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Satisfação e impacto do programa: A avaliação da satis-
fação e impacto global percecionado pelas doentes rela-
tivamente ao modelo aplicado. Envolverá duas questões 
numa escala de Liquert. 

Limitações do Modelo
Algumas limitações na implementação do modelo 

proposto são dignas de nota.
Primeiro, as doentes podem não aderir ao programa 

completo (16 semanas) por dificuldade no contacto tele-
fónico ou por impossibilidade de poderem deslocar-se ao 
Hospital, nos momentos das consultas presenciais.

Segundo, para identificar as alterações sintomáticas de 
cada dimensão durante os contactos, o profissional terá de 
ter experiência na intervenção junto de doentes com can-
cro da mama avançado, reconhecendo suas necessidades, 
e ter expertise na condução de uma entrevista clínica. Estes 
fatores facilitaram a recetividade da doente para expres-
sar os sintomas que mais a afetam, dentro de cada uma 
das dimensões estabelecidas no modelo, possibilitando 
uma definição da estratégia de intervenção e, constante 
readaptação. 

Terceiro, a utilização de um suporte informático nas 
consultas presenciais e telefónicas pode ser um obstáculo 
em determinados centros. Para colmatar esta fragilidade 
do modelo, a utilização desta plataforma no sistema an-
droide ou iOS poderá ser uma boa alternativa. 

Quarto, o tempo despendido em cada uma destas in-
tervenções prevê-se que seja no mínimo de 15 minutos, 
o que pode representar um constrangimento em alguns 
centros em que as equipas já têm dificuldade em realiza-
rem todas as atividades exigidas pela prática clínica.

Por último, importa ainda considerar a progressão da 
doença avançada, que pode resultar num fim de vida infe-
rior às 16 semanas previstas.

Pertinência ou Relevância do Modelo 
Mulheres com cancro de mama avançado enfrentam 

diversos desafios a nível físico, psicológico, social e exis-
tencial que afetam o seu ajustamento emocional e a quali-
dade de vida. Estas doentes confrontam-se com questões 
relacionadas com a diminuição do controlo na sua vida e 
a consciencialização da própria mortalidade, que contri-
buem para aumentar o distress experienciado. A falta de 
abertura dos familiares e de outras pessoas significativas 
para a discussão do prognóstico também limitam o bem-
-estar destas doentes (Mosher et al., 2013). Nesse sentido, 

torna-se relevante para mulheres com cancro da mama 
avançado receberem uma intervenção diferenciada em 
contexto hospitalar que lhes permita, além de minimizar 
a sua sintomatologia física, discutir aspetos relacionados 
com a sua saúde mental com os prestadores de cuidados 
de saúde (Kadan-Lottick et al., 2005). 

A definição do modelo de intervenção proposto nes-
te estudo baseado no princípio de acompanhamento da 
doente em meio hospitalar ou de preferência, em meio 
domiciliário, numa perspetiva multidimensional, vem dar 
espaço para a abordagem de aspetos psicológicos e emo-
cionais, podendo promover o ajustamento psicológico e 
a qualidade de vida de mulheres confrontadas com um 
diagnóstico de cancro avançada.

Este modelo poderá ainda contribuir para colmatar a 
lacuna que existe na prática de enfermagem relativamente 
a adoção de novas metodologias e ferramentas de apoio 
à doença avançada da mama, reduzindo o sofrimento da 
doente e a carga sintomática física e psicossocial. 

Em última análise, o modelo U-Care poderá ainda 
tornar o processo de referenciação para outros serviços 
mais efetivo com base no acompanhamento contínuo das 
necessidades reportadas pelas mulheres com cancro da 
mama metastático ao longo da intervenção. 
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