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RESUMO 
 
A problemática da comunicação com o cego é observada durante a atuação 
profissional do enfermeiro. Este, desde a graduação, não é preparado para as 
especificidades desta deficiência. Apesar de existir estudos sobre a cegueira, a 
relação dela com o processo comunicativo ainda tem lacunas, particularmente 
porque o cego possui uma barreira sensorial capaz de comprometer as informações 
recebidas durante a assistência de enfermagem ao paciente. Este estudo se justifica 
pela necessidade do enfermeiro utilizar constantemente a comunicação verbal no 
procedimento de assistência e, para tanto, precisar conhecer os princípios e 
conceitos referentes ao processo comunicativo. Quando essa comunicação ocorre 
entre o enfermeiro e o cego, é importante ressaltar sua peculiaridade, no intuito de 
que o profissional desenvolva habilidades de comunicação para efetivar uma 
assistência de qualidade. Diante destas exigências, teve-se como objetivo geral 
analisar a comunicação verbal entre o enfermeiro e o cego diabético à luz da teoria 
de Roman Jakobson e como objetivos específicos identificar o remetente da 
interação na comunicação entre o enfermeiro, o cego diabético e o acompanhante, e 
traçar o perfil do remetente segundo as funções conativa e emotiva, o referencial, o 
contato e o código. É um estudo descritivo e exploratório, com abordagem 
quantitativa,  realizado em um centro especializado em diabetes e hipertensão da 
cidade de Fortaleza, Ceará. Trata-se de instituição de referência estadual em 
atenção à saúde, com atendimento especializado a diabéticos e hipertensos. Os 
sujeitos do estudo foram cegos, de ambos os olhos, atendidos nesse centro 
especializado, além dos seus acompanhantes e as enfermeiras da instituição. A 
coleta de dados foi realizada durante a consulta de enfermagem a diabéticos, 
presentes a pesquisadora, a enfermeira, o cego e um possível acompanhante. Para 
registros dos dados usaram-se filmagens realizadas, nos meses de fevereiro e março 
de 2005. Anteriormente as filmagens, a pesquisadora entrevistou o cego, e colheu 
dados de identificação (nome, idade, sexo, naturalidade, tempo de tratamento para 
controle de diabetes, tempo de acompanhamento na instituição) e o interrogou 
acerca de como e quando adquiriu a cegueira. Isso ocorreu na sala de espera, antes 
do paciente ser consultado. As filmagens foram feitas durante a consulta de 
enfermagem, cuja duração, em média, foi de 19 minutos. Foram realizadas cinco 
filmagens, analisadas por três juízes- enfermeiras. As cenas foram analisadas a 
cada 15 segundos, quando ocorria uma pausa no vídeo e registro no instrumento de 
análise de dados. No total analisaram-se 1.131 interações verbais entre o 
enfermeiro, o cego e o acompanhante. Como resultado dessas interações, observou-
se que o enfermeiro assumiu o papel de remetente da comunicação em 57,8%, 
enquanto o cego em 20%. No relacionado à variável vocativo, prevaleceu o 
indicador modo de ação em 66,2% da comunicação.  Em relação ao conteúdo das 
informações, sobressaíram as orientações em 85,4%, onde o canal mais utilizado foi 
a audição (53%), seguida da visão (40,6%). Durante as consultas, a linguagem mais 
utilizada foi a comum (96,1 %).  Para o cego, prevaleceu a comunicação de 
assuntos pessoais (42%), enquanto para a enfermeira (59,8%), prevaleceu o 
tratamento. As funções emotivas mais comuns nas interações foram as de 
solidariedade, satisfação, tranqüilidade e empatia. Segundo se concluiu, o 
enfermeiro, nesse cenário de atuação, ainda precisa desenvolver habilidades de 
comunicação. Mesmo encontrando aspectos positivos durante a comunicação 
verbal, foi constatado que o cego tem necessidade de verbalizar aspectos 
desvalorizados pelo profissional e que a enfermeira deve conhecer e valorizar as 
especificidades relativas ao atendimento a essas pessoas. Sugeriu-se, ao final, a 
ampliação de pesquisas voltadas para a comunicação entre enfermeiros e pessoas 
cegas com o objetivo de otimizar a assistência.  

 
    Palavras-chave: Enfermagem, cegueira, comunicação verbal. 



 8

ABSTRACT 
 

The issue of communicating with blind patients is observed during the professional 
performance of the nurses, who, since their undergraduate studies on blindness, is 
relationship with the communication process still presents some gaps. It is 
acknowledged that the blind patient presents a sensorial barrier that can compromise the 
information received during the nursing attendance to the patient. This study is justified 
by the nurse’s necessity of using verbal communication at all times during the 
attendance procedure and, for that matter, the necessity of knowing the principles and 
concepts which refer to the communication process. When this communication process 
takes place between the nurse and the blind patient, it is important to emphasize is 
specificity, making the professional develop communication skills to put into effect na 
assistance of quality. The general aim has been to analyze the verbal communication 
between the nurse and the diabetic blind patient in the light of Roman Jakobson’s theory 
and, the specific aims, to identify the addresser of the interaction in the communication 
between the nurse, the diabetic blind patient and his/her companion, and to outline the 
addresser’s profile according to the conative function, to the emotive function, the 
referential, the contact and the code. This is a descriptive and exploratory study, which 
has utilized a quantitative approach, carried out in a specialized center in diabetes and 
hypertension in the city Fortaleza, Ceará. This institution is a State reference in health 
care, provinding specialized attendance to diabetic and hypertensive patients. The 
subjects center blind peeple presenting blindness in both eyes, who are attended at this 
specialized center, their companions to diabetic patients, where the researcher, the 
nurse, the blind patient and a possible companion werw present. The data were recorded 
through video recording, in February anda March of 2005. Before the video recording, 
the researcher interviewed the blind patient, collecting data for identification (name, 
age, sex, city of birth, time of treatment for the control of diabetes, times of attendance 
in the institution), inquiring also about how and went blind. That took place in the 
waiting room, before the pacient’s examination. The video recordings were performed 
during the nursing attendance, lasting, on average, 19 minutes. Five video recordings 
were performamed, analyzed by three nurse-referees. The scenes were analyzed every 
15 seconds, when there was a pause on the video and entry on the data analysis 
instrument. A total of 1131 verbal interactions between the nurse, the blind patient and 
the companion were analyzed. As a result of those interactions, it was observed that the 
nurse took upon himself the role of addresser of the communication in 57.8%, while the 
blind patient did it in 20%. In what reagards the vocative variable, the mode of action 
prevailed in 66.2% of the communication. In what concerns the cotent of the 
information, guidance stood out in 85.4%, were the most utilized channel was hearing ( 
53%), followed by sight (40.6%). The most employed language during the attendance 
was the common type ((96.1%). To the blind patient, the communication of person 
matters prevailed (42%), while to the nurse it was the treatment (59.8%). The most 
common emotive fuctions in the interactions were those of sympathy, satisfaction, 
tranquility and empathy. It has been concluded that the nurse, in the performance 
setting, still needs to develop communication skills. Even as positive aspects have been 
found during verbal communication, it has been ascertained that the blind patient das 
the necessity of verbalizing, aspects that were undervalued by the health professional, 
and the nurse needs to know and appreciate the specificd related to the attendance to 
those people. It has been suggested in the end the expansion of studies on the 
communication bteween the nurses and the blind patients, having as na aim to optimize 
the attendance. 
Keywords: Nursing, blindness, verbal communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante a formação acadêmica, ao participar do Projeto Saúde 

Ocular, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, 

tive o primeiro contato com deficientes visuais A abordagem desse projeto 

estava centrada na saúde ocular da criança e do adulto e na educação em saúde 

do cego. Interessei-me pela vertente da educação em saúde do cego e, 

posteriormente, trabalhei em outro projeto que investigava a acessibilidade 

física e de comunicação dessas pessoas em relação aos serviços de saúde. Essas 

foram as experiências sistemáticas pelas quais passei com portadores de 

deficiência durante a formação acadêmica, pois o assunto ainda não é abordado 

na grade curricular do Curso de Enfermagem. 

 

O contato direto com os deficientes visuais se deu em uma 

associação de cegos situada na cidade de Fortaleza, onde são desenvolvidas 

atividades do Projeto Saúde Ocular. Nesse local, tive a oportunidade de ver 

pessoas se locomoverem com agilidade, casais namorando, grupos jogando 

dominó, rindo e falando ao telefone, portanto, um contexto muito diferente do 

que, em geral, imagina-se, isto é, de serem os deficientes visuais pessoas 

apáticas e sofridas.  A partir desse contato, desenvolvi pesquisas relativas à 

promoção e prevenção da saúde com essas pessoas, apesar dos recursos 

utilizados em nosso meio para tal fim serem escassos, no âmbito da 

enfermagem. 

 

As pessoas podem apresentar deficiências de saúde. Entre os vários 

tipos de deficiências, sobressaem as mentais, as físicas e as sensoriais, incluída 

nesta última a deficiência visual, que pode ser congênita ou adquirida, total ou 

parcial. A deficiência visual compromete a função ocular pois esta depende da 

integridade das estruturas externas do sistema visual, da correta transmissão do 

estímulo e da capacidade do cérebro de interpretá-lo. Quando um desses 



 11

mecanismos está alterado, é possível ocorrer a deficiência visual (PAGLIUCA ; 

RODRIGUES, 1998). 

 

A deficiência visual se configura quando a acuidade visual é igual ou 

menor a 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, quando o campo 

visual é inferior a 20% na escala de Snellen, ou quando ocorrem ambas as 

situações, sendo considerados deficientes visuais os cegos e os portadores de 

visão subnormal (BOLONHINI JUNIOR, 2004). 

 

Por deficiência visual entende-se a uma situação irreversível de 

diminuição da resposta visual, em virtude de causas congênitas ou hereditárias, 

mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. 

Nesse caso, a diminuição da resposta visual pode ser leve, moderada, severa ou 

profunda, ou conduzir à ausência total da resposta visual, ou seja, à cegueira 

(OMS, 1994). 
 

Da deficiência visual fazem parte dois grupos: a cegueira e a visão 

subnormal. É considerado cego aquele que apresenta desde ausência total de 

visão até a perda da percepção luminosa. Quanto à aprendizagem dos cegos, 

esta se dá mediante integração dos sentidos remanescentes preservados e tem 

como principal meio de leitura e escrita o sistema braile, obtido pela 

justaposição de pontos em relevo, seis no máximo, cujas diferentes 

combinações permitem reproduzir todas as letras do alfabeto, os algarismos, a 

pontuação e a notação musical. Sua escrita é difícil, pois exige a inversão da 

disposição dos pontos, devendo o cego escrever da direita para a esquerda. O 

próprio signo é invertido para poder a leitura ser feita normalmente da 

esquerda para a direita (HUGONNIER-CLAYETTE, 1989). Além do uso do 

braile, o cego deverá ser incentivado a utilizar seu resíduo visual nas 

atividades de vida diária, sempre que possível. 
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Como portador de visão subnormal define-se aquele que apresenta 

desde a capacidade de perceber luminosidade até o grau em que a deficiência 

visual interfira ou limite seu desempenho. Nesse caso, a aprendizagem se dará 

mediante os meios visuais, mesmo que sejam necessários recursos especiais 

(OMS, 1994). 

 

Tanto a cegueira total quanto a visão subnormal podem afetar a 

pessoa em qualquer idade. Bebês podem nascer com visão diminuída e outras 

pessoas podem se tornar deficientes visuais em qualquer fase da vida. 

Conforme se sabe, a perda de visão pode ocorrer repentinamente devido a 

acidentes ou doença súbita, ou tão gradativamente que a pessoa atingida 

demore a tomar consciência do que está acontecendo.  

 

A cegueira pode decorrer de lesão no próprio olho, nas vias ópticas 

ou nos centros nervosos superiores em virtude de causas diversas, desde 

traumas oculares até doenças congênitas. De modo geral, pode ser proveniente 

de quatro causas: doenças infecciosas (tracoma, sífilis); doenças sistêmicas 

(diabetes, arteriosclerose, nefrite, moléstias do sistema nervoso central, 

deficiências nutricionais graves); traumas oculares (pancadas, ação de ácidos);  

causas congênitas e outras (catarata senil, glaucoma, miopia maligna)                

(SMELTZER; BARE, 2002). 

 

Ao evidenciar o diabetes como uma das principais causas de cegueira 

adquirida, ressalta-se que seu estudo se mostra de grande relevância, por se 

tratar de uma causa evitável. Uma das complicações microvasculares mais 

importantes do diabetes é a retinopatia diabética considerada a principal causa 

de novos casos de cegueira entre norte-americanos nas idades de 20 a 64 anos, 

e responsável por 8 mil novos casos de cegueira a cada ano (AMERICAN 

ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY BASIC AND CLINICAL SCIENCE 

COURSE, 2003). No Brasil, segundo se estima, que metade dos pacientes 
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portadores de diabetes é afetada pela retinopatia, responsável por 7,5% das 

causas de incapacidade de adultos para o trabalho e por 4,58% das deficiências 

visuais (BOELTER et al., 2003). 

 

Esses números revelam a necessidade de se averiguar a deficiência 

visual pelo diabetes, pois se esta está ocorrendo de forma tão frequente, não 

pode ser desconsiderada pelos profissionais de saúde.  

 

A deficiência visual acarreta problemas que afetam a capacidade do 

indivíduo de enxergar perfeitamente e gera prejuízo na sua vida cotidiana, uma 

vez que a interação com o mundo e com as pessoas se dá por meio dos órgãos 

dos sentidos é, de modo especial, pela visão. Cerca de 80% das informações 

são obtidas pelos olhos, porquanto pela visão se verifica o maior contato 

(CARDOSO; PAGLIUCA, 1999). 

 

Segundo divulgado pela OMS (1993), o custo de reabilitação e 

educação dos cegos é muito elevado. Portanto, a cegueira constitui uma carga 

para a sociedade. Entretanto a utilização de métodos preventivos reduziria 

significativamente os custos e o sofrimento humano. Desde os tempos bíblicos, 

a cegueira é encarada como um castigo ou maldição: aquele que perdia a visão 

estava predestinado a levar uma vida sofrida e de pobreza. Independente do 

tempo e espaço, o mundo é feito para quem enxerga. No mundo dos videntes, 

os espaços dos deficientes visuais são extremamente limitados. Desse modo, 

perder a visão pode significar perder parte importante do seu mundo. 

 

Apesar de vivermos em um mundo não projetado para os cegos, é 

importante ressaltar que eles são cidadãos e, como tal, têm seus direitos 

respaldados pela legislação. No Brasil, esta garantia consta da Constituição, 

segundo a qual, como – o artigo 196, a saúde como direito de todos e dever do 

Estado (BRASIL, 1988). 
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No entanto, conforme se observa no cotidiano da sociedade brasileira 

a falta de orientação quanto à promoção da saúde, prevenção e tratamento de 

doenças atinge todas as camadas sociais, principalmente as pessoas com 

deficiência. Estas sofrem duplamente; por um lado, pela dificuldade do acesso 

físico e, por outro, por não possuírem os canais necessários à obtenção das 

informações, a exemplo do que ocorre com o deficiente visual e auditivo. 

 

Consoante Godoy et al. (2000), a acessibilidade é definida como a 

condição de alcance das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida para utilizar com segurança e autonomia os espaços mobiliários, os 

equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas dos meios 

de comunicação. Assim, a acessibilidade não diz respeito, apenas, ao espaço 

físico, pois envolve todo um contexto de ambiente, o acesso aos meios de 

comunicação e, até mesmo, a participação como cidadão.  

 

 Em virtude, da responsabilidade a eles atribuídas, os profissionais 

de saúde, entre estes, os enfermeiros, devem ser preparados para atuar em meio 

às dificuldades sociais e econômicas do país. E não apenas atuar, mas também 

entender que as deficiências são muito comuns e é preciso saber lidar com elas 

e com seus portadores. 

 

Como profissão, a enfermagem une pessoas em resposta às 

necessidades humanas, envolvendo tanto o indivíduo como a família e a 

sociedade (PAGLIUCA; MACÊDO; SILVA, 2003). 
 

O objetivo do trabalho do enfermeiro é o cuidado a ser prestado ao 

cliente por meio da consulta de enfermagem, cujo processo envolve as 

seguintes etapas: a entrevista para coleta de dados, o exame físico, o 

estabelecimento do diagnóstico de enfermagem, a prescrição, a implementação 
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dos cuidados e a orientação das ações relativas aos problemas encontrados. A 

partir do diagnóstico efetivado, e caso a intervenção não faça parte do seu 

âmbito de atuação, o enfermeiro adotará conduta de resolutividade própria ou 

de encaminhamento ao profissional ou serviço competente (MACIEL; 

ARAÚJO, 2003). 

 

Cuidar é a essência da enfermagem. Segundo afirmam Alves, 

Pagliuca e Barroso (1999), o cuidar compreende ações, atividades de atenção à 

saúde e construção de possibilidades de autonomia dirigidas ao homem, à 

família e à comunidade.  
 

Caracterizada como uma profissão com um corpo de conhecimentos 

próprios e peculiares, a enfermagem, no processo de cuidar, compreende juízos 

e atos dirigidos à conservação, promoção e restabelecimento do equilíbrio do 

homem, da família e da comunidade. Esse procedimento se efetiva por meio do 

diagnóstico de enfermagem e de intervenções nas respostas humanas e nos 

problemas atuais e potenciais de saúde. Possui um corpo de conhecimentos 

fundamentados em princípios científicos e teorias, validados pela pesquisa, 

expressos em práticas, alternáveis do estado de saúde ao estado de doença, e 

mediados por transações sociais, profissionais, científicas, estéticas, éticas e 

políticas do cuidar do ser humano. Na opinião de George (2000), o ato de 

cuidar se operacionaliza por meio de ações individuais e coletivas, numa 

abordagem holística. 

    

Na enfermagem, a visão holística objetiva o cuidado humanizado. 

Neste, o cliente é assistido de forma global como indivíduo singular, 

respeitando-se suas crenças, seus valores, seu contexto histórico e seus limites 

físico, intelectual, social e mental. 
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Apesar do ensino de enfermagem estar voltado para esses princípios, 

não se observa no conjunto de ações e conhecimentos da formação dos 

enfermeiros uma disciplina que fundamente melhor as condições de saúde dos 

deficientes, seus direitos e necessidades. Isto, certamente, facilitaria a inserção 

do enfermeiro junto aos cegos, com vistas a oferecer, de fato, um atendimento 

mais humanizado. 

 

Diante do contexto até então vivenciado, e conforme se  observa não 

há nenhuma disciplina da graduação cujo conteúdo programático abordagens 

destinados a aproximar os alunos da realidade dos cegos, os quais, como 

cidadãos, podem expressar seus gostos, seus limites e também suas 

necessidades, além dos seus direitos. 

 

Por meio de buscas bibliográficas, observa-se existir reduzido 

número de trabalhos envolvendo a enfermagem e o cego, ou seja poucos 

enfermeiros estão inseridos neste contexto, talvez pela dificuldade em 

estabelecer a comunicação.  

 

Segundo Ferreira (1996), comunicar é a capacidade de trocar ou 

discutir idéias, de dialogar, de conversar buscando o bom relacionamento entre 

as pessoas. Etimologicamente a palavra comunicar se originou do latim, 

communicare, isto é, pôr em comum. As pessoas podem se comunicar em 

vários níveis, por várias razões e circunstâncias, de diversas maneiras e com 

um número variado de público.  

 

Por comunicação entende-se a negociação entre duas pessoas, um ato 

criativo. Não se pode medi-la apenas pelo entendimento preciso daquilo que se 

diz, mas também pela contribuição do próximo, pela mudança nas duas 

pessoas. Quando as pessoas se comunicam de verdade, formam um sistema de 

interação e reação, integrado com harmonia (DAVIS, 1979).  
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Às vezes, a comunicação se torna difícil, mas o profissional de saúde 

pode melhorá-la a partir do momento em que toma consciência das falhas 

ocorridas no processo. Dessas, as mais comuns são as oriundas das barreiras 

pessoais, que causam impedimentos naturais na comunicação: a linguagem, 

impedimentos físicos, como a surdez e a deficiência visual, e diferenças 

culturais e educacionais. Diante disso, o enfermeiro, por interagir diretamente 

com o paciente, precisa estar mais atento ao uso adequado das técnicas da 

comunicação interpessoal (SILVA, 1996). 

 

Para o enfermeiro, o domínio dos princípios da comunicação é 

essencial, pois, desse modo, poderá intervir de maneira eficaz. Na relação com 

o cliente, a qualidade da informação transmitida por meio da comunicação 

estará diretamente relacionada com a qualidade do cuidado a ser prestado, tanto 

no âmbito da promoção e prevenção, como no tratamento hospitalar. Porém, um 

fato interessante é que os profissionais utilizam a comunicação verbal sem se 

darem conta, por exemplo, da especificidade dos cegos. 

 

Apesar da ausência da visão constituir uma limitação, não deve ser 

um impedimento para a comunicação. Ademais, o cego tem direito à saúde, 

com a garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e a um adequado 

atendimento. É importante, então, haver harmonia na relação entre o 

enfermeiro e esses pacientes com vistas à satisfação do procedimento a ser 

executado. 

 

Uma vez que a comunicação permeia toda a ação humana, o 

enfermeiro deve ter consciência de como se dá esse processo e de todos os 

elementos a ele pertinentes. Deve também saber utilizá-la na sua prática para 

que o paciente a considere um elemento de ajuda, capaz e eficiente, e 

reconheça no enfermeiro alguém com quem possa interagir, partilhar suas 
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idéias, seus anseios, seu sofrimento e necessidade de auxílio 

(STEFANELLI,1993). 

 

É, portanto, por meio da comunicação vivenciada pelo enfermeiro e 

pelo paciente, ao interagirem, que o profissional pode definir metas e objetivos 

a serem atingidos pelo paciente, por ele próprio ou por ambos. Tais metas e 

objetivas visam ajudar aquele que busca cuidados a se sentir como ser humano 

digno e pessoa capaz de encontrar soluções para seus problemas, de ser útil a 

seus semelhantes. Enfim, de contribuir para a sociedade onde vive, e de aceitar 

as exigências para a promoção, manutenção e recuperação da sua saúde física e 

mental (STEFANELLI, 1993). 

 

A comunicação é um processo composto de formas verbais e não- 

verbais utilizadas pelo emissor com o propósito de partilhar informações. Na 

comunicação verbal se inclui a linguagem escrita e falada, os sons e palavras 

usadas para se comunicar. Quando este ato se dá por meio de palavras, depende 

de linguagem específica. 

 

A linguagem é o recurso usado pelas pessoas para expor suas idéias, 

partilhar experiências com outras pessoas e validar o significado simbólico da 

percepção sobre o assunto e o lugar por elas ocupado. Sem a linguagem, a 

pessoa teria limitada sua capacidade de classificar e dar informações de modo a 

ser compreendida (STEFANELLI, 1993). 

 

Independente da capacidade de comunicação do paciente, o 

enfermeiro tem de se esforçar para conhecer o repertório deste no intuito de se 

expressar numa linguagem compreensível. Particularmente ao deparar com 

pacientes deficientes visuais, os profissionais de saúde se sentem 

despreparados para se comunicar (MACÊDO, 2003), em especial porque as 
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experiências vividas por esses profissionais na condição de estudantes não são 

suficientes para capacitá-los a lidar com essas pessoas. 

 

Em virtude do despreparo para as especificidades desta deficiência, a 

problemática da comunicação com o cego é especialmente evidenciada durante 

a atuação profissional do enfermeiro. Além disso, apesar de existirem estudos 

sobre  a cegueira, a relação dela com o processo comunicativo ainda é uma 

lacuna. Nesse processo, sobressai também a barreira sensorial do cego (o canal 

da visão), a qual pode comprometer as informações recebidas durante a 

assistência de enfermagem ao paciente.  

    

Quanto às justificativas deste estudo, a principal delas é a 

necessidade do enfermeiro de constantemente utilizar a comunicação verbal no 

atendimento ao paciente. Para isso, precisa conhecer os princípios e conceitos 

referentes ao processo comunicativo. Precisa também estar consciente de que 

esse cliente possui peculiaridades, as quais subentendem a atuação de um 

profissional capaz de desenvolver habilidades de comunicação para efetivar 

uma assistência de qualidade. Portanto na comunicação enfermeiro-cego, é 

indispensável considerar tais peculiaridades com vistas a esta assistência.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Analisar a comunicação verbal entre o enfermeiro e o cego diabético à 

luz da teoria de Roman Jakobson. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar o remetente da interação na comunicação entre o enfermeiro, 

o cego diabético e o acompanhante. 

 Traçar o perfil do remetente segundo as funções conotativa, e emotiva, o 

referencial, o contato e o código. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo é composto por quatro subseções, a saber: cegueira 

adquirida e diabetes; a comunicação verbal; a teoria de Roman Jakobson (2001) 

como referencial teórico na comunicação verbal; e a comunicação verbal entre 

o enfermeiro e o cego. Na primeira, serão enfatizados aspectos referentes à 

definição, fatores de risco, prevenção, tratamento, classificação e diagnóstico 

do diabetes, além da relação da doença com a cegueira. Na Segunda se 

contemplarão os conceitos e objetivos da comunicação verbal, bem como a 

enfermeira como agente comunicador. Na terceira serão abordados os 

princípios da comunicação verbal segundo a teoria do linguísta Roman 

Jakobson. E na quarta se discutirá o processo de comunicação entre o 

enfermeiro e o cego.     

 

 

3.1 Cegueira adquirida e diabetes 

  

No Brasil, assim como em muitos outros países em desenvolvimento, 

o Diabetes Mellitus(DM) está sendo reconhecido como importante problema de 

saúde pública, ocupando um percentual de 30 a 40% das causas de morbidade 

entre adultos (HOETT, 1991). Essa doença já é a quarta causa de morte no 

Brasil (PACE; NUNES; OCHOA-VIGO, 2003). 

 

Segundo se estima, no país, existem mais de cinco milhões de 

pessoas diabéticas, das quais cerca de 50% desconhecem o diagnóstico. Sua 

prevalência entre as pessoas de 30 a 69 anos residentes na região urbana é de 

7,6% (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2000). 

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD (2000), o 

Diabetes Mellitus é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de 
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insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus 

efeitos. Caracteriza-se pela hiperglicemia crônica com distúrbios do 

metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. As conseqüências do DM a 

longo prazo incluem danos, disfunção e falência de vários órgãos, 

especialmente rins, olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Com freqüência, 

os sintomas clássicos (perda inexplicável de peso, polidipsia e poliúria) estão 

ausentes, porém poderá existir hiperglicemia de grau suficiente para causar 

alterações funcionais ou patológicas por um longo período que o diagnóstico 

seja estabelecido. Antes do surgimento da hiperglicemia mantida, acompanhada 

do quadro clínico clássico do DM, a síndrome diabética passa por um estágio 

de distúrbio do metabolismo da glicose, caracterizado por valores glicêmicos 

situados entre a taxa normal específica do diabetes. 

 

Há dois tipos de diabetes o do tipo I, também chamado diabetes 

infanto-juvenil, mais comum em crianças e jovens, e o diabetes tipo II, também 

chamado diabetes do adulto ou da maturidade, que ocorre principalmente em 

adultos com faixa etária de 30 a 40 anos ou mais (SBD, 2000). 

 

O tratamento do diabetes visa o controle metabólico, que depende do 

uso de múltiplas doses de insulina, refeições regulares e de um programa 

balanceado de exercícios, além do monitoramento da glicose sangüínea em 

casa, a consistir na realização do hemoglicoteste. Tudo isso requer do diabético 

um comportamento de autocuidado freqüente, essencial para o melhor controle 

metabólico, melhor qualidade de vida e menores custos de terapia (MIAR, 

2003). 

 

Nas pessoas cujo diabetes não é adequadamente controlado há risco 

maior de ataque cardíaco, amputação de membros inferiores, derrame cerebral, 

insuficiência cardíaca e cegueira (DAMASCENO; LOUREIRO, 1999). 
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No Brasil, as estimativas indicam a existência de aproximadamente 

12.500.000 adultos diabéticos. Destes, a metade apresenta risco potencial de 

perda da visão, pois ainda não descobriram a doença (CENTRO..., 2004). Entre 

as doenças oculares mais comuns decorrentes do diabetes mencionam-se a 

catarata, o glaucoma e a retinopatia diabética (BUFFILIN, 2004). 

 

A catarata é a opacidade do cristalino (lente intra-ocular), que deixa 

a visão borrada. Os diabéticos têm duas vezes mais chance de desenvolver 

catarata, além de adquiri-la mais cedo em relação aos outros indivíduos. Por 

glaucoma entende-se o aumento da pressão do fluído intra-ocular, levando à 

lesão progressiva do nervo óptico. Os diabéticos têm quase duas vezes mais 

chance de desenvolver glaucoma do que outros pacientes. No relacionado à 

retinopatia diabética, é uma doença complexa, pois não decorre apenas de uma 

única alteração retiniana, e sim, de uma combinação de fatores bioquímicos, 

metabólicos e hematológicos, como a hiperglicemia (aumento de glicose nos 

níveis sanguíneos), anormalidades das plaquetas (que se coagulam com mais 

facilidade) e estreitamento dos vasos (BUFFILIN, 2004). 

 

Atualmente, no Brasil e em muitos outros países, a retinopatia 

diabética constitui a principal causa de cegueira na população economicamente 

ativa. Todavia, de acordo com várias pesquisas, o controle glicêmico rigoroso 

ajuda a diminuir o risco de cegueira na retinopatia diabética (CENTRO..., 

2004). 

 

Em alguns pacientes, a retinopatia pode permanecer leve, sem 

provocar efeitos significativos sobre a visão. Entretanto, em certos casos, o 

processo pode ser progressivo a ponto de levar à perda parcial ou até total da 

visão. Essa fase, conhecida como retinopatia diabética não-proliferativa, ocorre 

quando as hemorragias e o edema afetam a mácula, área crítica da retina. Se 

progredir, causa o surgimento de neovascularização, quadro no qual pode haver 

sangramento dos vasos em virtude da sua fragilidade. Além disso, as 
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hemorragias podem proliferar para o interior do olho, causando destruição da 

retina e dificuldades de visão. Essa proliferação pode levar à cegueira em 

conseqüência de descolamento da retina, que é uma complicação das 

hemorragias repetitivas no humor vítreo. Nesse caso, ocorre a retinopatia 

diabética proliferativa (INSTITUTO..., 2004). 

 

Conforme alguns autores a retinopatia é classificada, ainda, como 

diabética em uma fase intermediária: a fase pré-proliferativa. Segundo Souza 

(2004), na retinopatia diabética pré-proliferativa verifica-se progressão das 

lesões da retinopatia não- proliferativa. De acordo com a localização dessas 

lesões, pode haver perda irreparável da visão. 

 

Determinadas alterações do fundo do olho decorrentes da progressão 

da retinopatia seguem um curso que se inicia na forma não- proliferativa, mas 

pode evoluir para a forma proliferativa. Elas resultam da microangiopatia que 

afeta o organismo do diabético, e se caracterizam, nos estágios iniciais, por 

microaneurismas e oclusões vasculares e, nos estágios tardios, por formação de 

cicatrizes (PEREIRA et al. 2004). 

 

Para o controle dessa patologia, as consultas com oftalmologista são 

fundamentais. Exames como fundo de olho e mapeamento de retina permitem 

ao oftalmologista diagnosticar o grau de evolução da doença, enquanto a 

angiografia fluorescente permite avaliar o grau de isquemia da retina e 

programar o tratamento, realizado com a aplicação de laser nas regiões 

afetadas. Como demonstrado por estudos o laser é responsável pela redução da 

perda visual severa em 50% dos olhos tratados (CENTRO...,2004). 

 

Segundo Conde (2004), em 1966 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) registrou 66 diferentes definições de cegueira, utilizadas para fins 

estatísticos em diversos países. Para simplificar o assunto, um grupo de estudos 

sobre a prevenção da cegueira da OMS, em 1972, propôs normas para a 
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definição da doença e para uniformizar as anotações dos valores de acuidade 

visual com finalidades estatísticas. 

 

De um trabalho conjunto entre a American Academy of 

Ophthalmology e o Conselho Internacional de Oftalmologia vieram extensos  

conceitos e comentários a respeito, transcritos no Relatório Oficial do IV 

Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira. Na oportunidade, foi 

introduzido, ao lado de cegueira, o termo visão subnormal ou baixa visão. 

Diversamente do que se pode supor, o termo cegueira não é absoluto, pois 

reúne indivíduos com vários graus de visão residual. Não significa, 

necessariamente, total incapacidade para ver, mas, sim, prejuízo desta aptidão 

em níveis incapacitantes para o exercício de tarefas rotineiras (CONDE, 2004). 

 

A cegueira total pressupõe completa perda de visão, de forma que 

nem a percepção luminosa está presente. Pedagogicamente, define-se como 

cego aquele que, mesmo possuindo visão subnormal, necessita de instrução em 

braile, e, como portador de visão subnormal, aquele que lê tipos impressos 

ampliados ou com o auxílio de potentes recursos ópticos (CONDE, 2004). 

 

No Brasil, o número de cegos foi estimado de 0,4 a 0,5% da 

população, ou seja, de 4 a 5 mil pessoas por milhão de habitantes. 

Considerando-se que a população brasileira totalizou 160 milhões de habitantes 

no ano 2000, estima-se existirem 640 mil cegos no país, tendo por critério a 

visão inferior a 20/400. Entretanto, a estimativa da prevalência de cegueira no 

Brasil sofre variações em termos de diferentes níveis socioeconômicos 

existentes em áreas mais ou menos desenvolvidas. Pode-se, assim, estimar o 

percentil de 0,25% para a prevalência da doença em locais semelhantes a países 

desenvolvidos, e de 0,75% para sua prevalência em áreas mais pobres 

economicamente (KARA-JOSÉ; ARIETA, 2000). 
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No referente à atenção de enfermagem, esta não consiste somente em 

ministrar cuidados aos doentes, mas também sai às pessoas carentes de 

orientação e de intervenção direta na prevenção e tratamento de doenças. Nesse 

processo a comunicação é essencial e a pessoa cega encontrará dificuldades em 

virtude da falta da visão, considerada como uma barreira da comunicação. 

 

 

3.2 A comunicação verbal 

 

A expressão verbal é uma das características mais fascinantes do ser 

humano. Por comunicação verbal entende-se aquela associada às palavras 

expressas por meio da linguagem escrita ou falada. Todavia, se a comunicação 

não é efetiva, a fala é considerada defeituosa seja porque a maneira de falar 

distrai a atenção do que é dito, seja pelo constrangimento do emissor diante da 

dificuldade de falar. Quando se interage verbalmente com alguém, tenta-se 

expressar (transmitir), clarificar um fato (entender um raciocínio, uma idéia, 

uma postura, um comportamento que esteja acontecendo no momento), ou 

validar a compreensão de algo ( se a compreensão é correta e entendida) 

(SILVA, 1996). 

 

Entre as formas de se transmitir uma mensagem a mais conhecida é a 

verbal ou lingüística, representada pela linguagem falada ou escrita. 

Independente da sua forma, a linguagem é fortemente influenciada pela cultura, 

e grande parte das confusões e incomunicações verificada entre as pessoas tem 

como origem a própria linguagem. Mas as incomunicações também podem 

ocorrer em certas situações onde a palavra pode até ser do conhecimento do 

emissor e do receptor, mas tem um significado diferente para cada um deles. 

Frases mal construídas, uso de palavras denotadoras de múltiplos sentidos ou 

de termos próprios de uma área de conhecimento podem dificultar o 

entendimento de um texto (BITTES JUNIOR; MATHEUS, 1995). 
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Conforme se observa, se a pessoa não estiver atenta a todos os 

aspectos da comunicação, o processo comunicativo não ocorrerá, ou segundo os 

estudiosos da comunicação será ineficiente, e causará frustração aos 

interlocutores. Entre esses aspectos, existem as denominadas barreiras da 

comunicação, quais, sejam falta da capacidade de concentração, pressuposição 

de entendimento, ausência de significação comum, influência de mecanismos 

inconscientes e limitação do emissor e/ou do receptor. Basicamente, pode-se 

dizer que a falta de habilidade para ouvir, ver, sentir e compreender a 

mensagem do outro são as barreiras da comunicação (BITTES JUNIOR; 

MATHEUS, 1995). 

 

A linguagem ocupou posição única no aprendizado humano. Tem 

funcionado como meio de armazenar e transmitir informações, veículo para o 

intercâmbio de idéias e meio para que a mente humana seja capaz de 

conceituar. Logos, a palavra grega que designa linguagem, inclui também os 

significados paralelos de pensamento e razão na palavra inglesa que dela 

deriva,  logic,fato que se explica pela linguagem verbal ser vista como um 

meio de chegar a uma forma de pensamento superior ao modo visual e tátil 

(DONDIS, 1997). 

 

Lingüística é o estudo da linguagem humana e lingüista é alguém que 

se dedica a esse estudo (FAUCONNIER; TURNER, 2002). A linguagem pode 

ser entendida como a faculdade de expressão e comunicação que faz uso de um 

sistema de signos convencionados. Existe a linguagem não-verbal, representada 

pelo gesto, visão, som e símbolos, enquanto, também, a verbal faz uso da 

palavra e a mista, usa a linguagem não-verbal com a verbal. Quanto à questão 

da língua, destaca-se por ser uma forma particular de linguagem. Trata-se de 

um sistema de signos vocais, que pode ser transcrito graficamente, comum a 

um povo, a uma nação e a uma cultura, e que se constitui no principal 

instrumento de comunicação utilizado pelo homem (CRIAR ..., 2004). 
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A fala, ou discurso, é a língua no momento em que está a ser usada 

pelo indivíduo. Este,  para tanto, utiliza-se dos sons, das palavras e das regras 

gramaticais próprias do seu sistema linguistico. A língua falada dispõe de um 

número incontável de recursos rítmicos e melódicos: entonação, pausas, ritmo, 

fluência e gestos. Possui algumas características principais, como: riqueza de 

recursos rítmicos e melódicos, neles incluídos linguagens não-verbais, como a 

corporal; frases curtas; frases inacabadas, porque foram cortadas ou 

interrompidas; freqüência da ocorrência de repetições, hesitações e bordões de 

fala; uso freqüente da omissão de palavras e de formas contraídas; afastamento 

das regras gramaticais; e possibilidade de adequar o discurso de acordo com as 

reações dos ouvintes. (CRIAR ..., 2004). 

 

Ainda segundo a mesma fonte, uma língua não é algo estático que se 

estende, por igual, a várias regiões. Não só evolui com o tempo, como também 

apresenta variações consoante o indivíduo que a usa e a intenção discursiva. 

Essas variações são de três ordens: variações geográficas, conhecidas como 

dialetos, que podem ser regionais ou locais, e se manifestar pelo uso de alguns 

vocábulos ou expressões típicas de uma região; variações socioculturais, 

conhecidas como níveis de língua, usadas pelo indivíduo de acordo com o nível 

social e/ou cultural, com as intenções, assim como com a situação discursiva 

em que se encontra; e variações de modalidade expressiva, verificadas entre 

diferentes modos específicos de comunicar e de acordo com as diversas 

situações, a exemplo das linguagens especiais como gíria, calão e linguagem 

técnico-científica. A gíria diz respeito a um conjunto de vocábulos e 

expressões características de certos grupos socioprofissionais e classes sociais; 

o calão se refere a um tipo de linguagem comum às classes mais baixas, sendo 

conhecido como uma língua de rua, e a linguagem técnico-científica 

corresponde a um discurso que faz uso de um vocábulo próprio e rigoroso 

usado por certa ciência ou técnica para descrever situações específicas ( 

CRIAR..., 2004). 
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A comunicação tem sido objeto de estudo em vários ramos do 

conhecimento, inclusive na enfermagem. Nesta, constitui um dos temas mais 

pesquisados em face da complexidade do próprio tema, da sua importância sai  

na qualidade da assistência de enfermagem e por se relacionar direta ou 

indiretamente a todas as ações cuidativas do enfermeiro. Nos cursos de pós-

graduação do Brasil existem linhas de pesquisa e disciplinas referentes à 

comunicação em enfermagem, com várias dissertações e teses desenvolvidas 

sobre o tema. A comunicação em enfermagem também tem sido motivo de 

encontros de enfermeiros no Simpósio Brasileiro de Comunicação em 

Enfermagem, realizado na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, desde 1988, 

onde são divulgadas as mais recentes pesquisas em relação a essa temática 

(BITTES JÚNIOR; MATHEUS, 1995). Vale ressaltar que no ano de 2004 

ocorreu a nona versão desse simpósio.  

 

De modo particular, o profissional de saúde deve usar uma 

linguagem compreensível e simples, adequada à realidade e que tenha como 

ponto fundamental o indivíduo, buscando conhecer suas necessidades em 

relação à doença. Essa linguagem possibilita-lhe exercer uma prática educativa 

e promover intervenções pertinentes ao diagnóstico (VALLA, 2000). 

 

Nesse processo de comunicação, menciona-se como mais relevante 

a comunicação verbal, a qual se refere aos sons que compõem o código 

linguístico e são emitidos pelo aparelho fonador. Por se tratar, especificamente, 

da comunicação verbal, optou-se por utilizar como referencial teórico neste 

trabalho os conceitos definidos pelo lingüista Roman Jakobson, criador da 

teoria das funções da linguagem. 
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3.3 A teoria de Roman Jakobson como referencial teórico na comunicação 

verbal 

 

Nascido em Moscou, em 11 de outubro de 1896, filho de um  

engenheiro químico e proeminente industrial, Roman Osipovic Jakobson 

cresceu e conviveu com a intelectualidade russa anterior à revolução. Ainda 

que o nome de Jakobson não apareça na maioria dos livros e manuais didáticos 

diretamente relacionados ao ensino de língua e literatura, suas descobertas são 

o eixo a partir do qual se pode ter acesso a um conhecimento lingüístico mais 

amplo. Um dos primeiros estudos didáticos de língua portuguesa foi dedicado à 

inserção da língua no processo comunicativo. O objetivo foi mostrar que, no 

ato comunicativo, a linguagem pode ser usada nas mais variadas funções, tal 

como concebera Jakobson (MACHADO, 2004). 

 

Na opinião de Jakobson (2001), seria imprescindível a presença de 

seis elementos fundamentais para a ocorrência de um ato de comunicação 

verbal, quais sejam: o remetente, o destinatário, o contexto, a mensagem, o 

contato e o código. 

  

O remetente (ou emissor) é todo aquele indivíduo ou grupo que envia 

uma mensagem a um ou mais receptores. O emissor corresponde à primeira 

pessoa do discurso, EU ou NÓS, e é aquele que fala. O destinatário (ou 

receptor) é o indivíduo ou grupo que recebe a mensagem. Corresponde à 

segunda pessoa do discurso, TU ou VÓS; ele é aquele com quem se fala. A 

mensagem é o ato da fala, o conjunto de enunciados. Falar significa selecionar 

e combinar signos.  

Portanto, a mensagem é a seleção e combinação de signos realizadas 

por determinado indivíduo. Por contexto (ou referente) entende-se o conteúdo, 

o assunto da mensagem. Corresponde à terceira pessoa do discurso ELE OU 

ELES, e é algo ou alguém de que se fala, o objeto da mensagem. O código é a 

língua com que se fala, ou seja, o instrumento da fala, e se expressa por um 
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conjunto de signos convencionais e pela sintaxe, que deve ser total ou 

parcialmente comum ao emissor e ao receptor. O contato (ou canal) é o meio 

físico por onde passa a mensagem entre o emissor e o receptor. Pode ser sonoro 

ou visual, e também se tratar da  conexão psicológica entre emissor e receptor. 

 

De acordo com Jakobson (2001), o processo de comunicação 

envolvendo esses elementos ocorre da seguinte maneira: 

 

O REMETENTE envia uma MENSAGEM ao 

DESTINATÁRIO. Para ser eficaz, a mensagem requer um 

CONTEXTO a que se refere (ou REFERENTE, em outra 

nomenclatura algo ambígua), apreensível pelo destinatário e 

que seja verbal ou suscetível de verbalização; um CÓDIGO 

total ou parcialmente comum ao remetente e ao destinatário 

(ou, em outras palavras, ao codificador e ao decodificador 

da mensagem); e, finalmente, um CONTATO, ou seja, um 

canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e 

o destinatário, que os capacite a entrar e a permanecer em 

comunicação (p.123). 

 

Todos esses fatores presentes na comunicação verbal podem ser 

assim esquematizados: 

 

 

Contexto 

                             Remetente ---- Mensagem ------ Destinatário  

                                                    Contato 

Código 

 

Figura 1: Fatores presentes na comunicação verbal segundo Jakobson (2001)  
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Os papéis de remetente (emissor) e de destinatário (receptor) podem 

se confundir ou se alternar. Desse modo, o emissor e o receptor podem se 

tornar o tema da mensagem, entre outras situações. Mas é necessário um código 

comum entre eles para a troca de mensagens. Portanto, não há emissor sem 

receptor. 

 
Na opinião de Jakobson (2001), outras funções devem ser observadas 

nas mensagens transmitidas de um emissor para um receptor. Essas funções são 

a emotiva, a conotativa e a referencial. 

 
Para melhor compreensão, estas função foram esquematizadas como 

exposto a seguir: 

 

Referencial 

 

                  Remetente( Emotiva)                             Destinatário ( Conativa) 

 

Figura 2: Funções da mensagem de acordo com Jakobson (2001) 

A função referencial está relacionada a alguém ou a algo de que se 

fala. É o denominado contexto da mensagem, como já mencionado. É nessa 

função que existe a troca de informações (JAKOBSON, 2001). 

 
  A função emotiva ou expressiva, centrada no remetente, visa uma 

expressão direta da atitude de quem fala em relação ao que se está falando. 

Tende a suscitar a impressão de certa emoção, verdadeira ou simulada. O 

estrato puramente emotivo da linguagem é apresentado pelas interjeições, que 

diferem dos procedimentos da linguagem referencial pela configuração sonora 

(seqüências sonoras peculiares ou mesmo sons incomuns). A função emotiva, 

evidenciada pelas interjeições, colore as manifestações verbais.  

 
De acordo com a mesma fonte, ao exercer o papel de orientação para 
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o destinatário, a função conativa encontra sua expressão gramatical mais pura 

no vocativo e no imperativo, que sintática, morfológica e, amiúde, até 

fonologicamente, se afastam das outras categorias nominais e verbais. As 

sentenças imperativas diferem fundamentalmente das sentenças declarativas: 

estas podem e aquelas não podem ser submetidas à prova de verdade. 

 

 

3.4 A comunicação verbal entre o enfermeiro e o cego 

 

A percepção da comunicação e seu entendimento ocorrem por meio 

dos órgãos dos sentidos, acrescidos de associações individuais que produzem 

significados para quem percebe. Essas associações e significados dependem 

diretamente do repertório de conhecimento individual, entendendo, por isso, 

experiências vividas, crenças, valores, expectativas, enfim, sentimentos e 

pensamentos em que se envolve o indivíduo que está percebendo (SILVA, 

1996). 

 

  Na interação do enfermeiro com o paciente, os princípios da 

comunicação definidos por Jakobson (2001) são fundamentais, por auxiliarem 

esse profissional no desenvolvimento da comunicação verbal, tornando-a hábil 

e clara e fazendo-a contribuir de forma definitiva em contextos comunicativos 

peculiares. O momento inicial da comunicação estabelecida pelo enfermeiro na 

consulta será suficiente para determinar se, ao final do procedimento, a 

interação será bem ou mal sucedida. 

 

Em um ato comunicativo, são usadas um ou mais canais associados. 

Entretanto, no atendimento ao cego, a comunicação deve explorar a fala e a 

audição. O profissional precisa estar consciente disso para evitar falhas nesse 

processo, como a utilização da comunicação não-verbal por meio de gestos, 

movimentos corporais, expressões faciais, entre outros, pois o cego não os 

perceberia. Portanto, nesse contexto, o enfermeiro deve se utilizar da 
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comunicação verbal e executá-la de forma clara, eficiente, respeitando as 

particularidades do paciente cego. 

 

Todo ser humano tem a capacidade de se comunicar, inclusive as 

pessoas cegas. Apesar disso, a qualidade da mensagem transmitida e o 

entendimento do conteúdo muitas vezes deixam a desejar, e comprometem 

significativamente as relações interpessoais. Pela palavra o homem se distingue 

das outras espécies, pois por meio da comunicação verbal, simbólica e abstrata, 

que se faz por palavras, o homem pode compreender e dominar o mundo ao 

redor e entender os outros (DORNELLES, 2003). 

 

Remetente e destinatário possuem linguagem própria. Por isso, o 

enfermeiro deve se comportar e se expressar de maneira adequada, para 

compartilhar com o paciente uma linguagem em comum com vistas à 

compreensão da mensagem. Se esse profissional permanecer atento às respostas 

dadas pelo cego durante a comunicação, ele poderá perceber mais claramente 

se está havendo efetivação no processo.  

 

Entre o enfermeiro e cego o objetivo da comunicação é a 

compreensão da mensagem mediante interação entre ambos. Por deter os 

conhecimentos científicos necessários ao tratamento do cliente, o enfermeiro 

atuará como emissor em grande parte da comunicação, mas, em outros 

momentos, atuará como receptor, quando o paciente relatar a condição clínica, 

por exemplo. Esse profissional precisa ter a consciência de que a troca de 

papéis no ato comunicativo existe e é constante. Caso contrário, forçaria um 

unidirecionamento da mensagem, sem a influência do comportamento do 

paciente. 

 

Jakobson (2001) retrata a importância da função emotiva em uma 

interação. Essa função está presente na prática, e nas intervenções da 

enfermagem, pois apenas o conhecimento em saúde não seria suficiente para 



 35

atingir os objetivos em relação ao paciente. Em inúmeras circunstâncias, o 

cliente procura no profissional conforto e atenção, e espera respeito a seus 

valores e crenças. Dessa forma, as orientações referentes ao diabetes poderão 

ser mais facilmente compreendidas e aceitas. 

 

Ao transmitir sua mensagem, o remetente, deve se valer das emoções 

e, a elas, agregar informações (JAKOBSON, 2001). Como o cego pode ter 

dificuldades para avaliar as intervenções técnicas do enfermeiro por não 

conhecê-las, certamente estará atento às expressões emotivas contidas na fala 

do interlocutor, e as utilizará como fonte de orientação na decodificação da 

mensagem. Além disso, a função emotiva pode auxiliar o destinatário a 

reconhecer se uma mensagem é verdadeira ou não, por meio da observação das 

interjeições usadas pelo remetente. No tocante ao emissor, a supracitada função 

possibilitará que, mediante o recurso da entonação de voz, possa chamar a 

atenção para a verbalização de palavras consideradas importantes na 

mensagem. Assim, conforme se percebe, a presença da emotividade na 

comunicação é fundamental ao paciente cego, pois o ajudará a perceber a 

veracidade e a importância das informações recebidas, e o incentivam a buscar 

tratamento e a prevenir doenças. O cego também poderá usar ainda a função 

emotiva para perceber a real disponibilidade e receptividade constante da fala 

do remetente. 

 

 Entretanto, com vistas à efetiva comunicação, as informações 

recebidas pelo destinatário devem instigar o raciocínio e a argumentação. 

Nesse intuito, o enfermeiro precisa planejar a interação de acordo com cada 

situação e cada paciente (SILVA, 1996). Às vezes, por não ter habilidade de se 

comunicar com o cego, o profissional pode fugir do contexto. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo e local do estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório cujo objetivo 

principal é a observação, descrição e exploração do contexto da vida que se 

quer aprofundar (POLIT; HUNGLER, 1995). Portanto, o estudo descreve, 

compara e avalia a comunicação verbal entre o enfermeiro e o cego. 

 

Conforme recomenda Leopardi (2001), este tipo de estudo tem uma 

abordagem quantitativa, na qual o interesse está em fatos objetivamente 

detectáveis e observáveis, seja na produção, seja no desenvolvimento. As 

observações e os testes quantitativos tornam os conceitos mais precisos e dão 

mais informações sobre os fenômenos, contribuindo para a constante busca da 

objetividade (MAZZOTTI; GEWANDZNAIDER, 1998).  

 

Realizado em um centro especializado em diabetes e hipertensão da 

cidade de Fortaleza, Ceará, instituição referência estadual na atenção à saúde, o 

atendimento ocorrem nesse centro, onde existem as seguintes especialidades: a 

clínica médica, a endocrinologia, as pequenas cirurgias, a odontologia, a 

nutrição e os exames complementares especializados. 

 

Optou-se por esse centro visto que o diabetes tem como complicação 

o comprometimento dos vasos da retina e outras alterações oculares passíveis 

de levar à cegueira (SMELTZER; BARE, 2002). Dessa forma, houve certa 

facilidade em encontrar cegos entre os usuários da instituição. 
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O pronto atendimento é o local de primeiro contato dos pacientes 

com o centro. Nele se inicia o tratamento e são colhidos os dados referentes à 

história pregressa e atual da doença, à realização de glicemia capilar, à 

verificação de pressão arterial, entre outros dados importantes para a 

assistência ao diabético e ao hipertenso. Nos ambulatórios, em número de 

cinco, são feitas as consultas de enfermagem. Para acomodar pacientes que 

apresentem alguma intercorrência durante o acompanhamento dentro da 

instituição, existe o leito/dia. Mas em caso de instabilidade no quadro, estes 

são encaminhados para um hospital. Para orientações cuidado com os pés e 

curativos, o local usado é a sala do pé diabético. Os atendimentos são feitos no 

período da manhã e da tarde, de segunda a sexta- feira, das 7 às 16 horas.   

 

 

4.2 Sujeitos da pesquisa e aspectos éticos 

 

Os sujeitos do estudo foram os cegos atendidos nesse centro 

especializado durante o período de coleta de dados, seus acompanhantes, não 

importando se havia parentesco ou não, e as enfermeiras da instituição. Para 

participar da pesquisa os pacientes deveriam ser diabéticos e cegos de ambos 

os olhos, mas a presença ou não da hipertensão nos diabéticos foi um fator 

desconsiderado.  

 

Como acompanhantes, consideraram-se todas aquelas pessoas que 

estiveram presentes naquele momento com o cego. Foram inclusos como 

sujeitos da pesquisa aqueles que acompanharam a consulta junto ao cego.  

 

As enfermeiras envolvidas na pesquisa foram aquelas que estavam 

trabalhando durante o período da coleta de dados e consultando diabéticos 

cegos. O centro conta com 18 enfermeiras, das quais 14 atuam diretamente com 

a clientela. Dessas, sete aceitaram participar da pesquisa, porém apenas quatro 

estiveram efetivamente presentes no estudo, pois as demais alegaram falta de 
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tempo. Em suma, como principais critérios para participar do estudo, foram 

estabelecidas a concordância e a disponibilidade,  além da assinatura do termo 

de consentimento. 

A pesquisa com seres humanos deve ser diferenciada da prática 

assistencial, porém ambas se destinam a contribuir diretamente para a saúde de 

indivíduos e comunidades. Na opinião de Pessini e Baschifontaine(1996), a  

importância das pesquisas nas ciências da saúde é inegável, assim como é 

necessária, em determinados momentos, a utilização de seres humanos como 

sujeitos, como objetos da pesquisa científica.  

 

No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) criou o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), o qual aprovou a Resolução 196/1996, que 

regulamenta as atividades de pesquisa no país. Tributária da bioética, essa 

resolução encampa os princípios da beneficência, autonomia e justiça, e 

estabelece os critérios a serem observados pelos pesquisadores em todos os 

estudos relacionados a seres humanos, independente do implemento de 

experimentos clínicos ou não, no decurso da investigação (FRANÇA; 

PAGLIUCA, 2004).  

 

Segundo a mencionada resolução, pesquisa com seres humanos é 

aquela que, individual ou coletivamente, envolva o ser humano de forma direta 

ou indireta, total e parcialmente, incluindo o manejo de informações e/ou 

materiais. Define o consentimento livre e esclarecido como anuência do sujeito 

da pesquisa e/ou do representante legal, desvinculada de vícios (simulação, 

fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, e que se dá após 

explicação completa e pormenorizada sobre a natureza do estudo, ou seja, dos 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais de risco e o incômodo que 

possa acarretar. A supracitada anuência é formulada em um termo de 

consentimento, que autoriza a participação voluntária do sujeito no 

experimento. O consentimento livre e esclarecido do participante é uma 
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exigência não só do Brasil, mas de todos os códigos internacionais e constitui, 

sem dúvida, um dos pilares da ética nas pesquisas científicas (BRASIL, 1996). 

 

Conforme concluiu estudo reflexivo acerca dos conceitos da bioética 

aplicados à pesquisa envolvendo seres humanos, essa resolução modificou o 

cotidiano da prática investigatória, pois causou impacto no meio acadêmico e 

na assistência na área de saúde, e fez emergir uma nova consciência ética no 

campo da pesquisa com seres humanos (FRANÇA; PAGLIUCA, 2004). 

 

No intuito de atender aos princípios éticos da pesquisa, este projeto 

foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da 

Universidade Federal do Ceará (COMEPE). Previamente, o diretor da 

instituição onde os dados foram coletados assinou a folha de rosto aceitando a 

realização do estudo.  

 

Após aprovação no COMEPE, registrada sob número 335/04 (Anexo 

1), foi agendado com a instituição o início da coleta de dados. Durante o mês 

que antecedeu a coleta, a pesquisadora realizou visitas para conhecer a rotina, a 

equipe de saúde e seus usuários. 

 

Explicou, então, aos sujeitos os objetivos do estudo, e esclareceu 

possíveis dúvidas. Após aceitação, o enfermeiro (Apêndice A), o cego 

(Apêndice B) e o acompanhante (Apêndice C) assinaram o termo de 

consentimento. Em relação aos cegos, o documento foi lido pela pesquisadora e 

assinado por estes ou pelos acompanhantes. 

 

 

4.3 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados optou-se pela entrevista ao cego (Apêndice D) 

e por filmagem da consulta de enfermagem a cegos diabéticos, nos meses de 
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fevereiro a abril de 2005. A seguir, serão expostos o procedimento da 

abordagem dos sujeitos para a coleta de dados, a entrevista com os cegos e a 

filmagem da consulta de enfermagem. 

 

 

4.3.1 Abordagem dos sujeitos para a coleta de dados 

 

O primeiro contato foi feito com as enfermeiras da instituição no 

intuito de convidá-las a participar da pesquisa e de obter o aceite oficial por 

meio da assinatura do termo de consentimento. Em seguida, durante todos os 

dias da coleta, a pesquisadora observou a presença dos pacientes cegos que 

estavam na sala de espera, e os identificou por alguns aspectos, tais como 

movimentos imprecisos, uso de bengala, andar guiado por outras pessoas, olhar 

fixo, ausência ou incoordenação de movimentos oculares, ou mesmo a 

inexistência de globo ocular. O diagnóstico de cegueira era confirmado em 

prontuário médico. A abordagem a esse grupo ocorreu como forma de 

questionar sobre a possível cegueira e de convidá-lo a participar da pesquisa. 

 

Quanto aos atendimentos, os pacientes eram distribuídos diariamente 

entre as enfermeiras da instituição. Assim, por meio dos prontuários separados 

no serviço de arquivo médico estatístico (SAME) antes das consultas, 

identificavam –se os profissionais que atenderiam aos cegos participantes do 

estudo. Dessa forma, se a enfermeira que fosse proceder ao atendimento tivesse 

aceitado participar da pesquisa realizavam-se as filmagens. Todavia, a coleta 

de dados foi dificultada em virtude da resistência de algumas enfermeiras à 

realização das filmagens. 

 

4.3.2 Entrevista 

 

A pesquisadora procedeu às entrevistas com os cegos. Nestas, elas 

responderam perguntas referentes aos dados de identificação (nome, idade, 



 41

sexo, naturalidade, tempo de tratamento para o controle de diabetes, tempo de 

acompanhamento na instituição) e sobre como adquiriram a cegueira. Isso 

ocorreu na sala de espera, antes do paciente ser consultado. 

 

4.3.3 Filmagem 

 

As primeiras câmeras digitais no padrão profissional chegaram ao 

mercado no início dos anos 1990 e, depois de algum tempo, tornaram-se 

acessíveis aos amadores. O termo imagem digital compreende-se o processo de 

transformar imagens em dados digitais, conceito reformulado constantemente, 

pois novos termos, novos procedimentos e novos processos surgem a cada 

desdobramento da tecnologia, juntamente com novos equipamentos a serem 

dominados, softwares que devem ser aprendidos e linguagens que devem ser 

conhecidas e desenvolvidas (FRANCO, 2005). 

 

Para videogravação a realidade tridimensional se transforma em 

imagens bidimensionais realidade. Desse modo, este processo contribui para a 

observação sistematizada e para a construção do conhecimento mediante a 

possibilidade de repetir as imagens gravadas, melhorando a precisão com que o 

observador apreende o fenômeno (CARVALHO et al., 1996). 

 

O principal aparelho utilizado para a filmagem foi uma câmera 

digital Sony, em cores, NTSC, portátil (peso de 400g), com zoom de 120 

velocidades, som estéreo, lux 7 (capacidade de iluminação), foco automático 

digital com  lente de alta precisão Carl Zeiss Vario-Tessar, desenhada para 

minimizar os reflexos sobre a lente e permite maior entrada de luz, resultando 

em imagens com cores mais vivas e naturais, e de reprodução detalhada. A 

câmera foi fixada a uma distância de 1,5 metros, em um tripé apropriado F 

WK-1003 e foram utilizadas fitas de vídeo minidigitais VHS, de marca JVC. 
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Tentou-se colocar a filmadora numa posição em que fosse possível a 

visualização dos sujeitos e o registro da comunicação verbal. Esse aspecto se 

configurou como uma dificuldade, pois os ambulatórios dispunham espaço 

físico muito reduzido. 

 

Inicialmente, foram realizadas duas filmagens piloto com uma das 

enfermeiras.Esta, além de aceitar participar da pesquisa, ofereceu-se para 

colaborar no procedimento de gravação, a qual exigia a intervenção de duas 

pessoas. Assim, a pesquisadora pôde operar seguramente o equipamento e 

avaliar as condições locais para filmagem, como a posição da câmera, a 

distância e o ângulo. Posteriormente essas duas consultas foram utilizadas para 

treinar os juízes no preenchimento do instrumento, antes da análise das 

filmagens do estudo propriamente dito.  

 

Após a fase de manuseio inicial do equipamento durante a gravação 

piloto, deram-se início as filmagens que iriam ser analisadas pelos juízes e 

fazer parte do trabalho. Nesse momento, só houve atuação da enfermeira, do 

paciente e do acompanhante. 

 

Nessa fase se utilizou também o diário de campo. Para Victória, 

Knauth e Hassen (2001), o diário de campo é o instrumento mais básico para 

registro de dados da pesquisa. Com ele o pesquisador faz um registro fiel e 

detalhado de cada visita, anotando, os fatos em ordem cronológica, 

procedimentos que auxiliam na coleta e, posteriormente, na análise de todas as 

informações obtidas em campo.  

 

Relacionado à analise das filmagens, dela participaram três juízes, 

devidamente treinados, que assistiram e preencheram o instrumento criado. As 

filmagens foram utilizadas, tanto pela pesquisadora, para a contextualização da 

comunicação durante a consulta de enfermagem, como pelos juízes, para a 

análise dos dados. 
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4.4 Análise dos dados 

 

Para propiciar melhor compreensão ao leitor, segue a descrição do 

instrumento de análise de dados, do treinamento dos juízes, dos passos para a 

análise das filmagens, bem como da abordagem estatística dos dados. 

 

Com base em Jakobson (2001), a autora elaborou o Formulário de 

Análise da Comunicação Verbal em Enfermagem (FACOVE), o qual foi  

avaliado por três enfermeiras doutoras, especialistas em comunicação, por 

possuírem ampla publicação em periódicos nacionais e internacionais, livros e 

orientações em mestrado e doutorado a respeito do tema. Essas enfermeiras 

foram contatadas e convidadas para colaborar com a autora na avaliação do 

instrumento elaborado. Receberam uma síntese da teoria, o projeto de 

dissertação e o instrumento, via correio eletrônico. Para apreciação do material 

enviado, estabeleceu-se um prazo de 30 dias. Em resposta, foram sugeridas 

correções de erros ortográficos e separação de cada função do referencial 

teórico em itens isolados, para melhor detalhamento. 

 

4.4.1 O instrumento de análise de dados 

 

O instrumento (Apêndice E) foi criado pela pesquisadora de acordo 

com a teoria da comunicação verbal, de Roman Jakobson (2001). Como 

mencionado, ela o denominou de Formulário de Análise da Comunicação 

Verbal em Enfermagem. O FACOVE constou de dez itens. Destes, os três 

primeiros se referiram, respectivamente, ao número da filmagem, ao tempo, em 

segundos, no qual esta sendo analisada e à identificação do juiz (1,2,3). Nos 

itens de quatro a dez, os juízes marcavam um “X” para cada resposta.  

 

O item de número quatro identificou o remetente da cena. Nele os 

juízes puderam marcar como resposta: enfermeira, cego, acompanhante ou 

ausente- silêncio. Considerou-se como ausente o momento no qual não havia 
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verbalização, quando a cena era pausada pelo pesquisador. Nessa ocasião, os 

itens subsequentes não eram assinalados, pois não tinha havido comunicação 

verbal.  

 

Como já ressaltado, a função conativa pode ser classificada em 

vocativa ou imperativa (JAKOBSON, 2001). No instrumento, o item cinco 

tratou de aspectos da função vocativa, enquanto o seis, da imperativa. Assim, 

os juízes optavam por uma dessas possibilidades para cada interação. 

 

Nas ações vocativas, as possibilidades de resposta apresentadas aos 

juízes foram: indica modo de ação, quando o remetente da interação passava 

uma informação para o destinatário; solicita informação e/ou orientação; 

solicita sugestão; ou concorda. Relacionado às ações imperativas, foram 

disponibilizadas para a análise dos juízes as seguintes respostas: dá orientação, 

dá sugestão e não concorda.  

 

No item sete se encontrava a função emotiva ou expressiva. Nessa 

função classificaram-se como aspectos positivos a solidariedade, a satisfação, a 

tranqüilidade e a empatia. Quanto aos aspectos negativos foram consideradas a 

tristeza e a apatia. Nesse ítem, os juízes podiam marcar mais de uma resposta 

para cada aspecto. 

 

O item oito constava do referencial/contexto. Nele as opções 

analíticas disponíveis para resposta foram as seguintes: tratamento, prevenção, 

assuntos pessoais, assuntos cotidianos, quando se tratava de assuntos, 

ocorridos, no dia-a-dia; ou outros, quando o juiz não tinha convicção na 

escolha de uma das respostas anteriores. Nesse item, os juízes só podiam 

marcar uma resposta. 

 

O item nove se referiu ao contato/canal pelo qual a comunicação se 

estabeleceu. Nele, as possibilidades de resposta foram audição, tato e visão. No 
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caso do tato, considerou-se o momento em que o remetente da interação tocava 

no destinatário, independentemente do significado deste toque. Esse item era 

marcado de acordo com o canal utilizado pelo remetente para emitir a 

mensagem, podendo o juiz selecionar mais de uma resposta, já que o emissor 

tem liberdade de se utilizar de diversos canais. 

 

O item dez contemplou o código. Nele, os juízes deveriam optar por 

apenas uma das seguintes respostas: linguagem comum, quando o código fosse 

acessível ao destinatário; ou linguagem técnica, quando se utilizassem termos 

técnicos na comunicação falada. 

  

 

 

4.4.2 Treinamento dos juízes da análise das filmagens 

 

Os juízes da análise dos dados foram três enfermeiras, das quais, 

duas mestrandas e uma doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, que aceitaram contribuir com a 

pesquisa, e até com a realização de um treinamento. O número ímpar de juízes 

é recomendado para se poder observar o índice de concordância entre estes, 

sem risco de empate nas respostas. Em face do grande número de cenas a serem 

analisadas, considerou-se três juízes seria um número satisfatório. Quanto ao 

treinamento, foi dividido em cinco momentos e realizado nos meses de 

fevereiro, março e abril de 2005.  

 

No primeiro momento os juízes receberam para análise o livro 

Linguistica e comunicação de Roman Jakobson (2001), referente à teoria da 

comunicação verbal. Foi estabelecido um prazo de 30 dias para estudá-lo. No 

segundo momento fez-se a exposição do projeto de dissertação aos juízes, e se 

abordou a comunicação verbal, a cegueira, as doenças que acometem a visão do 

paciente diabético e a teoria de Roman Jakobson, além da apresentação do 



 46

FACOVE. No terceiro momento, ocorreu a discussão sobre o referencial 

teórico, e foram esclarecidas algumas dúvidas. Nesse momento, também se 

discutiu sobre o preenchimento do FACOVE e foram dadas explicações sobre a 

análise das filmagens. No quarto, houve a apresentação do primeiro filme 

piloto da consulta de enfermagem ao cego diabético, gravado antes das 

filmagens do estudo propriamente dito. Os juízes sugeriram, então, algumas 

alterações, como: apresentar o instrumento em uma única folha, para facilitar a 

visualização; organizar os instrumentos de cada filmagem em blocos 

grampeados e separados, com vistas a agilizar o preenchimento; e dividir a 

função emotiva em aspectos positivos e negativos. No quinto momento, faz-se 

a apresentação do segundo filme piloto, que objetivou maior conhecimento 

acerca do preenchimento do FACOVE e fidedignidade na análise das cenas.  

 

Com a conclusão do treinamento, os juízes foram considerados aptos, 

para a realização da análise dos dados e a pesquisadora obteve todas as 

informações necessárias à versão final do instrumento. Este foi avaliado 

também por um estatístico para a organização das variáveis, o que facilitou o 

preenchimento dos dados no programa estatístico utilizado. 

  

 

4.4.3 Análise das filmagens 

 

Após a coleta de dados e o treinamento dos juízes, deu-se início às 

análises das consultas de enfermagem filmadas. Estas ocorreram no mês de 

maio de 2005, em uma sala reservada no Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará.  A escolha da sala foi feita com base nos 

aspectos de privacidade, iluminação e ambiente. 

 

No início de cada análise de dados, havia uma revisão da teoria. Em 

seguida, os juízes assistiam à filmagem completa, para entendimento do 

contexto em que se passava a consulta. Posteriormente, iniciavam a análise das 
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filmagens, com registro a cada 15 segundos, quando a imagem era pausada. O 

controle desse tempo era feito pela pesquisadora. Para evitar cansaço por parte 

dos juízes, não se analisava mais do que uma filmagem por dia, e havia sempre 

um intervalo no meio da filmagem (SAWADA, 1990). 

 

 

4.4.4 Análise estatística dos dados 

 

O processamento dos dados foi feito no programa Stats Direct. 

Primeiramente, foram analisados por meio de duas tabelas univariadas com 

freqüência relativa e porcentagens. Para se analisar a associação entre as 

variáveis segundo Jakobson (2001) e os juízes, empregaram-se os testes de qui-

quadrado (X2) e o de Fisher-Freeman-Halton. O nível de confiabilidade entre 

os três juízes foi medido mediante utilização do coeficiente Kappa de Cohen 

não ponderado, haja vista que as categorias das variáveis estudadas não foram 

ordenadas e que esse coeficiente leva em consideração a probabilidade de 

concordância decorrente do acaso. Adotaram-se, também, o intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%) e o teste z para verificar a existência de associação 

(GORENSTEIN; ANDRADE; ZUARDI, 2000). Para todas as análises 

estatísticas inferenciais, fixou-se o nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Para melhor, expor os resultados, inicialmente serão descritas as 

consultas de enfermagem; a seguir, serão apresentados os dados em tabelas e, 

finalmente, a discussão. 

 

As enfermeiras eram profissionais que trabalhavam com diabéticos 

há pelo menos cinco anos. Todos os cegos realizaram a consulta de 

enfermagem na presença de acompanhantes (filhos, esposo e esposa). No 

quadro 1 a seguir, consta a identificação dos pacientes filmados durante a 

consulta de enfermagem.  

 

Quadro 1- Demonstrativo de respostas do questionário de cada paciente em 

relação às filmagens 

PACIENTE 1 2 3 4 5 
QUESTIONÁRIO      
Sexo Feminino Feminino Masculino Masculino Masculino 
Idade 75 anos 70 anos 41 anos 67 anos 76 anos 
Procedência Natal Fortaleza Poranga São Gonçalo 

do Amarante 
Canindé 

Tempo de 
Diagnóstico do 
Diabetes 

10 anos 20 anos 4 anos 12 anos 36 anos 

Tempo de 
Tratamento na 
Instituição 

2 anos  3 anos 1 ano 3 anos 20 anos 

Tempo de Cegueira 7 anos 5 anos 2 meses 3 anos  10 anos 
Motivo da Cegueira Glaucoma Retinopatia Glaucoma Glaucoma Retinopatia 

 

Dos pacientes, dois eram do sexo feminino e três do sexo masculino, 

com faixa etária entre 41 e 76 anos. Quanto à procedência, dois provinham de 

uma capital e o restante do interior. O tempo de diagnóstico do diabetes oscilou 

de quatro a 36 anos e o tempo de tratamento na instituição de um a vinte anos. 

Já o tempo de cegueira variou de dois meses a dez anos, tendo como motivo 

três casos de glaucoma e dois de retinopatia. 
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Durante o período de coleta de dados houve atendimento a muitos 

cegos. No entanto, em face da dificuldade de conciliar esses pacientes com as 

enfermeiras participantes nem todos puderam fazer parte do estudo. Definidos 

os pacientes, foram realizadas as análises de cinco consultas de enfermagem, 

totalizando 96 minutos de registros filmados. 

 

5.1 Consultas de enfermagem 

 

A primeira consulta ocorreu com uma paciente obesa que se 

locomovia por meio de cadeira de rodas em virtude de apresentar episódios de 

tontura. Segundo afirmou, essa condição era também devida à cegueira, por ter 

acarretado dificuldade de andar. Inicialmente, a enfermeira se apresentou, 

informou sobre a realização da consulta de enfermagem e fez perguntas 

referentes à identificação. Indagou sobre a alimentação, medicação e aplicação 

de insulina. Utilizava termos técnicos, porém sempre explicava o que 

significavam. Verificou a pressão arterial e abordou a paciente quanto à prática 

de exercícios físicos. Esta disse não realizá-la, e que passava a maior parte do 

tempo deitada. Conforme acrescentou, quando andava, era apenas em casa, 

apoiando-se nas paredes e móveis, com muita dificuldade. Relatou também que, 

mesmo que “viva 100 anos”, jamais vai se acostumar com a cegueira. A 

enfermeira procedeu ao exame dos pés da paciente, alertou sobre os cuidados 

necessários e orientou sobre a alimentação, finalizando assim a consulta. 

 

Na segunda consulta a enfermeira iniciou cumprimentando a 

paciente. Perguntou-lhe o nome e ouviu como resposta: “Estou ótima, só não 

estou enxergando, mas não é por isso que a gente não vai dizer que a vida não é 

bela”. A profissional se apresentou como enfermeira e disse que iria realizar a 

consulta de enfermagem. Indagou a idade da paciente e de quais doenças fez 

tratamento. Informou que iria proceder à verificação da pressão arterial. Nessa 

circunstância, a cega comentou que tinha ido a um aniversário no dia anterior, 
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e a acompanhante a interrompeu, dizendo que apesar de ser cega a paciente 

gostava de eventos em família. A enfermeira explicou que a cegueira não era 

uma barreira para a convivência social e que, apesar da ausência da visão, o 

indivíduo podia usar os outros sentidos. Posteriormente, verificou a pressão e 

questionou sobre as medicações e os horários. Informou, ainda, que iria 

realizar a glicemia capilar. Durante o procedimento, a cega perguntou se a 

agulha utilizada no serviço era descartável. Depois, a enfermeira examinou os 

pés e orientou quanto ao uso de sapatos, à presença de ferimentos e à higiene. 

Durante a consulta, a paciente estava sempre falando da sua vida pessoal. 

 

Na terceira consulta a enfermeira iniciou pedindo alguns dados de 

identificação. Segundo explicou, iria realizar a glicemia capilar e a verificação 

da pressão arterial, posicionando o braço do paciente sobre a mesa de consulta. 

Perguntou sobre a medicação e solicitou a última prescrição à acompanhante. 

Depois, deu continuidade à consulta, perguntando sobre os locais de aplicação 

de insulina e pedindo para vê-los. Perguntou, também, se havia outras queixas. 

Nessa ocasião, o paciente informou dor na região cervical mostrando o local. A 

enfermeira aproximou-se, calçando luvas para examiná-lo. Após inspecionar e 

palpar a região, mencionou a possibilidade de ser uma distenção muscular, e 

encaminhou o paciente para um médico da instituição. 

 

Na quarta consulta a enfermeira se apresentou e, em seguida, fez 

perguntas sobre a identificação do paciente. Depois, questionou-o sobre a 

cegueira e sobre qual seria a queixa principal. Também perguntou a respeito do 

uso da insulina e do rodízio da aplicação da medicação, orientando-o. No 

referente à medicação, leu a última receita e o instruiu quanto ao devido uso. 

Em seguida, verificou a pressão arterial e realizou a glicemia capilar. Nesse 

instante, o paciente relatou que trabalhou a vida toda, mas agora, devido à 

cegueira, tudo havia mudado, e isto o deixava triste. A seguir, como o cego 

disse que preferia comer muito, porém poucas vezes ao dia, a enfermeira o 

orientou quanto à alimentação fracionada. 
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Na quinta consulta a enfermeira iniciou preenchendo os dados de 

identificação e falando sobre assuntos pessoais e do cotidiano. Nesse instante, 

o paciente relatou ter tido sinais característicos de hipoglicemia. A profissional 

indicou o fracionamento da alimentação, com intervalos de três horas. Utilizou 

termos técnicos, mas usou a linguagem comum para explicá-los. Realizou a 

glicemia capilar, sempre orientando sobre a alimentação. Em seguida, disse que 

iria verificar a pressão arterial. Depois desse procedimento, questionou o uso 

da medicação e, novamente, abordou o aspecto da alimentação. Concluiu a 

consulta resumindo os principais pontos discutidos, principalmente em relação 

à alimentação. Ao sair, o paciente teve dificuldade de se levantar e a 

enfermeira demonstrou insegurança ao ajudá-lo. 

 

 

5.2 Apresentação dos dados 

 

Foram utilizadas operações estatísticas para medir os dados de 

freqüência e concordância entre juízes, para executar o cruzamento e as 

associações entre as variáveis e para calcular a porcentagem.  

Ao iniciar este capítulo, será apresentada a tabela referente à 

concordância entre os juízes na análise dos dados.  
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Tabela 1- Concordância entre os juízes de acordo com 
os elementos e funções da comunicação verbal 

VARIÁVEIS K IC95% Z P 

Vocativo 

1x2 

1x3 

2x3 

 

0,487 

0,551 

0,438 

 

0,421 

0,484 

0,373 

 

14,548 

16,133 

13,284 

 

0,001 

0,001 

0,001 

Imperativo 

1x2 

1x3 

2x3 

 

0,454 

0,518 

0,463 

 

0,372 

0,429 

0,386 

 

10,918 

11,41 

11,703 

 

0,001 

0,001 

0,001 

Função emotiva/expressiva 

1x2 

1x3 

2x3 

 

0,136 

0,174 

0,162 

 

0,119 

0,149 

0,133 

 

15,273 

13,9 

10,768 

 

0,001 

0,001 

0,001 

Referencial/contexto 

1x2 

1x3 

2x3 

 

0,489 

0,588 

0,476 

 

0,439 

0,536 

0,421 

 

19,244 

22,038 

17,009 

 

0,001 

0,001 

0,001 

Contato/canal 

1x2 

1x3 

2x3 

 

0,33 

0,435 

0,236 

 

0,287 

0,391 

0,204 

 

14,814 

19,159 

14,567 

 

0,001 

0,001 

0,001 

Código 

1x2 

1x3 

2x3 

 

0,795 

0,896 

0,853 

 

0,706 

0,808 

0,765 

 

17,628 

19,889 

19,041 

 

0,001 

0,001 

0,001 

                      

Segundo mostra esta tabela no vocativo, função imperativa e emotiva, no 

referencial, no contato e no código o valor de p foi de 0,001 entre os juízes, 1x2, 1x3 e 2x3.  
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Dessa forma, conforme se conclui houve concordância entre os juízes, uma vez que p teve 

resultado, em todos os casos, inferior a 0,05, tornando o instrumento válido para a 

abordagem da comunicação verbal. 

A seguir, na tabela 2, com base na teoria de Jakobson (2001), apresentam-se 

os elementos e funções da comunicação verbal encontrados nas cinco filmagens, ou seja, 

nas 1.131 interações avaliadas durante o atendimento de enfermagem ao cego diabético.  
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Tabela 2 - Distribuição das interações de acordo com os 
elementos e funções da comunicação verbal  

ELEMENTOS/  
FUNÇÕES 

 Nº % 

Remetente 
Enfermeiro 651 57,8 

 Cego 225 20,0 
 Acompanhante 62 5,5 
 Ausente 188 16,7 
    
Vocativo  Indica modo de ação 389 66,2 
 Solicita informação/ 

orientação 
102 17,3 

  Solicita sugestão 6 1,0 
 Concorda 91 15,5 
    
Imperativo Dá orientação  304 85,4 
 Dá sugestão 30 8,4 
 Não concorda 22 6,2 
    
Função emotiva/ expressiva Solidariedade 122 13,0 
 Satisfação 164 17,5 
 Tranqüilidade 676 72,1 
 Empatia 217 23,1 
 Tristeza 20 2,1 
 Apatia 90 9,6 
 Outros 41 4,4 
    
Referencial / Contexto Tratamento 500 53,2 
 Prevenção 106 11,3 
 Assuntos pessoais 128 13,6 
 Assuntos cotidianos 183 19,5 
 Outros 22 2,3 
    
Contato / Canal Audição 623 66,2 
 Tato 76 8,1 
 Visão 477 50,7 
    
Código Linguagem comum 904 96,1 
 Linguagem técnica 37 3,9 

 

Por meio da observação da tabela 2, como se pode perceber, o 

enfermeiro exerceu o papel de remetente em 57,8% da comunicação, o cego em 

20% e o acompanhante em 5,5%. Houve ausência de remetente em 16,7%. 

  

Em relação ao vocativo, o aspecto indica que o modo de ação ocorreu 

em 66,2% dos casos, seguidos de solicita informação/orientação (17,3%), 

concorda (15, 5%) e solicita sugestão (1%).  
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Na variável imperativo, dá orientação foi o aspecto mais encontrado 

na comunicação verbal (85,4%), seguido de dá sugestão (8,4%) e não concorda 

(6,2%). 

 

Em relação à função emotiva/expressiva, tranqüilidade se confirmou 

como o elemento mais encontrado nas interações verbais, (72,1%), seguida da 

empatia (23,1%), da satisfação (17,5%), da solidariedade (13%), da apatia 

(9,6%) e da tristeza (2,1%). 

  

Na função referencial/contexto, obteve-se como assunto mais 

abordado na comunicação o tratamento (53,2%), sucedido pelos assuntos 

cotidianos (19,5%), assuntos pessoais (13,6%) e pela prevenção (11,3%). 

 

O contato/canal mais utilizado na comunicação foi a audição 

(66,2%), seguido da visão (50,7%) e do tato (8,1%). No código, a linguagem 

comum se mostrou presente em 96,1% e a linguagem técnica em 3,9%.  

 

A seguir, na tabela 3, será apresentada a distribuição das interações, 

segundo cada sujeito da interação.         
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Tabela 3- Distribuição dos elementos e funções da comunicação verbal das 
filmagens 1, 2, 3,4 e 5, segundo cada remetente 

REMETENTE 

Elementos e 
Funções 

 Enfermeira 
Nº           % 

Cego 
Nº           % 

Acompanhante 
Nº          % 

Teste 
 

P 
 

Indica modo de ação 189 56,9 144 73,8 54 93,1 59,98(2) 0,001 
Solicita 
informação/orientação

89 26,8 11 5,6 1 1,7   

Solicita sugestão 4 1,2 2 1,0 - -   

Vocativo 

Concorda 50 15,1 38 19,5 3 5,2   
          

Dá orientação 289 90,6 10 33,3 4 100 - 0,001 
Dá sugestão 28 8,8 2 6,7 - -   

Imperativo 

Não concorda 2 0,6 18 60,0 - -   
          

Solidariedade 103 15,9 7 3,1 12 19,3 160,64(2) 0,001 
Satisfação 115 17,8 46 20,5 2 3,2   
Tranqüilidade 496 76,7 147 65,6 31 50    
Empatia 183 28,3 26 11,6 7 11,3    
Apatia 34 5,2 43 19,2 13 21    

Função 
emotiva/expressiva 

Outros 13 2,0 10 4,5 4 6,4    
           

Tratamento 387 59,8 77 34,4 35 56,5 197,46(2)  0,001 
Prevenção 95 14,7 10 4,5 1 1,6    
Assuntos pessoais 24 3,7 94 42 6 9,7    

Referencial/ 
Contexto 

Assuntos cotidianos 126 19,5 37 16,5 20 32,3    
           

Audição  353 54,3 223 100 41 66,1 232,81(2)  0,001 
Tato 71 10,9 5 2,2 - -    

Contato/ Canal 

Visão 439 67,5 3 1,3 34 54,8    
           

Linguagem comum 618 95,1 219 98,2 61 98,4 5,24(2)  0,073 Código 
Linguagem técnica 32 4,9 4 1,8 1 1,6    

 p de Fisher-Freeman-Halton; (2) Teste x2 

 

Como mostra a tabela 3 o valor de p foi de 0,001 no vocativo, 

imperativo e emotivo, no referencial e no contato. Portanto, houve associação 

entre a enfermeira, o cego e o acompanhante, uma vez que o valor foi inferior a 

0,05. Entretanto, no código, não houve associação, pois p foi igual a 0,073. 

 

Na variável vocativo, o enfermeiro indicou modo de ação em 56,9 % 

das falas, enquanto o cego em 73,8% e o acompanhante em 93,1%.Quanto à 

variável imperativo, o enfermeiro deu orientação em 90,6% das situações 

registradas, o cego em 33,3% e o acompanhante em 100% das falas.  
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Em relação à função emotiva/expressiva, o enfermeiro usou 

predominantemente os aspectos positivos, a saber: tranqüilidade (76,7%), 

empatia (28,3%), satisfação (17,8%) e solidariedade (15,9%). Quanto ao cego, 

apresentou os aspectos de tranqüilidade (65,6%), satisfação (20,5 %), apatia 

(19,2%), empatia (11,6%) e solidariedade (3,1%). Na emotividade expressa 

pelo acompanhante sobressaiu a tranqüilidade (50%), seguida  da apatia (21%), 

da solidariedade (19,3%), da empatia (11,3%) e da satisfação (3,2%). 

 

No tocante ao referencial/contexto, o enfermeiro basicamente falou 

sobre tratamento (59,8%) e assuntos cotidianos (19,5%). O tratamento também 

foi identificado como o tema mais abordado pelo acompanhante (56,5%), 

seguido de assuntos cotidianos (32,3%). O cego, manifestou-se 

predominantemente a respeito de assuntos pessoais(42%).   

 

O contato/canal mais utilizado para transmitir mensagens pelos três 

sujeitos foi a audição: o cego em 100%, o acompanhante em 66,1% e o 

enfermeiro em 54,3%. Destaca-se que o enfermeiro usou a visão em 67,5% das 

situações e o acompanhante em 54,8%. Em relação ao tato, o enfermeiro o 

utilizou em 10,9%, enquanto o cego em 2, 2,% . A visão foi indicada como 

canal mais usado pelo cego em 1,3% das interações. Ante a impossibilidade 

desse dado, justifica-se o equívoco alegando erro durante o preenchimento do 

instrumento.  

 

Para todos os sujeitos, o código prevalecente foi a linguagem 

comum. No entanto a linguagem técnica foi verbalizada pelos três sujeitos, 

com predominância na fala do enfermeiro (4,9%). 

 

A tabela a seguir mostra a distribuição das interações referentes à 

filmagem número 1. 
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Tabela 4- Distribuição dos elementos e funções da comunicação verbal da 

filmagem 1 de acordo com os remetentes 

Elementos e 
Funções 

 Enfermeira 
Nº           % 

Cego 
Nº           % 

Acompanhante 
Nº          % 

P 
 

Indica modo de ação 30 43,5 34 77,3 14 93,3 0,001 
Solicita 
informação/orientação

30 43,5 2 4,6 - -  

Solicita sugestão 4 5,8 1 2,2 - -  

Vocativo 

Concorda 5 7,2 7 15,9 1 6,7  
         

Dá orientação 47 88,7 - - - - 0,001 
Dá sugestão 5 9,4 1 16,7 - -  

Imperativo 

Não concorda 1 1,9 5 83,3 - -  
         

Solidariedade 17 13,9 1 2,0 4 26,7 0,001 
Satisfação 15 12,3 7 14,0 - -  
Tranqüilidade 96 78,7 34 68,0 6 40  
Empatia 24 19,7 1 2,0 2 13,3  
Apatia 6 4,9 9 18,0 2 13,3  

Função 
emotiva/expressiva 

Outros 5 4,1 4 8,0 3 20,0  
         

Tratamento 85 72,0 20 40,0 12 80 0,001 
Prevenção 15 12,7 1 2,0 - -  
Assuntos pessoais 5 4,2 19 38,0 1 6,7  

Referencial/Contexto 

Assuntos cotidianos 13 11,0 10 20,0 2 13,3  
         

Audição  61 50,0 49 100,0 9 60,0 0,001 
Tato 16 13,1 2 4,2 - -  

Contato ou Canal 

Visão 87 71,3 - - 9 60,0  
         

Linguagem comum 119 97,5 49 100,0 15 100,0 0,657 Código 
Linguagem técnica 3 2,4 - - - -  

p de Fisher-Freeman-Halton 

 

Nessa filmagem, houve associação na maioria dos elementos, com 

exceção do código, que apresentou para p o valor de 0,657. 

 

No aspecto vocativo, foi mais verbalizada a indicação do modo de 

ação, apresentando na fala do enfermeiro em 43,5 %, do acompanhante em 

93,3%, e do cego em 77,3%. Quanto ao imperativo, o enfermeiro deu 

orientação em 88,7% das mensagens e o cego não concordou em 83,3%.  No 

referente à função emotiva, o enfermeiro, bem como o cego e acompanhante, 
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mostraram tranqüilidade durante a consulta, com 78,7%, 68% e 40%, 

respectivamente. 

Em relação ao referencial/contexto, o enfermeiro enfatizou o 

tratamento(72%), mas também falou sobre prevenção (12,7%) e assuntos 

cotidianos (11%). O cego, da mesma forma que esse, verbalizou mais sobre o 

tratamento (40%), seguido de assuntos pessoais (38%), enquanto o 

acompanhante dedicou 80% da comunicação verbal ao tratamento.  

 

A visão foi o contato/canal prevalecente na comunicação do 

enfermeiro (71,3%), e o tato também se fez presente (13,1%) nas interações 

advindas desse. O cego utilizou a audição em 100% durante a emissão de 

mensagens e o acompanhante usou igualmente a audição e a visão (60%) nas 

interações. 

 

No código, o enfermeiro fez uso da linguagem comum (97,5%) e da 

técnica (2,4%). Entretanto, nem o cego nem o acompanhante usaram a 

linguagem técnica nessa consulta. 

 

A seguir será apresentada a tabela 5, onde conta a distribuição das 

interações verbais, de acordo com a distribuição das funções conativas 

encontradas e analisadas na filmagem número 2.  
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Tabela 5-Distribuição dos elementos e funções da comunicação verbal da 

filmagem 2, de acordo com os remetentes 
REMETENTE 

Elementos e 
Funções  

 Enfermeira
Nº          % 

Cego 
Nº         % 

Acompanhante 
Nº        % 

Teste 
 

P 
 

 Indica modo de ação 35 49,3 70 77,8 14 100 - 0,001 
Solicita informação 15 21,1 5 5,5 - - -  

Vocativo 

Concorda 21 29,6 15 16,7 - - -  
          

Dá orientação 60 93,7 5 35,7 - - - 0,001 
Dá sugestão 4 6,2 1 7,1 - - -  

Imperativo 

Não concorda - - 8 57,1 - - -  
          

Solidariedade 36 26,9 5 4,8 2 13,3 - 0,001 
Satisfação 42 31,3 36 34,6 2 13,3   
Tranqüilidade 91 67,9 77 74 7 46,7 -   
Empatia 54 40,3 19 18,3 4 26,7 -   
Apatia 1 0,7 4 3,8 1 6,7 -   

Função 
emotiva/expressiva 

Outros 1 0,7 7 6,7 1 6,7 -   
           

Tratamento 67 49,6 30 28,8 6 40,0 50,82(2)  0,001 
Prevenção 23 17,0 5 4,8 - -    
Assuntos Pessoais 9 6,7 45 43,3 2 13,3    
Assuntos cotidiano 27 20,0 20 19,2 7 46,7    

Referencial/Contexto 

Outros 9 6,7 4 3,8 - -    
           

Audição  80 59,2 104 100,0 9 60,0 102,46(2)  0,001 
Tato 23 17,0 2 1,9 - -    

Contato/ Canal 

Visão 100 74,1 1 1,0 10 66,7    
           

Linguagem comum 118 87,4 101 97,1 14 93,3 7,35(2)  0,025 Código 
Linguagem técnica 17 12,6 3 2,9 1 6,7    

p de Fisher-Freeman-Halton; (2) Teste x2 

 

Em relação à filmagem número 2, houve concordância em todas as 

interações, onde o valor de p na função conativa, imperativo, e emotivo, no 

referencial e no contato foi de 0,001,  e no código de 0,025.   

 

Ao retratar a função conativa vocativo, destaca-se que a indicação do 

modo de ação se mostrou como a mais presente nas falas dos três sujeitos, 

acompanhante em 100%, cego em 77,8% e enfermeiro em 49,3%. 
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Na função conativa imperativo, 93,7% da fala do enfermeiro se 

destinou a dar orientações, enquanto 57,1% da do cego teve a função de não 

concordar com as informações dadas pelo enfermeiro, e a acompanhante não se 

manifestou. 

 

A tranqüilidade, como função emotiva, foi a mais expressada, com 

67,9% das interações do enfermeiro, 74% das do cego e 46,7% das do 

acompanhante. 

 

Sobre a função referencial/contexto, na fala do enfermeiro foram 

encontrados os seguintes temas: tratamento (49,6%), assuntos cotidianos 

(20%), prevenção (17%) e assuntos pessoais (6,7%). O cego falou mais sobre 

assuntos pessoais (43,3%) e o acompanhante sobre assuntos cotidianos 

(46,7%).  

 

O contato/canal mais usado pelo enfermeiro foi a visão (74,1%) e o 

menos usado foi o tato (17%). O cego quase não utilizou o tato como canal de 

comunicação (1,9%), mas privilegiou a audição (100%). Sobre o 

acompanhante, utilizou a visão em 66,7% das interações. Ressalta-se, uma vez 

mais, que houve erro no preenchimento de um formulário, pois foi encontrado 

contato visual oriundo do sujeito cego. 

 

A seguir se apresentará a tabela 6, que mostra os aspectos analisados 

na filmagem 3. 
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Tabela 6- Distribuição dos elementos e funções da comunicação verbal da 

filmagem 3, de acordo com os remetentes 

Elementos e 
Funções  

 Enfermeira 
Nº          % 

Cego 
Nº         % 

Teste 
 

P 
 

Indica modo de ação 10 37,0 12 50,0 17,06(2)  0,001 
Solicita informação 13 48,1 - -    

Vocativo 

Concorda 4 14,8 12 50,0    
         

Dá orientação 30 90,9 - -    
Dá sugestão 3 9,1 - -    

Imperativo 

Não concorda - - 5 100,0    
Solidariedade 3 5,1 - -   0,001 
Satisfação 1 1,7 - -    
Tranqüilidade 45 76,3 4 13,8    
Empatia 1 1,7 - -    
Tristeza - - 17 58,6    
Apatia 24 40,7 24 82,7    

Função 
emotiva/expressiva 

Outros 1 1,7 1 3,4    
Tratamento 34 57,6 15 53,6   0,001 
Prevenção 16 27,1 1 3,6    
Assuntos Pessoais 4 6,8 11 39,3    

Referencial/Contexto 

Assuntos cotidianos 5 8,5 1 3,6    
Audição  38 63,3 29 100   0,001 
Tato 12 20,0 1 3,4    

Contato/ Canal 

Visão 41 68,3 1 3,4    
Código Linguagem comum 60 100 29 100,0    
(1) Teste de Fisher-Freeman-Halton; (2) Teste x2 

 

                       Nessa tabela, houve associação no aspecto vocativo e na função 

emotiva, no referencial e no contexto, com valor de p igual a 0,001. No 

imperativo e no código, não houve teste de associação, por só existir uma 

variável como resposta. 

  

Quanto ao aspecto vocativo, observa-se que o cego usou apenas a 

indicação do modo de ação e a forma concorda (50%). O enfermeiro solicitou 

informação do paciente em 48,1% das interações. Nesse aspecto não houve 

participação do acompanhante. 
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Em 90,9% das interações, o enfermeiro deu orientações. No entanto, 

durante a consulta de enfermagem o cego não concordou em 100% das falas do 

profissional. Não houve participação do acompanhante. 

 

Apesar de a enfermeira apresentar como função conativa a 

tranqüilidade (76,3%), mostrou-se apática em 40,7% das cenas analisadas. 

Nessa função, o cego revelou predominantemente aspectos negativos, a saber, a 

apatia (82,7%) e a tristeza (58,6%). 

 

Na variável referencial/contexto, tanto o cego quanto o enfermeiro 

falaram a maioria das vezes sobre tratamento.  Os canais de comunicação 

utilizados pela enfermeira foram a visão (68,3%), a audição(63,3%) e o tato 

(20%). Durante a consulta, o cego utilizou a audição em todas as suas 

interações (100%) e o tato, apenas em algumas (3,4%). Mais uma vez, a visão 

constou como canal de comunicação em decorrência de erro quando do 

preenchimento do instrumento. 

 

Quanto ao código utilizado pelos sujeitos da comunicação, resumiu-

se à linguagem comum. Ressaltou-se que havia a presença do acompanhante, 

porém, durante a consulta de enfermagem, neste não verbalizou nenhuma 

mensagem. 

 

A tabela a seguir mostra o resultado de análise da filmagem 4, por 

distribuição e funções da respectiva comunicação verbal. 
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Tabela 7- Distribuição dos elementos e funções da comunicação verbal da 

filmagem 4, de acordo com os remetentes 
REMETENTE 

Elementos e 
Funções  

 Enfermeira 
Nº          % 

Cego 
Nº         % 

Acompanhante 
Nº        % 

Teste 
 

P 
 

Indica modo de ação 60 64,5 17 77,3 13 86,7 - 0,263 
Solicita 
informação/orientaçã
o 

21 22,6 3 13,6 1 6,7 -  

Solicita sugestão - - 1 4,5 - - -  

Vocativo 

Concorda 12 12,9 1 4,5 1 6,7 -  
          

Dá orientação 61 85,9 5 100,0 3 100,0 - 0,999 
Dá sugestão 9 12,7 - - - - -  

Imperativo 

Não concorda 1 1,4 - - - - -  
          

Solidariedade 32 19,7 1 3,8 5 27,8 - 0,001 
Satisfação 43 26,5 2 7,7 - - -  
Tranqüilidade 109 67,3 19 73,1 8 44,4 -   
Empatia 55 33,9 2 7,7 - - -   
Apatia 1 0,6 6 23,1 6 33,3 -   

Função emotiva ou 
expressiva 

Outros 10 6,2 1 3,8 1 5,5 -   
           

Tratamento 88 54,0 8 30,8 10 55,5 -  0,001 
Prevenção 20 12,3 2 7,7 - - -   
Assuntos pessoais 3 1,8 14 53,8 3 16,7 -   

Referencial ou 
Contexto 

Assuntos cotidianos 52 31,9 2 7,7 5 27,8 -   
           

Audição  111 68,1 26 100,0 14 77,8 18,77(2)  0,001 
Tato 7 4,3 - - - - 18,77(2)   

Contato ou  Canal 

Visão 89 54,6 1 3,8 8 44,4 18,77(2)   
           

Linguagem comum 158 96,9 25 96,1 18 100,0 -  0,766 Código 
Linguagem técnica 5 3,1 1 3,8 - - -   

p de Fisher-Freeman-Halton; (2) Teste x2              

                           

Nesta tabela, não existiu associação na função vocativa (p 0,263), no 

imperativo (p 0,999) e no código (p 0,766), mas ocorreu na função emotiva, no 

referencial e no contato, com p 0,001. 

 

Do total das interações analisadas na filmagem 4, o vocativo esteve 

presente entre os três sujeitos, com mais evidência no modo de ação, da 
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seguinte forma: no enfermeiro (64,5%), no cego (77,3%) e no acompanhante 

(86,7%). 

 

No aspecto imperativo, o item dá orientação apareceu na fala do 

enfermeiro cerca de 85,9% das vezes, na do cego em 100% e também 100% na 

do acompanhante. No referente à função emotiva ou expressiva, o item 

tranqüilidade foi mais freqüente entre as falas dos sujeitos. O cego verbalizou 

expressando tranqüilidade em 73,1%, o enfermeiro em 67,3% e o acompanhante 

em 44,4%, respectivamente. 

 

No aspecto referencial/contexto o enfermeiro falou 

predominantemente sobre tratamento (54%), assim como o acompanhante 

(55,5%), ao passo que o cego falou mais sobre assuntos pessoais (53,8%). 

 

Em relação ao canal, não houve toque por parte do cego. O 

enfermeiro tocou no paciente cerca de 4,3% das interações. Esse toque, porém, 

era sempre para realização de técnicas. O canal mais utilizado pelo enfermeiro 

(68,1%) foi a audição, também, o mais utilizado pelo acompanhante (77,8%). 

No código, a linguagem comum foi a que prevaleceu na comunicação, enquanto 

a linguagem técnica foi utilizada em apenas 3,1% das falas do enfermeiro e em 

3,8% das do paciente.  
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Tabela 8- Distribuição das interações verbais da filmagem 5, de acordo 

com as funções conativas 

Elementos e 
Funções  

Enfermeira 
Nº          % 

Cego 
Nº         % 

Acompanhante 
Nº        % 

P 
 

Indica modo de ação 54 75,0 11 73,3 13 92,8 0,492 
Solicita informação 10 13,9 1 6,7 - -  

Vocativo 

Concorda 8 11,1 3 20,0 1 7,1  
         

Dá orientação 91 92,8 - - - -  Imperativo 
Dá sugestão 7 7,1 - - - -  

         
Solidariedade 15 8,8 - - 1 7,1 0,001 
Satisfação 14 8,2 1 6,7 - -  
Tranqüilidade 154 90,6 13 86,7 10 71,4  
Empatia 49 28,8 4 26,7 1 7,1  
Apatia 1 0,6 - - 4 28,6  

Função emotiva ou 
expressiva 

Outros 2 1,2 1 6,7 - -  
         

Tratamento 113 67,3 4 26,7 7 20,6 0,001 
Prevenção 21 12,5 1 6,7 21 61,8  
Assuntos pessoais 3 1,8 5 33,3 - -  
Assuntos cotidianos 29 17,3 4 26,7 6 17,6  

Referencial ou 
Contexto 

Outros 2 1,2 1 6,7 - -  
         

Audição  63 37,0 15 100,0 9 64,3 0,001 
Tato 13 7,6 - - - -  

Contato ou Canal 

Visão 122 71,8 - - 7 50,0  
         

Linguagem comum 163 95,9 15 100,0 14 100,0 0,999 Código 
Linguagem técnica 7 4,1 - - - -  

P de Fisher-Freeman-Halton 

Segundo se observa nessa filmagem, ocorreu associação na função 

emotiva, no referencial, no contato, com valor de p 0,001, mas não no 

vocativo, com p 0,492, e no código, com p 0,999. 

 

Como mostra a tabela, 75% das interações do enfermeiro referem-se 

ao modo de ação. O cego nessa função apresenta-se em 73,3% das falas e o 

acompanhante em 92,8%.  
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No relacionado ao imperativo, só houve a participação da enfermeira, 

com predomínio da orientação (92,8%). A tranqüilidade apareceu como função 

emotiva/expressiva predominante para os três sujeitos da interação. 

 

Sobre o aspecto referencial/contexto do enfermeiro, foram 

encontrados, respectivamente: tratamento (67,3%), assuntos cotidianos 

(17,3%), prevenção (12,5%) e assuntos pessoais (1,8%). Durante a consulta, o 

cego falou mais sobre assuntos pessoais (33,3%) e o acompanhante verbalizou 

sobre prevenção (61,8%).  

 

No aspecto contato/canal o cego só se utilizou da audição (100%), 

enquanto o enfermeiro usou predominantemente a visão (61,6%). O tato, como 

canal, foi encontrado apenas nas interações da enfermeira (7,6%). Na função 

código, os sujeitos cego e acompanhante só utilizaram a linguagem comum e a 

enfermeira fez uso desta em 95,9% das interações.  

 

 

5.3 Discussão dos dados 

 

Esta sessão retoma os dados expostos na sessão anterior e os 

fundamenta à luz dos princípios da comunicação verbal, conforme a teoria de 

Roman Jakobson (2001): remetente, destinatário, função conativa (vocativo e 

imperativo), função emotiva/expressiva, referencial/contexto contato/canal e 

código. 

 

 

5.3.1 Aspectos relacionados ao remetente e ao destinatário 

 

O remetente e o destinatário possuem linguagem própria. Desse 

modo, o enfermeiro deve comportar-se e expressar-se de maneira adequada, no 

intuito de compartilharem uma linguagem em comum com vistas à clareza na 
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transmissão da mensagem. Para perceber se está havendo interação no processo 

de comunicação, é importante este profissional estar atento às respostas dadas 

pelo cego durante a comunicação. 

 

Quando da análise dos dados, o enfermeiro apresentava-se 

predominante (57,8%)  como remetente durante a interação, não dando muitas 

oportunidades de fala para o cego (20%). Oliveira (1996), ao observar a comunicação 

da enfermeira com gestantes na consulta de enfermagem em unidade de atendimento pré-

natal, buscou identificar o tipo de comunicação, se terapêutica ou não terapêutica, e as 

barreiras da comunicação. Conforme concluiu, a enfermeira comanda os assuntos a serem 

abordados e utiliza predominantemente a comunicação verbal. Esta profissional, como 

remetente da maior parte das interações verbais, também foi evidenciada por outros estudos 

na área (STEFANELLI, 1981; SILVA, 1990, SALVARANI, 1991; MERIGHI, 1998; 

MELO; CORTELAZZO, 2003). 

 

 

 No estudo era apresentado, também o silêncio (16,7%) esteve 

presente em alguns momentos, com freqüência bastante próxima à do paciente. 

Esse silêncio, na filmagem 3, foi mais aparente, pois a enfermeira solicitava 

algumas informações e o cego respondia. Entretanto, não havia comunicação 

afetiva, apenas a realização de técnicas para identificação da glicemia capilar, 

pressão arterial e obtenção de dados referentes ao tratamento. O paciente havia 

perdido a visão há dois meses, estava cabisbaixo e, mesmo assim, a enfermeira 

não indagou o porquê da sua postura, deixando apenas que o silêncio 

dominasse naquela comunicação. 

 

Uma perda significativa é aquela considerada pelo indivíduo 

importante para o seu bem-estar total, como a ausência de um objeto ou pessoa, 

perda total ou parcial de uma função do corpo ou de emoção. 

Independentemente de ser concreta ou abstrata, maturacional ou situacional, a 

perda pode resultar no processo de pesar, ou seja, uma forma de dor que 
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envolve pensamentos, sentimentos e comportamentos. A pessoa que sofre tenta 

uma variedade de estratégias para enfrentar o pesar e a tristeza. Nesse 

contexto, o profissional é avaliar os comportamentos do pesar, reconhecer 

como influência o comportamento individual e dar apoio empático adequado 

(WORDEN, 1998; POTTER; PERRY, 2001). 

 

Como afirmam estas autoras, a perda inclui cinco fases: negação, 

raiva, regateio, depressão e aceitação. Na fase de negação, o indivíduo age 

como se nada tivesse acontecido e pode recusar-se a acreditar ou compreender 

que houve uma perda. Na fase de raiva, o indivíduo reage contra a perda e pode 

representar para todos e tudo no ambiente. Na fase de regateio, há um 

adiamento da realidade da perda. O indivíduo pode tentar de modo sutil ou 

manifesto negociações para evitar que a perda ocorra. Na fase de depressão a 

perda é compreendida e o impacto total de sua significação é evidente. Nessa 

fase, a pessoa pesarosa pode sentir-se extremamente solitária e isolar-se das 

interações interpessoais. Na quinta fase, a aceitação, o indivíduo finalmente 

aceita sua perda., as reações fisiológicas cessam e as interações sociais são 

reassumidas.  

Em relação a essas atitudes ante a perda, no caso, da visão, pode-se 

depreender que o paciente, com tempo relativamente curto de cegueira, 

manteve uma postura apática, provavelmente na fase de depressão, tendo o 

silêncio prevalecido em quase todas as suas interações. 

 

Alguns autores enfatizam a importância do silêncio. Segundo 

Stefanelli (1993), este, se usado terapeuticamente, mostra ao paciente que ele 

também é responsável pela interação e que precisa ter participação ativa no 

processo de recuperação. A tolerância ao silêncio varia de pessoa para pessoa, 

mas em geral é de curta duração, pois se for muito longo provocará ansiedade 

em ambos os participantes da interação. Nesse caso a enfermeira não utilizou o 

silêncio como técnica de comunicação e tornou o relacionamento improdutivo, 
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já que o paciente não se expressava em decorrência dos seus sentimentos ante a 

perda da visão. 

 

Conforme se tem observado, a pessoa cega ou com outras deficiências 

possui grande potencial para desempenhar suas atividades diárias. Porém, 

segundo identificaram Macêdo (2003) e Luna (2005), existem algumas 

barreiras cotidianas a esse desempenho. Entre estas, ausência de semáforos 

sonoros, calçadas com obstáculos, presença de buracos e desnivelamentos, 

ausência de piso diferenciados, com superfície regular, firme e antiderrapante, 

ausência de corrimãos em ambos os lados de rampas e escadas. Além desses, 

outros aspectos devem ser observados, como o despreparo, referido pelos 

próprios profissionais de saúde, em se comunicar com essas pessoas. Na área 

física, sobressai o transporte urbano, que ainda não oferece condições de 

acesso e conforto. Em resumo, as cidades não são preparadas para eles. 

Portanto, o cego depende de acompanhante até para ter acesso a ambientes 

como as instituições de saúde.  

 

Quanto à atuação do acompanhante, este pouco se manifestou como 

remetente durante as consultas. Na filmagem 3, por exemplo, não houve 

nenhuma participação da acompanhante no diálogo, enquanto na filmagem 1, a 

acompanhante sempre fazia interrupções durante a consulta. Esta consulta foi 

realizada com uma paciente idosa e dependente, sendo sua filha a principal 

cuidadora. Tal situação pode ter induzido a acompanhante a participar 

freqüentemente da interação.  

 

O termo "dependência" liga-se a um conceito fundamental na prática 

geriátrica: a "fragilidade". Segundo Hazzard et al. (1994), fragilidade é uma 

vulnerabilidade que o indivíduo apresenta aos desafios do próprio ambiente. 

Essa condição é observada em pessoas com mais de 85 anos ou naquelas mais 

jovens nas quais existe uma combinação de doenças ou limitações funcionais 
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que reduzem sua capacidade de adaptar-se ao estresse causado por doenças 

agudas, hospitalização ou outras situações de risco. 

 

Ao se definir o "envelhecimento com dependência", destaca-se a 

questão da prevalência de patologias crônicas. Segundo afirmam Llera e Martín 

(1994), essa cronicidade, observada na maioria dos idosos, requer uma 

abordagem abrangente para ser bem avaliada, já que as doenças crônicas podem 

ser incapacitantes ou não. Ainda em relação à participação do acompanhante, 

na filmagem 4 aconteceram algumas interrupções na consulta por essa pessoa, 

que respondia grande parte das perguntas feitas pela enfermeira ao paciente.  

 

Quando do estabelecimento do relacionamento interpessoal 

enfermeiro-paciente, deve-se situar essa interação em toda atividade realizada 

pelo profissional em qualquer contato com o paciente. Esse tipo de 

relacionamento possui características específicas a partir das quais o indivíduo 

pode se perceber como elemento ativo, cuidado, respeitado, compreendido e 

aceito como pessoa (LOPES, 2004). Desse modo, mesmo o acompanhante 

participando da consulta, não lhe compete receber as orientações, pois o cego, 

apesar da sua incapacidade, tem condições de absorver as informações e atuar 

no atendimento de saúde.  

 

De modo geral, é comum pessoas cegas serem atendidas em unidades 

de saúde com acompanhante, o que tira sua privacidade. Entretanto se o 

enfermeiro tiver conhecimento do processo de comunicação, e adotá-lo 

devidamente, não haverá necessidade da interferência de uma terceira pessoa 

no processo. 

 

 

5.3.2 Aspectos relacionados à função conativa 
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A função conativa é a orientação para o destinatário, e caracteriza-se 

por declarações que podem ser submetidas à prova de verdade. Subdivide-se 

em vocativo e imperativo. No estudo ora desenvolvido, o modo vocativo esteve 

presente nas 1.131 interações. Nele indica modo de ação foi o mais encontrado, 

seguido de solicita informação, concorda e solicita sugestão. 

 

Neste aspecto, conforme se pode observar, a enfermeira solicita 

informações e sugestões mais vezes que o cego, quando na realidade deveria 

ocorrer o contrário, porquanto ele é o portador do diabetes e precisa das 

orientações da profissional. Na filmagem 3, a enfermeira não dá oportunidade 

ao cego de pedir nenhuma informação; na filmagem 1, o cego concorda em 

15,9%, solicita informação apenas em 4,6% e sugestão em 2,2% da sua 

comunicação; na filmagem 5, o cego concorda com 20% da fala da enfermeira e 

solicita informação em 6,7%. Nesse caso a ocorrência mais freqüente foi 

concorda, confirmando que a enfermeira controla toda a comunicação. Ainda 

conforme se percebeu, durante as consultas, não havia uma sistematização no 

atendimento, o que pode ter gerado essas distorções na comunicação. 

 

Consoante mencionado, a consulta de enfermagem abrange a 

entrevista para coleta de dados, o exame físico, o estabelecimento do 

diagnóstico de enfermagem, a prescrição, a implementação dos cuidados e a 

orientação das ações relativas aos problemas encontrados. Ela deve ter 

objetivos claros e metodologia própria, pois, desse modo, a enfermeira 

exercerá, efetivamente, uma atuação definida nos Programas de Saúde. Como 

afirmam Maciel e Araujo (2003), a sistematização da consulta de enfermagem 

tem como finalidade, entre outras, dar à atividade caráter profissional, 

organizar a abordagem do cliente e definir a competência da enfermeira. 

 

No relacionado à realização de entrevista na consulta para coleta de 

dados e do exame físico, estes pressupõem o domínio, pelas enfermeiras, das 

habilidades de comunicação e observação e de técnicas propedêuticas, aspectos 
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geralmente não encontrados na experiência profissional até então vivenciada 

(MACIEL; ARAÚJO, 2003). Em todas as consultas, o exame físico limitou-se à 

verificação de peso e estatura, antes da consulta, por uma auxiliar de 

enfermagem, à aferição da pressão arterial, à realização da glicemia capilar e à 

breve avaliação dos membros inferiores. As orientações abordavam 

principalmente a dieta e o uso de medicação, tornando-se algumas vezes 

desgastantes e repetitivas, como ocorreu na filmagem 5, na qual a profissional 

falou várias vezes sobre a alimentação, e não orientou sobre outros aspectos. 

Portanto nesse caso o cuidado de enfermagem não foi totalmente eficiente. 

 

De acordo com Silva e Castro (2003), cuidado de enfermagem 

eficiente é aquele que visa contemplar a dimensão holística do paciente, não se 

baseando somente na avaliação da enfermeira, mas, sobretudo, nas 

necessidades e expectativas relatadas pelo próprio cliente, indivíduo que 

efetivamente vivencia a doença. 

 

Como percebeu-se no trabalho ora desenvolvido, durante a consulta 

de enfermagem da filmagem 3 a paciente perguntou se a agulha utilizada para a 

realização da glicemia capilar era “nova”. Segundo Oliveira (2002), só os olhos 

têm o poder de, por si mesmos, recusar os objetos a eles endereçados, o que 

não ocorre com os cegos. Diante disto é importante informar a realização de 

cada procedimento, e o material utilizado para isso, no intuito de se transmitir 

nessa comunicação a necessária segurança a esse paciente. 

 

O contato com o mundo inicia-se pelos sentidos. Todos eles, cada um 

à sua maneira, são capazes de transmitir prazer ou desprazer. Geralmente 

usamos os sentidos sem dar atenção a esse ato, pois o mecanismo da 

sensibilidade funciona espontaneamente, independente de esforço para isso. 

Para a pessoa cujos olhos são normais, ver é uma atividade tão natural quanto 

respirar. Além disso, sobressai a preferência das sensações agradáveis às 



 74

desagradáveis. Nesse ponto, a possibilidade de escolha é assumida 

principalmente pela visão (OLIVEIRA, 2002).  

 

Segundo se depreendeu, no modo imperativo, uma orientação dada 

pela enfermeira não pretende transmitir informação alguma nem expressar ou 

suscitar qualquer emoção particular. Sua linguagem visa obter resultado, causar 

uma ação do tipo indicado. Neste modo, 85% de todas as interações ocorridas 

eram referentes a dar orientações. Entre os três sujeitos das interações, as 

enfermeiras o utilizaram em 90,6% das suas falas. 

 

Quando usada com o propósito de causar (ou impedir) uma ação 

manifesta, a linguagem serve a uma função direta. Os exemplos mais claros do 

discurso direto são as ordens e os pedidos. Na forma imperativa, o discurso não 

é verdadeiro, nem falso. Uma enfermeira, ao dizer para seu paciente “coma 

verduras”, não está sendo verdadeira nem falsa no sentido literal. Independente 

da ordem ser ou não obedecida, isso não afeta nem determina seu valor de 

verdade. Pode-se discordar sobre se determinada ordem foi ou não obedecida, 

mas nunca se pode discordar se uma ordem é verdadeira ou falsa, visto que não 

pode ser quaisquer dessas coisas (COPI, 1974). 

 

Entretanto uma ordem nua e crua provocaria antagonismo e 

ressentimento e frustaria a sua própria finalidade. Habitualmente não podemos 

provocar uma ação, preferindo apenas o imperativo. É necessário utilizar um 

método mais sutil para estimular a ação desejada (JAKOBSON, 2001). 

Portanto, na consulta de enfermagem deve ser evitada essa comunicação direta, 

sem espaço para a fala do paciente, o que torna a assistência prejudicada. A 

enfermeira deve estar consciente de que esse processo de interação deve ser 

afetivo. Precisa, pois atender às necessidades expostas pelo paciente de forma 

humanizada e não apenas para cumprir a formalidade de uma consulta. Além 

disso, precisa possuir habilidades para interagir e comunicar com pessoas 

cegas. 
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5.3.3 Aspectos relacionados à função emotiva/expressiva 

 

A atividade profissional não é apenas um modo de ganhar a vida. É 

uma forma de inserção social, na qual aspectos psíquicos estão fortemente 

implicados (LUNARDI FILHO; LUNARDI; SPRICIGO, 2001). Assim a função 

emotiva tem grande importância na comunicação verbal. 

 

Na linguagem, esta função é utilizada para expressar as sutilezas dos 

nossos sentimentos e aspirações, o que demonstra ser nossa capacidade 

expressiva incomparavelmente mais rica que a dos outros animais (OLIVEIRA, 

2002). 

 

Nas filmagens, de modo geral, essa função apareceu de forma 

positiva, quando o remetente se expressava com solidariedade (13%), 

satisfação (17,5%), tranqüilidade (72,1%) e empatia (23,1%). Em alguns 

momentos, porém, surgiram a tristeza ( 2,1%) e a apatia (9,6% ). 

 

Nas filmagens 2 e 5, as expressões consideradas positivas estiveram 

presentes tanto na fala da enfermeira como na do cego. Já na filmagem 1, a 

apatia teve  freqüência significante (18%) nas atitudes do paciente. Apesar de a 

enfermeira ter mostrado pouca reação de apatia, na filmagem 4, de forma 

semelhante, esse cego apresentou freqüência de 23,1%. Também na filmagem 4 

o cego expressou tristeza (58,6%) em suas falas, apatia (82,7%) e não 

demonstrou empatia em nenhum momento. Já a enfermeira demonstrou apatia 

em 40,7% de suas interações emotivas. Provavelmente a tristeza desse paciente 

estava relacionada com a recente perda da visão e a apatia com a não 

aproximação da enfermeira nesse relacionamento por não estar atenta àquele 

momento do paciente. Este passava por um processo de reabilitação no qual era 

importante a inclusão social. 
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Na reabilitação, o profissional de enfermagem auxilia o retorno do 

paciente ao máximo da sua potencialidade funcional, ensinando-o e ajudando-o 

a enfrentar as mudanças associadas à sua doença ou incapacidade (POTTER; 

PERRY, 2001).  

 

Conforme Sassaki (2003), a inclusão social constitui um processo 

bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em 

parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação 

de oportunidades para todos.  

 

O conceito de inclusão não é sinônimo de integração. Para integrar 

um deficiente na sociedade é preciso que este esteja munido dos seus recursos 

pessoais no intuito de se adaptar ao meio no qual deseja conviver, 

diferentemente da inclusão, em que os envolvidos mobilizam-se em prol de 

uma convivência positiva para todos. A sociedade se adapta para incluir e, ao 

mesmo tempo, os deficientes se preparam para assumir os seus papéis. Como 

afirma Manton (2001), o ambiente e os recursos devem estar à disposição das 

pessoas, inclusive dos portadores de deficiência. Assim, pode-se garantir os 

direitos da pessoa cega. 

 

Durante muito tempo os direitos das pessoas com deficiência foram 

objeto de preocupação das Nações Unidas e de outras organizações mundiais. 

Em decorrência dessas preocupações, 1981 foi proclamado pelas Nações 

Unidas o Ano Internacional dos Portadores de Deficiência. Como resultado 

mais expressivo, dessa conquista, criou-se o Programa de Ação Mundial para 

Pessoas com Deficiência, aprovado em 3 de dezembro de 1982 pela 

Assembléia-Geral em sua Resolução 37/82. Nesse programa, era ressaltado o 

direito de pessoas com deficiência às mesmas oportunidades que os demais 

cidadãos, desfrutando, em condições de igualdade, das melhorias nas condições 

de vida resultantes do desenvolvimento econômico e social. Também, pela 
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primeira vez, a deficiência foi definida como função da relação entre pessoas 

com deficiência e seu meio (BRASIL, 1996). 

 

No contexto internacional, têm sido produzidos diversos documentos 

como fruto das mais amplas discussões. Entre eles, pode-se citar a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), que garante a igualdade de direito de 

todos os seres humanos perante a sociedade, a Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes, de 1975; a Conferência Mundial de Educação Especial-

Declaração de Salamanca, de 1994; e mais recentemente, a Declaração 

Internacional de Montreal sobre Inclusão, de 2001. Nesta declaração se 

reafirma o seguinte: o acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-

requisito para os direitos humanos universais e liberdades fundamentais das 

pessoas; o esforço rumo a uma sociedade inclusiva para todos é a essência do 

desenvolvimento social e sustentável; o desenho acessível e inclusivo de 

ambientes, produtos e serviços aumenta a eficiência, reduz a sobreposição, 

resulta em economia financeira e contribui para o desenvolvimento do capital 

cultural, econômico e social; todos os setores da sociedade recebem benefícios 

da inclusão e são responsáveis pela promoção e pelo progresso do planejamento 

e desenho inclusos (SASSAKI, 2003).   

 

Para se manter informados e, como cidadãos educadores, os 

profissionais de saúde que lidam com pessoas cegas ou com portadores de 

outras deficiências precisam ter conhecimento da legislação sobre o assunto. O 

cego tem direito a um serviço de qualidade, assim como as pessoas videntes. 

Não possuir a visão como canal de comunicação não é motivo para excluí-los 

da sociedade e dos serviços a eles garantidos por lei. 

 

O discurso da humanização da assistência que permeia o cotidiano 

das práticas em saúde coloca a enfermagem ante a exigência de se entender e 

localizar como prática social. Isso requer do enfermeiro a capacidade de 
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realizar a síntese entre o social e o biológico, entre o todo e as partes para 

perceber a pessoa cuidada como um ser em sua totalidade (FRANÇA, 2004). 

 
Na prática, porém, esse discurso nem sempre é exercitado. Por 

exemplo, quando do desenvolvimento desta pesquisa, segundo observado, as 

enfermeiras estavam sempre preocupadas com as consultas a serem realizadas 

naquele dia. Isto, provavelmente, contribuía para estressá-los em alguns 

momentos e até torná-las apáticas, em decorrência do cansaço.  O estresse é um 

problema negativo, de natureza perceptiva, resultado da incapacidade de lidar 

com as fontes de pressão no trabalho. Provoca conseqüências sob forma de 

problemas na saúde física e mental e na satisfação no trabalho, comprometendo 

o indivíduo e as organizações (STACCIARINI; TROCCOLI, 2001). Pode 

comprometer, também, o relacionamento e, consequentemente, a comunicação. 

 

De acordo com Stacciarini e Troccoli (2001), os estressores do 

ambiente de trabalho podem ser categorizados em seis grupos: fatores 

intrínsecos para o trabalho (condições inadequadas de trabalho, turno de 

trabalho, carga horária de trabalho, contribuições no pagamento, viagens, 

riscos, nova tecnologia e quantidade de trabalho); papéis estressores (papel 

ambíguo, papel conflituoso, grau de responsabilidade para com pessoas e 

coisas); relações no trabalho (relações difíceis com o chefe, colegas, 

subordinados, clientes, sendo diretamente ou indiretamente associados); 

estressores na carreira (falta de desenvolvimento na carreira, insegurança no 

trabalho devido a reorganizações ou declínio da indústria); estrutura 

organizacional (estilos de gerenciamento, falta de participação, pobre 

comunicação); e interface trabalho-casa (dificuldade no manejamento dessa 

interface). 

 

Como afirma Rogers (1983), um alto grau de empatia talvez seja o 

fator mais relevante em uma relação e, sem dúvida, um dos fatores mais 

importantes na promoção de mudanças e aprendizagem. 
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Em qualquer relação existem sentimento, os quais se manifestam 

pelas expressões. Segundo Potter e Perry (2001), as expressões representam os 

sentimentos subjetivos de uma pessoa sobre os eventos que acontecem em seu 

meio e influenciam o modo de ela utilizar suas capacidades e de se relacionar 

com outras pessoas. Com base nessas observações, o profissional de 

enfermagem deve facilitar a comunicação, com vistas a não permitir que as 

emoções interfiram na prestação do melhor atendimento possível. Ele deve, 

então, usar de empatia. Entretanto, para que o profissional de enfermagem e o 

paciente não expressem emoções potencialmente prejudiciais, faz-se necessário 

uma rede de apoio. 

 

Na prática da enfermagem, estão presentes funções emotivas, 

particularmente em suas intervenções, pois apenas o conhecimento não é 

suficiente para o alcance dos seus objetivos em relação ao paciente. Por muitas 

circunstâncias, o cliente procura no profissional conforto, atenção e uma 

assistência afetiva, fundamentada no respeito aos seus valores e crenças. Dessa 

forma, as orientações referentes à sua doença e tratamento são mais facilmente 

compreendidas e aceitas.  

 

A limitação da visão não torna seu portador uma pessoa diferente, 

tampouco essa condição o torna completamente dependente dos familiares, 

como acontece com as crianças de pouca idade. A enfermeira precisa perceber 

o portador de deficiência visual como um ser com pontencialidades. Como se 

observou na filmagem 3, a enfermeira, ao se dirigir ao cego, utilizava palavras 

no diminutivo como “barriguinha”, “mãozinha”, “unhinha”, “pezinho”, numa 

clara expressão de infantilização do paciente. Tratava-o como se ele fosse uma 

criança sem condições de viver independente. No entanto, a nosso ver, o fato 

de o paciente ter ficado cego há dois meses e permanecer durante toda a 

consulta bastante tímido e cabisbaixo levou a enfermeira a tratá-lo dessa forma.  

 



 80

Verdadeira ou não, a mensagem será definida pela função emotiva do 

remetente. Nesse aspecto, a linguagem falada pode ser expressa com mudanças 

na entonação de voz durante a verbalização de palavras que o emissor julga 

serem importantes na mensagem (JAKOBSON, 2001). Essa função é de 

relevância para o cego, pois é por meio dela que ele perceberá a veracidade e a 

importância da compreensão das informações. Portanto o modo como as 

informações são repassadas pode decidir sua aceitação e prática pelo 

interessado. Por exemplo, em relação às orientações sobre a busca do 

tratamento e a prevenção das doenças, a forma como essas são transmitidas 

pelos profissionais pode fazer toda a diferença na decisão do paciente sobre o 

próprio tratamento. No caso do cego, ele perceberá a real disponibilidade e 

receptividade na fala do remetente por meio da função emotiva. 

 

Segundo se notou na filmagem 1, a enfermeira em alguns momentos 

elevava o tom de voz para passar informação para o paciente, numa clara 

evidência do despreparo da profissional. É preciso lembrar que as pessoas com 

deficiência visual não perdem o sentido da audição, ao contrário, normalmente 

este se torna mais aguçado. 

 

Como consta em Oliveira (2002), em caso de cegueira, o ouvido 

tende a assumir cerca de 75% das experiências sensoriais. Dividido em três 

segmentos (externo, médio e interno), cada ouvido é responsável por captar a 

manifestação sonora e transmiti-la ao córtex auditivo primário, onde é feita a 

interpretação da altura e do ritmo. 

 

Não se pode esquecer também do olfato, pois no caso da pessoa cega 

este tende a desempenhar função importante na dinâmica de orientação. 

Segundo Oliveira (2002), é comum o cego diferenciar o ambiente a partir dos 

odores característicos que o circundam: conhece a sapataria pelo cheiro de 

couro, a farmácia pelo cheiro de medicamento, e assim por diante. 
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A voz do enfermeiro quanto à intensidade deve ser audível, clara, 

suave para que o paciente cego possa compreender a mensagem. De acordo com 

Silva e Castro (2003) o ritmo da voz deve ser pausado sem ser muito monótono 

e vagaroso, mas também sem muita rapidez. Deve ser contagiante, com boa 

dicção, nítido, objetivo e de fácil entendimento. 

 

 

5.3.4 Aspectos relacionados ao referencial/contexto 

 

O assunto mais encontrado nas interações foi o tratamento (53,2%). 

Foi também o mais abordado pelo enfermeiro nas filmagens 1(72%), 5(67,3%), 

3 (57%), 4(54%)  e 2(49,6%).  

 

A assistência de enfermagem ainda mostra-se centrada no modelo 

biomédico, no qual o foco do atendimento encontra-se na doença, como 

mostram alguns estudos (GAIVA; SCOCHI, 2004; MACIEL; ARAUJO, 2003). 

Além disso, percebe-se que o profissional realiza a consulta de maneira 

mecanizada, o que pode contribuir para este tipo de foco, verificado nas 

interações.  

 

Na consulta, falou-se um pouco sobre a prevenção. Este é um item 

importante a ser abordado pelo profissional, principalmente tratando-se de 

pacientes com doenças crônicas. No caso do diabético, assuntos como 

prevenção de ferimentos, hipoglicemia e hiperglicemia podem evitar 

complicações futuras advindas da doença, tais como cegueira, amputação de 

membro e coma.  

 

Quando a enfermeira da filmagem 1 enfatiza os assuntos cotidianos, 

ela desloca o principal objetivo da assistência. Entretanto a profissional não 

pode fugir do foco, pois a comunicação deslocada do contexto fica sem sentido. 
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O enfermeiro precisa planejar sua interação de acordo com cada situação e cada 

paciente (SILVA, 1996). Neste estudo, o profissional pode ter fugido do 

contexto por não ter habilidade de se comunicar com o cego. Mesmo assim, em 

caso de desvio, ele deve saber retomar o foco principal da consulta. 

 

O objetivo da comunicação entre enfermeiro e cego é a compreensão 

da mensagem mediante interação entre ambos. Por deter os conhecimentos 

científicos, o enfermeiro atua nesse caso como emissor. Mas em outros 

momentos atuará como receptor, quando o paciente relatar sua condição 

clínica, por exemplo. Esse profissional precisa ter a consciência de que essa 

troca existe e é constante, do contrário, forçará um unidirecionamento de 

mensagem, sem influência no comportamento desse paciente. 

 

Segundo observou-se, os assuntos pessoais foram os mais utilizados 

pelos cegos em 42% das interações analisadas. Na filmagem 4, 53% das suas 

falas discorreram sobre assuntos pessoais. Assuntos pessoais, durante a 

assistência de enfermagem, segundo Lindahl e Sandwan (1998), têm por 

objetivo iniciar uma relação mais íntima com o paciente. Porém essa condição 

não pode repercutir mais do que o necessário para iniciar essa relação, sob 

pena de a consulta perder seu principal objetivo, ou seja, a promoção da saúde 

do diabético. 

 

 

5.3.5 Aspectos relacionados ao contato/canal 

 

Em um ato comunicativo, usa-se um ou mais canais associados. Com 

o cego, deve-se explorar a fala, audição e o tato. Para evitar falhas o 

profissional necessita estar consciente dessa circunstância, e não utilizar 

comunicação não verbal, a exemplo de gestos e movimentos corporais, entre 

outros. 
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Nas interações dos sujeitos pesquisados, o canal mais encontrado foi 

a audição (66,2%), seguida da visão (50,7%) e do tato (8,1%). O mais 

frequente no enfermeiro como remetente da mensagem foi a visão. A utilização 

desse canal evidenciou-se mais na filmagem 2, em 74,1% das interações do 

profissional. Este, durante a consulta, fazia todas as anotações de enfermagem 

direcionando sempre seu olhar para a paciente. 

 

Já na filmagem 4, a visão constou em 54,6% nas interações advindas 

da enfermeira. Nessa consulta, a profissional direcionou seu olhar mais para o 

prontuário, lia evoluções anteriores e fazia anotações.  

 

De acordo com Hood e Dincher (2001), os registros de enfermagem 

no prontuário devem incluir a declaração dos problemas freqüentemente 

referidos pelos pacientes, os diagnósticos de enfermagem, os tratamentos e as 

respostas tanto da assistência médica como  da enfermagem, expressando o 

reflexo da avaliação periódica do paciente.  

 

As anotações de enfermagem são essenciais para otimizar a 

assistência. Porém elas, não devem ser supervalorizadas durante a interação e o 

enfermeiro deve ter habilidade suficiente para saber o momento certo de 

registrá-las. 

 

Na filmagem 4, a enfermeira demorou um pouco para ler e 

compreender o prontuário. No entanto, algumas intercorrências podem 

justificar essa demora a exemplo da inexperiência e falha na comunicação 

escrita. Como mostram Ochoa-Vigo et al. (2003) em estudo que analisou os 

registros de enfermagem, o enfermeiro bem como os demais profissionais da 

área da saúde são sobrecarregados de competências e atividades. Desse modo, 

às vezes, usam letras ilegíveis em anotações muito resumidas, nas quais a 

utilização de siglas ou abreviações incorretas dificulta a leitura, podendo 
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comprometer a intelecção da escrita e, conseqüentemente, a assistência ao 

paciente.  

 

Embora o cego não enxergue, o fato de a enfermeira olhar para ele 

retrata a importância por ela atribuída à fala dele. Tratando-se de deficiência 

visual, esse ato advindo dos profissionais é muito significativo, e induz o 

paciente, a se sentir realmente parte do processo comunicativo. Quando o 

enfermeiro sabe conduzir a comunicação e olha para o cego, ajuda-o a 

participar de maneira mais positiva na consulta, e ele responde e discute com 

mais entusiasmo os questionamentos, auxiliando assim na conduta terapêutica. 

 

Mesmo se o paciente não pode confirmar o olhar da enfermeira, tem 

a habilidade de perceber, pela fala da profissional, alguns sinais não-verbais 

como movimento de cabeça e movimentos corporais. 

   

Em relação ao canal tato, segundo se observou foi pouco usado pelos 

sujeitos durante a consulta. O acompanhante, por exemplo, não fez uso desse 

canal em nenhum momento. Nas filmagens 4 e 5, o cego também não o utilizou. 

 

Este canal mais usado na filmagem 1 (4,2%), pela paciente, para 

chamar a atenção da enfermeira ao falar. Ressalte-se que esse canal é muito 

importante para o cego. Como enfatizado por Pagliuca (1996), o cego não tem 

acesso à comunicação por meio da visão, sendo pertinente a reflexão de como 

se explorar os órgãos dos sentidos remanescentes, ou seja, o tato, o paladar, o 

olfato e a audição, para melhorar a qualidade dessa comunicação.  

 

Segundo concluiu Ibarrondo (2005), em uma revisão sobre artigos 

relacionados à comunicação na assistência de enfermagem em unidade de 

terapia intensiva, dos estudos avaliados, poucos investigam conjuntamente a 

comunicação verbal e a, não verbal. No entanto ambas acontecem ao mesmo 
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tempo, e possivelmente no cego o tato é o sentido mais aguçado como forma de 

comunicação não-verbal. 

 

No caso do enfermeiro, este também fez pouco uso do tato como 

canal de comunicação.  A enfermeira que mais o usou foi a da filmagem 3. No 

entanto, na análise das cenas não houve a especificação do significado desse 

toque. Ao assistir, porém, às cenas, percebeu-se que, de forma geral, esse 

contato era restrito à realização de técnicas, no caso, palpação, verificação de 

PA e glicemia capilar.  

 

Cruz e Soares (2004), no intuito de analisar o cuidado do 

profissional de enfermagem na relação com o paciente em centro cirúrgico, 

encontraram o ruído e a pequena distância física entre pacientes internados 

como itens dificultadores da comunicação entre paciente e enfermeira.  

 

Sobre o toque, e de acordo com Mazza (1998), este pode ser 

denominado instrumental, afetivo, intencional, acidental e de defesa. De todas 

as sensações, a tátil é aquela que é experimentada de modo mais pessoal. O 

toque pode ser ativo (tocar) ou passivo (ser tocado). Nas interações da 

enfermeira, ela utilizou apenas o toque técnico, esquecendo o toque afetivo,o 

qual poderia gerar melhor relacionamento entre o profissional e o paciente. 

 

Nas filmagens 1 e 2,  as enfermeiras realizaram toda a consulta com 

luvas de procedimento. Vale ressaltar a importância da utilização dos 

equipamentos de proteção individual pelos profissionais da saúde, mas, no caso 

específico, não houve necessidade de luvas durante toda a consulta e sim 

apenas no momento da glicemia capilar. O uso de luvas causa um 

distanciamento físico entre a enfermeira e o paciente, principalmente no 

relacionado ao toque. 
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Em estudo sobre cuidados a pacientes, segundo concluiu Russell 

(1999) quanto à percepção do paciente, este refere sentir-se melhor depois de 

ser tocado pela enfermeira. Portanto, os fins terapêuticos do tato não se 

destinam apenas à realização da técnica. 

 

 

5.3.6 Aspectos relacionados ao código 

 

O remetente e o destinatário possuem linguagem própria. Diante 

disso o enfermeiro deve comportar-se e expressar-se de maneira adequada, para 

poderem compartilhar uma linguagem em comum no intuito de ser a mensagem 

transmitida com clareza. Tratando-se do cego, é importante o profissional estar 

atento às respostas dadas por ele durante a comunicação, com vistas a perceber 

se está havendo efetivação no processo, pois, este, se feito de maneira 

satisfatória, poderá causar mudança de comportamento na adesão ao tratamento 

e à própria vida. 

 

Conforme esses aspectos, a linguagem pode ser classificada como 

comum e técnica. A comum refere-se àquela usada pela maioria das pessoas em 

linguagem facilmente compreendida. Já a técnica é aquela na qual se utilizam 

termos próprios do corpo de conhecimento de uma ciência, no caso da saúde. 

Na comunicação durante as consultas, a linguagem comum foi a mais utilizada. 

Essa situação favorece o atendimento da mensagem que a enfermeira pretende 

transmitir ao paciente. Porém, ela não precisa usar apenas esse tipo de 

linguagem, como observado na filmagem 3, na qual a enfermeira a utilizou em 

100% das suas falas. DE ACORDO COM A CLIENTELA, A PESSOA  

 

Segundo Silva e Castro (2001), a enfermagem é a área que detém o 

conhecimento técnico-científico necessário para programar e implementar 

ações de cuidados. Desse modo, o enfermeiro precisa dominar o conhecimento 

e saber evidenciá-lo aos usuários dos serviços de saúde. Desse modo, a 
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consulta é o momento em que o profissional pode agir como agente educador, e 

propiciar um momento para construção do conhecimento da população.  

 

Sobre a importância da linguagem na comunicação, em estudo sobre 

comunicação relacionada ao uso de agrotóxicos em uma região agrícola do 

Estado do Rio de Janeiro, concluiu-se que a linguagem técnica empregada em 

ações educativas e de treinamento impossibilitou a apropriação do 

conhecimento por parte do trabalhador rural (PERES et al., 2001). Ao se 

remeter esse resultado para a interação com o paciente cego, deve-se considerar 

também que o uso predominante da linguagem técnica pode ser uma barreira na 

comunicação. 

 

 Nesse aspecto, a enfermeira da filmagem 2, apesar de adotar 

predominantemente a linguagem comum, foi a que mais usou termos técnicos. 

De modo geral, ela, a exemplo das demais, utilizou a linguagem comum para 

explicar os termos técnicos. Acredita-se que isso seja muito favorável durante a 

assistência de enfermagem, mas com o intuito de promover a saúde da 

clientela, o profissional deve estar atento para certificar-se de que esses termos 

realmente foram compreendidos por ela.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Esta etapa do processo de investigação científica é caracterizada pelo 

o balanço dos resultados alcançados e compreende a exposição dos objetivos 

propostos e das possíveis contribuições para o avanço do conhecimento sobre o 

tema objeto da pesquisa (LOPES apud SILVA, 1993). 

 

O estudo, realizado por meio de videogravação, esteve centrado na 

comunicação verbal entre a enfermeira, o cego e seu acompanhante. De acordo 

com os resultados alcançados, considera-se terem contribuído para alertar sobre 

a importância da utilização adequada da comunicação, na enfermagem, como 

fator decisivo na relação entre enfermeiro e paciente. 

 

Durante as interações, conforme se pôde constatar, o enfermeiro, em 

57% das suas falas, apresentou-se como remetente, com maior freqüência do 

que o cego e o acompanhante. Diante disso, é preciso repensar a interação com 

o cliente, refletir sobre os motivos desta não participação efetiva. Quanto ao   

acompanhante, ele também participou pouco das interações, embora, em alguns 

momentos, tenha assumido o papel de remetente no lugar do cego. Entretanto, 

entende-se, ao se comunicar com cegos, este tem condição de verbalizar seus 

sentimentos e assuntos sobre a própria doença.  

  

Com base nas observações, e conforme se acredita, nas consultas de 

enfermagem dever-se-ia aprimorar a comunicação verbal com as pessoas cegas 

e a enfermeira deveria estar preparada para atender o paciente, independente da 

condição física ou sensorial deste. Para a assistência ocorrer de forma eficaz é 

preciso se valorizar o paciente como um ser integral e não apenas o seu estado 

clínico. 
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Ainda segundo observado durante as falas da enfermeira, esta 

solicitava mais informações e sugestões que o paciente. O ideal, porém, seria o 

cego fazer mais questionamentos sobre sua doença e plano terapêutico. 

Portanto, sugere-se mudança nesse tipo de abordagem, em benefício do 

paciente e para o alcance das metas de saúde.  

 

Quantos aos aspectos mais encontrados nos três sujeitos ao se 

comunicarem verbalmente, mas sobressaíram a tranqüilidade, a empatia e a 

solidariedade, ocorreram ainda apatia e tristeza, evidenciadas em um paciente 

que adquiriu cegueira recentemente. A enfermeira nesta ocasião também se 

mostrou apática, o que retratou a dificuldade do profissional em comunicar-se 

com esse tipo de paciente.  

 

No referente às consultas de enfermagem, percebeu-se a prevalência 

de um modelo assistencial voltado para o tratamento de doenças. Segundo 

vislumbrado, as enfermeiras filmadas durante suas atuações valorizaram muito 

o tratamento, ou seja, o uso terapêutico medicamentoso. Além disso, em vários 

momentos houve a falta de sistematização da assistência ao diabético, que não 

ocorreu de forma integral. 

 

Nesta pesquisa, um fato revelou-se bastante interessante: o cego tem 

necessidade de verbalizar assuntos pessoais. Em face das evidências, essa 

condição precisa ser aprofundada pelos profissionais, pois a assistência 

também deve contemplar a saúde mental. Entretanto, durante as consultas, as 

enfermeiras desvalorizaram tal situação.   

 

Outra constatação foi feita, qual seja, a consulta de enfermagem 

voltada para o deficiente precisa reconhecer suas especificidades, com a 

valorização do tato, do toque afetivo, pouco utilizado nessa relação. 
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No respeitante à linguagem, a mais utilizada foi a comum, em todas 

as consultas, embora a linguagem técnica tenha sido usada pelo enfermeiro, 

mas, nesse caso, houve a preocupação de reforçar o conteúdo com a linguagem 

comum para explicar os termos específicos da área.  

 

Conforme se concluiu, urge sensibilizar a enfermeira sobre a 

importância da comunicação no processo de cuidar, com vistas a um 

atendimento humanizado, voltado para atender às necessidades do paciente. 

Além disso, sugere-se enfatizar no ensino do futuro profissional, a relevância 

de disciplinas voltadas para o cuidado das pessoas deficientes, incluindo-se as 

pessoas cegas, foco desse estudo. Do mesmo modo, é preciso privilegiar o 

processo de comunicação, indispensável na relação paciente-enfermeiro.  

 

Entende-se que iniciativas de pesquisas como essas, centradas na 

comunicação de enfermeiros com pacientes cegos, podem subsidiar futuras 

discussões e mudanças acerca da perspectiva de atendimento a essas pessoas e 

também aquelas com outras deficiências. 

 

Nessa perspectiva, propõe-se a elaboração de um modelo educativo 

na enfermagem a ser utilizado na comunicação com pessoas cegas. Como 

atuante nesse processo, a enfermeira tem possibilidade e potencialidade de 

adquirir habilidades para usar adequadamente a comunicação, no intuito de 

tornar suas ações ainda mais efetivas.  

Se estas sugestões se tornarem realidade, todos poderão se beneficiar 

e a sonhada humanização na saúde poderá ser alcançada, independente de ser o 

paciente portador de diabetes, de cegueira ou de qualquer outra deficiência. 

Esse é, pois, um modelo no caminho da comunicação perfeita, capaz de 

propiciar a verdadeira interação enfermeiro-paciente. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO (ENFERMEIRO) 
Eu, Kátia Nêyla de Freitas Macêdo, enfermeira, aluna regular do curso 

de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, venho por 
meio deste convidar o(a) senhor(a) participar de um estudo intitulado 
COMUNICAÇÃO VERBAL ENTRE O ENFERMEIRO E O CEGO: ASPECTOS 
OBSERVADOS DURANTE A CONSULTA DE ENFERMAGEM. Trata-se da 
minha dissertação de mestrado que objetiva registrar a comunicação verbal 
entre o enfermeiro e o cego durante consulta de enfermagem e identificar os 
elementos do processo de comunicação contidos na relação enfermeiro-cego.  

Após a sua autorização irei filmar a consulta de enfermagem que será 
realizada com pacientes cegos. Essas filmagens têm por finalidade observar a 
comunicação verbal durante a assistência. Dessa forma será muito importante a 
sua participação. 

Caso aceite, fica claro que seu nome e imagens não serão revelados publicamente. 
O senhor poderá deixar de participar deste estudo no momento que desejar e ainda poderá 
ter acesso às informações relacionadas ao estudo. Não haverá risco para o senhor e sua 
participação não será remunerada. 

_______________________________________________________________ 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu,________________________________,RG___________________, declaro 
que após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 
participar desse estudo intitulado: COMUNICAÇÃO VERBAL ENTRE O 
ENFERMEIRO E O CEGO: ASPECTOS OBSERVADOS DURANTE A 
CONSULTA DE ENFERMAGEM 
 
Fortaleza,         de               de  2005. 
 

 
 

 
Em caso de 

dúvidas e demais esclarecimentos: 
KÁTIA NÊYLA DE FREITAS MACÊDO 
RUA EDUARDO SABÓIA, N 600 APT 103 
BAIRRO PAPICU   CEP 60145-175 
FONES: 8801 2884  
 

O comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
encontra-se disponível para esclarecer dúvidas e/ou reclamações em relação a 
sua participação no referido estudo pelo telefone 85 3288-8346 

 
 
 
 

Assinatura do pesquisado Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO (CEGO) 
Eu, Kátia Nêyla de Freitas Macêdo, enfermeira, venho por meio deste 

convidar o(a) senhor(a) a participar de um estudo, no qual irei observar a 
enfermeira o atendendo durante a consulta.  

Após a sua autorização irei preencher um formulário com seu nome, sua 
idade, seu estado civil, onde nasceu, até que idade estudou, há quanto tempo 
faz tratamento para diabetes, há quanto tempo faz tratamento neste centro, 
além de perguntar há quanto tempo e como ficou cego. Em seguida, irei filmar 
a sua consulta. Estas filmagens serão usadas para observar como a enfermeira 
fala com o senhor durante o atendimento. Isso para saber se ela está se 
comunicando adequadamente. Dessa maneira será muito importante sua 
participação. 

Caso aceite, fica claro que seu nome e imagens não serão revelados publicamente. 
O senhor poderá deixar de participar deste estudo no momento que desejar e ainda poderá 
ter acesso às informações relacionadas ao estudo. Não haverá risco para o senhor e sua 
participação não será remunerada. 

_______________________________________________________________ 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu,________________________________,RG___________________, declaro 
que após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 
participar desse estudo intitulado: COMUNICAÇÃO VERBAL ENTRE O 
ENFERMEIRO E O CEGO: ASPECTOS OBSERVADOS DURANTE A 
CONSULTA DE ENFERMAGEM 
 
Fortaleza,         de               de  2005. 
 

 
 

 

Testemunha________________________________________ 
Em caso de dúvidas e demais esclarecimentos: 

KÁTIA NÊYLA DE FREITAS MACÊDO 
RUA EDUARDO SABÓIA, N 600 APT 103 
BAIRRO PAPICU   CEP 60145-175 
FONES: 8801 2884  
 

O comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
encontra-se disponível para esclarecer dúvidas e/ou reclamações em relação a 
sua participação no referido estudo pelo telefone 85 3288-8346 

 
 
 
 

Assinatura do pesquisado Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C 
 

TERMO DE ESCLARECIMENTO (ACOMPANHANTE) 
Eu, Kátia Nêyla de Freitas Macêdo, enfermeira, venho por meio deste 

convidar o(a) senhor(a) a participar de um estudo, no qual irei observar a 
enfermeira atendendo a pessoa que o senhor está acompanhando.  

Após a sua autorização irei filmar a sua consulta. Estas filmagens serão 
usadas para observar como a enfermeira fala com o paciente e com o senhor 
durante o atendimento. Isso para saber se ela está se comunicando 
adequadamente. Dessa maneira será muito importante sua participação. 

Caso aceite, fica claro que seu nome e imagens não serão revelados publicamente. 
O senhor poderá deixar de participar deste estudo no momento que desejar e ainda poderá 
ter acesso às informações relacionadas ao estudo. Não haverá risco para o senhor e sua 
participação não será remunerada. 

 

_______________________________________________________________ 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Eu,________________________________,RG___________________, declaro 
que após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 
participar desse estudo intitulado: COMUNICAÇÃO VERBAL ENTRE O 
ENFERMEIRO E O CEGO: ASPECTOS OBSERVADOS DURANTE A 
CONSULTA DE ENFERMAGEM 
 
Fortaleza,         de               de  2005. 
 

 
 
 
 

Em caso de dúvidas e demais esclarecimentos: 
KÁTIA NÊYLA DE FREITAS MACÊDO 
RUA EDUARDO SABÓIA, N 600 APT 103 
BAIRRO PAPICU   CEP 60145-175 
FONES: 8801 2884  
 

O comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
encontra-se disponível para esclarecer dúvidas e/ou reclamações em relação a 
sua participação no referido estudo pelo telefone 85 3288-8346 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do pesquisado Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE D-ENTREVISTA 

 

1. Dados de identificação:  

Nome: 

Sexo:              Idade:             Naturalidade: 

Grau de instrução:                                 Estado civil: 

Tempo de tratamento da diabetes: 

Tempo de acompanhamento na instituição: 

 

2. Como você adquiriu a cegueira? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo você adquiriu a cegueira? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES: 
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APÊNDICE E-INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DA 

COMUNICAÇÃO VERBAL SEGUNDO JAKOBSON 

 

1. FILMAGEM_____ 

 

2. SEGUNDO______ 

 

3. JUIZ______ 

 

4. REMETENTE 1( ) Enfermeira  2( ) Cego  3( ) Acompanhante 4( ) 

Ausente-silêncio 

 

5. FUNÇÃO CONATIVA            6. FUNÇÃO CONATIVA 

VOCATIVO                                IMPERATIVO 

1( ) indica modo de ação             1( )dá orientação 

2( )solicita informação/orientação2( )dá sugestão 

3( )solicita sugestão                    3( )não concorda 

4( )concorda 

 

7. FUNÇÃO EMOTIVA/             

EXPRESSIVA                                 

1( ) solidariedade             6( )raiva 

2( )satisfação                   7( )desprezo 

3( )tranquilidade              8( )tristeza 

4( )empatia                      9( ) apatia 

5( ) outros____              10( ) outros____ 

 

8. REFERENCIAL/CONTEXTO 

1( ) tratamento             

2( )prevenção                    

3( )assuntos pessoais               
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4( )assuntos cotidianos                       

5( ) outros 

 
9. CONTATO/CANAL 

1( ) audição           

2( )tato                    

3( )visão               

4( )olfato  

        

10. CÓDIGO   

1( ) linguagem comum           

2( )linguagem técnica (termos técnicos)          

 

 
 
 


