiaseducativas queestimulemo tatoe a audicño e
a escritaem Braille.

Quando o sentido da visáo falha é preciso estimular
os outros sentidos e Isso pode ser fei to como uso de apa
relhos sonoros, de gravac;iio em fítas cassetes e falando de
forma claraepausadamente.Juntamentecomaesümulacáo
auditiva deve ser utilizada a estímulacáo tátil , pois o usodc
maís de um canal de comuntcacáo potencializa ambos',

Adeficiencia nao é uma condícáo fixa e inalterável.

Oindividuo deficiente é chelo de potencialidades, capazde
mudancaseaberroa nOV,L~ aprendízagens.Amotivacáo para
a prática doauto-exame é prímeirarnente influenciadapela
educacáo, conhecimento e cornpreensáo da suaírnportán
cia para a prevencáo do cancel'de mama".

O interesse por essa temática surgiu pelo fato das
autoras serem membros do Projeto Integrado Saúde Ocu
lar e já desenvolverem trabalhos educativos com essa de
manda da populacño, como também pelo aumento da
incidencia do carcinoma rnam ário entreasmulheres.Acre
dita-se nodireito da populacáo cega a ínforrnacáoe eleva
c;ao do seu conhecimento sobre o cancel'de mama.

Emestudosobre a acessibilidadedos portadores de
deficiencia física e sensorial foi constatado a presenta de
barreirasarquitetónícas quedifi cultam alocomocáo docego
aos serv ícos de saúde, bemcomo, a inabi lidade dos profis
sionais comessas pessoas' ,

OBJETIVO PROI'OSTO

verificara eficácia de tecnología educativa construída
paraoauto-exame demama eaplicadaemmulherescegas.

METOOOLOGIA

Estudo do tipo cxploratórioe descrítívo, no qual fo
ram criados materiaís educativos que visam a exploracáo

daanatomíae físíología da mama pelas cegas, levando em
conta a alta sensibilidade tátil e auditiva desta populacáoe
considerando o baixo custo dos produtos utilizados.

Os protótipos pedagógicos Iorarn feitos em tama
nhos levemente aumentados permitindo a preensño total
e com seus limites definidos". Em seguida, o material foi



suhmetido a especialistas em educacáo especial e suas
sugestñes incorporadas.

O estudo foi divulgado na Associacáo de Cegos do
Cear á, e asmulheres quese ínteressararn submeterarn-sea
Consulta de Enfermagem que tinha por objetivos orienté

I;LSsobrea prevenrño docáncer de mamae habilitá-las na

técnica do auto-exame. Para a coleta de dados, du rante a
Consulta de Enfennagem, utilízou-se a observacño partici

pante e entrevista estruturada. Em primeira instancia, foi
realizado um pré-teste, a fim deque se veríflcasse o nivel de
conhectmento dasparticipantes sobre esteassunto, Em se
guida, perguntou-se sobre a tecnologia empregada, a fim
deque se verificasse a eficácia da mesma,

Para contemplar o objetivo proposto no trabalho
descreveu-se em detalhes os rnaterials construidos e a
tecnologíaeducativa usada durante a Consulta de Enferma
gem. Tamhém foram relatados osdados coletados durante

a Consulta de Enfermagem que compreende o conteúdo
das cntrcvístas e av;ilia~ao do material.

() estudo foi aprovado previamente pelo Comité de
Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da Unlverslda
de Federaldo Ceará- conforme as diretrizes e normas re
gulamentadas de pesquisa envolvendo seres humanos",
Primeirumente o estudo foi autorizado pelos dirigentes da
.-\ssocia~ao de Cegosdo Estado do Cear á(ACEC), emsegui
dacada umdos participantes do estudo foi abordado indi
vídualmente, senda informado sobreosobjetivosdoestudo
para. emáo, assínarem o termo de consentimento esclare

cido. Acoleta de dados se dcu no período de outubro a
dezembro de 200 l.

DESCR\(AO DO MATERIAL E DO MÉTODO EDUCATIVO

omaterial educativo sobrecomo prevenir o cancel'
de mama teve como basetrabalhos realizados anteriormen
teH. 10 () kit é cornposto de tres pecas organizadas emurna
pasta como manual de ínstrucáo eru Braille. Compreende

uma pranchu da anatom ía da mama, um protótipo
trídírnensíonal damama e um en de áudio, noqual contínha
expl ícacóes sobre o que é o cáncer de mama, seus fato res

deriscoecomo prevení-Io fazendooauto-exame. Omanual
de instruc ño cmBraille explicao que é o Kit e como utilizá
lo. Esclarece que o material é de uso individual, auto-
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instrucional e que pode ser explorado quantas vezes hou
ver necessidade e sempre queo usuátio, assirn, o desejar.

Cada material tem urna flnal ídade individual, estes
quando utilizados de forma integrada, cornpóern um méto
do educativo criado especialmente para trahalhar com 'LS
pessoas cegas. O método educativo visa a autonomia da
pessoa cega e o acompanhamento do profissional quallfl
cado apenas como apoio.

Anatomía da mama

Para a exploracáo da anatomía das mamas foi criada
urna prancha, cm papel 60 Kg,com odesenho deurna mama
emconelateral. Durante seu manuseio é percebidoo trajeto
do mamila aos alvéolos, visto que em experi éncías anterio
rese pela oríentacño daprópría especialista, é rnais fácil aos
cegos assímilarern as estruturas das partes parao todo.

As estruturas anatómicas foram representadas em
diferentes texturase comidentifícacáocmtintae em Braille,
possibilitando a compreensáo do facilitador vidente e do
cego. Aesséncíadessa prancha é ensinar ao cego o que é

uma mama, quaís suas panes e suas funcñes,

Busto tridimensional

Para explicar o auto-exame demama, foi construído
o Prototipo do Busto sobre um retángulode rnadeíra com
dímensñes de 15x25 cme espessura de 03cm. Este retán
gula foi recoberto por tecido, para tornaro tato agradável.
No centro do retángulo forarn costuradas duas mamas feí

t'LScom tecido fino, macia e delicado, para assemelhar-se
a pele. Fnram recheadas de bolinhas de isopor, que repre
sentavam o tecídomamário. Sua consistencia era homogé
nea e agradável. Em uma das mamas havía a presentade
um nódulo, percepuvel ao tato.

CD: prevenlndo o cáncer de mama

OCD foi gravadoemesnidío por equipe qualificada,
utilizando linguagem radiofónica e uma dasautoras partí
cipou da product o. Foi utilizado fundo musical instrumen
tal para aumentar o poder de concentracáo e percepcáo
dos ouvíntese o texto foi lido de forma lenta e clara.
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o texto gravado abordou o conceito de cancel' de
mama. os fatoresde risco e os meios de deteccáo. Em se
guida, explanou-se sobre a anatomia e fisiologia das ma
mas,sendoaouvinteconvidadaaexplorar comaponta dos
dedo o protótipo daAnatomiamamaria, mostrando suas
estruturas, Entre um momento e mitro havía música, res
peitandoo tempo necessárío paraa realí zacñodaatividade.

Oúltimo protótipoapresentado eraoBusto Tridimensional
descrito anteriormente

Para exempli ficar o tipo de texto presente noCOe na
prancha escrita em Braille, apresenta-se parte domesrno:

Agora quevocé jáconhece urn poucosobreasua
mama vamos aospassos do auto-examc. No pri
meiro momento deve-se observar a mama qU:IIl

lo a tamanho, forma, simetria, textura da pele e

condícóes domamilo.
Investigue a presenca de carocos ou nódulos,
tumefacóes esecrecóes rnamílares,As secrecóes

podern ser: sanguinolenta (assernelha-se a clara
de ovo), purulen ta (asscmelha-se a cola) ou
galactorréíca ( épuramente lene) .

Énormal que urna mama seja levemente maíor

que a outra. Para medir a altura de cada mama
utiliza-se um barbante ou Iíta métrica. A
mensuracüo deve ser feíta do mamila até aaltura

do umbigo. Atextura normalda mama é macia e

'luando ocorrealgurna alteracáo elaassernelha
sea urna cascade laranja (fíca enrugada) .
Nasegunda partedoexame, fique deitada ecolo
que a mñoesquerda atrás da nuca e com os de
dos da máo direita juntos massageie com
movimentoscirculares a regíñoda mamaesquer

da de rora para dentro, até o bico . Finalmente
apenesuavementeomamilo comosdedos pole
gar e indicador. Repita a mesma operacáo na
mama di reita. Examine sua mamadesde a regiáo

axilar,depoís repita esteprocedimentosentadae
tarnb ém durante o banho. Se ocorrer oaparecí
mento desecrecñesabundantes ouqualquernó
duloou espessamento dapele, rnantenha acalma,
procure urn profissional da saúde. Existe um tra
tarnento para cada caso ea cadadia novas técni
cas, mais seguras e menos agressivas, estíío ao
alcance da populacáo,
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As mulheres puderam ouvir e tocar o material
quantasvezes o desejassem, Quando sesentiramsatisfeitas
passava-seaConsulta de Enfermagem eseus resultados sao
descritos em seguida.

CONSULTA DE ENFERMAGEl\I

AConsulta de Enfermagemreal ízou-se na ACEC, em
duas tardes consideradas suficientes para a demanda,
Teve-se como sujeitos do estudo quatro mulheres cegas,
Para se garantir o sigilo e a ética foram-Ihes atribuídos
nomes de flores.

As mulheres participantes do estudo nao possuíam
memória visual, eram solteiras, idade de 21 a 36 'UIOS,

nulfparas, estudantes e alfabetizadasemBraille.AConsulta
deEnfermagem foi conduzidapor urna académicadonono
semestre do curso de graduacáo de enfermagemde forma
individual e comduracáo médía de 30 minutos.

Nasessáo educativa, a part icípanteacomoden-seern
urna cadeí ra próxima aoaparelhodesome dokit educativo
auto-ínstrucional. Antes de uti lizar o kit, a académica fcz
questíonamentos sobre: Oque é o cáncer de mama?Quais
os fatores de riscos?Perindicídade do auto-exarne e a sua
descrícáo. Oepois desse momento, a cega ligou o CO e co
rueca a ouvir a grava~ao e a utilizar os protótipos.

Após ouv írern o CO,discutiram-sedúvidas equestio
namentos que surgíram no decorrer das explicacóes e
uso dos materíaís. Em seguida, a mulher foi, novamente,
questionada sobre: o que é cáncer de mama?Oque sabe
sobre fatores de risco? Para a avaliacáo do modelo
educativoquestíonou-se:as oríentacñes mudaram sua opi
niño sobre cilncer? O que o material trouxe de novo' O
material está acessfvelao cego?Há sngestñes paramelho
rar o material existente?

OS RESULTADOS

As mulheres cegas que fi zeram parte do estudo,
cognomínadas por flores, tinharn as seguintes caracter ístí
cas:Cam él ía, 36anos,solteira,semfilhos ,aluna dosupletivo
do Ensino Médío, portadora de cegueíra congénita e regu
larmerue iaaconsulta ginecológica.Tinha nocóes datemática.
j asmím, 21 anos, solteira, semfilhos, aluna do supletivo do

•



Ensino fundamental , cegueira adquirida com um ano e 8
mesesdevida.Asuaprirneiraconsulta ginecológica ocorreu
a menos de um ano. Violeta, 23 mIOS, solteíra, sem filhos,
alunado supletivodo Ensino Fundamental portadorade ce
gucíracongénlta, pouco informada sobreCA de mama.Tuli
pa, 30:1110S, solteíra, semfílhos,alunadosupletivo do Ensino
Fundamentalportadoradecegueíracongénita,nao sabequa

se nada sobrecáncer de mama.
Os resultados daConsultade Enfenuagem forarn divi

didos cm duas áreas temáticas. Aprirneira abordou o Saber
da mulbercega sobreocáncerde mamaeasegundaoUso
de novas tecnologias educatitas juntoa deficiente visual.

o SABER DA MUUIER CEGA SOBRE CÁNCER DE MAMA

No primeiro momento da Consulta de Enfermagem,
foi questionado o que sabia sobre o cáncer de mama, os
fatores predisponentes e a realizacño do auto-exame. Pas
sa-se a aprcsentar Ialas mais signifi cativas quanto ao co
nhecimento sobre cáncer:

...seique tem que ter cuidado pranaolevar pan
cadas no seio... fu mar tambémpode causar., se
o bebe arrotar 0 0 peilo. Carn él ía

...acaba com a rnulher, provoca vários danos,
chega até a morte,[asmim

,_, causa atéamorte... levequetiraroseíotodo...
Violeta

... naoseí definir... sei que isso mata. Tulipa

... excesso devi taminaA. Carn élia
Nao sei. jasmirn, Violeta e Tulipa.

Orelatodasmulheres mostraque estastinham algu
mas íntormacóes sobre ocáncer de mama, mas estasinfor

macñes eram incompletas, insuficientes e erróneas. Em
relacáoaos fatores de risco, somente urna dísse que sabia,
mesmo assim eram informacóes íncorretas, OCáncer de

mamaé urna neoplasiaque mereceatencáodevído ao eres
cente númerode óbitosentre mullieres, sornadoaodeseo
nhecimento sobre a doencaJI .

Re/ato de Bxperi éncia

Apesar do cáncer de mama ser um dos maíores ma

les entreasmulheres, a populacáocega ainda nñodíspóern

de ínformacóes suficientes para conhecer esse mal e, as

sim, preveni-Io. As cam panhas de combate ao cáncer de
mama e incentivo ao auto-exarne trazem íníormacóes ina
cessíveís aos cegos e ísso, tamb ém, se deve ao déficit de

material educativo para esta populacáo.

Quanto mais se capacita uma pessoa, quanto rnais é

ensínada, mais ela se sentémotivada a novas aprendiza
gens e experiencias. Os meios de comunícacáo de rnassa

sao veículos de forre poder da ínformacáo sobre o cáncer
de mama e cada vez sao maís utilizados' ".

A propaganda veiculada por meíos televisivos,

radiofónicos e ímprensa escrita oríentam as mulheres a

realizar o auto-exame, mas nao garantem a prática efetiva

do mesmo" . Desconhece-se o impacto destes programas
junto apessoa com necessídades especíaís, mas merece

registro que pouco antes da coleta de dados deste traba
Iho, ocorreua semana nacional de prevencáodocáncer de

mama e poucas mulheres daACEC tinham participado.
Foi observado que mesmo naosabendo definir com

clareza o que se]a cáncer de mama, as depoentes relaclo
nam adoencaamorte, mostrando que existe desínformacáo

sobre o que verdadelramente seja o cáncer de mama. Tres

das mulheres 'luando questionadas sobre o que seria o
cáncer, responderam que é urna doenca triste, pois leva a
rnorte. Concorda-se queo principal obstáculo na luta con
tra ocáncer é a falta de ínformacáo sobre como prevení-lo,

como tamh ém o medode detectarum nódulo" .

O déficit de conhecimento sobre cáncer de mama
tern como conseqüéncíaa prática doauto-exame reduzida,

pois, se nao conheciam o assunto, também as chances de

saber como preveni-Io erampequenas e issopodeser com
provada na fala dasmulheres quando questíonadas se rea

lizavam o auto-exame de mama e como realízavam.

... mensalmerue, depoisdo periodo menstrual,Ca
mélia

... uma vez... depois nunca mais,[asrnim

...asvezes,nao mensalmente...no dia queculem
bro. Violeta
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Nunca fizpois nao sei fazer. Tuhpa

...bolo um braco acima dacabecae com aoutra
máo tocando a mama pra ver se eu encontro al

gumnódulo. Camélia , violeta

...adoutora ficou passando osdcdínhos no meu
peíto, é só isso. jasmim

onuto-exarnede mama é um procedimento quedeve
ser feilo mensalmente, apósa menstruacáo, por mulheres

com idade a partir de 20 anos. Para as mullieres cegas as
onentacñes devem ser complementadas com o usode ma
teríal apropriado. Vale lembrar que além de fazé-lo men

salmente, é trnportante que seja feito corretamente.
É possívcl o deficiente aprender, nao importando

as condícóes adversas e a perda do sentido da vísño, A

cegueira nao é doenca e OS cegos sao índívíduos com cer
talimitacáo , mas, se bern orientados poderño realizarinú

meras atividades6.

Naamostra doestudo,observou-se queduas dasqua
tro mulheres nunca fízerarn o auto-exame da mama, urnasó
fez na consulta com o médico e somente uma faz o auto
exame regularmente, Essa realldade é preocupante, pois os
nódulos rnam ários, geralmente, sao encontrados pela pró
pria mulheraos palpar as suas mamas, Oauto-exarne ainda
é a forma mais comum de encontrar írregu larídades nas
mamas. Porém, muitos fatores ínfluencíam a nao realízacño
do auto-exame, entre eles cita-se o medo de encontrar um
nódulo maligno, a vergonha dese tocar, o desconhecimento
do próprio corpo e, tamb ém, o desconhecimento datécnica
pela ausencia de material para uso do cego.

As mullieres responderarn que nao realí zavarn o

auto-exame, a1gumas por esquecimento, outras por nao
saber, e quando foram indagadas se sabiam fazer o auto
exame,a maioria responden quesim, mas quando demons
traram como faziam, nao utilizavam a técnica cerreta. Cabe
~t equipe de enfermagem encorajar :L~ rnulheres aprática
do auto-cxame, pois esses profissionais exercemum papel
fundamental na educacño e saúde para melhoria de vida
dos índívíduos".

Depois de respondidas as perguntas para avaliar o
conhecimento pr év íosobreo assunto, as mulheres ouviarn
sem Interrupcáo o CD Prevenindo o c áncer de mama e
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utilizar:un as pranchas. Após a retirada das dúvidas, nova
mente erarn indagadas sobre o queerao cáncer de mama,

quaís OS fatores de risco, descricáodoauto-exame e o que
mudou depois das ínformacñes recebídas naConsulta.

... aumento e desenvolvtrnento de células anor
rnaís...comotempo setomacancel'.Éoma doen
ca que mata se nao tiver o tratamento adequado.
Coma rn ño atrás dacabeca ecomaoutraeu toco
amama procurandonódulosesecrecóes. Camélia

... doenca terrível... a morte,.., pode ser curada
se cuidar a tempo. Para o auto exame... a máo
atrás dacaberae caminhacircularmente comos
dedos sobrea mama.]asmim

...doencagrave... prevenida com...oauto-exarne

... rnáo atrás dacabeca palpo a mama...uma se
mana apósa menstruacáo. Iulipa

Tabagismo, aicoolismo, gravidez precoce e
tardía...menopausa tardía, Carn élia, ]asmim,
Violeta

... quem játeve cancel' na famma equem receber
raíosürradíacño). Iulipa

Nao mudeídeopínláo...sabiaque era perigoso ..
estou maisatenta. Violeta

Mudou tudo, poisagora vou fazer oauto- exame

e me cuidar. Tulipa

Educacáo em saúde é urn processo que auxilia os
indivíduos, de forma individual ou grupal a tomarem dect
sñes em íntormacñes apropríadas sobre um assunto": Es
sas ínforrnacóes podem ser repassadas pelos meios de
cornunícacáo, por pessoas preparadas e informadassobre
o assunto ou atrav és de outros recursos, como o cnso de
novas tecnologías educativas. A educacáo é um fator

integrador parao portador de deficiencia.
De acordo com as falasdas mulheres, percebeu-se

que após terem contato com as ínformacóes do que era o
cáncer, seus fatores de risco, como prevení-lo e o uso da
tecnologia, ísto é, dos instrumentos por nós construídos,



aprenderarn quecáncer é urna doenca séria, mas quequan

dodescoberta a tempo, maior saoaschances decura. Suas
respostas foram satisfat órias, apresentararn bom rendimento

naaprendtzagem. As rnulheres realizararn com grande ha
bilidade e de forma cerretao auto-exame e expressaram a
necessidade de realizá-Io mensalmeme, estimuladas pelas
ínformac óes acerca da importancia e prevencáo do cáncer

e de aprenderern a realiza-lo.
I~ importante queas mulheres adquirarn o hábito de

se tocar para conhecer sua mama normal e assím facilitar
a deteccáo dealteracóes e tntervcncñes precocemente, pois

ocáncer de mama pode ser curável se for diagnosticado na

fase pré-c1ínica.

o USO DE i'iOVAS TECi'iOI.OGIAS EDUCATIVAS

CO~I A MULIl ER CEGA

o ser humano defi ciente visual, nao pode ser visto

apenas como ser deficiente, mas como um portador de
deficiencia17. Precisa ser estimulado para desenvolver SU:1S
habilidades. poís com a ausencia da vísáo os outros senti

dos devem ser explorados. As falas das mullieres transcri
las a seguir confirma maísesta afirmativa.

...material foi bom...:uupliou meus conhecimen
lOSsobre cáncer de mama. Camélia.jasnurn.

... material ajudou bastante... ouvir eem Braille..

Violeta

...nunca tinha visto algoassim... devería ter mais,
Tulipa

... acessível 11 mulher cega.... estábem elaborado
e criativo. Camélía

...nao tem nada que nao dé paraentender...super
leg:d uulizar o CD... podemos aprender sozínha.
Vi nieta,jasmirn.

...eu nunca havia ouvidofalarnisso eentendí tudo.
Tulipa

...naotemnenhumdcfeíto Tulipa

Relato deExperiencia

ouso denovas tecnologías educativas facilita a apre

ensáo do saber pelas mullieres cegas. O uso de rnateriaís
queenvolve o tato e a audicño é importante, visto queessas
sao :15 principaisvías de comunícacño dosccgos. De acor

do com :15 participantes do estudo, as tecnologias usadas
transmitiram com eficacia o assunto explorado. Autores
dízem que "o defi ciente visual pode perceber com muito
m:tis sutileza as coisas que ele loca, sente e ouve" 18: 24

Omaterial sonoro foiconstruídocomlinguagemsim
ples, clara e objetiva e o material táclil foi elaborado em

alto relevo, explorando a díversídade detexturas.Desta foro
ma, entende-se que ao elaborar materiaís educativos pam
cegos, os rnesmos devern ser apreendídos pelo tato como
um todo, evitando-se formas volumosas19.

Oconhecimento traz urn conteúdo e urna línguagem''.
Obedecendo a linguagem pr ópria do cego, esse material
auto-educativo traz um conteúdo importante, prevencáode
cáncer de mama, aomesrno tempo ern que valoriza oauto
exame. As mulhcres relatararn que o material era criativo,
novo para elas e ideal para se trabalhar comos cegos. So
mente urna relatou játer urna experiencia anterior detocar
urna mama queera desílícone, material caropam as insti
tu ícóes quetrabalharn com essa populacáo. De acordo com
a amostra doestudo, o material estápronto parao usocom
o cego, jáque é de fácíl manuseío e de línguagem clara. A

comunícacño táctil é a transmíssáo de rnensagens atrav és

do tato e por rneío do toque'". Dentro desta perspectiva,
considerou-se satísíatónoo uso das tecnologias coma po
pulacáo cega.

No segundo momento para avalíar o material
construído esuaeficácia naaprendizagemdocego, questi
onou-se as mulheres: Voce se sente capacitada para reali
zar o auto-examesozinha?

...me sinto mais capaz... vcu orientar outras rnu

lheres. Cantélia

...posso fazer o auto-exarne sozínha. ]asmim

... aprendí coisas novas e ti rei asdúvidasna con
sulta. Violeta

Como visto anteriormente,as mulhercsconseguíram

aprender comfacilidade sobre como prevenir o cáncer de
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ketato de Experiéncia

mama, utilizando os materiais, No relato das suas falas,
mostraram-se muito entusiasmadase compromissadas em
realizar o auto-exame das mamas. Um acontecimento im
portante neste estudo é o fato das mulheres se tornarem
mulüplícadorasde ínfonnacñes espontaneamente, pois to
das se [ulgaram capazes de realizar o auto-exame e de re

passar seus conhecimentos para mitras mulheres.
Oauto-exame é importante para a deteccáo preco

ce docáncer de mama, e a util i za~ao de recursos pedagó
gicos facilita o aprendízado. Este trabalho buscoua críacáo

de recursos que permitam urn aprendizado autónomo por
partedoscegos, entretantoconsidera-se Importante oacorn
panhamento de urn profissional qual ífícado e treinado. Ape
sar de realizar mensalmente o auto-exarne das mamas. é

imprescind ível que a mulher procure um profíssíonal de
saúde para avaliar suas mamas anualmente ou írnedíata
mente. caso encontre algumaalteracáo. Porém, o entusias
mo nao deve ser confundido com compromisso e é

importante frisar a necessídade deavaliarño daadesáodas

mulheres a prática do auto-exarne de mama mensalmente.

CONCLUSAO

Ohservou-seque os recursos educativos disponfveís

sobre cancel' de mama destinam-se em grande parte as
pessoas videntes, enquantoas tnformacócs repassadaspara
as pessoas com necessídades especiais sao superficiais e

nada convincentes sobreaseriedade doproblema, porisso
sao poucas as rnulheres cegas que conhecern e realizam o
auto-exame dasmamas. Poreste motivo, defende-se a cría
~ao de novas tecnologías que proporcionem urnadequado
aprendizado sobre o tema.

Para a constructo do método educativo utilizou-se
técnicas e rnateriaís que explorarn o tato e audicáo, visto
queesses saoos dois sentidos mais descnvolvídos nos indi

viduos cegos. Também se levou cmconta o custo benefício
de cada material. Buscou-se elaborar tecnologías financeí

ramente vi ávei»paraa constructo em escala, paraque es

tes materiais pudessem ser divulgados e utilizados em
ínsutuicóes que atendem essa clientela especial.

Oenvolv ímento deprofissionais deenfermagemque
atuern na educacáo em saúde é fundamental , levando-se
emconsíderacáo o reduzído número de profíssíonaís que
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se dedícam as pessoas com necessídades especiais. Este

trabalho tem potencial para prestar melhor e rnaís qualifi
cadaassísténcía aos cegos, pois criou tecnologiaseducativas

e materiais que perrnítem ao enfermeiro e aos demais
profíssíonaís de saúde urna atencño eficiente.

Atravésdos resultados, ficouevidenciado que o mo
delo educativo, enquanto nova estratégia de educacáo em
sa úde, amplia osconhecímentosdas mulheres cegassobre

cáncer de mama, seus fato res de risco e estimula o auto
exarne das mamas.Todavía, a metodologíautilizada nao foi

avaliada quanto a mudanca de comportamento, devido a
sua complexidade,

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

l . MinistériodaSaiide (BR). lnstituto Nacional doCancel'.
Estimativa aponta 6,9 nul novos casos de cancel'. Diário
do Nordeste, Fortaleza, 24 mar. 200l. p.ll .

2. Cavalcante PI', Fernandes AFC, Rodrigues MSP. lnteracáo

no gmpo de auto-aluda: suporte na reab ílítacáo de
mulheres mastectomizadas. Rev RENE 2002 [ul.; (3):

37-42.
3. Menke CH. Rotinas em mastologia. 1'0110 Alegre: A11es

Médicas; 2000. p. 21-37.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Can

cel'. A~6es de enfennagem para o controle do cancel'.
Rio dejaneiro: Pro-Onco; 1995.

) . Pagliuca I.ME Aassísténcíade enfermagemaodeficien
tevisual: aplícacáoda teoria das neccssídades humanas
básicas a pacientes com índícacáo de transplante de
córnea. Fortaleza: ImprensaUniversítária; 1993. 125p.

6. FonsecaV. Educacño especial: programa deesumulacáo
precoce - Uma íntroducáo as idéias de Feuerstein. 2"

ed. Porto Alegre: Artes Médica ; 1995. 245p.
7. Pagliuca LMF (Coord.). Relatório de pesquisa- Acessi

bilídade da pessoa portadora de deficiencia física e/ou
sensorial aos servícos de saúde: estudo das condícñes

físicas e de comunícacño.Fortaleza: UFC; 2004

8. Pagliuca LMF, RodriguesJO. Métodos contraceptivos de

barreira e DIU: tecnologia educativa para deficientes
visuais. Rev Bras Enfermagem 1999 [ul.; 52: 413-22.

9: Brasil. Ministérioda Saúde. Conselho Nacional de Saú
de.ComíssáoNacional de Ética em Pesquisa-CONEP. Re-



solucáon°196/96:sobrepesquisa envolvendosereshu
manos. Brasflla, 1996. 24p.

10.Pagliuca WF, Rodrigues ML. Métodos contraceptivos
comportamentaís: tecnología educativa para deficien
tes visuais. Rev Gaúcha Enfermagem, 1998 jul.;
19(2):147-53.

11. Rorigues PD,Araújo I.T. Aplicando o processo de enfer
magem proposto por Roy a urna mulher no pr ée pós
operatório de cancel' de mama. Nursing, 2000 jan.;
20:16-2 1.

12. Freire, P. Educacño e rnudanca. 15' ed. Rio de janeiro:

Paz e Terra; 1989. 79p.
U.l.inard, AG; Silva, RM ; Fernandes, AfC; Gurgel, AH .

Deteccáo precocedo cancel'de mama - efe ítos da co
muntcacáo de massa na opiníáo de mullieres. In: Car
valho EC. Organizador. Cornunicacáo cm enfermagem.
Relatos de pesquisas do 6° Simpósio Brasileíro de Co-

RelatodeExperiencia

muntcacño cm Enfermagern . Ríbelráo Preto: Fundacáo
Instituto de Pesquisa cm Enfermagem; 1998. 11 6p.

14.Pastore K. Amelhor arma contra o pior cancel'. Veja,
edi~o 1488, 1997; (1 2)

15.Smelter SC, Bare BG. Brunner/Surddath. Tratamento de
enfermagern médico cirúrgica. 8' ed. Rio de janeiro:

Guanabara Koogan; 1998. p. 1113-41.
16.johnson M,JohnsonJL. Enfermagemoncológíca: um

currículo básico. 2' ed. Porto Alegre: Artes Médi
cas: 1997.

17. Cardoso MVLMI., Pagliuca I.MF. Cantinhoda luz: a defi
ciencia visual e familia. Fortaleza: FCPC; 1999. 95p.

18.Pagliuca I.MF. Aarte da comunicacáo na ponta dos de
dos - a pessoa cega . Rev I.ati no-am Enfennagem 1996
abr.; 4(n .esp.) :127-37.

19.Silva MJP.Cornunicacáo temremédio:acornunicacáo nas
relacóesinterpessoais de saúde. Sao Paulo: Gente; 1996.

REcF.BlOo: 25/06/04

ACEITO: 11/02/05

Kev,KE~E. Fortaleza, \. 6, n. 1, p. 77-85. janJabrilZ005


