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Cuidar de uma pessoa com uma doença
crónica pode também ser um fator
contributivo para a reduzida adesão
ao rastreio.
Os objetivos do projeto são desenvolver uma
aplicação móvel - baseada numa intervenção
de saúde, como um meio para melhorar o
comportamento preventivo de saúde entre
a população das cuidadoras informais com
mensagens individuais personalizadas,
incluindo áreas de conteúdo geral e ao
mesmo tempo superar restrições de lugar e
o momento da realização do rastreio.
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O apoio da Comissão Europeia para a publicação desta
produção não constitui o endosso destes conteúdos que
reflectem apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não
pode ser responsabilizada por qualquer uso de qualquer forma
feita das informações nela contidas.

PROMOÇÃO DA SAÚDE E RASTREIO
DO CANCRO DA MAMA DAS
CUIDADORAS INFORMAIS

As guidelines europeias para a realização da
mamografia de rastreio e detecção precoce do cancro
da mama (CM) estão em vigorcontudo, as mulheres,
por várias razões (por exemplo, falta de conhecimentos, literacia em saúde reduzida) não aderem a estes
rastreios como esperado, apesar da sua consciência
sobre a disponibilidade dos testes preventivos de
rastreio do cancro.

Os objectivos do projecto são desenvolver
uma aplicação móvel (APP) - baseada numa
intervenção de saúde, como um meio para melhorar
o comportamento preventivo de saúde entre a
população das cuidadoras informais com mensagens
individuais personalizadas, incluindo áreas de
conteúdo geral e ao mesmo tempo superar restrições
de lugar e momento da realização do rastreio.
Os objectivos específicos do projecto são:

1 criar uma metodologia e conteúdos relevantes
PROLEPSIS
As mulheres que assumem o papel de cuidadoras
informais enfrentam desafios adicionais em aderir a
práticas de promoção da saúde, tais como rastreio do
CM. Explicitamente, estudos sobre comportamentos
de saúde das cuidadoras salientam a presença de
comportamentos de saúde deficientes, tais como
negligenciar consultas de saúde, ter uma dieta de baixa
qualidade, tempo para a prática de exercício limitado e
esquecendo-se da medicação prescrita, em comparação
com as não-cuidadoras.

Incluindo o conhecimento das cuidadoras informais
sobre o impacto do seu comportamento preventivo
de evitação no desenvolvimento do CM.

2 educar e capacitar para assumir o controlo sobre

esta doença através da adopção e manutenção de
mudanças dos seus estilos de vida e práticas de
vida. Estas incluem modificações dos seus hábitos
de vida, auto-monitorização, auto-avaliação e reforço
de comportamentos positivos, bem como o incentivo
da utilização dos serviços preventivos do CM.

3 desenvolver uma aplicação móvel personalizada

(ex. que tenha em consideração as suas características pessoais, necessidades e preferências), que
apoiará as cuidadoras informais a melhor gerir o seu
auto-cuidado e mudar os seus comportamentos na
prevenção de doenças.

A APLICAÇÃO
MÓVEL
O principal resultado esperado
após a conclusão do projeto
é desenvolver uma aplicação
móvel (APP), que será baseada
nas características especiais
do utilizador, nas guidelines
internacionais para o rastreio
do CM, nos dados obtidos a
partir da literatura relevante,
nos grupos focais com os
utilizadores finais e profissionais de saúde especialistas no
campo do CM e no domínio do apoio e defesa das
cuidadoras informais.
Com a conclusão da aplicação, serão organizados
três eventos multiplicadores - um em cada um dos
países parceiros - conferência com a participação
de profissionais de saúde locais e representantes
de associações e organizações profissionais para
disseminar o produto final dentro e fora dos países
parceiros.
Como ferramenta adicional, será produzido um
manual para educadores que trabalham com a
educação formal, informal e profissionais de saúde
que trabalham na promoção da saúde das mulheres sobre como usar a aplicação móvel (APP) em
programas de reforço da literacia em saúde dirigidas
não somente a cuidadoras informais, mas à saúde
das mulheres em geral.
O manual será um e-book contendo sugestões
práticas e directrizes para os diferentes grupo-alvo
com base nas lições aprendidas através das acções
do projecto anteriores.

