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                                                RESUMO 

 
 

O câncer de mama é motivo de grande temor na sociedade em geral e principalmente 
nas mulheres, em decorrência do elevado índice de morbi-mortalidade e de mutilação, 
com conseqüente comprometimento da auto-estima e do desenvolvimento social de 
quem é por ele acometido. Ademais, interfere sobremaneira nas relações sociais, 
pessoais, profissionais e afetivas, Portanto conhecer  como a enfermeira comunica-se 
com essa clientela foi a inquietação para a realização desse estudo, cujo objetivo foi 
compreender o processo de comunicação enfermeira/paciente, enfatizando a 
significação, valores e possibilidades de mudança na assistência de enfermagem à 
mulher mastectomizada.Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa 
que utilizou como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e a Teoria 
Fundamentada em Dados Ground Theory  como referencial metodológico, com 
base na seguinte questão norteadora: como a enfermeira percebe  seu processo de 
comunicação com a mulher mastectomizada? A coleta de dados ocorreu nos meses 
de junho e julho de 2006 em uma instituição de referência no tratamento do câncer. 
Utilizamos como estratégia para coleta de dados a entrevista com nove enfermeiras 
que prestavam assistência à mulher mastectomizada. Obtivemos então, os dados 
que após a análise permitiram a criação da teoria central: O significado da 
comunicação na assistência de enfermagem à mulher mastectomizada, a qual 
constitui-se de três fenômenos distintos que se inter-relacionam. São eles : Um 
olhar sobre a comunicação, que caracteriza-se como um processo da teoria onde os 
fenômenos que levaram as enfermeiras a refletirem sobre  seu modo de 
comunicação com a mulher mastectomizada foram elucidados emergindo 
significados e valores ao seu respeito;  identificando as pedras do caminho, que 
pontua as principais dificuldades encontradas na implantação de uma comunicação 
efetiva entre enfermeira/paciente, incluindo as limitações pessoais; e repensando a 
comunicação enfermeira/mulher mastectomizada, que enfatiza a significação 
atribuída pela enfermeira à sua necessidade de manter-se sensibilizada ao 
processo de comunicação efetiva com a mulher mastectomizada, no intuito de 
prestar o melhor cuidado possível. Essa interação significativa emerge quando a 
enfermeira utiliza-se de sua habilidade comunicativa, percebendo a paciente e 
interagindo com ela, provocando mudanças e vendo a mulher como um ser social , 
ou seja, atribuindo-lhe um significado.  Na nossa opinião, para uma comunicação 
satisfatória  a prestação do cuidado humanizado, a profissional que trabalhe na 
assistência a mulheres mastectomizadas precisa envolver-se e acreditar que sua 
presença é tão importante quanto a realização de procedimentos técnicos, pois, de 
modo geral, os conhecimentos técnicos objetivos funcionam tão bem diante de 
situações de estresse quanto os conhecimentos subjetivos que se revelam na 
comunicação terapêutica. 
Palavras-chave: Mastectomia; Enfermagem e comunicação. 
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ABSTRACT 

 
The breast cancer is reason of great fear in the society in general and mainly in the 
women, in result of the raised index of morbi-mortality and mutilation, with 
consequent compromised of auto-they esteem and of the personal development of 
who it is for carrier it. However,  intervenes excessively with social, personal, 
professional and affective the relations, Therefore to know as the nurse 
communicates itself with this clientele was the fidget for the accomplishment of this 
study, whose objective was to understand the communication process patient nurse/, 
emphasizing the meaning, values and possibilities of change in the assistance of 
nursing to the mastectomized woman. The following felt question is about a 
descriptive study of qualitative boarding that it used as referencial theoretician the 
Symbolic Interacionismo and the Theory Based on Data Ground Theory as 
referencial metodológic, on the basis of: how the nurse perceives its process of 
communication with the woman mastectomized? The collection of data occurred in 
the months of June and July of 2006 in an institution of reference in the treatment of 
the cancer. We use as strategy for collection of data the interview with nine nurses 
who gave assistance to the mastectomized woman. We got then, the data that the 
analysis had after allowed the creation of the central theory: The meaning of the 
communication in the assistance of nursing to the mastectomized woman, which 
consists of three distinct phenomena that if interrelate. They are they: One to look at 
on the communication, that is characterized as a process of the theory where the 
phenomena that had led the nurses to reflect on its way of communication with the 
mastectomized woman had been elucidated emerging meanings and values to its 
respect; identifying the rocks of the way, that point the main difficulties found in the 
implantation of a communication accomplishes between patient nurse/, including the 
limitations personal; e rethink the communication nurse/woman mastectomized, who 
emphasizes the meaning attributed for the nurse to its necessity to remain itself 
sensetized to the communication process accomplishes with the mastectomized 
woman, in intention to give optimum possible care. This significant interaction 
emerges when the nurse uses itself of its communication ability, perceiving the 
patient and interacting with it, provoking changes and seeing the woman as a social 
being, that is, attributing one meant to it. In our opinion, for a satisfactory 
communication the installment of the human being  care, the professional who works 
in the assistance the mastectomized women necessary to become involved itself and 
to believe that its presence is so important how much the accomplishment of 
procedures technician, therefore, in general way, the objective knowledge technician 
function so well ahead of situations of stress how much the subjective knowledge that 
if disclose in the therapeutical communication. 
key- word: Mastectomy; Nursing and communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

      1.1  Inserindo-se na  Temática 

 

O câncer de mama é motivo de grande temor na sociedade em geral e 

principalmente nas mulheres, em decorrência do elevado índice de morbi-

mortalidade e de mutilação, com conseqüente comprometimento da auto-estima e 

do desenvolvimento social de quem é por ele acometido. Ademais, interfere 

sobremaneira nas relações sociais, pessoais, profissionais e afetivas. 

 

  Na literatura atual, segundo  as evidências, este tipo de câncer situa-se entre 

as primeiras causas de morte por câncer nas mulheres. Causa, portanto, profundo 

impacto psicológico na percepção da sexualidade, na imagem pessoal e auto-

estima.Desse modo, ganha uma dimensão maior, e se converte em um evidente 

problema de saúde pública mundial.  

 

O perfil epidemiológico das doenças crônicas, entre elas as neoplasias, está 

aumentando em ritmo acelerado, representando sério problema de saúde pública, 

sem distinção de região ou classe social. Segundo estimativa em 2020, em 

conseqüência do aumento da expectativa de vida, as doenças crônico- 

degenerativas constituirão a grande causa de morbidades e incapacidades no 

mundo, e caso não sejam bem acompanhadas, serão o problema mais oneroso 

para os gestores em saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2003). 

 

      No Brasil, o câncer de mama é o mais freqüente em incidência e 

mortalidade no sexo feminino, com curva ascendente a partir dos 25 anos de idade 

e concentrando a maioria dos casos entre os 45 e 50 anos. Corresponde, 

aproximadamente a 20% do total dos casos de câncer diagnosticados e a 15% , em 

média, das mortes por câncer (BRASIL, 2005). 

 

  Para o Ministério da Saúde, no Brasil em 2006, a estimativa da incidência de 

câncer  referente às mulheres está em torno de 48.930 novos casos, ou seja, uma 
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taxa bruta de 52,00%, perdendo apenas para o câncer de pele não-melanoma. 

Segundo as  estatísticas  o câncer de mama continua na vanguarda como causa 

mortis em mulheres,e seguido pelo câncer de pulmão, cólon e reto,colo do útero e 

estômago, constitui a segunda neoplasia maligna mais incidente no mundo 

civilizado. No Ceará, a estimativa é de 1460/100.000, e em Fortaleza, 660/100.000  

(BRASIL, 2006). 

 

   Para Helman (2003), na maior parte do mundo industrializado, o câncer já é 

considerado como uma doença popular, embora no século XX tenha sido foi 

descrito como uma força maligna caótica, única no mundo moderno. Essa força é 

caracterizada por determinado comportamento, gerador de destruição da ordem 

natural das coisas  e da sociedade. 

 

          Como mencionado por este autor (2003) as metáforas agregadas ao câncer 

geralmente representam uma série de fusões simbólicas capazes de provocar 

efeitos desagradáveis, conforme a maneira como os doentes percebem  sua própria 

condição e como as pessoas agem em relação a elas. 

 

       Esta afirmativa revela não apenas o problema patológico em si, mas 

também a fragilidade da mulher que se vê diante de uma doença grave, mortal. 

Diante desta doença, a mulher passa por completa mudança em suas relações 

sociais, familiares e com ela mesma. Requer, portanto, além de  assistência médico-

hospitalar, assistência humanizada, capaz de vê-la como pessoa que sofre mas que 

não perdeu sua essência (ARAÚJO, 2003). 

 

     De modo geral, a aversão ao câncer de mama por parte das mulheres deve-

se aos seus efeitos biopsicossociais, os quais a afetam profunda e 

significativamente. Em face do diagnóstico, a mulher passa por crises de 

instabilidade, marcadas por medos, frustrações, conflitos e insegurança. Esse 

sofrimento está associado ao caráter incurável e à idéia de possível morte 

(OLIVEIRA,2004).  
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Essa simbolização de que algo ataca o corpo e provoca a devastação da 

vida foi sendo relativizada à medida que as causas externas e internas da doença 

eram mais estudadas. Só a partir dos anos 40 o câncer, inclusive o de mama, passa 

a receber novo enfoque, o de que se tratado precocemente poderia ser curado 

(TAVARES; TRAD,2005). 

 

 No Brasil, o rastreamento populacional com exame mamográfico ainda não 

é realizado. Entretanto, campanhas públicas de incentivo ao auto-exame, 

promovidas pelo Ministério da Saúde, objetivam o conhecimento individualizado do 

corpo pelas mulheres a fim de se reconhecer alterações iniciais na mama. 

(OLIVEIRA,2004). 

 

Como observado, o avanço das técnicas de detecção precoce da doença e 

do seu tratamento têm evitado a necessidade de retirada total da mama e 

permitindo às pacientes boa qualidade de sobrevivência. Para o diagnóstico 

precoce, o INCA (Instituto Nacional do Câncer) recomenda o exame clínico anual 

das mamas nas mulheres acima de 50 anos de idade e o auto-exame das mamas 

mensalmente no intervalo entre os exames clínicos (BRASIL, 2003). 

 

Na opinião de Otto (2002), o sucesso do tratamento do câncer de mama 

dependerá de características e dos fatores prognósticos. O tipo de cirurgia 

selecionado baseia-se no estádio clínico da doença (tamanho do tumor, fixação, 

histologia, gânglios, metástases), achados da mamografia, localização do tumor, 

história da cliente, experiência cirúrgica em radioterapia disponível, tamanho e 

formato da mama e preferência da cliente.   

    

A cirurgia é um método de grande importância no tratamento da paciente 

com câncer da mama, e exerce papel fundamental no controle loco-regional da 

doença e na definição de parâmetros para a indicação de tratamento adjuvante. 

Diversos fatores têm contribuído para a segurança dos procedimentos cirúrgicos na 

atualidade, entre eles a consagração de técnicas mais conservadoras, o 

aprimoramento da anestesia e a utilização de antibioticoprofilaxia. No entanto, a 
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cirurgia para o câncer de mama pode ser acompanhada de complicações, com 

impacto na qualidade do tratamento e nos custos associados. 

Indiscutivelmente, a intervenção cirúrgica  uma experiência emocionalmente 

difícil para o ser humano. Nela, os indivíduos podem apresentar um estado de 

tensão, ansiedade ou medo, em decorrência do desconhecido, da anestesia, da 

mutilação e até mesmo da possibilidade da morte. 

A enfermagem perioperatória inclui o período pré-operatório, intraoperatório e 

pós-operatório da experiência cirúrgica do paciente A equipe de enfermagem que 

trabalha com as pacientes portadoras de câncer de mama tem um papel 

fundamental no acompanhamento pré, trans e pós-operatório e no preparo para a 

alta. O objetivo do tratamento cirúrgico é promover o controle local, a mutilação 

mínima e a obtenção de informações a respeito da biologia do tumor e de seu 

prognóstico, modulando assim o tratamento adjuvante.  A maior preocupação com o 

paciente cirúrgico, decorre da obscuridade das informações englobando aspectos 

inerentes ao procedimento cirúrgico ao qual será submetido ( AYOUB, 2002). 

 

Em seu cotidiano, a pessoa com câncer convive com transtornos emocionais, 

cognitivos e comportamentais, condicionados ao fato de estar sua vida ligada a uma 

doença grave. Nesse contexto, a enfermeira deve planejar seu cuidado com base 

nos aspectos físicos e psíquicos da pessoa. Portanto, esse cuidados deverá 

consistir em algo mais que procedimentos técnicos, um cuidado que vislumbre as 

diversas necessidades pessoais afetadas pela doença. 

 

Com base, no trabalho de Dissertação, no qual buscamos conhecer o impacto 

do diagnóstico do câncer de mama, tendo como referencial teórico o Interacionismo 

Simbólico, conforme percebemos, além dos problemas fisiopatológicos a mulher 

enfrenta o impacto social e cultural da doença, as mudanças que também afetam a 

família, bem como as adequações e adaptações no comportamento da mulher 

diante da sua vida. Também, segundo evidenciamos no estudo mencionado, a 

interação da mulher com familiares, amigos e com os profissionais  de saúde 

contribui para  a adaptação à doença e ao tratamento. 
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A mulher é um ser social que interage com o meio para construir o significado 

das suas experiências. Em relação ao câncer de mama, a mulher ao receber o 

diagnóstico traz consigo as experiências de vida passíveis de influenciar a sua 

forma de perceber a doença. No nosso entendimento e de acordo com nossa 

dissertação, as relações familiares, sociais e com os profissionais de saúde, são 

influenciadas e influenciam o contexto da mulher diante do diagnóstico do câncer de 

mama. Portanto, nessa situação, ela precisa de uma interação, na qual laços de 

confiança sejam construídos (ARAÚJO,2003). 

 

Na vivência com mulheres com câncer de mama, o profissional deve ter 

habilidades técnicas e comunicativas, pois o processo de comunicação  interpessoal 

é um acontecimento único, e deve ser valorizado como instrumento da assistência 

de enfermagem, na busca da melhor adaptação à doença e ao tratamento. A 

finalidade dessa comunicação é propiciar à mulher a melhor qualidade de vida 

possível após a doença. Nesse sentido, a  enfermeira é o profissional capaz de 

interagir com a mulher mastectomizada, proporcionando-lhe  cuidado 

individualizado, humanitário e integral. 

   

Ao refletir sobre esse prisma da assistência, segundo percebemos, durante a 

execução dos cuidados a enfermeira pode utilizar-se da comunicação para criar um 

elo de confiança com a mulher, na tentativa de melhorar a adaptação à mastectomia 

e à qualidade de vida no tratamento. Portanto, a enfermeira dispõe de importante 

instrumento para influenciar positivamente a adaptação da mulher à sua nova 

condição.  

 

Nos dias atuais com o advento da resolução 2002 referente à Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE) são crescentes as ações para  sua 

implantação. Como principal meio sobressai o processo de enfermagem, que 

consiste em uma forma  de encontro, um sistema de trocas, com a finalidade de 

instituir ações de enfermagem cada vez mais humanitárias, na busca da melhor 

qualidade de vida. Para isto enfatiza-se a comunicação, considerada uma 

ferramenta essencial à manutenção das relações humanas, além de ser um 

instrumento básico para o trabalho de enfermagem (GRADIM, 2005). 
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Segundo Rodrigues et al. (2003) a enfermeira é a profissional que exerce  

papel fundamental na adaptação da mulher à doença e ao tratamento. Faz-se 

portanto, necessária uma relação de apoio, atenção, compreensão, amor e diálogo 

entre enfermeira e cliente. 

 

Ainda segundo este autor (2003), a arte da enfermagem envolve padrões de 

conhecimento como perícia, habilidade, criatividade até a capacidade de perceber e 

se comunicar com o outro. Consiste pois,  em um envolvimento interpessoal 

autêntico, já que a assistência, o cuidado e o trabalho de enfermagem sempre se 

dão na relação com o outro. 

 

 

Na opinião de Faria (1998), a falta de comunicação efetiva tem repercutido 

negativamente no processo  de apreensão dos cuidados a serem realizados pelo 

usuário,  principalmente na motivação dele para buscar a melhor adaptação 

possível ao seu processo de saúde e doença. Em corroboração com o autor, 

ressaltamos a importância e o significado da relação interpessoal no campo da 

saúde, especialmente quando a enfermagem se presta a buscar o cuidado holístico 

dos seus pacientes. 

 

A comunicação efetiva é instrumento que propicia a enfermeira ajudar a mulher 

mastectomizada a conceituar seus problemas, atribuir significados aos 

acontecimentos em sua vida e principalmente buscar alternativas de solução. 

 

De acordo com Araújo e Fernandes(2005), é notório que a assistência de 

enfermagem para mulheres com câncer de mama deve ser vista como um cuidado 

pleno, encorajador, afetuoso e comprometido em auxiliar na adaptação às novas 

condições de vida. Para a compreensão da situação da mulher mastectomizada, 

torna-se necessária a interação face a face, com vistas à compreensão das 

experiências vividas pela mulher naquela situação. 

 

Conforme Carvalho (1989), a enfermagem vem despertando para a realização 

de estudos em comunicação como meio de guiar sua prática. Como menciona a 
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autora, o grande impulso para esses estudos foi a busca por uma fundamentação 

teórica, imprescindível ao cuidar em enfermagem. 

 

Na busca por essa fundamentação teórica, inúmeors trabalhos têm elucidado o 

processo de comunicação na díade enfermeira-paciente, e alguns autores tentam 

categorizar a comunicação entre os atores envolvidos. No entanto os estudos 

voltados para o processo de comunicação entre a enfermeira e a paciente 

mastectomizada ainda são raros, como podemos perceber no levantamento de 

literatura  para embasamento deste estudo.  

 

 

As relações interpessoais (profissionais-profissionais e profissionais-clientes) 

foram abordados por autores como Paegle e Silva (2005), que estudaram  a 

comunicação não-verbal de pessoas portadoras de ostomias por câncer de intestino 

em grupo focal; por Sawada  et al. (2000),  que buscaram elucidar a comunicação 

proxêmica com pacientes laringectomizados; e por Silva, et al. (2000), que 

objetivaram  elucidar a comunicação enfermeira-paciente em saúde mental.  

 

 Portanto, os estudos em comunicação estão em amplo desenvolvimento, 

mesmo na área da oncologia,  embora os interessados em  compreender o 

processo de comunicação enfermeira- mulher mastectomizada ainda sejam 

escassos. Desta constatação, surgiu a inquietação em compreender de que forma  

a enfermeira percebe a comunicação  como instrumento de trabalho na assistência 

à mulher mastectomizada, já que em estudos anteriores podemos comprovar como 

é importante o desenvolvimento de uma relação efetiva entre a enfermagem e a 

paciente, para  pensar a melhor assistência possível.   

 

Segundo Casagrande (1988) a importância comunicativa nas relações entre 

profissional de saúde e usuário consiste na adoção de códigos simbólicos que 

fragmentam as relações interpessoais e minimizam as relações sociais mais gerais. 

Os profissionais de saúde, sobretudo enfermeiras, parecem não se dar conta do 

espaço de intersubjetividade no qual atuam e, por isso, muitas vezes, ignoram 

emoções, paixões, crenças, valores inerentes ao ser humano sob seus cuidados. 
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Morin (2000), afirma que a fragmentação do conhecimento é comumente 

encontrada entre disciplinas, áreas de conhecimento e nas abordagens de 

pesquisa. Romper com a fragmentação nos remete ao complexo que é fazer 

articulações entre disciplinas, não deixando aspirar a multidimensionalidade numa 

concepção global sendo capaz de apreender os objetos em seu contexto. 

 

No cuidado a mulheres mastectomizadas é indispensável compreender como a 

mulher experiencia a doença e quais as modificações que esta acarreta nas suas 

vida e nas famílias. Para isto, é preciso interafir com a mulher, não apenas focando 

o cuidado físico mas também, o lado psicoemocional. Nas observações feitas em 

uma unidade de internação hospitalar percebemos que existe a manutenção dos 

cuidados à mastectomia. No entanto, sentimos certa fragilidade no envolvimento 

verdadeiro da enfermeira em relação as reais necessidades da mulher, bem como 

as barreiras para construção de um vínculo realmente efetivo entre a enfermeira e a 

paciente.  

 

Como base nessas reflexões questionamos o seguinte: Como a enfermeira 
percebe seu processo de comunicação com a mulher mastectomizada? Que 

importância  essa  profissional atribui a esse processo no momento de planejar o 

seu cuidado?    

 

  Na assistência de enfermagem, desde o primeiro contato com o cliente, 

quando buscamos conhecer suas necessidades, até a implementação do plano de 

cuidados e avaliação, a comunicação é a estratégia que permite compartilhar com a 

pessoa seus pensamentos, crenças e valores. Daí a importância de conhecermos a 

influência que exercemos sobre  nossa clientela e o que recebemos dela, á medida 

que nos relacionamos.  Ao tomar consciência da importância da comunicação em 

seu trabalho,  a enfermeira começa a refletir sua prática voltada para o cuidado 

humanizado, além de contribuir para uma fundamentação teórica da assistência 

prestada. 

 

 Trabalhando com a temática do câncer de mama e por vivenciar as atividades 

desenvolvidas na Grupo de Apoio às Mulheres Mastectmomizadas (GEPAM)e em 

seguida no Laboratório de Comunicação do Departamento de Enfermagem-UFC 
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(LABCOM), desde o mestrado, começamos a compreender como o saber ouvir, 

saber compreender e comunicar é importante para uma relação positiva com as 

mulheres mastectomizadas que participam do grupo, como construir relações de 

confiança é importante para o cuidado humanizado que queremos prestar.  

 

È evidente, pois, a relevância da comunicação no trabalho de enfermagem e a 

necessidade de compreender como os profissionais percebem a forma como se 

comunicam com seus clientes, principalmente na condição de mastectomizadas. 

Portanto, diante disto, optamos por  analisar o processo de comunicação 

enfermeira/paciente, pois, a nosso ver, a efetividade da comunicação enfermeira 

paciente, contribui de forma decisiva para a elaboração, planejamento e 

implementação da assistência de melhor qualidade à mulher mastectomizada. 

 

Ante o exposto, o estudo objetiva: Compreender o processo de comunicação 

enfermeira/paciente, enfatizando a significação, valores e possibilidades de 

mudança na assistência de enfermagem à mulher mastectomizada. 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO- METODOLÓGICO 

2.1 Natureza do estudo 
 

 Estudo analítico com abordagem qualitativa, objetivando a compreensão dos 

resultados a partir das explorações empíricas sobre a comunicação no cuidado de 

enfermagem à mulher mastectomizada. Para Minayo et al. (2004), esta abordagem 

aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado 

não perceptível e não captável em números estatísticos.   

 

Nossa opção pelo  estudo qualitativo ocorreu por percebemos nesta 

abordagem uma aproximação do sujeito e do objeto.Isto possibilitou-nos  descrever 

e analisar a interação de variáveis envolvidas, compreendendo e classificando as 

experiências pessoais e sociais vividas. Desse modo, almejamos o conhecimento 
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da percepção da enfermeira em relação à comunicação enfermeira/paciente na 

busca da melhor adaptação possível à doença e ao tratamento. Segundo Minayo et 

al. (2004), é importante buscar a compreensão da realidade humana, trabalhando 

com suas aspirações, crenças, valores e atitudes.     

 

Quanto a abordagem qualitativa, segundo Minayo (1993), esta é capaz  de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade que são inseparáveis dos 

atos, das relações e das estruturas sociais. 

 

Ainda conforme Minayo et al. (2004), o ser humano sempre esteve 

preocupado com o conhecimento da realidade, sendo que as tribos primitivas, 

embasadas nos mitos, já explicavam fenômenos como vida, morte, organização 

social dos indivíduos, bem como seus mecanismos de poder, controle e reprodução. 

     

 Outra descrição de pesquisa qualitativa é a de Praça e Merighi (2003). Como 

ressaltam os autores, este tipo de pesquisa oferece ao pesquisador a possibilidade 

de captar e compreender a maneira como os indivíduos pensam e reagem diante de 

questões focalizadas; proporciona ao pesquisador o conhecimento da dinâmica e da 

estrutura da situação sob estudo, a partir da perspectiva de quem a vivencia; 

possibilita ainda, conhecer fenômenos complexos e únicos, contribuindo para a 

melhor compreensão dos sentimentos, dos valores, das atitudes e dos temores das 

pessoas, explicando suas ações diante de um problema ou situação. 

 

 Para Haguetti (2003), as abordagens qualitativas proporcionam uma 

compreensão precisa acerca dos fenômenos sociais, e os aspectos subjetivos da 

ação social são valorizados dentro da sua singularidade. Esta, porém, é 

inalcansável pelo métodos estatísticos. 

 

 Segundo este autor, há três situações nas quais é atribuída uma atenção 

particular aos indicadores qualitativos: situações em que a evidência qualitativa 

substitui as informações estatísticas relacionadas a épocas passadas; situações 

para captar dados psicológicos que são reprimidos  ou não facilmente articulados 

com atitudes, motivos e pressupostos; e situações em que existem estruturas e 

organizações complexas difíceis de serem submetidas a observação direta. 
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Portanto, a opção pela abordagem qualitativa se deu por se tratar de uma 

pesquisa voltada à compreensão do significado e da intencionalidade como 

inerentes às relações humanas e suas estruturas sociais. Em virtude da as 

estruturas sociais serem construções humanas significativas, há grande abertura às 

transformações pelos próprios homens na sociedade. Ela  possui  também a 

capacidade de influenciar os comportamentos dos sujeitos envolvidos em seus atos 

sociais em estudo. O Interacionismo Simbólico constitui-se em uma perspectiva 

sobre o papel do ser humano em sociedade, englobando comunicação, linguagem e 

interação. 

 

Na opinião de Marcus e Lierhr (1994), a pesquisa qualitativa combina a ciência 

e a arte da enfermagem para aumentar a compreensão da experiência humana.  

Assim, utilizamos, neste estudo, como referencial teórico, o Interacionismo 

Simbólico e a Teoria Fundamentada em Dados como referencial metodológico. 

  

 

Ao discutir o estudo descritivo, Polit e Hungler (2004) afirmam que este possui 

como finalidade a observação, descrição e documentação dos aspectos de  

determinada situação, e pode apresentar grande valor na enfermagem, pois permite 

aprofundar o conhecimento sobre a situação ou o fenômeno pesquisado. 

 

 

2.2- O Interacionismo Simbólico 
 

Esta perspectiva qualitativa foi desenvolvida a partir dos pressupostos do 

Interacionismo Simbólico. Neste, como se refere  Blumer (1969) a interação deve 

ser a mais próxima do real possível, e ainda, criativa e disciplinada. Como passos 

metodológicos o autor ressalta  a exploração e a inspeção. Enquanto a exploração 

diz respeito a uma sondagem ética minuciosa e flexível das informações, com vistas 

a compreensão da realidade, a inspeção é um exame profundo e focal, centrado na 

análise e ocorrendo após a determinação da natureza geral do fenômeno 

(LITTLEJOHN, 1988).     
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 De acordo com Blumer (1969),  o mundo empírico  representa o ponto central 

de interesse na ciência do comportamento. Mas ele não subestima o papel do 

observador na ciência empírica, visto que a realidade é parte da experiência 

humana e a observação e compreensão da realidade  um processo de descoberta 

ou investigação da natureza humana.  

 

Ao discutirmos o fenômeno da compreensão do enfrentamento do câncer pela 

mulher podemos afirmar ser este algo bastante complexo, pois está inserido na vida 

humana, envolve uma grande parcela de subjetividade. Por isso pensamos em uma 

fundamentação teórica que permitisse o aprofundamento da análise dos 

significados, e optamos por uma abordagem interativa, comunicativa, capaz de 

propiciar o desvelamento do processo de comunicação na díade 

enfermeira/paciente dentro do seu contexto de prestação de cuidados à mulher 

mastectomizada. 

  A opção por esse referencial teórico partiu do pressuposto de que o 

Interacionismo Simbólico  é uma teoria na qual o significado é o conceito central, e 

as proposições teóricas ocorrem a partir da interação das pessoas dentro da 

estrutura social, as ações humanas definindo e participando do mundo. E além 

disso, tem suas raízes em pressupostos da psicologia social. Neste estudo a teoria 

possibilita a apresentação descritiva pelas próprias mulheres sobre como elas vêem 

os objetos, de como elas agem em diferentes situações e  como  se referem aos 

objetos em suas conversas com membros do seu próprio grupo (CHARON, 1995). 

     O Interacionismo Simbólico firmou-se como uma orientação teórica da 

psicologia social, no campo da sociologia no final do século XIX, tendo em George 

Herbert Mead, filósofo e professor da escola de Chicago,  seu grande pesquisador. 

Durante suas aulas e palestras Mead enfatizava a importância da comunicação e a 

influência do símbolo com fator de reconhecimento entre os indivíduos. Preocupava-

se, portanto em estudar as relações humanas diante do desenvolvimento social. Ao 

mesmo tempo,  investigava a real conduta humana, estudando os atos sociais 
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decorrentes das experiências vivenciadas.  Segundo o autor, a conduta humana 

deve ser basicamente compreendida por meio da interação social que os indivíduos 

estabelecem uns com os outros ( MEAD, 1972). 

 Blumer deu continuidade às idéias humanísticas de Mead, e acreditava que o 

eu e a sociedade eram um processo e o homem era um ser criativo e livre, 

definindo suas ações para cada situação.  

 Para Blumer (1969), o Interacionismo Simbólico não é visto como uma 

doutrina filosófica, mas sim como uma perspectiva em ciências sociais empíricas e 

como uma abordagem para conhecer a vida e a conduta de grupos humanos. Estas 

afirmações foram fundamentadas mediante elaboração das premissas do 

Interacionismo Simbólico, quais sejam: 

-  Os seres humanos agem em relação às coisas com base nos 

significados que as coisas têm para eles. Essas coisas incluem tudo que o 

homem percebe em seu mundo, tais como objetos físicos, pessoas ou mesmo 

instituições. 

- o significado destas coisas é resultante da interação social que o 

indivíduo estabelece com outras pessoas. 

 

- Os significados são manipulados ou modificados pelo indivíduo, por meio 

de processo interpretativo usado por ele ao lidar com situações ou objetos com os 

quais ele se depara. 

 

 

 Para Blumer (1969), o significado é elaborado no processo de interação de 

duas pessoas. Desta forma, o significado que uma coisa tem para uma pessoa 

cresce na proporção  pela qual as outras pessoas agem em relação a essa coisa. O 

significado é formado dentro e por meio de atividades definidoras das pessoas 

quando interagem.  
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De acordo com o Interacionismo Simbólico  os indivíduos separam suas 

experiências  pelo pensamento subjetivo e o pensamento é particular e único de 

cada indivíduo. Mas a estrutura simbólica que origina o pensamento organizado 

deriva das relações humanas, portanto, é socialmente compartilhada. 

 

   Como consta em Charon (1995) Mead sofreu influências do 

darwinismo e do behavorismo. Segundo estes filósofos,  a interação humana é que 

determina o que é real, define os objetos e a utilidade dos conhecimentos, 

compreendendo os seres humanos de acordo com suas ações; para o Darwinismo 

o ser humano é parte da natureza, é único e está em constante processo de 

modificação;  já o behavorismo entende o ato social como unidade básica de análise 

do comportamento humano. 

 

 Mead tinha na investigação da real conduta humana sua unidade básica de 

análise, visto que o ato social difere dos demais pelos fatores sociais e pelas 

experiências vivenciadas, portanto, o homem é um ator social. O ato social é uma 

conduta completa. Os atos são inter-relacionados e estruturam-se de forma 

hierárquica ao longo da vida. Iniciam-se com um impulso. Este envolve  percepção, 

atribuição de significado, repetição mental, ponderação de alternativas e 

consumação final, ou seja, o impulso gera uma ação que provoca uma resposta e 

resulta na emissão de atitudes na interação social (LITTLEJOHN, 1988).  

  

No processo de reflexão mental tanto para Mead, como para Blumer, o ator 

social seleciona, suspende, confere, reagrupa e transforma os significados à luz da 

situação em que está colocado e da direção que imprimiu à sua ação (BLUMER, 

1969). 

 

 Como afirma Haguette (2003) de acordo com Mead, a sociedade é resultado 

de comportamentos humanos compartilhados entre indivíduos e a associação 

humana surge quando cada indivíduo percebe a intenção do outro e elabora sua 

resposta, baseado naquela intenção. Para isso é necessário entender as intenções 

dos outros e direcionar  seu próprio comportamento a fim de acomodar-se àquelas 

ações. As intenções são transmitidas por gestos que se tornam símbolos passíveis 



 
 

 29 
 

de interpretação, caracterizando o comportamento e a comunicação humana que 

atribui significado aos símbolos. 

 

 O Interacionsimo Simbólico é permeado pela relação entre self e sociedade, 

na qual ambas constituem um processo em andamento com a comunicação 

simbólica. Nesta os indivíduos criam uma realidade social (MARCUS; LIEHR, 1994). 

No entanto, a sociedade é concebida como um processo: o indivíduo e a sociedade 

como intimamente relacionados e a subjetividade do comportamento como condição 

essencial no processo de formação e manutenção do self social e do grupo social 

(HAGUETTE, 2003). 

 

 Para Mead, o self. por seu caráter essencialmente reflexivo, constitui-se em 

um processo e não tem uma estrutura (BLUMER, 1969). 

 

            O Interacionismo Simbólico representa um processo de emissão e recepção 

de mensagens codificadas no processo de comunicação, no qual o signo é um 

estímulo que se considera representar algo diferente dele mesmo.  

 

 Por  comunicação entendemos  um processo complexo de interação 

simbólica, incluindo diversos prismas  desde o signo, significado, passando pela 

persuasão e mudança até a análise da comunicação em seus contextos  (DUARTE ; 

BARROS, 2005). 

 

 Segundo Manis e Meltzer (1972), o Interacionismo Simbólico contém um 

núcleo de premissas comuns sobre comunicação e sociedade. São elas: 

 

1-A mente, o eu e a sociedade são estruturas nos processos de interação pessoal e 

interpessoal; 

2 - O Interacionismo Simbólico é um ponto de vista que enfatiza a linguagem como 

mecanismo primário que culmina na mente e no eu do indivíduo; 

3- A mente é concebida como a internalização de processos sociais no indivíduo; 

4-Os comportamentos são construídos pela pessoa no decurso de sua ação; 

5- O vínculo primário para a conduta humana é a definição da situação pelo ator; 
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6-O eu é constituído por definições tanto sociais como pessoais. A pessoa contém a 

sociedade em si mesma. 

 

 

 

 

 

 Para Mead, enfatizado por Blumer (1969), todo ser humano possuí um Self, 

que consiste no reconhecimento de seus próprios conceitos e nos conceitos que os 

outros têm dele. Ao passar por determinadas situações, eles avaliam, observam, 

interpretam e formulam uma ação individual ou conjunta. O homem pode atuar em 

relação a si mesmo como um objeto, quer seja um objeto físico (coisas), quer seja 

social (pessoas) ou abstrato (idéias), e estes ganham significados pela interação 

social.  

 

 O self constitui um processo social interior do indivíduo, construído a partir de 

definições, da percepção que a pessoa tem sobre si e também da percepção que os 

outros têm sobre a pessoa. Mead, segundo Althoff (2001), representa o self como o 

“eu” e o “mim”, em que o “eu” é a resposta da pessoa para as atitudes do outro, 

sendo esta a parte impulsiva e espontânea do ser humano, e o “mim” é o conjunto 

organizado das atitudes do outro que a pessoa assume e corresponde aos 

comportamentos adotados para si e que são aceitos socialmente. 

 

 Apesar de Mead ter formulado os princípios da interação simbólica, foi 

Herbert Blumer, seu seguidor, que lhe atribuiu a terminologia, Interacionismo 

Simbólico, em 1937. Blumer também esclareceu o processo interpretativo dos 

pressupostos da obra do seu mestre (CHARON, 1995). 

  

    Para Blumer (1969), o significado é elaborado no processo de interação 

de duas pessoas, desta forma, o significado que uma coisa tem para uma pessoa 

cresce da forma pela qual as outras pessoas agem em relação a essa coisa. O 

significado é formado dentro e através de atividades definidoras das pessoas 

quando interagem. 
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     O processo interpretativo é derivado do contexto de interação social. 
Durante este processo, os significados serão manipulados e interpretados. A pessoa 

indica para si mesma as coisas em direção às quais está agindo e aponta para si 

mesma as coisas que têm significado. Ocorre, pois, um processo social 

internalizado no qual ela interage consigo mesma. A comunicação consigo mesma 

leva  pessoa a um processo de interpretação selecionando, reagrupando e 

transformando o significado à luz da situação vivida e na direção de sua ação. 

 

 

 Conforme enfatiza  Blumer (1969), o investigador que deseja compreender a 

ação das pessoas precisa ver os objetos como as pessoas os vêem. Isto exige dele  

a habilidade de se colocar na posição do indivíduo ou coletividade, assumindo o 

papel do outro (role taking). 

 

     Charon (1995),  na sua interpretação da teoria distingue quatro premissas 

importantes, dentro do Interacionismo Simbólico, onde focaliza a natureza da 

interação e a dinâmica da atividade social entre as pessoas, são elas:  

 

- Ao considerar a interação como objeto de estudo, o investigador, cria uma imagem 

mais ativa do homem, rejeitando a passividade.  

 

- a interação implica em ações do ser humano em relação aos outros, percebendo, 

interpretando e agindo novamente; 

 

- nesse caso o indivíduo é visto agindo no presente, influenciado não apenas pelo 

que já passou, mas também pelo momento atual; 

- a interação não é simplesmente o que está acontecendo entre as pessoas, mas 

também o que acontece dentro de cada um. 

 

         Nesse referencial teórico, os grupos humanos  são seres em ação e a 

sociedade humana é constituída de pessoas em interação ou nelas comprometidas 

(NASCIMENTO, 2003). A vida em grupo representa um amplo processo de 

formação, sustentação e transformação de objetos, pois à medida que ocorre uma 



 
 

 32 
 

modificação em seus sentimentos, o mundo das pessoas se modifica 

concomitantemente (HAGUETTE, 2003). 

 

A enfermagem é a arte e a ciência do cuidar de pessoas.  Contudo, para  isto 

se tornar viável exige-se um processo de interação entre quem cuida e quem é 

cuidado. É necessário haver troca de informações e de sentimentos entre essas 

pessoas. 

2.3  Teoria Interacionista da Comunicação- Contexto Interpessoal 

 O estudo busca desvelar a comunicação interpessoal enfermeiro/paciente 

que segundo Carvalho (1989) é um processo cujo  conteúdo se integra à forma de 

vida de cada um, pois é a expressão de seus pensamentos. Assim, ocorre de 

maneira direta, no contexto face a face, envolvendo as necessidades interpessoais, 

a natureza das relações humanas, a auto-apresentação, a revelação, a 

compreensão, a percepção social, a atração interpessoal e o conflito social. Esses 

contextos agem de forma conjunta e hierarquizada. 

Segundo Parvulescu (1980) o pessoal de enfermagem constantemente se 

depara com reações e emoções provenientes do cuidado com pacientes que 

sofreram cirurgias radicais como a mastectomia. Como ressalta o autor o trauma 

causado pela retirada de um órgão, a deformidade, a má aparência pela presença 

de tubos e curativos e a  incapacidade para  lidar com situações novas, estranhas 

representa um súbito impacto sobre o paciente e a família. A aceitação desse fato 

requer tempo e adaptações são indispensáveis. 

 

Conforme sabemos, a comunicação destaca-se como o principal instrumento 

para que a interação e a troca ocorram e, conseqüentemente, o processo de cuidar, 

no seu sentido mais amplo, tenha espaço para acontecer. Afinal, os componentes 

da comunicação formam o clima e a nutrição para a compreensão (MENDES, 

1994). 
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Mas o que é comunicação? Etimologicamente, a palavra comunicar origina-se 

do latim communicare que significa "pôr em comum". A comunicação interpessoal 

pode ser definida como um conjunto de movimentos integrados, que calibra, regula, 

mantém e, por isso, torna possível a relação entre os homens. Essa comunicação 

pode ser dividida em verbal (associada às palavras expressas por meio da fala ou 

da escrita) e em não-verbal (desenvolvida através de gestos, silêncios, expressões 

faciais, postura corporal, entre outros) (SILVA,2000). 

 

Na comunicação, como afirma Watzlawick (1967),  há o envolvimento do 

comportamento recíproco entre as pessoas que estão se relacionando. Portanto,  

não existe um fluxo de comportamento numa só direção. Contudo, não há como não 

nos comunicarmos, com ou sem intenção, pois sempre existe a transmissão de 

mensagens uma vez estabelecida a interação . 

 

De acordo com as teorias da comunicação, todos os elementos que compõem 

o processo de comunicação devem ser considerados de forma integrada, e jamais 

isoladamente.  Além disso, para avaliar a eficiência da comunicação, torna-se 

necessário contemplar múltiplos aspectos, tais como: habilidades comunicadoras da 

fonte e do receptor, seus níveis de conhecimento sobre o assunto veiculado, papéis 

no sistema social, o contexto cultural onde se encontram inseridos, adequações do 

código, conteúdo da mensagem, compatibilidade do canal e outros mais. 

 

É consenso que a comunicação é um importante instrumento de intervenção 

na área da saúde. Na assistência de enfermagem, o espaço para as intervenções 

de ordem técnica ou mecânica é exíguo. Diante disto, sobressai o que coloca o 

processo de relação intersubjetiva e, conseqüentemente, o processo de 

comunicação torna-se o instrumento de intervenção por excelência.  
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Assim, conforme Silva (2000), toda a tecnologia nesta área é construída a 

partir do processo de interação ou relação intersubjetiva. Espera-se, portanto, que 

os profissionais sejam capazes, por princípio, de estabelecer relações terapêuticas 

com os usuários. Na figura 01 constam os elementos da comunicação, interagindo 

entre si e sendo influenciados pelo meio onde vivem. 

 

Segundo Berlo (1990), a fidelidade da comunicação é influenciada pelas 

habilidades comunicativas da fonte, à medida que influenciam a capacidade 

individual de analisar os próprios objetivos e intenções e de codificar a mensagem 

de maneira a expressar o que se pretende.  Outro fator a ser considerado nesse 

contexto é o nível de conhecimento que o emissor possui, não apenas do assunto a 

ser comunicado, mas também do próprio processo de comunicação. 

 

Na área da enfermagem, a possível intercorrência de fatores ligados ao 

processo de comunicação, aliada ao estresse pelo constante convívio com o 

sofrimento, com a dor e com a morte, principalmente nas condições adversas de 

trabalho em extensos plantões, leva a distorções na interação e na comunicação 

entre as equipes multiprofissionais, uma vez que a enfermagem está mais próxima 
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dos pacientes, pois para os outros profissionais o atendimento é mais pontual, com 

tempo determinado e às vezes em um contato muito rápido e restrito.  

 

 Para Arnold e Boggs (1989) e Stefanelli (1993), as funções da comunicação 

visam conhecer a si mesmo e ao outro, estabelecer relacionamento significativo e 

estimular mudanças de atitude e de compromisso. 

 

  A nosso ver, essas funções ao se interagirem se aplicam a diversas 

situações, pois a comunicação é, antes de mais nada, um ato dinâmico, criativo, um 

processo entre o emissor e o receptor. 

 

 A formalidade é outro aspecto da comunicação a ser considerado: neste 

sentido pode ser formal ou informal. A formal é a comunicação "oficial" que faz parte 

do sistema legal das comunicações, implícita na operação de uma empresa. Esta 

comunicação pode ser oral ou escrita. A informal é a comunicação que encontra-se 

"fora" do sistema legal, a exemplo da conversa entre dois trabalhadores (DUARTE e 

BARROS, 2005).    

 

 Segundo estes autores (2005), a função estratégica da comunicação 

organizacional deve ser subsidiada por princípios éticos, técnicos e científicos e sua 

eficácia dependerá de como serão tratadas as habilidades da comunicação com o  

público interno da empresa. 

 

 Na assistência de enfermagem, como enfatizado por Leite et al. (1998),  

desde o primeiro contato com o cliente, quando se busca conhecer suas 

necessidades, até a implementação do plano de cuidados e avaliação, a 

comunicação é a estratégia que permite compartilhar com a pessoa seus 

pensamentos, crenças e valores. 

 Portanto, como docentes e profissionais de saúde devemos nos preparar, 

para o exercício de uma comunicação compatível com o meio e   as circunstâncias, 
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mediante seus múltiplos recursos e princípios. Da mesma forma, devemos observar 

o processo psicológico presente na intersubjetividade entre pessoas que se 

comunicam, com vistas a qualificar significativamente as relações interpessoais e os 

resultados  organizacionais, como ilustra a Figura 2.  

Figura 2- Redes de comunicação enfermeira/mulher 

mastectomizada 

 

      Para Littlejohn (1988) a comunicação interpessoal é um processo de 

estabelecimento e manutenção de relações. Tem portanto, padrões estabelecidos 

nas bases das necessidades interpessoais de  inclusão, controle e afeição; envolve 

a apresentação do eu a outros; uma das suas metas primárias é a maior 

compreensão entre os comunicadores. Neste contexto, compreender envolve o 

Mensagem 

Enfermeira Interação/ 
Negociação 

Serviço de enfermagem

Receptor/ Emissor 

 

Redes de comunicação

Conduta Humana 
Compartilhada 

Mulher 
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 37 
 

complexo processo de percepção social; resulta em graus variáveis de atração e, 

finalmente, o conflito social pode resultar da comunicação social ou levar a esta. 

 

 

 

 

Já o contexto intrapessoal consoante Littlejohn (19988), inclui as 

características genéticas, culturais, crenças, valores e atitudes, nível de auto-estima, 

características da personalidade e, mecanismos de defesa utilizados. Além destes, 

vários outros contribuem com o modo como a pessoa experiencia a si própria, 

afetando a forma de emissão de mensagens ou interpretação. 

 

 Segundo Porrit (1984), a comunicação é a base para toda a interação 

humana. Mas a qualidade da interação é afetada pela cadeia de contextos sociais 

onde a comunicação ocorre. De acordo com a  autora, esse contexto envolve quatro 

dimensões: interpessoal, intrapessoal, de grupo e contexto social. 

 

 Na afirmação da autora (1984) a comunicação interpessoal é um 

processo de estabelecimento e manutenção de relações, cujos padrões são 

estabelecidos na base das necessidades interpessoais, ou seja, as necessidades de 

inclusão, controle e afeição a uma pessoa determinam como ela se comporta em 

interação com outras. 

 

  Consoante Blumer (1969), o Interacionismo Simbólico focaliza a 

natureza das interações e a dinâmica das atividades sociais entre os indivíduos e os 

grupos e ainda  atribui aos seres humanos o papel dinâmico e ativo na realidade por 

meio das vivências de cada um, tendo como instrumento a comunicação humana.
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   Na opinião de Littlejohn (1988), o contexto interpessoal, é o 

mais complexo, pois são dois indivíduos trocando suas experiências internas, os 

efeitos destas, suas reações e as do outro. 

 

  Neste sentido, a interação social é um processo que direciona a 

conduta humana e nessa interação ocorre a troca de experiências em que os atos 

dos outros formam nossa própria conduta, em que as ações de uns são ajustadas 

pelas ações dos outros. 

 

  Assim o Interacionsimo Simbólico busca o significado que os 

eventos têm para as pessoas e símbolos por elas usados para atribuir significados. 

Seus princípios tentam desvelar como o significado se incorpora na interação das 

relações (MOLINA, 2005). 

 

   Referente à área das comunicações com pacientes, como 

salientado, o enfermeiro está constantemente se comunicando, quer pela maneira 

como conversa, ouve, quer pela entonação da voz, gestos e expressão facial, pelo 

silêncio, enfim, por todas as suas atitudes. Portanto, compreender o processo de 

comunicação enfermeiro/paciente por meio de modelos interacionistas é segundo 

Schreiber e  Stern (2001) uma forma de valorizar os atos e as relações sociais entre 

as pessoas, enfocando a identificação dos problemas atuais e potenciais nas 

relações interpessoais. As estratégias de intervenção buscam promover um nível 

ótimo de socialização. envolvendo a transferência de significados de coisas/eventos 

de uma pessoa para outra. 

 

 Ao adotarmos o estudo da comunicação interpessoal não podemos 

deixar de analisar todos os contextos em que esta ocorre.  Para realização desses 

estudos buscamos desvelar o processo comunicativo enfermeira/paciente nas 

esferas do relacionamento e das necessidades interpessoais. 

 

  

 Para Littlejohn (1988), o comportamento comunicativo de uma pessoa 

é largamente modelado por sua experiência da relação  com o outro comunicador, 

ou seja, leva em consideração a realidade tal como é vivenciada pelos indivíduos. O 
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autor afirma que a experiência de uma pessoa é afetada, predominantimente, por 

suas relações com outros, relações que dependem de como ela percebe ou vivencia 

outrem. A comunicação é marcada pelo contínuo comportamento-experiência.  

 

  Este autor fundamentou suas concepções sobre a comunicação 

interpessoal no contexto do estabelecimento de relações na teoria de Laing sobre a 

percepção interpessoal. Nessa teoria uma pessoa que interatua com outra tem dois 

níveis de experiência ou perspectiva. A pessoa que interatua com outra diretamente, 

vivencia a vivência da outra. È a denominada metaperspectiva, segundo a qual o 

comunicador imagina,o que a outra pessoa está sentindo ou percebendo. 

 

 Em complementação a este pensamento, Schreider e Stern (2001) 

apontam o Interacionismo Simbólico como uma perspectiva teórica que esclarece as 

relações entre indivíduos e sociedade. Esta perspectiva usa símbolos para indicar 

objetos essenciais às características humanas, favorecendo a comunicação e 

permitindo compartilhar significados. 

 

 Cosoante Littlejohn (1988), tal processo inclui a compreensão, o ser 

compreendido e o sentir-se compreendido.  Para a teoria , esse espiral leva os 

comunicadores a buscar a complementaridade, permitindo a ambos o 

preenchimento da sua identidade. Esta, porém não pode estar completa sem 

relações complementares com outras. A falta de complementaridade pode  provocar 

conflitos sociais e patológicos, levando os  comunicadores a , ainda, a afirmação da 

identidade pessoal, onde os indivíduos se comportarão de um modo que enviarão 

mensagens que confirmam a autopercepção do outro. 

 

Na mesma teoria, foram levantados, também, outros tipos de 

relacionamentos: os insustentáveis ou falsos, ou seja, os comunicadores 

comportam-se de forma incongruente com suas necessidades e sentimentos. Outra 

classe de ações interpessoais, segundo Beck (1996), é a das atribuições e injeções, 

perniciosas ao processo de comunicação. 

 

 Olhando sob o contexto das interações enfermeira/paciente na 

condição de mulher mastectomizada, a meta da assistência é essa mulher alcançar 



 
 

 40 
 

um nível de qualidade de vida após a doença. Isto portanto, envolve a compreensão 

das alterações em várias esferas de sua vida. Portanto, é necessário a enfermeira 

estabelecer relações que permitam adentrar esse universo e instituir o melhor 

caminho para atingir seus objetivos. 

 

 Para  essa interação realmente provocar mudanças, a profissional 

deve tomar consciência de que trabalha constantemente com comunicação. Cabe-

lhe pois, manter-se atenta à forma como interage com essa clientela e lembrando 

que o câncer de mama é uma doença grave cujo tratamento é agressivo, e provoca 

profundas modificações na vida da mulher, influenciando sua forma de comunicar-

se e comportar-se. 

 

 

2.4  Percurso Metodológico- A Teoria Fundamentada em Dados 
 
  Diante do limitado conhecimento na área da comunicação 

enfermeira/paciente mastectomizada, buscamos um referencial metodológico que 

permitisse desenvolver esse estudo. Decidimos-nos, então, pela Teoria 

Fundamentada em Dados, sobretudo por ser essa teoria incorporada aos princípios 

do Interacionismo Simbólico, segundo Wood e Haber (2001), essa relação teórico-

metodológica sustenta a relação do self e sociedade, acontecendo em um processo  

de comunicação simbólica. 

 

 Ainda conforme os mesmos autores, essa teoria tem como meta 

descobrir as forças sociais que moldam o comportamento humano, ou seja, os 

pesquisadores utilizam essa metodologia quando buscam compreender processos 

sociais básicos a partir da interação humana. 

 

 A Teoria Fundamentada em Dados é um método de pesquisa 

qualitativa que visa explorar processos sociais, presentes nas interações humanas, 

ao desenvolver explicações chave dos processos sociais ou estruturas destes, 

derivadas ou baseadas em dados empíricos. Essa origina-se  do estudo do 

fenômeno que está sendo representado, ou seja, desenvolve-se pela coleta 

sistemática de dados e da análise permanente destes. Portanto, dados coletados e 
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análise mantêm relação recíproca um com o outro, ocorrendo simultaneamente, isto 

é, entrevista realizada, é transcrita e analisada, visto  que a teoria irá emergir desse 

processo de dados ( STRAUSS; CORBIN, 1990; STREUBER; CARPENTER, 1995). 

 

 Mencionada metodologia fundamenta-se, portanto, no Interacionismo 

Simbólico pela sua característica de compreender o significado do evento na 

perspectiva do sujeito e por desenvolver a teoria baseada nas informações,  obtidas 

e analisadas a partir da pesquisa social. 

 

 Para tanto, o pesquisador necessita compreender as ações na 

perspectiva do entendimento do participante; aprender sobre o mundo desses 

participantes, as interpretações que eles fazem de si nas situações de interação e 

compartilhar suas definições. As ações devem ser observadas e analisadas no 

contexto de sua ocorrência, pois os significados são fornecidos  como base na 

interação social. A  partir da interação dos indivíduos, eles vão construindo suas 

próprias realidades por meio da criação de símbolos, e enquanto se envolvem, 

estabelecem significados para cada situação (KIMURA; TSUNECHIRO; ANGELO, 

2003). 

 

   

 Isso porque o objetivo central da TFD é explorar os processos sociais 

e enteder as multiplicidades das interações que produzem variação nos processos 

estudados (HEATH e COWLEY,  2004). 

 

 Constitui uma metodologia específica na qual os dados são 

sistematicamente coletados para produzir uma teoria substantiva. Esse processo de 

teorização acontece de modo indutivo, e nele o pesquisador, a partir da análise 

comparativa de cada incidente, estabelece as categorias conceituais que exprimem 

esses dados. Desta forma, as categorias analíticas emergem dos próprios dados e 

são elaboradas no decorrer da pesquisa. Por meio delas é produzida e apresentada 

a teoria substantiva, que oferece uma compreensão de fenômenos sociais e 

psicológicos (GLAZER; STRAUSS,1967). 
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Como relatado por Struass e Corbin (1990) relatam na Teoria 

Fundamentada em Dados as etapas de coleta de dados a análise devem ocorrer 

simultaneamente, com vistas à decodificação dos dados, à amostra teórica, à 

formulação de memorandos e diagramas. Por meio da comparação constante dos 

dados é possível a delimitação da teoria e a formulação do relatório final. Portanto, 

um diário de campo deve ser mantido para registrar fatos e ocorrências nas 

entrevistas no intuito da complementação dos dados. 

 

O tamanho da amostra nesse tipo de pesquisa é determinado pelos dados  

gerados e pela análise destes, até ocorrer a saturação. Na Teoria Fundamentada 

em Dados, a saturação se refere à necessidade de completar todos os níveis de 

códigos, quando não há novas informações conceituais disponíveis para indicar 

novos códigos, ou para expandir os já existentes. Ai, então, dizemos que a amostra 

está definida (STREUBER; CARPENTER, 1995). 

 

Ainda como mencionado por Strauss e Corbin (1990) as perguntas na 

Teoria Fundamentada em Dados devem ser amplas e indicar o fenômeno a ser 

estudado. Além disto, devem-se focalizar sobre o assunto pretendido e as perguntas 

devem ser orientadas para ação e processo. 

 

Seguindo a metodologia proposta, após cada entrevista, esta deverá ser 

transcrita e analisada, e os pontos confusos devem sofrer aprofundamento mediante 

retomada de discussão com o entrevistado. 

 

 A análise dos dados na  Teoria Fundamentada em Dados é formulada 

a partir da delimitação de códigos abertos, códigos axiais e códigos seletivos,  

memorandos ou diagramas  que nomeiam e categorizam o fenômeno estudado. 

Nesta etapa, os dados são divididos em partes, examinados, comparados conforme 

suas similaridades e diferenças e questionamentos que respondem ao fenômeno 

encontrado nos dados, que geram a teoria  (STRAUSS; CORBIN, 1990). 

 

  Assim, na análise dos dados, determina-se-ão  o(s) núcleo (s) 

variável (is), que será (ao) os conceitos fundamentais para a geração da teoria. O 
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núcleo variável, segundo Strauss (1987), deve apresentar seis características, 

assim especificadas: 

1- É evocado dos dados; 

2-  É a ligação dos diferentes dados; 

3- É central e explica a variação dos dados; 

4-  Tem implicações para a teoria mais geral e formal; 

5-  É detalhado, ou seja, quanto mais detalhado ele venha a ser, mais a 

teoria avança; 

6- Permite variações máximas de análise. 

 

Em relação à construção da teoria, Santos e Nóbrega (2002) relatam que a 

partir dos dados investigados, eles são firmados em categorias conceituais. Estas, 

ao serem estabelecidas, podem explicar o fenômeno.  Mas  “os comportamentos 

são estudados a nível simbólico e interacional, e devem ser observados no 

ambiente, tendo em vista que os significados são derivados da interação social 

(SANTOS; NÓBREGA, 2002, p. 576).  

 

 Após a emergência do núcleo variável, procede-se à integração e 

modificação de conceitos, por meio do uso de códigos teóricos e estruturas 

conceituais dos memorandos. Para isto, serão examinadas todas as variações 

resultantes dos dados. A associação com a literatura seletiva possibilitará escrever 

o relatório final da pesquisa. 

 
 
2.5 Desenvolvendo o Estudo 
 
 Nas construção desse estudo, várias etapas foram seguidas. Para 

apresenta-las adotamos  a ordem cronológica em que foram desenvolvidas. Isto é, 

pré-trabalho de campo; trabalho de campo e pós-trabalho de campo. 

 

2.5.1  Pré-Trabalho de Campo 
 
 
2.5.1.1 Definindo o local do estudo 
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Selecionamos uma instituição que se enquadrasse na proposta do estudo, 

ou seja, possibilitasse o contato com o tema em estudo, como também estivesse 

aberta à pesquisa e o campo fosse enriquecedor.  Assim, optamos por uma 

instituição de caráter filantrópico, localizada em Fortaleza-CE que oferece 

atendimento especializado em oncologia. Tal atendimento engloba, além de 

tratamento cirúrgico (mastectomia), os tratamentos adjuvantes, tais como: 

quimioterapia, radioterapia e imunoterapia.  A escolha pelo local se deu por sua 

especialidade e também pela facilidade de acesso a ele. A referida instituição tem 

uma história de mais de mais de cinqüenta anos no atendimento aos doentes de 

câncer. Presta assistência avançada no tratamento desta doença e ao longo dos 

tempos foi acumulando experiência e credibilidade, sendo hoje o maior centro de 

referência em câncer do estado do Ceará.  

 

  No relacionado aos seus aspectos físicos, dispõe de uma área 

construída de 9.941,25m2 , incluido o prédio inaugurado em 1999. Nos cinco 

andares do prédio são dispostos apartamentos individuais e enfermarias coletivas 

de dois, três, quatro e cinco leitos, sala de recuperação, isolamento, UTI e centro 

cirúrgico. Em cada andar funciona um posto de enfermagem, onde permanecem um 

enfermeiro e um grupo de quatro ou cinco auxiliares de enfermagem. 

 

 O setor de oncologia onde o estudo foi realizado localiza-se no 4º 

andar e responde por prestar assistência de enfermagem aos pacientes internados 

para tratamento do câncer. Buscamos, no entanto, entrevistar também enfermeiras 

de outros setores que prestam assistência à mulher mastectomizada, com o intuito 

de obtermos dados fiéis sobre o processo de comunicação enfermeira/paciente. 

Quanto aos recursos humanos destinados ao atendimento de enfermagem, o 

hospital conta com um efetivo de 29 enfermeiras e 136 auxiliares de enfermagem. 

 

Como observado, a mencionada instituição atende a uma clientela de nível 

sócioeconômico, grau de instrução e procedência variados, prestando assistência 

durante o pré, trans e pós-operatório. Presta, também, acompanhamento no pós-

operatório tardio a fim de prevenir precocemente o surgimento de complicações ou 

diagnosticar possíveis recidivas. Para tanto, conta com uma equipe 
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multiprofissional, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais e fisioterapeutas, com vistas ao acompanhamento da cliente de forma 

holística, de modo a minimizar os desconfortos decorrentes da doença. 

 

Esse contato prévio com o cenário da coleta de dados possibilitou uma 

aproximação maior com o objeto de estudo, e desse modo, confirmou a importância 

do aprofundamento sobre a temática. Assim, percebemos a manifestação de 

sentimentos negativos, tais como dúvidas sobre a doença e o tratamento, medo da 

cirurgia, bem como  a necessidade de um vínculo maior com os profissionais de 

saúde, principalmente médicos e enfermeiros. Tal constatação reforça ser preciso 

uma elucidação acerca das nuances existentes no processo de comunicação 

enfermeira-/mulher mastectomizada, no intuito de prestar uma assistência de 

enfermagem humanizada.  

 

 

2.6  Trabalho de Campo 
  
2.6.1 Desenvolvendo a metodologia 
 
Essa etapa iniciou-se no nosso primeiro contato com a chefia do hospital 

quando da entrega do ofício para solicitação do campo para a realização do estudo 

(Apêndice B). A partir desse momento começamos o processo de registro de 

informações com as primeiras impressões do local e do contexto no qual as 

enfermeiras desenvolvem sua assistência.  

 

 O segundo contato aconteceu nas primeiras semanas de junho/2006, 

com o trabalho já aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do referido hospital 

(Anexo A). Iniciamos o contato com as enfermeiras para a realização da entrevista. 

 

 Os registros referentes à coleta de dados e ás experiências vividas 

fazem parte da metodologia proposta e em muitos momentos servem de subsídios 

para a construção da teoria. 
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 Em outros estudos tivemos a oportunidade de conhecer a dinâmica de 

funcionamento do serviço, porém dessa vez o ”olhar era outro”, focando o processo 

de comunicação enfermeira/ mulher mastectomizada, no transcorrer da assistência 

de enfermagem.   Todas as reflexões acerca do contexto onde o trabalho se 

desenvolveu foram registradas e serviram de feed back  para a construção dos 

significados emergidos da coleta de dados.  A seguir, uma amostra das reflexões 

feitas em torno do ambiente e sujeitos envolvidos no processo de comunicação. 

 
 

 

 

Dia  9/ 6 /06 

          Quando cheguei à enfermaria vi as  pacientes, em seus leitos, como que à 

espera de um futuro incerto.  Fiquei ali por algum tempo e observei o ritmo 

frenético em que tudo acontecia. Um passa, o outro volta, tudo sempre  muito 

rápido. Comecei a me perguntar: Será que no exercício de nossas atividades  

percebemos o outro? E como será que o outro nos percebe? Dessa relação 

depende o reconhecimento da enfermagem como profissão ( DIÁRIO DE 

CAMPO, 2006). 

 
Dia 28/  6 /06 

        A mulher mastectomizada, muitas vezes sozinha, busca nas 

companheiras de quarto alento para a sua solidão. Muitas preferem ficar 

isoladas. Nesse contexto, a enfermeira desenvolve seu intenso trabalho, 

buscando-lhes prestar cuidados, e ao  mesmo tempo planeja e pensa no 

próximo paciente que vai cuidar. É uma rotina altamente estressante para 

ambas as partes ( DIÁRIO DE CAMPO, 2006). 

 

 

2.6.2  Informantes do estudo 
 
Os informantes do estudo constam de nove enfermeiras responsáveis pela 

assistência de enfermagem  no serviço durante os meses de junho e julho de 2006, 

distribuídos nos três turnos de trabalho e que aceitassem participar da pesquisa. 

Escolhemos enfermeiras que prestassem cuidados às mulheres mastectomizadas 

em algum momento de sua passagem no hospital. Dessa forma, as enfermeiras 

entrevistadas estavam lotadas nos seguintes setores do hospital:  internamento no 
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quarto andar, sala de recuperação, centro cirúrgico, UTI e ambulatório. 

Entrevistamos enfermeiras dos diversos setores do hospital que tivessem atuado na 

assistência á mulher mastectomizada. 

 

As enfermeiras participantes do estudo têm entre 25 e 42 anos, algumas 

com larga experiência profissional em oncologia e com um tempo de trabalho de 

dois a quinze anos  de assistência prestada à população. São lotadas na referida 

instituição em regime de plantões, totalizando uma carga semanal de quarenta 

horas de trabalho.  

 

Para o  tamanho da amostra baseamo-nos na saturação dos depoimentos 

contidos nas entrevistas. Na pesquisa qualitativa, o tamanho da amostra é 

determinado a partir da necessidade de informações. Assim, um princípio orientador 

na amostragem é a saturação dos dados, ou seja, amostrar até o ponto em que não 

é obtida nenhuma informação nova e é atingida a redundância (POLIT; HUNGLER, 

2004). 

 

No processo de amostragem teórica, conforme proposto pela Grounded 

Theory, há um processo, em que o pesquisador, após coletar, codificar e analisar os 

dados de cada grupo amostral, define quais dados ainda precisam ser coletados e 

onde podem ser encontrados (WILSON,1977). 

 

 

2.6.3 Estratégias para a coleta de dados 
 
Na perspectiva interacionista vários procedimentos são usados para coletar 

dados considerando os processos de exploração e inspeção. Neste estudo 

utilizamos  para a coleta de dados a observação livre e a entrevista semi-

estruturada. Na opinião de Haguette (1995), trata-se de um processo de interação 

social entre pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. As informações foram 

obtidas a partir de uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos de 

acordo com a problemática central estudada.  
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Ao usar essas técnicas para coletar dados, observamos a dinâmica do 

cenário real, bem como percebemos o contexto das relações interpessoais onde a 

assistência de enfermagem ocorria. Essas concepções foram registradas em diário 

de campo. 

 

Como referido na mencionada perspectiva, a observação é considerada 

como um suporte indispensável na coleta de dados. E é particularmente utilizada 

como método de coleta de dados em estudos voltados para o processo de 

interação. Portanto, contribui para uma melhor visualização de características e 

condições individuais (WOOD, 2001). 

 

Para Leopardi (2001), a observação simples ou não participante possibilita 

conhecer hábitos, procedimentos, comportamentos, e a anotação dos dados 

anotados  no diário de campo, feito no momento da observação. Outro aspecto 

importante é a necessidade de um conhecimento prévio do tema e do fenômeno a 

ser observado. 

 

Segundo Molina (2005), a observação refere-se ao conjunto de atitudes e 

ações que permeiam todos os encontros com os informantes do estudo. Este tipo de 

observação é marcado pela presença de sensibilidade; disposição em ouvir e 

respeito ético e humanitário para com o outro. Isto implica saber silenciar na hora 

certa, saber dar o tempo  necessário ao entrevistado para que ele possa rememorar 

e refletir sobre as experiências vividas; utilizar os recursos da comunicação não-

verbal. 

 

O diário de campo é um instrumento passível de utilização em qualquer 

momento da pesquisa em andamento, onde o entrevistador pode registrar 

percepções, angústias e informações não obtidas por meio de outras técnicas, 

proporcionando um enriquecimento aos dados (WOOD, 2001).  

 

De acordo com os pressupostos de Blumer (1969) e Littlejohn (1988) a 

respeito do processo de comunicação humana, elaboramos como questão 

norteadora do estudo a seguinte pergunta: Como você percebe a comunicação 
enfermeira/mulher mastectomizada durante a assistência de enfermagem?  
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Para chegar ao foco pretendido, algumas perguntas contribuíram para 

conduzir as entrevistas: 

 

-  Para você, qual a importância da comunicação em seu trabalho? E na 

assistência de enfermagem à mulher mastectomizada? 

-  Já parou para analisar a maneira como se comunica com seus pacientes 

e com as mulheres mastectomizadas? 

-Se já fez essa reflexão, me conte o que a fez pensar? E o que isso mudou 

na sua maneira de interagir com a paciente? 

- O que significa para você uma relação enfermeira/ mulher mastectomizada 

efetiva? 

- Quais as principais barreiras à comunicação que você já encontrou na 

assistência à mulher mastectomizada? 

- O quê, na sua concepção, melhoraria o processo de comunicação na 

assistência de enfermagem? 

 

 Conforme apregoa Neto (2004), a entrevista é o procedimento mais 

usual para ser utilizado no trabalho de campo. Ela não significa uma simples 

conversa informal e neutra, porquanto se insere como meio de coleta dos fatos 

relatados pelos autores, como sujeitos-objetos de pesquisa que vivenciam uma 

realidade. 

 

Quanto às características que o pesquisador deve possuir para executar 

uma entrevista bem- sucedida, de acordo com Thompson (1992) sobressaem as 

seguintes: interesse e respeito pelos outros como pessoas, flexibilidade nas 

relações em relação a eles, capacidade de demonstrar compreensão e simpatia 

pela opinião deles e acima de tudo disposição para escutar. 
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Procedemos à coleta de dados no período de junho a julho  de 2006. 

Inicialmente, para entrada em campo, em cumprimento às normas recomendadas 

pelo Comitê de Ética para Pesquisa com seres humanos, solicitamos autorização à 

Diretoria de enfermagem e à Chefia da unidade de internação, mediante ofício 

contendo explicações sobre o objetivo proposto e a forma como a pesquisa seria 

realizada. 

 

A forma de registro para os depoimentos utilizamos a gravação, o que 

possibilitou o máximo de proveito dos depoimentos, porém considerando o 

consentimento das participantes. Segundo Lüdke e André (1986), a gravação possui 

a vantagem de registrar as expressões verbais como um todo, de forma imediata, 

permitindo que o entrevistador fique disponível para dedicar toda a atenção ao 

entrevistado. 

 

Embora alguns respondentes demonstrem constrangimento quando a 

conversa é gravada, normalmente esquecem a presença do equipamento de 

gravação após alguns minutos (POLIT; HUNGLER,2004). 

 

 A negociação das entrevistas ocorreu diretamente com as enfermeiras. 

Nessa oportunidade o objetivo do estudo era esclarecido mediante a  assinatura do 

termo de livre consentimento. Quanto ao momento  da entrevista, foi definido com 

muita cautela,  com vistas a realiza-la em tempo hábil para a coleta, sem interferir 

no andamento das atividades da instituição. 

 

Os informantes tiveram liberdade para escolher o local e o horário que lhes 

fossem mais adequados para a realização das entrevistas. Isto lhes permitiu que 

suas privacidades fossem asseguradas.   

 

As entrevistas foram transcritas no menor tempo possível, pois como 

observa Marcon (1998), ao descrever suas experiências em pesquisas anteriores, o 

longo período estabelecido entre a observação e o registro de informações, 

incluindo a transcrição das fitas gravadas, reduz a habilidade de se obter 
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recordações e lembranças acuradas da memória sobre as informações e o contexto 

como um todo em que ocorreu a entrevista. 

 

Todas as percepções durante o trabalho de campo foram registradas em 

diário de campo. Nestas anotações constam as condições em que foram realizadas 

as interações e reflexões surgidas durante a coleta de dados. Em todas as ocasiões 

de entrevista foram realizadas observações do contexto de trabalho das 

informantes, bem como foram feitas observações livres em cinco outros momentos, 

onde como pesquisadoras estivemos no ambiente de coleta buscando apreender as 

circunstâncias em que ocorre a comunicação entre enfermeira/mulher 

mastectmomizada. 

 

O Processo comparativo de coleta e análise dos dados, permitiu que ao 

avançarmos na realização das entrevistas  a teoria central fosse se delineando, por 

tanto, a saturação das informações colhidas nas entrevistas e observações, foram  

ocorrendo naturalmente durante o processo. 

 

 De acordo com Neto (2004), podemos recorrer a esse instrumento em 

qualquer momento da rotina de trabalho, pois trata-se de um “amigo silencioso”, 

portanto, de fundamental importância , não podendo ser subestimado. O autor 

destaca a relevância das informações quanto às percepções, angústias, 

questionamentos e informações não obtidas através do uso de outras técnicas. 

  

 

2.6.4  Organização e Análise dos dados 
 
A organização dos dados foi feita manualmente, e teve como base a Teoria 

Fundamentada em Dados, seguindo etapas propostas por Strauss e Corbin (1990), 

quais sejam: 1-Coleta de dados empíricos; 2- Formação de conceitos; 3- 

Desenvolvimento dos conceitos; 4- Conceitos modificados e integrados e 5- 

Relatório de pesquisa. 

 

A Teoria Fundamentada em Dados é indubitavelmente derivada do estudo 

do fenômeno que representa, ou seja, ele é descoberto, desenvolvido e verificado 
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provisoriamente a partir da coleta sistemática de dados e da análise permanente de 

dados daquele fenômeno, Desse modo, dados coletados, análise e teoria mantêm 

uma relação recíproca. 

 

Em vista de  o referencial metodológico empregado propor a comparação 

dos dados de uma entrevista com outra, a coleta e a análise destes se darão 

simultaneamente, ou seja, cada entrevista foi realizada e analisada, o que permitiu a 

abordagem de novas questões nas entrevistas e o aprofundamento de temas 

surgiram no momento. 

 

Nesse método de análise, como adverte Stern (1980),  todo o processo 

acontece ao mesmo tempo, não há uma seqüência rígida, ou seja, seus passos 

ocorrem fora de seqüência, podendo ser repetitivos, envoltos por uma sucessão de 

hipóteses unidas simultaneamente para que expliquem o fenômeno. Assim, as 

várias etapas integrantes do processo de pesquisa podem estar sendo 

desenvolvidas ao mesmo tempo. 

 

A utilização desse método permitiu que a história surgisse das palavras dos 

participantes e no próprio ambiente de estudo, conforme Wilson (1977), 

contribuindo, desse  modo, para a construção da teoria proposta. 

 

Contudo, durante todas as etapas que compreendem a análise dos dados, 

fizemos inferências mediante questionamentos sobre os dados coletados. Para isto, 

organizamos e reorganizamos o agrupamento de dados, tomamos decisões sobre 

quais dados ainda precisavam  ser coletados, confirmando suposições ou 

rejeitando-as. Tudo de acordo com o processo hipotético enfatizado por Marcon 

(1989) e fundamentado na TFD, como detalhado a seguir: 

 

1-Coleta de dados empíricos:  A partir de entrevistas, consulta aos 

documentos ou uma combinação dessas duas modalidades de coletas. 

 

  Nessa fase, o pesquisador recebe os dados e aplica um sistema 

de códigos abertos, examinando os dados linha por linha, identificando processos 



 
 

 53 
 

que deles emergem. Esses códigos são denominados códigos substantivos por 

justamente codificarem as substâncias dos dados. 

 

Com a utilização do método comparativo constante, procedemos ao 

agrupamento de códigos substantivos semelhantes, surgindo daí as categorias. 

 

2-Formação de conceitos: Agora o pesquisador tenta descobrir os 

principais  problemas da “cena social” com vistas à construção da estrutura 

conceitual.  

 

3-Desenvolvimento de conceitos:  Nessa fase, três passos auxiliam a 

construção da teoria, são eles: a redução, a ampliação seletiva da literatura e a 

exemplificação seletiva dos dados. 

 

       A redução consiste em comparar as categorias e agrupá-las da 

melhor forma possível. O agrupamento das categorias forma uma articulação entre 

as mesmas, constituindo categorias mais gerais. 

 

A ampliação seletiva da literatura acontece quando os conceitos emergidos 

são comparados com a literatura existente.  Tal processo ocorre de forma indutiva. 

 

 Na exemplificação seletiva, que também pode ser chamada de 

exemplificação teórica, os principais conceitos já se tornam aparentes, sendo 

comparados e observados para que o pesquisador possa determinar quais 

realmente formam o processo central da teoria emergente. Nesse momento, novos 

dados são coletados de maneira realmente seletiva para auxiliar no 

desenvolvimento de hipóteses, identificar as propriedades das categorias principais 

e avançar a construção da teoria, reforçando alguns aspectos e aprofundando o 

entendimento de outros. Pela exemplificação seletiva, as categorias são 

expandidas, dimensionalizadas e limitadas. É a denominada saturação das 

categorias, ou seja, os dados são coletados até que o pesquisador fique satisfeito e 

não descubra novos dados. 
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4- Modificação e integração do conceito: os dois processos, a codificação 

teórica e o uso dos memorandos ocorrem concomitante aos demais. 

 

 A codificação teórica proporciona uma maneira de pensar sobre os 

dados, mais em termos teóricos do que descritivo. Com esta finalidade, o 

pesquisador pode usar diagramas e tabelas  para apresentar os dados. 

 

 Os memorandos construídos durante o estudo são observados e 

podem ser utilizados na estruturação dos dados no intuito de enriquecer os 

esquemas conceituais da análise. 

 

5- Produção do relatório final de pesquisa: Os dados são organizados 

para apresentar a teoria substantiva proposta pela TFD. Enfatiza-se que a teoria 

não é derivada da literatura, ela é somente relembrada e usada para apoiar a teoria; 

mas é inapropriada a sua revisão clássica. 

 

Concluída a transcrição da entrevista, fizemos uma leitura minuciosa,  com 

vistas a identificar os códigos abertos por intermédio da seleção de trechos das 

entrevistas. Após a identificação dos códigos abertos de cada entrevista, estes 

foram agrupados por semelhanças em subcategorias e categorias. Esse processo 

metodológico permite juntar congruências ou incongruências de tal modo que ao 

terminá-lo o pesquisador tenha conhecimento das entrevistas no sentido coletivo 

dos atores sociais, ou seja, o agrupamento se dá de forma lenta, gradual e 

metodológica e permite, ao final, a criação dos quadros e diagramas. 

 

Com a sistematização das categorias e subcategorias é possível  montar a 

codificação seletiva no intuito de aproximar a análise da contextualização dos 

estudos, encaminhando-se para a formação de conceitos, visualizando seus fatores 

interligados. 

 

2.6.5  Aspectos éticos do estudo 
 
  Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, 

consideramos os aspectos éticos da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de 
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Saúde- Ministério da Saúde. De acordo com o preconizado nesta portaria, a 

eticidade da pesquisa implica consentimento livre e esclarecido dos indivíduos alvos 

e a proteção de grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, como a autonomia 

(BRASIL, 1997). 

 

Somente iniciamos a coleta de dados mediante aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética da instituição que funcionará como campo de coleta 

dos dados, e previamente encaminhamos um ofício à direção da instituição, para 

darmos ciência do estudo. 

 

  Em seguida, inicamos a etapa de visita à enfermaria de tratamento de 

câncer de mama  com a finalidade de conhecer mais detalhadamente as rotinas do 

setor e nos familiarizarmos com a equipe multiprofissional que ali desenvolve 

atividades. Ao mesmo tempo, estabelecendo também, os dias específicos para a 

coleta e horário mais adequado.  

 

Após essa etapa, mantivemos o contato com as enfermeiras que trabalham 

no referido local, e, então, explicamos os objetivos do estudo e  falamos da 

liberdade de adesão. Esta será confirmada pela assinatura de um termo de 

consentimento, em cumprimento às diretrizes do Parecer 196/96, segundo o qual as 

pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 

científicas fundamentais (BRASIL, 1997). 

 

O consentimento livre e esclarecido refere-se à anuência do sujeito da 

pesquisa ou seu representante legal. Esta é livre de intimidação, após explicação 

completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos e potenciais riscos que possa vir a acarretar. Para isto, é 

necessária a assinatura de um termo, autorizando sua participação voluntária na 

pesquisa (BRASIL, 1997).  

 

Ressaltamos que as enfermeiras tiveram garantia de anonimato em relação 

à identidade, bem como liberdade de desistência do estudo em qualquer momento 

sem nenhum prejuízo no relacionado ao atendimento recebido na instituição. 
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2.7- Pós-Trabalho de Campo 
 
 Nessa fase iniciamos as atividades referentes à elaboração final do 

relatório de pesquisa e mergulhamos nos dados para começarmos a construir a 

teoria final. No desenvolver dessa etapa nos deparamos com a seguinte questão: 

Por onde começar a descrição? Conforme relatam autores como Marcon (1989), 

Bittes Júnior (1999); Althoff (2001) e Nascimento (2003), que utilizam a Teoria 

Fundamentada em Dados, existe um sentimento de apreensão do pesquisador em 

face dos dados no momento de iniciar a abertura destes. Com esse estudo não foi 

diferente, pois inúmeras reflexões e questionamentos surgem em virtude da própria 

metodologia. 

 

 Como afirma Glazer (apud HEART; COwLEY, 2004), o pesquisador 

que utiliza a TFD, deve ser capaz de tolerar a confusão, o trabalho árduo e o tédio 

do método comparativo constante e saber esperar os conceitos e teorias 

emergirem.  A fala a seguir corrobora esta afirmação. 

 

 
Dia: 12/07/06    

 Comecei uma etapa difícil e definitiva. São tantas 

informações, porém as várias comparações são necessárias. Sei 

que a TDF me fortaleceu para a realização desse trabalho, onde um 

universo de informações e significações pode ser desvelado. 

(DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, 2006). 

 

  

Para a apresentação dos dados valemo-nos dos componentes que 

construíram a teoria substantiva, significação da comunicação na assistência de 
enfermagem à mulher mastectomizada. 

 
 
3 ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 
Durante esse momento surgiram várias reflexões e questionamentos à 

medida que analisávamos as entrevistas, e mais intensamente quando 
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realizávamos as comparações. As hipóteses emergiam dos dados, contribuindo 

para o surgimento de conceitos e códigos abertos os quais culminariam nas 

categorias que  apresentaremos a seguir. 

 

Porém o relatório ora exposto não é só o resultado de comparações entre 

dados. Ele decorre de uma visão teórica, fundamentada em um olhar teórico-

metodológico que insere o pesquisador no contexto onde o fenômeno ocorre. Desse 

modo o estudo torna-se repleto de todas as nuances do fenômeno estudado. 

 

Na fase de coleta de dados, pudemos experienciar as particularidades que 

envolvem esse momento singular na assistência de enfermagem à mulher 

mastectomizada, onde os sujeitos desse processo se encontravam em um contexto 

comum, apesar de os olhares sobre ele serem diferentes,  influenciando de maneira 

singular a  comunicação entre ambas: a enfermeira que cuida e a mulher  alvo 

desse cuidado. 

 

Como mencionamos, a teoria central desse estudo consiste na significação 
da comunicação na assistência de enfermagem à mulher mastectomizada, e se 

constituiem de três processos ou etapas: UM OLHAR SOBRE A COMUNICAÇÃO; 

IDENTIFICANDO AS PEDRAS DO CAMINHO e REPENSANDO A COMUNICAÇÃO 

ENFERMEIRA/ MULHER /MASTECTOMIZADA. Esses processos sugiram das 

várias comparações feitas. Portanto, interligados e complementares, e interagem 

um em função do outro como mostra a Figura 3. 
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Categorias: 

-Interagir para conhecer 
as mulheres 

- criando vínculos para 
uma assistência de 

enfermagem 
compartilhada  

- Regando a semente na 
relação enfemeira/ 

mulher mastectomizada 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Categorias: 
-obstáculos à 
comunicação  

 

 
Categorias: 

- manter-se disponível 
- Falando a mesma 

língua 

Processo 
UM OLHAR SOBRE A 

COMUNICAÇÃO 
Processo: 

IDENTIFICANDO AS 
PEDRAS DO CAMINHO 

 

Processo: 
REPENSANDO A 
COMUNICAÇÂO 
ENFERMEIRA/ 

MULHER 
MASTECTOMIZADA 

O SIGNIFICADO DA COMUNICAÇÃO NA 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER 

MASTECTOMIZADA 
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Figura 3- Representação dos Fenômenos e seus componentes 

 

 

 

 
 

3.1   Um Olhar Sobre a Comunicação 
 
Compreender a comunicação como um processo de compartilhamento de 

símbolos é apreender-lhe os significados e o caráter de contínua mudança no tempo 

em que ela ocorre.  Conforme verificamos, dessa forma os acontecimentos e as 

relações explicitadas no estudo, consideradas partes integrantes desse processo, 

são dinâmicas e por elas sós explicam as coisas e pessoas entrelaçadas no  modus 

vivendi e modus operandi da enfermagem. Servem assim, de elementos para a 

mútua influencia. Como afirmam Stefanelli e Carvalho (2005) a comunicação 

enfermeira/paciente serve para elucidar a compreensão do êmico, ou seja, o vivido 

pela pessoa. 

 

  A enfermagem é um ato de interação humana, e na condição de 

profissionais buscamos a percepção do outro como forma de construirmos  os 

alicerces para uma relação efetiva de cuidado, elevando a competência em 

comunicação à competência clínica. Por essa via podemos  atingir a prestação de 

um cuidado humanizado e de qualidade, construído em um processo real de 

comunicação e interação com a mulher mastectomizada. 

 

    Nesse processo da teoria buscamos explicitar os fenômenos que levam 

as enfermeiras a refletirem sobre seu modo de comunicação com a mulher 

mastectomizada, como ele ocorre. São, pois, reflexões e constatações a seu 

respeito.  

 

Das várias comparações para a elaboração da teoria surgiram as 

revelações a partir das quais se formaram categorias que refletem o olhar das 
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enfermeiras sobre a comunicação na assistência de enfermagem à mulher 

mastectomizada. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  Interagindo para conhecer as mulheres 
 
  Na tentativa de compreender a complexidade da comunicação na 

assistência de enfermagem à mulher mastectomizada, foi possível pensar tanto 

sobre as imposições que a simplificação clínica faz sobre as dimensões do cuidar e 

do comunicar,como sobre a ressurreição do singular, da localidade, do cotidiano e 

das simbologias atribuídas aos fatos pelos indivíduos. Nesta direção e após toda a 

caminhada, houve uma aproximação da idéia de um complexo cuidar cotidiano, 

constituído de diferentes fios transformados em um único no qual a comunicação 

interpessoal é o elo principal.   

 

Nesse processo, segundo constatamos, as enfermeiras utilizam a comunicação 

para conhecer melhor as mulheres de quem estão cuidando, para otimizar o seu 

trabalho e atrelam a comunicação aos instrumentos básicos da profissão. Essa 

interação de conceitos emergiiu do depoimento de uma enfermeira:  

 
 Quando chego ao serviço eu faço a visita e durante esse 

processo eu vejo todas as pendências. Procuro ser o mais empática 

possível e destinar mais tempo àquelas que requerem mais atenção, 

procuro dar um cuidado individualizado, de acordo com as 

necessidades de cada uma. 
       

 A comunicação é um processo que mobiliza todas as ações humanas. 

É capaz de dar suporte à organização e funcionamento de todos os grupos sociais. 

Por meio da habilidade de perceber e comunicar, o indivíduo enriquece  seu 
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referencial de conhecimentos, transmite sentimentos e pensamentos, esclarece, 

interage e conhece o que os outros pensam e sentem ( ANDRADE et al., 2004). 

 

 Conforme as enfermeiras do estudo evidenciaram em seus depoimentos, a 

comunicação é uma ferramenta fundamental para uma assistência de enfermagem 

de qualidade. Para mulher mastectomizada tudo é novo e que tantas mudanças ao 

mesmo tempo podem ser geradoras de conflitos. Desse modo, é preciso habilidade 

para mantermos a individualidade e qualidade do cuidado prestado. 

 

 A comunicação é um processo complexo de interação simbólica, 

incluindo diversos contextos, desde o signo, significado, passando pela persuasão e 

mudança até a análise da comunicação em suas situações mais diversas. Já a 

interação social é um processo que direciona a conduta humana e nessa interação 

ocorre a troca de experiências na qual os atos dos outros formam nossa própria 

conduta,  e as ações de uns são ajustados pelas ações dos outros 

(LITTLEJOHN,1988).  

 

 Situação semelhante ocorre na relação enfermeira/mulher 

mastectomizada, pois enquanto uma está passando por mudanças bruscas em sua 

vida  a outra adentra nesse complexo de mudanças, com vistas a prestar, o melhor 

cuidado possível. No depoimento a seguir conseguimos captar esta essência: 

 
     Comunicação para mim é básico em qualquer relação no nosso 

trabalho então, a enfermagem é uma profissão que cuida de pessoas e 

só cuidamos bem se conhecermos bem nossas pacientes e se elas nos 

compreenderem também. 

 

Da acordo com Bittes Júnior e Matheus (1996), no relacionamento entre 

enfermeira e paciente, o enfermeiro pode assumir tanto o papel de emissor como de 

receptor, significando a necessidade de se enviar mensagens que o paciente 

entenda como também entender as mensagens recebidas. 
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Na enfermagem a comunicação está presente em todas as suas ações, e 

influencia diretamente na qualidade da assistência prestada aos que necessitam de 

seus cuidados e na interação enfermeira/ paciente. Neste contexto, como afirmam 

Barcellos e Camponogara (2001), a interação enfermeira/ paciente é única. 

Portanto,  nenhuma outra estrutura de interação pode oferecer ao paciente uma 

fonte mais potente de apoio: um fundamento profissional instruído e uma aceitação 

humana, atenciosa, como uma pessoa de valor e dignidade. 

No desempenho das funções pertinentes ao seu papel, a enfermeira vale-se 

da sua competência em comunicação para efetivar o relacionamento com a mulher 

mastectomizada. Este se mostra tão mais efetivo  quão melhor forem utilizadas as 

estratégias de comunicação terapêutica e interpessoal. Durante o nosso trabalho de 

campo,pudemos observar como essa premissa está intrinsecamente presente no 

contexto da assistência de enfermagem à mulher mastectomizada. A fala a seguir 

corrobora esta afirmação. 

Dia 28/ 6/ 06 

Hoje cheguei cedo a enfermaria, pude acompanhar a visita de 

enfermagem, percebi que o tempo que se dedica a esse procedimento é 

fundamental para desenrolar do relacionamento enfermeira-mulher 

mastectomizada. Percebi que as pacientes estavam ávidas de um 

contato, de uma aproximação, como forma de satisfazer suas 

necessidades de afirmação, de existência. Quando a enfermeira se 

aproxima e diz: “como é o seu nome, como está se sentido,  a sensação 

é que em seu íntimo elas se sentem acolhidas ( DIÁRIO DE CAMPO, 

2006). 

 

Ao emergir, esse processo deixou transparecer que a habilidade em se 

comunicar passa pela simbologia do próprio profissional sobre a enfermagem, bem 

como pela experiência no cuidado com essa clientela, como podemos perceber na 

declaração a seguir:  

  

Acho que consigo bons resultados, porque vejo a enfermagem como 

uma missão, fico feliz, por saber a história das pacientes, por conhece-las 
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pelo nome, e principalmente quando elas me reconhecem. Ai eu vejo que 

consegui o meu objetivo:” melhorar a qualidade de vida daquela pessoa”. 

Também percebo quando não foi bom assim. 

 

Necessariamente a prática de enfermagem envolve uma relação 

interpessoal. Nesse sentido, a comunicação como instrumento do trabalho 

de enfermagem facilita a humanização e personalização dessa prática Mas 

a  interação enfermeira/paciente deve ser efetiva, pois, sem envolvimento, 

não é possível uma percepção efetiva do outro. 

A comunicação interpessoal é um processo cujo  conteúdo se integra à 

forma de vida de cada um, como expressão de seus pensamentos. Ela ocorre de 

maneira direta, no contexto face a face, e envolve as necessidades interpessoais e 

a  natureza das relações humanas. Para Blumer (1969), é  preciso que os 

interlocutores se coloquem no lugar do outro, vejam o contexto pela simbologia do 

outro. É a denominada role taking. 
 
O depoimento a seguir é ilustrativo e nele a profissional valoriza a habilidade 

em se comunicar como ferramenta básica da assistência de enfermagem de 

qualidade: 

 
 Sempre pensei em implantar uma assistência cada vez melhor. 

Por isso acho que conhecer e se relacionar bem com as mulheres é 

o caminho. A comunicação abre as portas para o cuidado 

humanizado. 

 
 

Como evidenciado, a comunicação gera uma aproximação e conhecimento 

real das necessidades das mulheres  mastectomizadas e a enfermeira utiliza esse 

conhecimento para fundamentar o cuidado prestado. 

 

Ao reconhecerem que só cuidamos bem quando conhecemos nosso objeto 

de trabalho, ou seja, o cliente, as participantes se mostraram conscientes do valor 

da comunicação em enfermagem. Comparado com as anotações em diários de 

campo durante a coleta de dados, este fato mostrou-se significante em atitudes 
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como o toque, a presença e também a humildade em reconhecer as limitações em 

seu trabalho. Esse pensamento foi assim resumido pela  enfermeira. 

 
 Comunicação para mim é básico em qualquer relação, no nosso 

trabalho então; a enfermagem é uma profissão que cuida de pessoas e 

só cuidamos bem se conhecermos bem, isso é fato. Quantos erros não 

ocorrem simplesmente por falta de comunicação, de empatia, e quem 

sofre são os pacientes. 

 

Nesse contexto, conhecer a mulher mastectomizada não é somente 

apresentar-se a ela, mas sim compreender  suas necessidades advindas da 

doença, do tratamento e das mudanças em sua vida pessoal, social, profissional, ou 

seja, é algo que transcende a enfermagem e adentra pelos caminhos dos selves 

dos interlocutores dessa interação. 

 

Na figura 4 procuramos compartimentar a essência do fenômeno observado 

no qual o fato de conhecermos nossa clientela, por meio de uma relação 

terapêutica, contribui para a humanização do cuidado. 
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Figura 4- Conhecendo para melhor cuidar 
 

 

 

3.1.2 Criando vínculos para uma assistência compartilhada 
 
 
 
Na assistência de enfermagem a comunicação é essencial para o 

envolvimento e  comportamento recíproco entre as pessoas que estão se 

relacionando. Portanto, não existe um fluxo de comportamento numa só direção. No 

contexto do Interacionismo Simbólico, ocorre a construção de significados em relação 

às coisas, fundamentado nas experiências de cada interlocutor. 

 
 

Interagir para 
conhecer a mulher

 
 

Mulher 
mastectomizada 

 
Cuidado 

humanizado e 
individualizado 

 
 

Enfermeira 

 
 
 

comunicação 
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 Tanto para Mead  como para Blumer,  o processo de reflexão mental diz 

que o ator social seleciona, confere e transforma os significados à luz da situação na 

qual está colocado e da direção que imprimiu à sua ação, com base em suas 

vivências e experiências  (BLUMER, 1969). 

 

 No campo interacional, em determinado contexto no qual a enfermeira e 

paciente partilham o significado de idéias, modificando-as ou não com  base no 

processo de interação com os outros e com o ambiente, isto lhes permite traçar 

metas e estratégias para desenvolvê-las. Desse modo, confirma a importância da 

comunicação interpessoal na elaboração de uma assistência de enfermagem que 

valorize a individualidade de cada mulher, possível de alcançada pela criação de 

vínculos terapêuticos e efetivos na adaptação  e reabilitação da  mulher 

mastectomizada. 

 

 

 Nesse processo as enfermeiras expressaram a importância da criação 

de empatia durante a assistência de enfermagem, pois conquistar a confiança, 

estabelecer vínculos significativos pode contribuir ou não para um cuidado de 

qualidade. Conforme ficou claro, as profissionais já despertaram para a relevância de 

se estabelecer um contato real e verdadeiro com as mulheres, e dessa forma é mais 

fácil manter um cuidado humanizado e individualizado,  como  exposto no depoimento 

a seguir. 

 

 
A enfermeira não pode deixar de valorizar cada contato 

que tem com a mulher, é interessante que em algumas situações 

basta olhar para ver que elas estão com medo, pedindo que você 

fique por perto. Gente isso é sério! Não precisa, ela falar. Isso não 

quer dizer que ela não consegue perceber quando o profissional se 

esconde, por medo. Para fazermos a tal humanização, precisamos 

nos colocar no lugar do outro. 

 

Na afirmação de Stefanelli e Carvalho (2005), enfermeira e paciente são 

seres humanos e, como tais, são únicos, singulares. A profissional precisa estar 



 
 

 67 
 

ciente e atenta às características das pacientes, percebê-las e interpretá-las da 

maneira mais fidedigna possível, avaliando como ela influencia o processo 

interacional destas pacientes, ou seja, o self de cada uma. Ao mesmo tempo,  

conhece sua singularidade como ser humano e profissional para estabelecer um 

relacionamento significativo. 

 

Silva (2002) reforça essa afirmação ao ressaltar  estudos que estimam o 

fato de que apenas 7% dos pensamentos são transmitidos por palavras, 38% por 

sinais paralinguísticos (entonação da voz, velocidade com que as palavras são 

ditas) e 55% pelo corpo. Portanto, o conhecimento desses códigos não-verbais e 

suas funções permite que no tornemos mais efetivos na arte de estar com pessoas. 

Quanto maior o grau de consciência que uma pessoa tem de si e do que está 

expressando, maior sua habilidade em lidar com os outros.  

 

O uso da observação e comparação dos dados coletados permite encontrar 

comportamentos sutis que marcam sobremaneira a forma como o uso efetivo da 

comunicação ainda é subestimado em alguns momentos de convivência em uma 

situação de cuidado.  Em certos momentos percebemos o despreparo para criar 

uma comunicação significativa, mas as próprias enfermeiras reconhecem esse 

comportamento antiterapêutico em alguns momentos da assistência, como explicita 

este depoimento. 

 

  

 

 

 
 O ambiente aqui é sempre bem tranqüilo. Não dá tempo para criar 

vínculos  porque elas ficam aqui pouco tempo. Fazem a cirurgia e vão embora. 

Não vejo como estabelecer vínculos. 

 

 Este depoimento deixa emergir que  o processo de comunicação pode ser e 

é influenciado pelas percepções individuais de cada profissional a respeito desse 

contexto, utilizar a comunicação com a clientes no intuito de criar um 
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relacionamento significante e positivo para o cuidado, para alguns profissionais 

ainda é algo distante. 

 

No âmbito da assistência de enfermagem, ambos os interlocutores são 

seres humanos. Portanto, toda a forma de comportamento comunica algo para os 

dois, bem como influencia o comportamento do outro (Stefanelli e Carvalho 2005). 

Dessa forma, o comportamento da enfermeira ao não  valorizar a comunicação 

efetiva, não valorizar o estar junto, o olhar e o colocar-se no lugar do outro, pode 

com certeza influenciar o comportamento e valores atribuídos pela mulher à 

experiência da mastectomia.  

 

Contudo no trabalho ora realizado a busca por melhorar a qualidade da 

assistência prestada  esteve presente nos momentos em que pudemos ver e ouvir 

tentativas de motivação para continuar crescendo e realizando um bom trabalho em 

detrimento das dificuldades existentes. Isso, de certa forma influencia na qualidade 

do cuidado.  Na fala da enfermeira, podemos apreender esse momento, embora 

ainda não seja uma visão de todas. 

 
 Sempre pensei assim, mesmo na graduação eu pensava assim, 

pensava em fazer uma enfermagem que busque o real contato com o 

outro- Enfermagem é gostar de gente, não penso que seja sonho ou algo 

muito difícil, não eu penso que é o meu trabalho- é o caminho para o 

crescimento da profissão. 

 

 

 

 

 

 

Na narrativa de outra enfermeira, o processo de criação de vínculos mostra-se com 

o lado humano presente também na profissional. 

 

 
     A doença mexe com o lado emocional da paciente, da família e 

dependendo da situação também deixa a gente balançada, com uma 

reflexão: Como aliviar aquele sofrimento? Sinto que o tempo é tão curto, 
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procuro fazer o melhor, mas nem sempre o meu melhor pode ser o mesmo 

dela.  A enfermeira deve estar atenta a isso.  

 

Neste sentido, a interação social é um processo que direciona a conduta 

humana, formando nossa própria conduta, em que as ações de uns são ajustadas 

pelas ações dos outros. Portanto, compreender o processo de comunicação 

enfermeira/paciente por meio de modelos interacionistas é valorizar os atos e as 

relações sociais entre as pessoas, enfocando a identificação dos problemas atuais e 

potenciais nas relações interpessoais. As estratégias de intervenção buscam 

promover um nível ótimo de socialização e conhecimento do outro.  

 

 Essa afirmativa foi expressada em um depoimento no qual a enfermeira  

sente-se capaz de visualizar o significado  que as mulheres atribuem ao seu trabalho. 

 

 
 Sinto que meu trabalho surtiu efeito quando as mulheres ficam a 

vontade para tirar suas dúvidas, expressando confiança em mim”.  

 

Como sabemos a mastectomia modifica profundamente a dinâmica corporal, 

deixando a mulher vulnerável e exposta aos mais diversos sentimentos. Nesse 

contexto a enfermeira deve estar segura de sua posição, de ser capaz de lidar com a 

paciente, promovendo aceitação e motivação para enfrentar a situação.  Durante a 

observação e interação com determinada enfermeira, pudemos apreender um 

momento em que ela age de maneira efetiva em relação ao cuidado da mulher 

mastectomizada, buscando ser agente facilitador de mudanças. 

 

 
Deixe a paciente confiar em você, não tenha medo. Tem colegas 

que acham que isso dá mais trabalho. Mas ao contrário, a pessoa se torna 

mais consciente e cooperativa em relação ao tratamento e assistência 

prestada. 

 

 

 

Como afirma Wolff (1996), as atitudes das enfermeiras são estímulos 

constantes que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, capazes de provocar reações 
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emocionais destrutivas ou construtivas, dependendo da sua habilidade em se 

comunicar, saber ouvir, apoiar, valorizar os sentimentos da cliente. Perceber a mulher 

como um ser completo, atuar como facilitadora do processo de transformação de 

atitudes em busca de uma assistência de enfermagem cada vez melhor,  como 

reafirma o depoimento. 

 
 Algumas pacientes querem mais de você e então você tem de 

ser equilibrada; sentar, olhar no olho e ouvir as dúvidas, sentimentos e 

dentro do possível satisfazer aquela carência. 

 

 Esse processo no contexto da teoria central fortalece o pensamento de 

autores interacionistas segundo os quais a interação implica ações do ser humano 

em relação aos outros, percebendo, interpretando e agindo novamente. Nesse caso 

o indivíduo é visto agindo no presente, influenciado não apenas pelo que já passou, 

mas também pelo momento atual. A interação não é simplesmente o que está 

acontecendo entre as pessoas, mas também o que acontece dentro de cada um 

(BLUMER, 1969). 

 

 

Stefanelli e Carvalho (2005)  afirmam que o enfermeiro deve ter em mente que, ao 

usar as técnicas de comunicação terapêutica, ao mesmo tempo em que ajuda o paciente 

está servindo de modelo para ele. Ele aprende a usar padrões mais aceitos na 

comunicação interpessoal, sentindo-se assim mais fortalecido para falar de si e de suas 

experiências, também percebendo-se como pessoa em suas diversas dimensões- 

biológica, psicológica, social, espiritual, cultural e cognitiva. 

 

 

 Na Figura 05, podemos visualizar o fenômeno de criação de vínculos emergindo 

de um processo de comunicação efetivo criado pela enfermeira. 
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Figura 5- Criando vínculos para uma assistência compartilhada 
 

 

 

 

3.1.3  Regando a semente na relação enfermeira/ mulher mastectomizada 

Processo 
Um olhar sobre a  

comunicação 
Fenômeno 

Criando vínculos para uma 
assistência compartilhada

 
Habilidade profissional em se 

comunicar e saber ouvir 

 
O ser humano enfermeira 

 
Limitações pessoais e 

profissionais 

 
O ser humano mulher 

mastectomizada 

 
 

Interação/transformação 
diante da mastectomia 
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O desvelar dos dados permitiu o surgimento de uma categoria dentro do 

fenômeno central que é de fundamental importância, a qual seja: a comunicação é 

um processo contínuo em nossas vidas e como seres humanos dependemos dessa 

habilidade para a sobrevivência em comunhão com outros seres humanos. 

 

   Na enfermagem isso não é diferente, pois como instrumento do nosso 

cuidado a comunicação está constantemente presente e é peça-chave de nossa 

conduta. Deve pois, ser aperfeiçoada em razão das diversas interações às quais 

nos submetemos no exercício da nossa profissão, como explicitado a seguir. 

 
 É fundamental esse momento. Como profissional, não posso deixar 

de buscar essa efetividade na comunicação, apesar de ser difícil. São tantas 

pacientes, cada uma reage de uma maneira diferente que você está sempre 

tirando um coelho da cartola. Não tem receita, a gente vai todo dia vivendo 

uma experiência diferente e de cada uma tirando uma lição.  

 

Segundo afirmam Stefanelli e Carvalho (2005), a comunicação em 

enfermagem é um processo em constante construção e jamais se repete da mesma 

forma. As condições são sempre diferentes, variando o próprio humor, a disposição, 

o local, o tempo, o espaço, bem como a forma como percebemos  os sentimentos 

dos pacientes. 

 

  A comunicação efetiva em enfermagem abrange alguns componentes que 

o  profissional não pode relevar no momento de interagir com um paciente. São 

eles: Flexibilidade, eficiência, propriedade e reposta humana. Todos esses passos 

se dirigem ao alcance de um cuidado cada vez melhor e humanizado, construindo 

respostas humanas sólidas, duráveis e fruto de uma interação verdadeira entre a 

enfermeira e a paciente (RUESCH, 1964).  

 

 Em seus depoimentos as participantes construíram uma idéia de cuidar do 

cuidado como forma de valorizar o desempenho dos seus papéis sociais, exposto 

no reconhecimento do seu valor pela mulher mastectomizada. 
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    É fundamental buscar esse envolvimento. Acho que é importante até 

para o reconhecimento da profissão. A enfermeira não pode reclamar de 

ser desvalorizada se ela se esconde do cuidado. Se você não promove 

nenhuma mudança (positiva) na vida da paciente, como ela vai ver sua 

importância. 
 

 
A mastectomia requer da mulher um ajustamento da sua identidade. Assim, a 

enfermeira, como parte da sua rede social de apoio, tem o papel fundamental de 

participar do processo de construção dessa nova identidade, deixando caminhos para 

que a mulher se torne capaz de enfrentar uma nova etapa em sua vida. 

 

Todavia, o campo onde essa interação se processa influencia a maneira como 

as relações vão se suceder. O momento da prestação de cuidados é sempre valioso e 

sempre se processa de maneira diferente, como podemos ver no seguinte depoimento. 

 
 Durante o cuidado, aquele momento único de contato, busco agir 

da forma mais acolhedora possível. Muitas vezes aquele momento é o 

suficiente para a paciente te ver com outros olhos, e aí tudo muda. 

Quando comecei a cuidar de mulheres com câncer, confesso que não 

sabia como lidar com elas. Hoje posso não saber tudo, porém tenho meus 

trunfos. Muitas vezes eu digo que não sei ,uso de humildade e a deixo 

tranqüila de que vou tentar buscar respostas às suas dúvidas. Acaba que 

nós duas  aprendemos algo novo. Isso é bom.  

 

Ao mesmo tempo, as profissionais também assumem que manter esse 

estado de vigília em relação a comunicação, nem sempre é uma constante no 

desenvolvimento do trabalho, da assistência. Às vezes, a enfermeira até sabe os 

riscos que corre ao descuidar, sabe que a inobservância desses fatores pode 

motivar experiências negativas para a mulher e para a enfermeira, ou seja, um 

processo de comunicação não efetivo, não terapêutico, gerando estagnação no 

processo de reabilitação da mulher às modificações advindas da doença e do 

tratamento. As participantes desse estudo se mostraram conscientes desse 

fenômeno. 
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Embora não posso negar que nem sempre posso sentar e 

conversar, pois sempre tenho muitas coisas a fazer. Sei que se isso 

acontece com freqüência a relação com a mulher vai ficar quebrada. È 

comum você ouvir a frase: Eu não conheço bem essa paciente, não fui eu 

que a recebi. Isso é ruim,e a enfermagem deve estar atenta para que isso 

não vire um hábito em sua prática. 

 

 

Outro processo substantivo surgido desse fenômeno foi a reflexão em torno 

da habilidade de construir e compartilhar com as pacientes o cuidado que lhes é 

prestado, influenciando positivamente sua reabilitação e contribuindo para o 

crescimento profissional e pessoal.   

 

 
         Você está me fazendo refletir: todos esses aspectos exigem um 

cuidado a mais. Por ser uma constante em nosso trabalho pode se 

tornar mecânico. A gente acha que é fácil, que sempre estamos sendo 

boas, porém não é bem assim. 
 

           Desse modo, o cuidado de enfermagem é construído a partir do 

processo de interação ou relação intersubjetiva. Espera-se, pois, que os 

profissionais sejam capazes, de estabelecer relações terapêuticas com as mulheres 

mastectomizadas, em meio aos elementos da comunicação, interagindo entre si e 

sendo influenciados pelo meio onde vivem e onde o cuidado ocorre  (SILVA et al., 

2000).  

 

 Portanto, para estabelecer uma relação terapêutica a enfermeira não 

deve descuidar da sua habilidade de se comunicar, apreender os fatos e fenômenos 

que estão agindo e influenciando a ação compartilhada.  

 

  A Figura 6 ilustra esse momento no qual a mulher e a 

enfermeira interagem na busca  do cuidado individualizado, humanitário e de melhor 

qualidade, gerando experiências significativas e duradouras.  
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Figura 6- Regando a semente na relação enfermeira/mulher mastectomizada 

 

 

 

 

3.2. Identificando as pedras do caminho 
 

A comunicação precisa ser considerada em seu contexto de ocorrência, ou 

seja, onde, como e quando ela ocorre. Caso contrário, seu sentido pode ser 

prejudicado, razão pela qual, na assistência à saúde, ela deve ser planejada para 
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cada interação e adequada a cada paciente. Nesse sentido, ela é parte das 

atividades da enfermeira, porque é empregada em situações como, a entrevista, o 

exame físico, o planejamento da assistência, as anotações dos prontuários e as 

orientações aos indivíduos, famílias e comunidades. Desse modo, pode fundamentar 

uma assistência individualizada, construída a partir das necessidades de cada 

paciente. Disso decorre a importância de o enfermeiro ter consciência da forma 

como se dá o processo de comunicação e dos elementos que o compõe.  

Como mencionado por Stefanelli e Carvalho (2005), a comunicação 

enfermeira/paciente é denominada comunicação terapêutica porque tem a finalidade 

de identificar e atender às necessidades de saúde do paciente além disso, cabe-lhe 

contribuir para melhorar a prática de enfermagem, ao criar oportunidades de 

aprendizagem e despertar nos pacientes sentimentos de confiança, permitindo que 

eles se sintam satisfeitos e seguros. 

No nosso trabalho, o processo de conhecer as pedras no caminho da 

comunicação enfermeira-mulher mastectomizada emergiu das expressões das 

profissionais, quando reconhecem as dificuldades em promover um processo 

comunicativo efetivo, verdadeiro e de qualidade com as mulheres mastectomizadas. 

 

 

 

 

 

 3.2.1  Obstáculos à comunicação 

 

Na realização do estudo, ao compara as entrevistas com  as anotações em 

diário de campo, pudemos perceber que embora a comunicação seja uma 

ferramenta fundamental dos relacionamentos humanos, ainda há muito  a ser 
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colocado em prática para podemos utilizá-la  com todo o seu potencial positivo para 

a assistência de enfermagem.  Vejamos a fala. 

      

 Percebo muitas vezes que a demanda de atividades é realmente grande, 

mas existe também um medo, um receio em se aproximar. Parece aquele 

velho pensamento: isso vai tomar muito tempo, é melhor não acostumar. 

Também percebo a comunicação entre enfermeiras e mulheres ainda muito 

ligada às normas institucionais, muito unilateral, do tipo eu mando, você 

obedece. Muitas vezes a enfermeira tem muitas atividades. Em outras são as 

limitações pessoais que se tornam barreiras (DIÁRIO DE CAMPO). 

 

 Nas várias comparações para o surgimento desse processo, 

compreendemos que as profissionais vêem como principal barreira a uma 

comunicação de qualidade a alta demanda de pacientes e  de atividades em 

torno  dos seu papéis como enfermeiras, como podemos constatar nos 

depoimentos a seguir.  

 Nem sempre posso sentar e conversar devido a demanda de atividades a 

serem realizadas no plantão.  

Nem sempre consigo estar perto das pacientes, pois são tantas, procuro 

priorizar, porém não é fácil. Às vezes você tem uma paciente hoje, que você 

nem teve tempo de chegar mais perto, aí no outro plantão ela já tem ido 

embora. 

 

Ao analisar essas falas, conforme observamos, as enfermeiras também 

percebem que a comunicação muitas vezes pode ser preterida por conta da rotina 

de trabalho e do acúmulo de papéis a elas atrbuidos em seus ambientes de trabalho.  

 

Como observado, trabalhar em um ambiente estressante, onde os pacientes 

estão em situações de risco faz com que, muitas vezes, os enfermeiros não utilizem 

os recursos da comunicação como processo terapêutico. Desse modo, perde-se a 
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oportunidade de se contribuir para uma aproximação da assistência hospitalar como 

recomendado pelos princípios do Sistema de Saúde da atualidade, o SUS, que 

defende a integralidade da assistência paralelamente à recuperação do paciente 

(OLIVEIRA, NÒBREGA, SILVA e FILHA, 2005). 

 

Contudo, é fundamental ressaltar que o processo de auto-avaliação da sua 

prática como enfermeira pode ser o norte para o relacionamento enfermeira/mulher 

mastectomizada percorrer novos caminhos em busca da melhor assistência de 

enfermagem possível.  Embora tenha sido uma constante nos depoimentos a 

questão da realidade das demandas e do tempo, as enfermeiras mostraram-se 

conscientes de que a relevância do seu modo de comunicar-se com as pacientes 

não pode ser esquecida.  

 

 Aqui as principais barreiras para uma interação maior são o 

tempo e a quantidade de coisas a serem feitas. Comunicação para mim 

exige tempo. Mas acredito que só a conscientização dessa realidade já é 

um bom começo para buscarmos cada dia desenvolvermos nosso 

trabalho com mais vontade de estar junto e verdade. 

 

 

 

 

 

 

Uma peculiaridade em torno do ambiente onde ocorre o encontro 

enfermeira/ mulher mastectomizada são os momentos que antecendentes à 

cirurgia, quando culturalmente o que observamos é a rotina ligada a 

procedimentos tecnológicos e biomédicos. Dessa maneira, os profissionais 
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em sua formação,  não despertam para a necessidade de perceber a mulher 

como um todo, pois vêem apenas  a sua cirurgia.   

 

 É difícil desenvolver uma relação mais efetiva quando a 

cirurgia está prestes a acontecer. Não é um ambiente favorável, o 

estresse é muito grande. Faço o que posso, não é fácil. 

 

Como concluiu azevedo (2002, p.23), há de se considerar comum certa 

dificuldade em estabelecer e/ou manter uma comunicação efetiva a clientes com 

nível de consciência alterado ou aqueles mais “reinvidicadores”.  Entretanto, ainda 

concordamos com Vila e Rossi (2002, p.147) quando revelam que “se cada um de 

nós entender e aceitar quem somos e o que fazemos, seremos capazes de lutar e 

agir para que essa mudança aconteça.” As bases da humanização são as ações do 

enfermeiro diante do paciente, priorizando atitudes de respeito e privacidade, 

atingindo a satisfação do cliente e estabelecendo uma comunicação terapêutica.  

 

Silva (2002) afirma que ambientes formais provocam maior distância entre 

desconhecidos e maior proximidade entre conhecidos, da mesma forma a 

disposição da mobília pode demonstrar e afetar o relacionamento das pessoas, 

assim como ocorre em ambientes, como um centro cirúrgico. 

 

Em continuidade ao processo de desvelamento das pedras encontradas no 

processo de comunicação enfermeira/ mulher mastectomizada, também foi 

colocado em discussão e análise para o surgimento da teoria o fato de que muitas 

vezes a própria paciente fecha os canais de comunicação, como mostra a fala da 

enfermeira. 

 
 Muitas mulheres não aceitam a sua situação e passam a nos 

tratar como se tivéssemos culpa. Fica difícil quebrar o gelo. De vez em 

quando a gente precisa dar uma sacudida para que ela deixe a gente 

ajudar. 
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 Todas essas conjecturas convergem para um ponto: as profissionais 

buscam realizar um bom trabalho, conhecendo e interagindo com as mulheres 

mastectomizadas. Contudo, encontram dificuldades nas limitações impostas pela 

instituição, pois o referido hospital é referência no tratamento do câncer. Portanto, a 

demanda é grande. Além disso, há pouco preparo para utilizar estratégias efetivas 

de aproximação com as pacientes equilibrando a necessidade de estar junto à 

mulher e a demanda de atividades e papéis a serem desenvolvidos.  

 

Outra nuance refletida nos depoimentos é o fato de que muitas vezes a 

própria mulher e enfermeira não consegue lidar com as reações advindas da 

mastectomia, limitando assim seu momento de interação com a paciente. 

 

 Para Blumer (1969) o Interacionismo Simbólico está centrado na 

natureza das interações e dinâmica das atividades sociais entre os indivíduos e 

ainda atribui aos seres humanos o papel dinâmico e ativo na realidade por meio das 

vivências de cada um, tendo como instrumento a comunicação humana.  

 

O indivíduo, em seu meio social, ou seja, em sua interação com outros 

seres humanos, utiliza a comunicação como veículo dessa interação. Ao entender o 

homem como ser social e membro de uma espécie, concordamos com Garcia e 

Augusto (1978) segundo os quais "as sociedades não poderiam existir sem contatos 

significativos entre pessoas". Isto atribui à comunicação a importância de requisito 

básico para essa existência.  

 

 

 

Desta forma, Bedin, Ribeiro e Barreto (2004),  ressaltam a importância de 

mudanças dos profissionais. Sobretudo por levantarem questionamentos a respeito 

da necessidade de inovação dos conceitos sobre assistência de enfermagem 

humanizada, deixando de buscar as características relacionadas a problemas 

burocráticos, estruturais e técnicos, quando deveriam voltar-se para atitudes, 

comportamentos, valores e ética moral e profissional.  
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 A Figura 7 resume o contexto no qual enfermeiras e mulheres se 

deparam com obstáculos a uma comunicação efetiva na assistência de 

enfermagem. 
  

 

Figura 7- Obstáculos à comunicação enfermeira/ mulher mastectomizada 
 

 

 

 

 

3.3    Repensando a comunicação enfermeira/ mulher mastectomizada 
 
 Estabelecer relações significativas é uma das principais funções da 

comunicação na assistência de enfermagem. Como observado, os interlocutores 
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desse processo vivem momentos singulares passíveis de gerar marcantes 

mudanças nos significados atribuídos ao momento vivido por ambas as partes.  

 

 O significado é elaborado no processo de interação de duas pessoas. 

Desta forma, o significado de determinada coisa para uma pessoa amplia-se 

segundo a forma pela qual as outras pessoas agem em relação a essa coisa. 

Conforme Blumer (1969), o significado é formado de acordo com as atividades 

definidoras das pessoas quando interagem. 

 

 Na opinião de Stefanelli e Carvalho (2005), a função da 

comunicação enfermeira/paciente é estabelecer um relacionamento significativo, 

capaz de produzir mudanças de atitude e de comportamento, satisfação das 

necessidades de inclusão, controle e afeição. 

 
3.3.1 Manter-se disponível 
 
         Ao mergulhar no momento da entrevista, em suas reflexões mais 

íntimas as enfermeiras buscaram nas próprias significâncias pessoais e profissionais 

a necessidade de se manter disponível para o processo de comunicação com a 

mulher mastectomizada. Portanto, admitiram as mudanças ocorridas  na vida de 

suas pacientes em decorrência do câncer.  

 

O’ Connor (2000) corrobora com essa afirmativa ao falar que à medida que a 

enfermeira adquire experiência, começa a perceber as dificuldades e facilidades no 

processo de se comunicar. Por ser essa profissional detentora da arte de cuidar, fica 

mais fácil compreender o  nem sempre verbalizado. 

 

Os depoimentos a seguir evidenciam essa teoria substantiva, e refletem os 

sentimentos das enfermeiras ao cuidar de suas pacientes.  

 

Como podemos perceber, a sensibilização para a interação real com as 

mulheres mastectomizadas já vem acontecendo entre as enfermeiras, basta 

vivenciar a realidade e  tirar delas as conclusões.  
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Nos depoimentos a seguir as enfermeiras levantaram a questão da formação 

acadêmica reforçar isso entre as profissionais e estudantes de enfermagem:  a 

valorização da comunicação no processo de sistematização da assistência de 

enfermagem como instrumento de trabalho utilizado na humanização do cuidado. 

 
      Na comunicação enfermeira/ paciente (mulher mastectomizada), 

o importante é você deixar claro que ela pode contar com você: Diga 

isso e a paciente se sentirá bem melhor.  

 

       Sei que as mulheres com câncer passam por momentos difíceis. 

Por isso, busco assumir sempre a postura de que meu trabalho é 

cuidar delas. Procuro também escutá-las em seus anseios. Elas às 

vezes ficam bem abaladas. Então eu sento e escuto.  

 

 
       O ideal além de  aumentar a disponibilidade de profissionais é 

começar essa sensibilização na graduação para que os recém-

formados já cheguem ao mercado com uma visão mais humana da 

assistência.  

 
Na graduação a gente se preocupa muito com técnicas. Quando 

chega aqui você vê que por trás do curativo tem uma pessoa, uma 

família. Então essa visão deve começar lá na graduação. 

 

Sobre o assunto, em seu estudo, Ferraz (1991) afirma que existe 

incoerência entre o discurso e a prática de enfermagem, incluindo os docentes, os 

quais enfatizam mais o desenvolvimento da destreza manual do que os aspectos 

inerentes ao atendimento do homem como um todo atendimento requer dos alunos 

conhecimento de comunicação.  

 

 Estar disponível para cuidar e ouvir foi uma relação significativa feita 

pelas enfermeiras no referente à comunicação como caminho para uma assistência 

adequada e principalmente como meio de apreender os anseios, medos e 

questionamentos de uma paciente que passa por um momento de profundas 

modificações em sua vida. 
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 Ao deixar emergir o continente complexo presente no ato de se 

comunicar, embora este seja inerente ao homem, fica claro que no exercício da 

enfermagem esse processo deva ser lapidado a cada dia. 

 

 Por meio da sua postura, do seu olhar, toque, gesto, o profissional de 

saúde age como bálsamo para aliviar a fragilidade do paciente, ajudando-o a 

recuperar a dignidade, tratando-o como um ser completo (humano). Na 

compreensão de Silva (2004), a  percepção mais ampla do outro deve-se iniciar na 

graduação, quando os  estudantes devem ser estimulados a desenvolver um olhar a 

mais para o outro.  Dessa forma, abrem caminho para o domínio das estratégias de 

comunicação efetiva. 

  

 A Figura 8 contextualiza esse fenômeno de estar disponível para 

realizar uma comunicação efetiva. 
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Figura 8- Repensando a comunicação enfermeira/ mulher mastectomizada-  
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3.3.2 Falando a mesma língua 
 

 Para Manis e Meltzer (1972), o Interacionismo Simbólico contém 

premissas comuns sobre comunicação e relação interpessoal. Como afirmam estes 

autores, a mente, o eu e a sociedade são estruturas nos processos de interação 

pessoal e interpessoal. O Interacionismo Simbólico é um ponto de vista que enfatiza 

a linguagem como mecanismo primário que culmina na mente e no eu do indivíduo; 

a mente é concebida como a internalização de processos sociais no indivíduo e a 

partir daí os comportamentos são construídos pela pessoa no decurso de sua ação. 

Isto leva à elaboração e internalização da conduta humana ante o objeto ao qual 

atribuímos significado. 

 

Conforme Mead corroborado por Blumer (1969), todo ser humano, possuí 

um self, o qual consiste no reconhecimento dos próprios conceitos e nos conceitos 

dos outros sobre ele. Ao passar por determinadas situações, eles avaliam, 

observam, interpretam e formulam uma ação individual ou conjunta.  

 

Na construção dessa categoria, segundo observamos, na compreensão das 

enfermeiras comunicar é uma transmissão de mensagens que possam ser 

compreendidas. 

 
 A forma de se comunicar em um hospital pode ser muito confusa, 

tantos termos e procedimentos; é uma situação de muitas mudanças e 

estressante. O ideal é que sempre chegássemos junto da paciente, 

buscando perceber o quanto ela está preparada e quer ouvir, buscar 

um entendimento dentro do que ela for capaz de acompanhar. 

 

 A linguagem, afirmam Sundee, Stuarte, Rankin e Cohen (1998),  é um 

componente essencial no transcorrer de um processo de comunicação. Portanto,  o 

enfermeiro deve ser capaz de fugir dos jargões técnicos e utilizar um vocabulário  

entendível pela paciente. O profissional deve valer-se ao máximo da clareza  e 

empregar as palavras, o tom e a inflexão da voz como forma de organizar as idéias 

expressas e principalmente ter disponibilidade para ouvir. 
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Na construção dos códigos emergiu frequentemente a  questão do linguajar, 

porém uma das profissionais fez uma relação interessante: o momento em que a 

paciente está passando. 

 

 
      Um dia, uma paciente ficou muito preocupada com o dreno, e eu 

tive de orientá-la várias vezes sobre os cuidados em casa, mas ela 

sempre dizia- que não conseguia entender. Foi então que depois de 

idas e vindas ela perguntou: Vou ficar assim todo tempo?” Então, eu 

entendi. Ela não conseguia compreender o que eu falava porque o 

medo dela era de que o dreno fosse ficar ali para sempre. Percebi 

que muitas vezes a gente só escuta e vê o que quer. 

 

Segundo Stefanelli (1993),  o enfermeiro tem de desenvolver um senso de 

oportunidade. De nada vai adiantar orientar o paciente sobre os próprios cuidados e 

procedimentos se a preocupação dele estiver centrada em outros aspectos do seu eu 

pessoal. 

 

Ao olhar sob o contexto das interações enfermeira/paciente na condição de 

mulher mastectomizada, a meta da assistência é que essa mulher alcance um nível de 

qualidade de vida após a doença. Isto envolve a compreensão das alterações em várias 

esferas de sua vida. Para  Littlejohn (1988), compreender envolve o complexo processo 

de percepção social; resulta em graus variáveis de atração e, finalmente, o conflito social 

pode resultar da comunicação social ou levar a esta.  

Contudo, como mostra o depoimento a seguir, a enfermagem vem despertando 

ainda mais para a relevância da comunicação com a mulher mastectomizada, levando em 

conta o momento difícil ora vivido por ela. 
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 Sempre procuro ser acessível e falar de uma maneira clara e objetiva. 

Pode parecer bobagem, mas uma palavra expressa fora de hora pode acabar 

em prejuízos para você e para elas. São tantas  as modificações na vida de 

uma pessoa dessas que os anseios são muitos. A gente às vezes tem ter 

calma e lembrar que é tudo novo para a paciente. Elas não são obrigadas a 

saberem de tudo. Muita gente por aí restringe-se a fazer só o técnico, pois 

ver a paciente não é uma coisa fácil. 

 

As palavras de Schraiber (1997), confirmam estes comentários. Focar o 

aspecto técnico-científico em detrimento do relacional parece ser mais simples, mais 

objetivo. Primeiro, porque sabemos bem melhor e mais precisamente o que quer 

dizer acertar na dimensão técnico-científica do que na esfera das relações ou na 

dimensão comunicacional. Segundo, porque valorizamos mais a dimensão do 

natural e suas leis, como o corpo biologicamente tomado, do que a dimensão 

humano-valorativa na qual o corpo aparece investido socialmente, com 

necessidades e possibilidades diversas, às vezes opondo-se ao biológico e criando 

dificuldades para nossa intervenção. 

 

 As enfermeiras  também teceram reflexões a esse respeito quando 

falaram  sobre  serem compreendidas e compreenderem as mulheres. 

 

      Sempre busco ser clara, principalmente porque sei que estresse 

dificulta a apreensão de informações, cria uma barreira. Até parece 

que ela não escuta. A enfermeira que não vê isso facilmente taxa a 

paciente de difícil.  

 

 O referido depoimento também levantou a questão de como o self da 

enfermeira influencia sua maneira de se comunicar.  Autores como Littlejohn (1988) 

e Blumer (1969) elaboraram premissas do Interacionismo Simbólico segundo as 

quais o ser humano atribui significado a um objeto com base em suas vivências  

pessoais, interpessoais e intrapessoais. 
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Na opinião de Porrit (1984), a comunicação é a base para qualquer 

interação humana. Essa interação é afetada por uma cadeia de fatores, tais como o 

contexto social, pessoal e institucional onde ocorre a comunicação, incluindo desde 

as características genéticas às experiências internas e de grupos. 

 

 A Figura 9 ilustra o processo de interação ora mencionado. Neste a 

linguagem, o senso de oportunidade e a capacidade de percepção influenciam o 

repensar da comunicação na assistência de enfermagem à mulher mastectomizada. 

 

 
Figura 9- Repensando a comunicação enfermeira/ mulher mastectomizada-  

Falando a mesma língua 
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4  APRESENTANDO A TEORIA CENTRAL: SIGNIFICADO DA 
COMUNICAÇÃO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER 
MASTECTOMIZADA 

 
 
 A Teoria Fundamentada em Dados permite a construção de uma teoria 

central no estudo, cujos  pressupostos não são totalmente fechados nem definidos, 

principalmente porque nosso intuito foi revelar o processo de comunicação 

enfermeira/ mulher mastectomizada na visão da profissional. Portanto é uma teoria  

a ser constantemente construída, pois à medida que os estudos em comunicação 

avançam, provavelmente mudanças ocorrerão e novas vertentes surgirão. Essa é a 

busca incessante da ciência e da pesquisa. 

 

Utilizando a TFD, compreendemos que a teoria surge dos dados  e estes 

vão emergindo enquanto os coletamos. Desse modo permitem as diversas 

comparações e o enriquecimento dos fenômenos que formam a teoria, revelando a 

melhor maneira de vê-los e interpretá-los no momento. Como afirma Marcon (1989), 

esses dados serão modificados com o passar do tempo, pois foram gerados de um 

contexto dinâmico.  

 

O fenômeno da comunicação na assistência de enfermagem à mulher 

mastectomizada emergiu ainda em trabalhos anteriores, onde compreendemos que 

a figura da enfermeira exerce papel significativo nas experiências e enfrentamento 

do câncer, bem como na adaptação ao processo de mastectomia.  

  

 

O estudo sobre a comunicação na assistência de enfermagem à mulher 

mastectomizada revelou como a profissional que durante mais tempo cuida da 

paciente percebe a comunicação influenciando a sua maneira de cuidar, atribuindo-

lhe valores e possibilidades dentro da assistência. 
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Dessa forma emergiram os fenômenos integrantes dessa categoria central. 

Em  primeiro lugar emergiu o processo em que a enfermeira descreveu  o  olhar 
sobre a  comunicação. 

 

Nesse fenômeno, consoante apreendemos, as enfermeiras buscavam na 

comunicação uma maneira de conhecer melhor as mulheres de quem estão 

cuidando. Ao se utilizarem desse instrumento para otimizar o seu trabalho, os 

conceitos emergiram do fato de que elas atrelavam a comunicação aos 

instrumentos básicos da profissão, reforçando o conceito em torno do qual a 

mastectomia é vista como um fator gerador de diversas mudanças na vida mulher. 

Portanto, o conhecer para melhor cuidar é o caminho para uma assistência de 

qualidade e humanizada. 

 

Desse processo surgiu também a conscientização do ambiente complexo 

onde se dá a assistência de enfermagem, no qual uma está passando por 

mudanças bruscas em sua vida e a outra tenta vivenciar esse complexo de 

mudanças, com a meta de prestar o melhor cuidado possível. 

 

No desempenho do seu papel, a enfermeira vale-se da sua competência em 

comunicação para efetivar o relacionamento com a mulher mastectomizada. Este se 

mostrará tão mais efetivo quão melhor forem utilizadas as estratégias de 

comunicação terapêutica e interpessoal. Mas a profissional deve manter-se atenta a 

todos os fatores que possam estar interagindo em seu momento único de contato 

com aquela mulher. 

 

Outra face desse mesmo fenômeno que é complementar e complementa-se  

interação é a criação de vínculos significativos para o transcorrer da interação social 

enfermeira/ mulher mastectomizada. 
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Por diversos momentos, as enfermeiras demonstraram  já terem despertado 

para a relevância de se estabelecer um contato real e verdadeiro com as mulheres. 

Conforme percebem, dessa forma fica mais fácil estabelecer um cuidado humanizado 

e individualizado, rico em significados compartilhados ao longo da prestação de 

cuidados.  

 

        A relevância desse cuidado e interação verdadeira solidifica as 

condutas humanas tanto das mulheres como das enfermeiras, e tem no processo de 

comunicação terapêutica a fonte para regar sementes frutíferas no cuidado. 

 

Como observamos, interagir, conhecer são patamares para a efetivação da 

assistência, emergida da construção de relações interpessoais verdadeiras e 

dinâmicas. 

 

Contudo, ainda segundo, observamos, mesmo sendo relevante a interação 

interpessoal, a comunicação efetiva, as participantes também deixaram 

transparecer suas dificuldades. Desse ponto surgir então o fenômenos 

Identificando as pedras do caminho.  Aqui percebemos que as dificuldades 

quanto à implementação de uma comunicação efetiva giram em torno da demanda 

de atividades, do tempo e das limitações pessoais da mulher e da enfermeira, bem 

como do despreparo de algumas enfermeiras para  se comunicar.  

 

É, porém relevante dizer: as dificuldades encontradas foram frutos das 

experiências de cada enfermeira, e elas já têm consciência  e buscam estratégias 

para amenizá-las. Uma dessas  estratégias  é o processo contínuo de capacitação 

profissional. 
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 Após entrar na pós-graduação comecei a compreender a 

importância da comunicação, interação para o meu trabalho. 

 

Na construção da teoria, conforme percebemos, ela estava inserida em um 

processo dinâmico de construção/reconstrução por meio do processo  repensando 
a comunicaçâo enfermeira/ mulher mastectomizada. As  relações significativas 

são uma das principais funções da comunicação na assistência de enfermagem, 

estabelecendo um relacionamento capaz de produzir mudanças de atitude e de 

comportamento, satisfação das necessidades de inclusão, controle e afeição em 

ambos os interlocutores. 

 

Esse processo constitui-se da disponibilidade, senso de oportunidade e 

transcendência das limitações pessoais dos atores sociais envolvidos na relação. Ao 

mesmo tempo mantém a habilidade do enfermeiro em falar a mesma língua, ilustrar 

de maneira simbólica o contexto da mastectomia com vistas à geração de  

mudanças. 

 

 

Como afirma Travelbee (1969), toda assistência ao paciente/cliente deveria 

se dar mediante interações entre duas pessoas: uma que precisa de ajuda e outra 

que proporciona ajuda. Corroboramos a autora e, segundo ela ressalta, é o 

enfermeiro que se une ao paciente/cliente para ajudá-lo a revelar e compreender 

sua experiência e, a partir daí, desenvolver um relacionamento. O relacionamento 

enfermeiro-paciente é meta a ser atingida, é função específica da enfermeira, é a 

interação planejada com objetivos definidos entre duas pessoas, na qual ambas 

modificam seu comportamento, construtivamente, com a evolução do processo de 

relacionamento. 

 

     A mulher mastectomizada é uma pessoa, um ser humano único que no 

momento requer nossa ajuda.  Da mesma forma, a enfermeira é uma pessoa, um 

ser humano único, que adquiriu conhecimentos e habilidades específicas para 
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cuidar dos outros e dispõe-se a isso. Pela comunicação interpessoal, ambas 

poderão atingir seus objetivos. 

 

Contextualizando a categoria central com seus componentes, construímos  a 

Figura 10. 

 

 

 

Figura10-  Significado da comunicação na assistência de enfermagem à mulher 

mastectomizada 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    

 A caminhada foi longa. Contudo estudar a comunicação 

enfermeira/mulher mastectomizada revelou-se enriquecedor e fascinante, pois 

pudemos perceber o quanto esse processo é dinâmico, único em todos os 

momentos em que ocorre. Além disso, por ser  gerador de mudanças da realidade e 

da intimidade de quem está envolvido, ele jamais se repete em peculiaridades. 

 

 Em vários momentos, as dificuldades se manifestaram, sobretudo 

porque nos inserimos no percurso e no contexto de trabalho de nossas informantes. 

Houve momentos difíceis, quando não conseguíamos agendar as entrevistas, por 

conta do pouco tempo das enfermeiras e das atividades por elas desenvolvidas, 

essa foi a nossa principal dificuldade, mas foi gratificante passar por tudo isso, pois 

tornou nossa percepção mais fiel ao contexto do processo de comunicação. Dessa 

forma, ao compreender o processo de comunicação dos nossos atores sociais, 

também estávamos fazendo parte desse processo. Toda caminhada foi válida para 

chegar aqui e dizer que a tese defendida, foi elucidada ao longo do trabalho, 

portanto, afirmamos que: A enfermagem tem na comunicação a chave para prestar 

uma assistência cada vez mais verdadeira e humanizada, à medida  que a constrói 

pela formação de relações significativas com seus pacientes. 

 

 

Essa interação significativa emerge quando a enfermeira se utiliza da sua 

habilidade comunicativa, percebe a paciente e interage com ela, provocando 

mudanças e vendo a mulher como um ser social, ou seja, atribuindo-lhe um 

significado. A enfermeira consegue, então, tomar consciência de que trabalha 

constantemente com comunicação,  emitindo e recebendo mensagens, e assim, 

construindo uma relação que poderá gerar  um cuidado humanizado, capaz de 

influenciar positivamente a vida da paciente.  
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          A comunicação com a mulher mastectomizada é um desafio. 

Sobretudo porque esse relacionamento interpessoal sofre influências do significado 

que tanto a mulher como a enfermeira atribuem ao processo. Também devemos 

considerar a avalanche de mudanças na vida da paciente advindas da doença e do 

tratamento, as quais, com certeza, agiram em torno das condutas humana adotadas 

por elas. 

 

 

  Entretanto, se as mulheres mastectomizadas se deparam com tantos 

transtornos, também as enfermeiras enfrentam dificuldades. Elas desempenham 

vários papéis em um só contexto, e nem sempre se utilizam das estratégias de 

comunicação para atingir suas metas. Não porque não queiram, mas, muitas vezes, 

por desconhecerem, por não se sentirem capazes, ou simplesmente por não 

disporem de tempo hábil para isso. 

 

 No estudo, como percebemos,  os atores sociais constituíram-se em 

seres humanos expressivos, buscando no desempenho de suas funções usar suas 

habilidades para se comunicar. Para isto, precisaram conhecer, interagir, tentando 

construir relações significativas com as mulheres mastectomizadas. Portanto, 

mostraram-se conscientes de que essa é a melhor maneira de prestar um cuidado 

individualizado, advindo de uma relação enfermeira/mulher mastectomizada 

compartilhada. 

 

 Quando iniciamos o estudo, tencionávamos exatamente compreender 

esse olhar das enfermeiras sobre a comunicação na assistência de enfermagem, 

esse despertar para a utilização de uma habilidade humana inata e que se 

desenvolve ao longo da nossa existência e evolução. Da maneira mais objetiva e 

sincera possível as informantes do estudo revelaram a significação atribuída à 

comunicação no desenvolver de suas atividades e das dificuldades ou pedras ao 

longo do caminho. Assim expressaram o desejo de continuar crescendo em busca 

da melhor assistência e cuidado à mulher mastectomizada. 
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 Segundo nossa compreensão, embora a comunicação interpessoal 

seja valorizada, as dificuldades encontradas para desenvolvê-la também fizeram 

parte dessa construção. A primeira delas é em relação aos inúmeros compromissos 

assumidos pelas enfermeiras ao longo do seu trabalho. Pois isto compromete o 

tempo, o ambiente e o cuidado prestado e age como barreiras a uma comunicação 

efetiva. 

 

Também como percebemos, apesar de as participantes valorizarem a 

comunicação como ferramenta fundamental em sua profissão. Elas sentem-se  

despreparadas para assumi-la efetivamente, ou porque esbarram em suas 

limitações pessoais, ou porque a própria paciente  foge à  interação.  

 

  

         Nesse contexto as enfermeiras ainda colocaram a questão da 

formação profissional, pois o processo de comunicação interação 

enfermeira/paciente não fez parte de seus currículos de graduação. Na afirmação 

das enfermeiras, somente com a experiência, no dia-a-dia ou na especialização 

começaram a pensar na questão. 

 

 

Ao se referirem às limitações diante do processo comunicativo, as 

enfermeiras também mostraram as possibilidades de mudanças, e enfatizaram a 

importância da qualificação profissional, de continuar na vida acadêmica, segundo 

elas, uma fonte de grandes experiências. Reforçaram, sobretudo, a necessidade de 

despertar ainda na graduação para o processo comunicativo como instrumento do 

nosso trabalho, com vistas a promover a formação de relações significativas, 

verdadeiras entre alunos, enfermeiras e pacientes. 

  

Na nossa opinião, para alcançar uma comunicação satisfatória e prestarmos 

cuidado humanizado, é preciso a profissional que trabalha na assistência a mulheres 

mastectomizadas querer envolver-se e acreditar que sua presença é tão importante 

quanto a realização de procedimentos técnicos. Como ressaltamos, nem sempre os 

conhecimentos técnicos objetivos funcionam tão bem diante de situações de 
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estresse como os conhecimentos subjetivos que se revelam na comunicação 

terapêutica.  Desse modo, reconhecemos, ficar ao lado do paciente para ouvi-lo é 

uma ação terapêutica determinante no processo de recuperação da saúde. 

A partir dos processos construídos nesse trabalho relacionamos alguns 

cuidados  necessários para os profissionais, principalmente enfermeiras que lidam 

com mulheres mastectomizadas, para poder a assistência de enfermagem fornecer 

um suporte emocional a essas mulheres e para que a comunicação interpessoal seja 

utilizada de maneira a facilitar esse processo. São eles: 

 

o Utilizar  em sua rotina os preceitos das consultas de 

enfermagem para fortalecer o conhecimento e a interação com a paciente, bem 

como deixar um canal de comunicação com a mulher, no intuito de fundamentar em 

suas necessidades o cuidado que lhe é prestado; 

o Estar junto da paciente, mostrar-se disponível, buscar 

reconhecer conflitos ou situações passíveis de interferir no relacionamento 

enfermeira/paciente; 

o No desempenho do seu papel como educador, tentar despertar 

e fortalecer nos estudantes a valorização da utilização da comunicação terapêutica 

como instrumento de trabalho valioso para quem cuida e para quem é cuidado. 

o Buscar a estruturação do ambiente onde o cuidado ocorre para 

que o mesmo  torne-se um aliado no processo de comunicação com a mulher 

mastectomizada, propiciando privacidade, conforto e segurança. 

 

Com este estudo esperamos contribuir para a reflexão dos profissionais 

reflitam sobre a importância da utilização das técnicas de comunicação terapêutica 

na relação de assistência, quando a paciente precisa de auxilio e segurança. São 

necessidades essenciais a serem consideradas para uma assistência de 

enfermagem humanizada visando o ser humano na sua individualidade e 

integralidade psicológica, social e espiritual. 
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 Ao nosso ver, o êxito da comunicação na assistência de enfermagem à 

mulher mastectomizada reside no fato de ser essa uma função dual, com atuação no 

âmbito da ciência e da arte. No primeiro, manifesta-se nos preceitos éticos, legais e 

científicos do cuidar. No segundo, como arte, evoca o significado de sua prática 

assistencial, nutrindo valores de respeito mútuo, encontros humanos, escuta ativa, 

assistência compartilhada,como o gostar de cuidar de gente, buscando atingir metas 

que refletem o resultado do seu olhar para a comuncação-interativa, sobretudo no 

caso dessa mulher. 
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APÊNDICE A                 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO DE UM ESTUDO SOBRE O SIGNIFICADO DA 
COMUNICAÇÃO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER 
MASTECTOMIZADA: O OLHAR DE QUEM CUIDA. 

Eu, Iliana Maria de Almeida Araújo, enfermeira, doutoranda em Enfermagem  

pela Universidade Federal do Ceará e membro do projeto saúde da mulher do 

Departamento de Enfermagem-UFC,  sob a orientação da Profa. Dra. Ana Fátima 

Carvalho Fernandes, estou desenvolvendo um estudo intitulado O Significado da 

comunicação na assistência de enfermagem à mulher mastectomizada: O olhar de 

quem cuida . 

As participantes serão enfermeiras que prestem assistência direta a mulheres 

mastectomizadas que aceitem participar do estudo.  

Convido a senhora, a participar deste estudo cujo objetivo é o seguinte: 

Compreender o processo de comunicação enfermeira/paciente, enfatizando sua 

significação, seus valores e possibilidades de mudança na assistência de 

enfermagem à mulher mastectomizada. 

Pretendo com este trabalho contribuir para uma assistência de enfermagem 

cada vez melhor para mulheres mastectomizadas. Para colher estes dados, 

precisarei realizar uma entrevista individualizada, que será gravada inteiramente 

copiada ou gravada, em fita K-7, abordando aspectos do processo de comunicação 

enfermeira/paciente, no decorrer da assistência de enfermagem na percepção da 

enfermeira. 

Informo, ainda, que a senhora tem direito de não participar desta pesquisa, se 

assim desejar; garanto-lhe o anonimato e segredo quanto ao seu nome e quanto às 

informações prestadas durante a entrevista. Não divulgarei seu nome, nem qualquer 

informação que possa identificá-la ou que esteja relacionada com sua intimidade; 

informo que mesmo participando a senhora tem liberdade de desistir em qualquer 

momento; sua colaboração e participação poderão trazer benefícios para o 

desenvolvimento científico e para a assistência de enfermagem. 
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Estarei disponível para qualquer outro esclarecimento no telefone: 8822-0947/ 

3294-4174. 

Em face desses motivos, gostaria muito de poder contar com sua valorosa 

cooperação, a qual já agradeço. 

__________________________________ 

                                                        Iliana Maria de Almeida Araújo   

 

Eu, ______________________________, declaro para os devidos fins que 

tomei conhecimento do estudo Significado da comunicação na assistência de 

enfermegem à mulher mastectomizada: O olhar de quem cuida, da enfermeira Iliana 

Maria de Almeida Araújo, compreendi seus objetivos e concordo com a minha 

participação. 

 
Fortaleza _______, de ___________________ de 2006 

 
 

 
_______________________                                       Documento nº _____________ 
Assinatura do participante 
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APÊNDICE B                      
 TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO (INSTITUIÇÃO)  

CONVITE À PARTICIPAÇÃO DE UM ESTUDO SOBRE O SIGNIFICADO  DA 
COMUNICAÇÃO NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER 
MASTECTOMIZADA: O OLHAR DE QUEM CUIDA 

 
Ofício 01/2005         Fortaleza,                   de                   2006. 

De: Iliana Maria de Almeida Araújo 

 ( Enfermeira, aluna do doutorado em enfermagem da Universidade Federal do 

Ceará). 

 

Estou realizando uma pesquisa sobre O Significado  da comunicação na 

assistência de enfermagem à mulher mastectomizada: O olhar de quem cuida.  

Elegendo o Hospital do Câncer do Ceará como ambiente propício para a realização 

da pesquisa,  e venho solicitar sua valiosa colaboração, no sentido de consentir que 

realizemos esta pesquisa. 

 A pesquisa será desenvolvida no período de junho a julho de 2006, em  duas 

etapas: 

 

I- Exploração- aquisição de conhecimentos extensivos e profundos do 

investigador mediante interação investigador-sujeitos sociais, sendo 

realizadas entrevistas semi-estruturadas.  

II- Inspeção- análise direta do material coletado, consistindo de análise 

minuciosa  por meio dos  princípios da Teoria Fundamentada em Dados. 

Pelo presente informo que todos os participantes serão esclarecidos sobre o 

projeto de pesquisa ( tema, problematização, objetivos, metodologia, 

cronograma) e que o consentimento informado tanto dos sujeitos sociais quanto 

dos representantes legais da instituição é um documento que dá autonomia ao 

participante para fazer parte ou não da pesquisa, assim como para sair no 

momento em que decidir ou por quaisquer situações que lhes convierem. Diante 

do exposto, solicito-lhe consentimento para realizar esta pesquisa científica de 
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acordo com as normas éticas legais preconizadas pelo Ministério da Saúde, 

como manda a Portaria 196. Contando com a colaboração, agradeço 

antecipadamente. 

 

                                                  Atenciosamente, 

                   Fortaleza, _______ de ______________de 2006. 

 

 

____________________________________________ 

Iliana  Maria  de Almeida Araújo - Doutoranda em Enfermagem 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem- UFC. 
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