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RESUMO 
 
 

O câncer de mama costuma ser motivo de receio entre as mulheres e para a 
sociedade, em geral. A simples pronúncia da palavra câncer gera na população 
feminina sentimentos de medo, tristeza, ansiedade e negação, devido ao elevado 
índice de morbimortalidade e também de mutilação decorrente da doença, que 
sempre compromete a auto-estima, a interação social, os relacionamentos afetivos e 
a vida profissional de quem é acometido. Portanto, conhecer de que modo lidam 
com o fato de terem um familiar com neoplasia mamária, foi a inquietação que 
motivou a realização deste estudo, que teve como objetivos desvelar os significados 
que as famílias de mulheres mastectomizadas constroem e que orientam suas 
ações ao cuidar delas e apresentar um modelo teórico acerca do cuidado prestado 
pelas famílias à mulher mastectomizada. Trata-se de um estudo descritivo com 
abordagem qualitativa que utilizou como referencial teórico o Interacionismo 
Simbólico e a Teoria Fundamentada em dados Grounded Teory como referencial 
metodológico. A coleta de dados aconteceu no mês de julho de 2008, em uma 
instituição de referência no tratamento do câncer. Utilizamos como estratégia para a 
coleta de dados, a entrevista com onze familiares de mulheres mastectomizadas. 
Obtivemos, então, os dados que após a análise, permitiram a criação da teoria 
central: Significado do cuidado familiar à mulher mastectomizada, a qual constitui-se 
de fenômenos distintos que se inter-relacionam: Compreensão da família sobre a 
mastectomia, que se caracteriza revelando como a família se sente diante de um 
familiar com câncer e ao cuidar de uma mulher mastectomizada; as dificuldades da 
família para cuidar, cuja finalidade é demonstrar as mudanças ocorridas na família, 
sejam elas, financeiras ou no papel social familiar modificado; compreendendo o 
diagnóstico de câncer na família, em que se percebe a dimensão do impacto do 
diagnóstico do câncer de mama, atingindo não somente a mulher, mas todo o seio 
familiar e o cuidado familiar após a cirurgia, que enfatiza como mulher e família 
buscam superar as limitações enquanto pessoas interagindo no grupo familiar 
acometido pelo câncer de mama. Em nossa opinião, o cuidado em família requer o 
envolvimento verdadeiro e afetuoso, envolver-se e acreditar que sua presença é tão 
importante quanto à realização de procedimentos técnicos. Como ressaltamos, nem 
sempre os conhecimentos técnicos objetivos funcionam tão bem diante de situações 
de estresse como os conhecimentos subjetivos que se revelam na dinâmica familiar. 
 
Palavras-chave: Mastectomia. Enfermagem. Família. 
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ABSTRACT 

The breast cancer used to be reason of fear between the women and in all the 
society, in general. The simple pronunciation of the word cancer, already generates 
in the feminine population feeling of fear, sadness, anxiety and negation, which had 
to the raised index of morbid-mortality and also of decurrent mutilation of the illness, 
that always compromises the auto-esteem, the social interaction, the affective 
relationships and the professional life of who it is under attack. It enters the familiar 
ones of the patients with cancer, is not different. The feelings and reactions 
generated ahead of the confirmation of if having a relative with mammary neoplasms, 
cause a series of feelings that many times modify all the familiar dynamics. The 
doubts, questionings, changes of papers and alterations in the routine of the family, 
are frequent and many times, the psychological unpreparedness to deal with the new 
condition of the dear person, bring doubts and frustrations. Therefore, to know of that 
way these families deal with the fact of if having a with mammary neoplasms, it was 
the fidget that motivated the accomplishment of this study, that had as objectives to 
discovering the meanings that the families of mastectomized women construct and 
that they guide its action when taking care of it and to present a theoretical model 
concerning the care given for the families to the mastectomized woman. One is about 
a descriptive study with qualitative boarding that it used as review theoretician the 
Symbolic Interactionism and the Theory Based on data Grounded Teory as 
frameworks metodological. The collection of data happened in the month of July of 
2008, in an institution of reference in the treatment of the cancer. We use as strategy 
for the collection of data, the interview with eleven family caregivers ones of 
mastectomized women. We got then, the data that after the analysis, had allowed the 
creation of the central theory: Meaning of the familiary care to the mastectomized 
woman, which consists of distinct phenomena that if across: Understanding of the 
family on the mastectomy, that it is characterized disclosing as the family if it feels 
ahead of a family caregivers one with cancer and when taking care of a 
mastectomized woman; The difficulties of the family to take care of, whose purpose 
is to demonstrate the occured changes in the family, are they, financial or in the 
modified familiar social paper; Understanding the diagnosis of cancer in the family, 
where it is perceived dimension of the impact of the diagnosis of the breast cancer, 
reaching not only the woman, but all the familial sinus and the familiar care after the 
surgery, that emphasizes as woman and family searchs to surpass the limitations 
while people interacting in the familiar group under attack by the breast cancer. In our 
opinion, the care in family requires the true and affectionate envolvement, to become 
involved themselves and to believe that its presence is so important how much the 
accomplishment of procedures technician. As we stand out, nor always the objective 
knowledge technician function so well ahead of situations of stress as the subjective 
knowledge that if disclose in the familiar dynamics. 
 
Keywords: Mastectomy. Nursing. Family. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Inserindo-se na temática 

As mamas, além de desempenharem um importante papel fisiológico, em 

todas as fases do desenvolvimento, também representam, em nossa cultura, um 

símbolo de identificação da mulher e sua feminilidade, expressando erotismo, 

sensualidade e sexualidade (DUARTE; ANDRADE, 2003).  

É inegável, portanto, o peso que pode significar uma doença mamária, 

seguida de um tratamento, muitas vezes, mutilador e traumatizante. 

Freqüentemente, é trágica a situação de uma mulher que se depara com o 

diagnóstico de câncer de mama e com a obrigatoriedade do tratamento. Sua vida é 

devastada pelos efeitos nos âmbitos físico, sexual, psicossocial e profissional. As 

conseqüências destas disfunções superam o marco individual e estendem-se aos 

familiares, amigos e relações profissionais. Isto implica em uma enorme carga 

emocional para a paciente, seus familiares e amigos mais próximos e para todos os 

profissionais envolvidos em seu tratamento.  

De acordo com a literatura disponível, este tipo de neoplasia está entre as 

primeiras causas de morte por câncer entre as mulheres, já sendo considerado um 

evidente e importante problema de saúde pública mundial, emergindo como uma 

doença de importância cada vez maior em todas as partes do mundo, por sua 

freqüência elevada e, principalmente, pela dimensão do problema, enfatizando a 

situação atual da morbidade e mortalidade da patologia (PADILHA; PINHEIRO, 

2004).  

A incidência da doença vem aumentando no mundo nas últimas décadas, 

estando projetada para ser de 1,45 milhões de casos novos em 2010, o que significa 

um aumento de 82% sobre a incidência de 1990 (AGUILLAR; BAUAB, 2003). Esses 

números indicam o aumento da incidência tanto nos países em desenvolvimento 

quanto nos países desenvolvidos.  
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A magnitude do problema pode ser visualizada ao se considerar a 

incidência em diferentes regiões geográficas do mundo. A neoplasia mamária é o 

tumor mais incidente no sexo feminino em países como Estados Unidos, Canadá, 

Noruega, Cuba, Índia, Suécia, Austrália e Brasil e o segundo no Equador, Argélia e 

Japão (PIMENTEL et al., 2002). 

Nos Estados Unidos, a Sociedade Americana de Cancerologia indica que 

uma em cada dez mulheres tem a probabilidade de desenvolver um câncer de 

mama durante a sua vida (BRASIL, 2003). 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde – OPAS (2004), entre 

as latinas, o câncer de mama é a principal causa de morte. No Brasil, segundo 

dados do Ministério da Saúde, o câncer de mama representa uma das primeiras 

causas de óbito em mulheres, sendo apenas superado pelas mortes provocadas por 

doenças cardiovasculares e causas externas como acidentes de trânsito e violência 

urbana (VENÂNCIO, 2004). 

Moura-Gallo et al. (2004), afirmam que no Brasil verificou-se o aumento 

nos coeficientes de mortalidade padronizados nos últimos 20 anos. O país vem 

acompanhando a curva de crescimento da doença apresentada pelos países 

desenvolvidos, e conforme as estatísticas, o câncer de mama continua na 

vanguarda como causa mortis em mulheres, seguido pelo câncer de pulmão, cólon e 

reto, colo do útero e estômago, constituindo a segunda neoplasia maligna mais 

incidente no mundo civilizado. 

O número de novos casos previstos está distribuído de forma 

heterogênea nas unidades da federação e capitais do nosso país. A representação 

geográfica do risco de câncer evidencia tais diferenças: as maiores taxas se 

encontram nas regiões Sul e Sudeste e, as menores, nas regiões Nordeste e Norte 

(BRASIL, 2007). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), as estimativas para 2008 

apontavam que ocorreriam 48.400 casos novos de câncer de mama em todo o país, 

perdendo apenas para o câncer de pele não-melanoma.  
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Na região Nordeste, ocuparia o primeiro lugar dentre todos os tipos de 

neoplasia entre as mulheres, com 28 casos para cada 100.000 habitantes, 

perfazendo uma previsão de 7.630 novos casos. Desses, 1.540 casos, seriam no 

Estado do Ceará, onde 640 ocorreriam na capital Fortaleza e 900 nas cidades do 

interior (BRASIL, 2008).  

A partir do diagnóstico confirmado, o paciente obriga-se a tomar um rumo 

diferente do que poderia imaginar, pois o câncer acarreta alterações significativas 

nas mais variadas esferas da vida, como lazer, trabalho e família. Ter câncer implica 

mudanças no cotidiano e nas relações com as pessoas do seu contexto social 

(VENANCIO, 2004). 

Quando um paciente recebe o diagnóstico de câncer, geralmente elege 

um membro da família para acompanhá-lo em consultas, tratamento, internações. 

Muito se discute acerca do cuidado de enfermagem aos pacientes, voltando-se 

também para seus familiares, uma vez que são igualmente abalados diante dessa 

nova realidade. 

Observa-se que, quando a escolha do tratamento da neoplasia mamária é 

a mastectomia radical, os efeitos psicológicos são vivenciados de forma mais 

intensa pelas pacientes e familiares. Com a retirada da mama, extirpa-se o tumor, 

que também leva consigo, sonhos, auto-estima, segurança, feminilidade, entre 

outros sentimentos. Com a família, fica um ente mutilado, sofrido, inseguro, e nem 

sempre os familiares estão preparados para lidar com essa nova situação. 

A intervenção cirúrgica pode ser uma experiência emocionalmente difícil 

para o ser humano e seus familiares. 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 (ARAÚJO, 2007). 

Na internação hospitalar para a realização da mastectomia, as mulheres 

se fazem acompanhar de um dos membros da família, mas toda a família é afetada 

por essa internação. Na grande maioria das vezes, o familiar que a acompanha é 

uma irmã ou filha e, algumas vezes, a mãe, uma cunhada ou algum outro familiar ou 

conhecido que participa do seu cuidado. 
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Há algum tempo, o enfoque assistencial do cuidado de enfermagem 

prestado na unidade hospitalar, era apenas o paciente em si. Havia uma resistência 

em incorporar os familiares como clientes, direcionando também cuidados a eles. 

Autores como Gomes (2000), estudaram esse aspecto e perceberam que o cuidado 

ao paciente não é exclusividade da enfermagem ou dos outros profissionais da 

saúde no hospital. Os familiares também cuidam, só que baseados em seus 

referenciais. Assim sendo, o cuidado hospitalar à mulher mastectomizada, é 

compartilhado entre a equipe de enfermagem e os familiares das pacientes. 

Gomes (2005) observou que os familiares que acompanham pacientes no 

hospital reproduzem, nesse ambiente, algumas práticas de cuidado que efetivam em 

domicílio, baseados em suas crenças, seus costumes, seus recursos e suas visões 

do que é correto, porém, nem sempre compatíveis com a cultura de cuidado da 

equipe multiprofissional. Essa incompatibilidade, muitas vezes, pode gerar conflitos, 

devido ao fato dos referenciais de cuidado das famílias serem adquiridos em sua 

maioria, do sistema popular de cuidados e os referenciais dos profissionais advêm 

tanto do sistema popular de cuidados quanto do sistema profissional de cuidados. 

Para Leininger (1991), o sistema de cuidados popular reflete crenças, 

valores práticas e recursos locais, enquanto que o sistema de cuidados profissional 

é fundamentado em conhecimentos considerados mais precisos, por meio de 

instrumentos tecnológicos, sendo prestados por profissionais preparados em 

instituições educacionais especiais. 

A internação hospitalar da mulher para a realização de uma mastectomia, 

talvez seja um dos momentos em que o cuidado popular e o cuidado profissional 

mais interagem, podendo a partir desta interação, se influenciar e servirem de 

referência mútua para propiciarem mudanças e crescimento para todos, 

cliente/família/enfermagem. O fato de a família sentir-se útil, talvez quebre o luto da 

mutilação, incorporando um sentimento de superação da nova realidade vivenciada. 

Segundo Bohes (2001), a família, que se defronta com a doença e 

internação de um parente, está diante de uma situação diferente, com novos códigos 

e símbolos, principalmente do mundo profissional, porém, alicerçada em suas 

próprias experiências.  
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De acordo com Gomes (2005), as práticas profissionais necessitam 

permitir-se conhecer as práticas populares de cuidado para poder delas se 

aproximar. Quando a interação enfermagem-família acontece de forma adequada, 

propicia que a enfermagem também incorpore outros referenciais à forma de cuidar. 

Por tudo isso, é de fundamental importância que todos os profissionais da 

saúde, levem em consideração o modo de vida e o contexto cultural nos quais a 

família está inserida, de forma que possa promover o seu cuidado, respeitando seus 

valores culturais, minimizando possíveis conflitos gerados neste processo.  

Por meio da compreensão e da interação das mulheres mastectomizadas 

com seus familiares e da valorização dos determinantes culturais, sociais, 

psicológicos envolvidos no seu processo saúde-doença, pode-se realizar uma nova 

leitura do papel do familiar acompanhante dessas pacientes, bem como uma 

interpretação mais fidedigna de seus sentimentos, de suas trocas emocionais com 

as clientes. 

Essa afirmação, leva à conclusão da urgência de se desenvolver 

pesquisas que abordem as famílias como foco do cuidado, para que os profissionais 

enfermeiros estejam mais preparados para utilizarem esses familiares como aliados 

e não como rivais. 

Ao adotar a família como cliente, percebendo que a mesma possui formas 

específicas de prestar cuidados aos seus entes, possuindo, portanto, diversas 

configurações, passam-se a lançar um novo olhar para as interações que se dão nas 

enfermarias de hospitais oncológicos, principalmente na ocasião da mastectomia, 

visto que esse momento é especialmente cercado de sentimentos contraditórios, de 

alívio, medo e muito stresse. 

O conhecimento dos significados construídos pelas famílias acerca do 

cuidado que prestam à mulher mastectomizada, irá auxiliar na compreensão das 

atitudes desses familiares e orientar melhor a prática do profissional enfermeiro. 

Visando melhor conhecer para buscar maior instrumentalização para o cuidado às 

mulheres mastectomizadas e suas famílias e, a partir dessa contextualização, é que 

se apresenta a seguinte questão norteadora: 
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Que significados as famílias constroem, a partir das interações que 

estabelecem acerca do cuidado que prestam à mulher mastectomizada? 

Partindo-se desse questionamento, pretendeu-se desvelar a vivência das 

famílias como cuidadoras das mulheres mastectomizadas e proporcionar subsídios 

aos cuidadores (famílias e profissionais de saúde) para a (re) construção de um 

cuidado mais qualificado e sensível às necessidades da mulher mastectomizada e 

suas famílias. Dessa forma, foram gerados subsídios para a confirmação da tese: 

As famílias que possuem mulheres mastectomizadas constroem 

significados de sentido que orientam suas ações e cuidados a partir das interações 

que estabelecem durante esta experiência. 

Para a confirmação da tese acima foram atribuídos ao estudo os 

seguintes objetivos:  

Desvelar os significados que os familiares de mulheres mastectomizadas 

constroem e que orientam suas ações ao cuidá-la. 

Apresentar um modelo teórico acerca do cuidado prestado pelas famílias 

à mulher mastectomizada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  
 

2.1 Natureza do estudo 

Para contemplar os objetivos da pesquisa, o estudo foi desenvolvido 

baseado na adoção da abordagem qualitativa, devido ao fato de ser essa forma de 

abordagem, capaz de incorporar a questão do significado e da intencionalidade que 

são inseparáveis dos atos, das relações e das estruturas sociais (MINAYO, 2004). 

Strauss e Corbin (1998) referem que esse tipo de pesquisa produz resultados que 

não são originários de procedimentos estatísticos, referindo aos estudos sobre a 

vida do indivíduo, experiências de vida, comportamentos e emoções, inclusive 

quanto ao funcionamento organizacional, movimentos sociais, fenômenos culturais e 

interação entre nações. 

A pesquisa qualitativa oferece ao pesquisador a possibilidade de captar e 

compreender a maneira como os indivíduos pensam e reagem frente às 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 

da distância entre o conhecimento e a prática, auxiliando na compreensão dos 

sentimentos, dos valores, das atitudes e dos temores das pessoas, explicando suas 

ações diante de um problema ou situação (PRAÇA; MERIGHI, 2003). 

Esse tipo de pesquisa trabalha no campo das relações sociais e da 

subjetividade humana, exigindo empatia e confiança entre pesquisadores e 

participantes. Observa-se que essa interação entre os sujeitos é uma característica 

inerente a pesquisa qualitativa, que objetiva compreender os resultados a partir das 

explorações do cotidiano e do objetivo proposto. De acordo com Minayo (2004), 

esse tipo de abordagem permite um aprofundamento no mundo dos significados das 

ações e relações humanas, fato que não seria perceptível e não captável em 

números estatísticos, permitindo a interpretação do acontecimento de acordo com o 

ponto de vista do sujeito (FIELD; MORSE, 1985). 
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Esse tipo de estudo foi escolhido também por permitir, nesta abordagem, 

uma aproximação sujeito/objeto, consentindo a definição e análise das variáveis 

envolvidas, abrangendo e classificando as experiências pessoais e sociais vividas.    

Polit e Hungler (2004) apresentam os estudos descritivos como estudos 

que têm como finalidade a observação, descrição e documentação dos variados 

aspectos de uma determinada situação, portanto, permitindo o aprofundamento do 

conhecimento sobre a situação ou o fenômeno pesquisado.  

Minayo (2004), baseado na antropologia, estabelece que o homem 

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. 

Desse modo, Haguetti (2003), assegura que as abordagens qualitativas 

proporcionam uma compreensão precisa acerca dos fenômenos sociais, e os 

aspectos subjetivos da ação social são valorizados dentro de sua singularidade, que 

os métodos estatísticos são incapazes de contemplar. 

Lazarsfelf (1969 citado por Haguette, 2003), indica três situações nas 

quais é atribuída uma atenção particular aos indicadores qualitativos: situações 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 em situações em que 

existem estruturas e organizações complexas difíceis de serem submetidas à 

observação direta. 

A opção pela abordagem qualitativa se deu por se tratar de uma pesquisa 

que busca a relação de compreensão do significado e da intencionalidade como 

inerentes às relações humanas e suas estruturas sociais. As estruturas sociais são 

construções humanas significativas, por isso a grande abertura às transformações 

pelos próprios homens na sociedade, e ainda, a capacidade de influenciar os 

comportamentos dos sujeitos envolvidos em seus atos sociais em estudo. 
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Portanto, observando a pesquisa qualitativa sob a ótica de Liher (1994), 

podemos afirmar que esse tipo de pesquisa possui a capacidade de influenciar os 

comportamentos dos sujeitos envolvidos em seus atos sociais em estudo, e como de 

acordo com Araújo (2007), o Interacionismo Simbólico constitui-se uma perspectiva 

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

interação, será utilizado neste estudo, como referencial teórico, o Interacionismo 

Simbólico e a Teoria Fundamentada em Dados será utilizada como referencial 

metodológico. 

2.2 O Interacionismo simbólico 

A expressão Interacionismo Simbólico (IS), teve sua origem na Sociologia 

e baseou-se no pragmatismo surgido nos Estados Unidos e na Inglaterra, no final do 

século XIX. Fundamentou-se nas idéias de vários pensadores como Charles Peirce 

(1839-1914), William James (1842-1910), William Thomas (1863-1947), John 

Dewwey (1859-1952), Florian Znaniecki, Charles Cooley e George Mead (1863-

1931). 

Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Herbert Blumer, em 1937. 

Este autor aperfeiçoou e ampliou a perspectiva interacionista proposta por George 

Mead. 

As idéias de Mead foram organizadas e publicadas após a sua morte, em 

1931. Uma de suas obras mais importantes, Mind, Self and Society, publicada em 

1934, é considerada a bíblia do IS, na qual concebeu as idéias de sociedade, self e 

mente, que formam a base do pensamento interacionista (HAGUETTE, 1999). 

Mead e Blumer, criadores do IS, relatam que o conhecimento se processa 

por meio da interação entre os sujeitos e o ambiente. Assim, o papel social 

apresenta-se como fundamental para o processo de construção do conhecimento. 

Como passos metodológicos do interacionismo simbólico, Blumer (1969) refere à 

exploração e a inspeção. Sobre isso, Litllejhon (1988) diz ser a exploração uma 

sondagem ética e minuciosa das informações visando compreender a realidade e a 
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inspeção. Trata-se de um exame profundo e focal centrado na análise, acontecendo 

após a determinação da natureza geral do fenômeno.  

Mead sofreu influências da filosofia de Charles Darwin e do Behaviorismo, 

e relata que 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. O behaviorismo entende o ato social como 

unidade básica de análise do comportamento humano (CHARON, 1995). 

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, envolve a 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).   

O IS é utilizado como referencial teórico para diversos trabalhos, cuja 

temática é a interação humana. Na enfermagem, vários autores têm utilizado este 

referencial em seus estudos (RIBEIRO, 1999; LACERDA, 2000; ALTHOFF, 2001; 

ALVAREZ, 2001; BETTINELLI, 2001; TREZZA, 2002). 

O IS visa compreender as causas da ação humana, sob o ponto de vista 

dos agentes das ações, permitindo, desta forma, que o pesquisador possa 

apreender os significados da experiência humana. Estes significados, segundo 

Haguette (1992), são interpretados como produtos das vivências sociais definidos na 

interação humana. 

Os fundamentos do IS propostos por Blumer (1969) estão baseados em 

três premissas e nas idéias básicas ou root images como ele mesmo preferiu 

nomear. 
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As três premissas: 

 as ações dos seres humanos estão relacionadas às coisas, objetos físicos, às 

pessoas, a instituições, atividades ou situações da vida cotidiana, baseadas no 

significado que elas têm para eles próprios; 

 o significado destas coisas surge no e do processo interativo social, que 

estabelece com outros seres humanos; 

 na vivência de uma situação, os significados atribuídos são manipulados e 

modificados por meio de um processo interpretativo utilizado pela pessoa ao 

lidar com as coisas que encontra, sendo um guia orientador às suas ações.  

Segundo Ribeiro (1999), no IS, os sujeitos agem de acordo com os 

significados interativos das situações, segundo seu próprio entendimento, 

explicando que tal interação pode ocorrer a partir do sujeito, consigo mesmo e, 

também, entre ele e o outro sujeito. 

Entre os pressupostos de Blumer (1969), podemos enfatizar que: os seres 

humanos agem conforme os significados que atribuem às coisas, (os objetos, os 

outros seres humanos, as relações entre eles, as instituições, as atividades e as 

situações da vida diária) os significados das coisas emergem das interações sociais 

entre os seres humanos; os significados são atribuídos ou modificados por meio do 

processo interpretativo utilizado pela pessoa ao lidar com as coisas que enfrenta. 

Para Blumer (1969), o significado formado no contexto social, envolve um 

processo de interpretação que tem dois passos distintos. Primeiro, o autor indica 

para si mesmo as coisas que possuem significado, um processo no qual ele está 

interagindo ou comunicando-se consigo mesmo. Segundo, o autor seleciona, checa, 

suspende, reagrupa e transforma os significados à luz da situação, na qual ele está 

colocado e da direção de sua ação. Assim, a interpretação é considerada como um 

processo formativo, no qual os significados são utilizados para dirigir ações. 

Blumer (1969) coloca o mundo empírico como ponto central de interesse 

na ciência do comportamento não subestimando o papel do observador na ciência 

empírica, visto que a realidade é parte da experiência humana e a observação e 
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compreensão da realidade é um processo de descoberta ou investigação da 

natureza humana.  

Ainda para Blumer (1996), 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. Ele é 

permeado pela relação self e sociedade na qual ambos formam um processo em 

andamento com a comunicação simbólica, em que 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 uma condição essencial no processo de formação e 

manutenção do self social e do grupo social (HAGUETTE, 2003). 

O self representa um processo social interior do indivíduo, construído a 

partir de definições realizadas 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, imprevisível 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 são aceitos 

socialmente. 

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

sociedade humana é constituída de pessoas em interações ou nelas comprometidas 

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

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

uma modificação em seus sentimentos, o mundo das pessoas se modifica 

concomitantemente (HAGUETTE, 2003). 

Nesse 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 Interacionismo Simbólico busca o significado que os eventos têm 

para as pessoas e nos símbolos que elas usam para atribuir os significados e seus 

princípios buscam desvelar como o significado se incorpora na interação das relações. 
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Ressalta-se que no IS, os mundos existentes para os seres humanos são 

constituídos por objetos físicos, sociais e abstratos, que formam os produtos da 

interação simbólica, sendo que “a natureza de um objeto consiste no significado que 

tem para a pessoa para a qual ele é um objeto, podendo o mesmo assumir 

significados diversos para diferentes indivíduos” (NASCIMENTO, 2003, p.59). 

Sendo o Interacionismo Simbólico uma perspectiva teórica centrada na 

interação humana, Nascimento (2003) comenta que para o pesquisador conseguir 

compreender o significado das coisas, deve primeiramente compreender o mundo 

da pessoa ou o mundo onde ela interage. Assim, os objetos devem ser entendidos 

como criações sociais e seus significados devem ser formados, aprendidos e 

transmitidos por meio de processos sociais e os grupos humanos como um processo 

em que as pessoas criam, mantêm e transformam os objetos do seu mundo, à 

proporção que atribuem significados a eles. Dessa forma, os seres humanos agem 

em relação às coisas de acordo com esses significados, resultantes da interação 

social que o indivíduo estabelece com outras pessoas.  

O Interacionismo Simbólico refere que os indivíduos separam suas 

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

porém, a estrutura simbólica que origina o pensamento organizado, deriva das 

relações humanas, portanto, é socialmente compartilhada. 

A compreensão do fenômeno do cuidado familiar à mulher 

mastectomizada é algo bastante complexo, devido ao fato de estar inserido na vida 

humana, carregando consigo uma grande parcela de subjetividade. Devido a esse 

fato, seria necessária uma fundamentação teórica que permitisse o aprofundamento 

da análise e o desvelamento dos significados, sendo a opção escolhida o 

Interacionismo Simbólico, uma vez que esta teoria permite que o significado seja 

eleito o conceito central ocorrendo às proposições teóricas a partir da interação dos 

indivíduos dentro de uma estrutura social. Nesta pesquisa, a teoria possibilitou a 

apresentação descritiva pelas próprias familiares, sobre como elas vêem os objetos 

(CHARON, 1995).     
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Charon (1995), interpretando a teoria, distingue quatro premissas 

importantes, nas quais 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, desprezando a passividade; 

- A interação implica em ações do ser humano em relação ao outro, 

percebendo, decifrando e agindo novamente; 

- Nesse caso, o indivíduo é visto agindo no presente, sofrendo influência não 

apenas do que já passou, mas também pelo momento atual; 

- A interação não é somente 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 vida 

em grupo representa um amplo processo de formação, sustentação e transformação 

de objetos, pois à medida que acontece uma modificação nos sentimentos, o mundo 

da pessoa se modifica concomitantemente (HAGUETTE, 2003).   

2.3 Teoria fundamentada nos dados 

Para a realização da pesquisa foi adotada como linha metodológica a 

Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), originalmente denominada Grounded 

Theory. Essa metodologia foi proposta por dois sociólogos, Barney Glaser e Anselm 

Strauss (1967) que, como professores de Sociologia, uniram suas experiências para 

desenvolver técnicas para a análise de dados qualitativos. Glaser, enquanto realizou 

análises qualitativas, observou a necessidade de realizar comparações entre os 

dados, com a finalidade de identificar, desenvolver e relatar conceitos. Já Strauss foi 

fortemente influenciado por interacionistas, tais como Blumer e Mead. 

De acordo com Strauss e Corbin (1998), a contribuição de Strauss para o 

desenvolvimento da Grounded Theory, foi relacionada aos seguintes aspectos: 
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- Necessidade de ir ao campo para descobrir o que está ocorrendo; 

- Relevância da teoria baseada nos dados, para o desenvolvimento de uma 

disciplina e como base a ação social; 

- Complexidade e variabilidade do fenômeno e da ação humana; 

- Crença que as pessoas são atores, possuindo um papel ativo em resposta às 

situações problemáticas; 

- Compreensão que as pessoas atuam na base do significado; 

- Compreensão de que o significado é definido e redefinido por meio da 

interação; 

- Sensibilidade para o envolvimento e desdobramento com a natureza dos 

eventos (processo); 

- Consciência da inter-relação entre condições, ação e conseqüências. 

Essa metodologia foi descrita com o intuito de estudar modelos 

conhecidos como um processo sociopsicológico básico, capaz de descrever 

variações na interação ao redor do fenômeno ou problema. 

A TFD tem por finalidade conhecer o acontecimento no contexto em que 

este ocorre, observando a inter-relação entre significados e ação e tem suas raízes 

nos pressupostos do Interacionismo Simbólico, tendo como objetivo captar aspectos 

intersubjetivos das experiências sociais do ser humano. Segundo Lowenberg (1994), 

ela é um tipo de pesquisa situada como uma variante, dentro do IS, compreendendo 

o significado do evento na perspectiva do sujeito e desenvolvendo a teoria baseada 

nas informações, que são obtidas e analisadas a partir da pesquisa social.  

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. 
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De acordo com a perspectiva interacionista, a TFD está voltada para o 

conhecimento da percepção ou do significado que determinada situação ou objeto 

tem para o outro. 

É um método de pesquisa qualitativa que visa explorar processos sociais, 

presentes nas interações humanas desenvolvendo explicações-chaves dos 

processos sociais ou estruturas destes, que são derivadas ou baseadas em dados 

empíricos.  

Pode-se dizer, ainda, que essa teoria deriva do estudo do fenômeno que 

está sendo representado, ou seja, desenvolve-se pela coleta sistemática de dados e 

da análise permanente dos mesmos. Portanto, dados coletados e análise mantêm 

uma relação recíproca um com o outro, ocorrendo simultaneamente, ou seja, 

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

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

É necessário, portanto, que o pesquisador compreenda as ações na 

perspectiva do participante, que aprenda sobre o mundo desses participantes, as 

interpretações que eles fazem de si nas situações de interação e ainda, que 

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

contexto de sua ocorrência, pois os significados são fornecidos a partir da interação 

social. Baseados na 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). 

A compreensão da ação humana está relacionada a descobertas de 

categorias relevantes e das relações existentes entre elas. As categorias surgem, a 

partir da visão e da compreensão do fenômeno, na perspectiva dos participantes do 

estudo, sabendo-se que são derivados de suas interações sociais. Nesse método, 

explora-se a diversidade da experiência humana e, com ela, desenvolvem-se teorias 

de médio alcance, que podem ampliar o conhecimento na enfermagem. 

É possível que ao ampliar o conhecimento sobre um fenômeno, 

abordando aspectos que não foram ainda explorados ou analisando os já explorados 

por outros pesquisadores, porém com um outro enfoque, se construa um modelo 

teórico (STRAUSS; CORBIN, 1991). 
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A TFD permite a geração de teorias, a partir dos dados obtidos, 

analisados e comparados de maneira sistemática e concomitante. Essa metodologia 

tem sido utilizada em estudos com uma abordagem qualitativa e nas pesquisas 

indutivas de enfermagem, pois é um referencial que fornece caminhos e propicia 

orientação ao pesquisador, nos estudos interacionistas. É um processo de análise e 

interpretação de dados bastante complexo, que requer envolvimento constante e 

consome tempo e energia do investigador. 

Strauss e Corbin (1990) confirmam que a Teoria Fundamentada em 

Dados deve ter etapas de coleta de dados a análise ocorrendo simultaneamente, o 

que permite a decodificação dos dados, a amostra teórica, a formulação de 

memorandos e diagramas e, por meio da comparação constante dos dados é 

possível a delimitação da teoria e a formulação do relatório final. Um diário de 

campo deve ser mantido para registrar fatos e ocorrências nas entrevistas que 

servem para a complementação dos dados. 

Para Glaser e Strauss (1967), é de suma importância que a coleta de 

dados e informações deva ser feita em situações e com características diferentes, 

pois isso possibilitará a análise e interpretação sistemática comparativa dos dados, 

de forma mais profunda e rica. As perguntas na Teoria Fundamentada em Dados 

devem ser amplas e indicar o fenômeno a ser estudado, focalizando-se sobre o 

assunto que se quer e as perguntas devem ser orientadas para ação e processo. 

Esses mesmos autores sugeriram alguns estágios que facilitam a 

comparação constante dos dados: 

 estabelecer categorias baseadas na semelhança dos conteúdos e na 

diferença destes com as categorias, o que irá ajudar na elucidação das 

propriedades teóricas das categorias; 

 comparar o incidente em cada categoria, com as dimensões da categoria, 

para a compreensão de um todo bastante identificado, que possa refletir e 

mostrar as relações das dimensões das categorias; 

 examinar cada categoria e suas propriedades, para que possam ser 

reduzidas ou agrupadas e, a partir disso, buscar a saturação teórica do 
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conteúdo dos dados. No momento em que se percebe a repetição das 

informações, a amostra do grupo é considerada completa; 

 realizar a primeira amostra teórica, de forma seqüencial e não paralela.  

Na Teoria Fundamentada em Dados, a saturação citada anteriormente 

refere-se 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, pode-se dizer que a amostra está definida 

(STREUBER; CARPENTER, 1995). 

Ainda sobre os dados coletados, Polit e Hungler (2004), dizem que a 

comparação constante dos dados é utilizada para elaborar e aperfeiçoar, 

teoricamente, as categorias, elucidadas a partir dos dados, são constantemente 

comparadas aos dados obtidos bem no início da coleta, de modo que os elementos 

comuns e variações podem ser determinados. Enquanto ocorre a coleta dos dados, 

o interrogatório torna-se cada vez mais centrado nas preocupações teóricas 

emergentes. 

Para Glaser e Strauss (1967), a análise comparativa dos dados tem ainda 

como base os seguintes componentes: conhecimento do ambiente, codificação dos 

dados, formação das categorias ou novos agrupamentos, identificação da categoria 

central, modificação e integração das categorias. 

Assim, o pesquisador tem um trabalho sistemático intenso. Essa 

modalidade de pesquisa requer uma sensibilidade teórica aguçada para captar uma 

grande variedade de informações, que irão facilitar a compreensão dos fenômenos 

existentes no local do estudo.  

Segundo Lacerda (2000), os conceitos são a base de análise dessa 

metodologia. Os procedimentos utilizados buscam identificá-los, fazendo o 

desenvolvimento dos mesmos e relacionando-os, para que haja relevância teórica 

comprovada.  
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2.4 Desenvolvendo o estudo 

Durante a construção do estudo, várias etapas foram seguidas. Para 

apresentá-las adotamos a ordem cronológica em que foram desenvolvidas. Sendo 

elas: pré-trabalho de campo, trabalho de campo e pós-trabalho de campo. 

2.4.1 Pré-trabalho de campo 

2.4.1.1 Definindo o local do estudo 

A instituição selecionada para o desenvolvimento da pesquisa foi um 

hospital filantrópico, centro de referência em atendimento ao paciente oncológico 

situado no município de Fortaleza/CE. A escolha dessa unidade de saúde deu-se 

pelo fato de enquadrar-se à proposta do estudo, possibilitando o contato com a 

temática, além de ser uma instituição aberta à pesquisa. 

Este hospital foi fundado em 1944, como entidade filantrópica. Tem como 

missão básica: prevenir, diagnosticar e tratar o câncer, de forma efetiva, eficiente e 

humanizada. Presta assistência avançada a quem precisa de atendimento no 

tratamento do câncer. Ao longo do tempo foi acumulando experiência e 

credibilidade, sendo hoje o maior centro de referência em câncer do Estado do 

Ceará.  

Atualmente o hospital dispõe de 140 leitos destinados ao atendimento aos 

doentes de câncer, abrangendo, majoritariamente, pacientes do SUS, além de 

pacientes de convênios e particulares, residentes em Fortaleza e nas cidades do 

interior do Estado do Ceará. 

Os pacientes têm acesso aos seguintes serviços: ambulatório, centro de 

diagnóstico por imagem; quimioterapia; radioterapia; centro cirúrgico; sala de 

recuperação anestésica; unidade de terapia intensiva; laboratório de anatomia 

patológica, imunohistoquímica e análises clínicas; unidades de internação e mais 

oncologia pediátrica. 
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No que se refere aos seus aspectos físicos, a instituição dispõe de uma 

área construída de 9.941,25m2, incluindo-se nisso o prédio inaugurado em 1999. 

Nos cinco andares do prédio são dispostos apartamentos individuais e enfermarias 

coletivas de 2, 3, 4, 5 leitos, sala de recuperação, isolamento, UTI e centro cirúrgico. 

Em cada andar funciona um posto de enfermagem, onde permanece um enfermeiro 

e um grupo de 4 (quatro) ou 5 (cinco) auxiliares de enfermagem. 

A referida instituição atende a uma clientela de nível socioeconômico, 

grau de instrução e procedência variados, prestando assistência durante o pré, trans 

e pós-operatório, além de acompanhamento no pós-operatório tardio, a fim de 

prevenir o aparecimento de complicações ou diagnosticar possíveis recidivas, 

precocemente. Para tanto, conta com uma equipe multiprofissional, composta por 

médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o 

acompanhamento da cliente de forma holística, de modo a minimizar os 

desconfortos decorrentes da doença. 

Para a realização da pesquisa, escolheu-se o setor de quimioterapia da 

unidade hospitalar, por ser o local mais adequado para que sejam alcançados os 

objetivos propostos pelo estudo. Lá, as pacientes encontravam-se acompanhadas 

de seus familiares, momento ímpar que permitiu à pesquisadora realizar observação 

e entrevista com os mesmos. 

Esse contato prévio com o campo possibilitou uma aproximação maior 

com o objeto de estudo e, desse modo, confirmou a importância do aprofundamento 

sobre a temática.  

2.4.2 Trabalho de campo 

2.4.2.1 Desenvolvendo a metodologia 

Essa etapa foi iniciada no nosso primeiro contato com a direção do 

hospital, quando foi entregue o ofício solicitando a liberação do campo para a 

realização do estudo (APÊNDICE A). A partir dessa oportunidade iniciamos o 

processo de registro de informações, relatando as primeiras impressões sobre o local. 



 35

O segundo contato deu-se quando nos reunimos com a gerente de 

enfermagem do hospital, oportunidade em que foi dada uma cópia do projeto da 

pesquisa para que a mesma se inteirasse do tema a ser estudado. Ela nos 

proporcionou uma visita à unidade onde seria desenvolvido o estudo, fato que foi 

importante para que pudéssemos entrar no universo da instituição. 

Após a aprovação do Comitê de Ética do próprio hospital (Anexo A), 

iniciamos uma nova fase da pesquisa, quando fizemos o primeiro contato com os 

familiares das pacientes, fato que se deu durante o mês de julho de 2008.  

Os registros referentes aos dados coletados e experiências vivenciadas 

nessa fase, servem de subsídios para a construção da teoria e contemplam a 

metodologia proposta. 

Desenvolvendo estudos em outros momentos nessa mesma instituição, 

tivemos a oportunidade de conhecer a rotina e a dinâmica do local, porém, dessa 

vez, a ótica era outra, buscávamos perceber a subjetividade do cuidado prestado 

pelo familiar à mulher mastectomizada. 

Nesses momentos de mergulho no universo daqueles pacientes e seus 

familiares, foram surgindo reflexões acerca desse contexto, e todas elas foram 

registradas de forma a servir de feed back para a construção dos significados que 

foram emergindo no decorrer da coleta dos dados.  

A seguir, descrevemos alguns momentos das reflexões feitas em relação 

ao ambiente e aos sujeitos envolvidos no cuidado à mulher mastectomizada: 

Dia 2 de julho de 2008 

Quando cheguei ao setor de quimioterapia, vi pacientes e familiares 

chegando para iniciarem o tratamento. Em seus olhos via a incerteza do que 

aconteceria no próximo minuto. Alguns familiares amparavam seus pacientes, outros 

preferiam esperar a ajuda dos profissionais. Nesse momento, comecei a me 

questionar: o que se passa na mente dessas pessoas? Como elas encaram essa 

responsabilidade de estarem naquele momento ali, prestando um cuidado ao seu 

familiar? (DIÁRIO DE CAMPO, 2008). 
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Dia 22 de julho de 2008 

Os familiares traziam em seus olhos questionamentos não realizados, 

incertezas não discutidas, sofrimentos contidos e recolhidos na ânsia de prestar um 

cuidado efetivo. (Diário de campo, 2008). 

2.4.3 Informantes do estudo 

Os informantes do estudo constaram de onze familiares de pacientes 

mastectomizadas contactados durante os meses de julho e agosto de 2008, 

distribuídos nos dois turnos de quimioterapia da instituição hospitalar referida que 

aceitaram participar da pesquisa. Escolhemos familiares de mastectomizadas que 

estavam acompanhando-as ao tratamento quimioterápico e que, em algum 

momento, estiveram prestando cuidados à paciente tanto durante sua internação, 

quanto em seu domicílio.  

Os familiares das mastectomizadas tinham entre 18 e 74 anos, e todos 

estiveram com suas pacientes em mais de um momento no hospital, tanto durante a 

internação para a realização da mastectomia, como durante o tratamento 

quimioterápico.  

Para definir o tamanho da amostra, baseamo-nos na saturação dos 

depoimentos contidos nas entrevistas. Para Polit, Beck e Hungler (2004), na 

pesquisa qualitativa, o tamanho da amostra é determinado de acordo com a 

necessidade de informações. Dessa forma, um princípio orientador da 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. 

De acordo com Wilson (1977), na definição de amostragem teórica 

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 devem ser coletados e onde podem ser encontrados.  
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2.4.4 Estratégias para coleta de dados 

Neste estudo utilizamos para a coleta de dados, a observação livre e a 

entrevista semi-estruturada. Haguette (1995) diz que se trata de um processo de 

interação social entre pessoas, na qual uma delas, no caso o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado.  

Ao utilizar essas técnicas para coletar dados, tivemos a oportunidade de 

observar a dinâmica do cenário real, e ainda pudemos perceber o contexto das 

relações interpessoais em que o cuidado às mastectomizadas ocorria. Todas essas 

concepções foram registradas em diário de campo. 

Sabemos que a observação é considerada um suporte indispensável na 

coleta dos dados e que, segundo Wood e Haber (2001), ela é especialmente 

utilizada em estudos em que o foco central é o processo de interação, corroborando 

para uma melhor visualização de características e condições individuais. 

Molina (2005) refere-se à observação como um conjunto de atitudes que 

permeiam todos os encontros com os informantes do estudo. É marcada pela 

presença de sensibilidade, disposição em ouvir e respeito ético e humanitário para 

com o outro, o que 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, gerando a 

possibilidade de se conhecer hábitos, procedimentos, comportamentos e o registro 

de todas essas informações, é feito no diário de campo. 

Sobre o diário de campo, Wood (2001) diz ser um instrumento passível de 

utilização em qualquer momento da pesquisa em andamento, onde o pesquisador 

pode registrar percepções, angústias e outras informações não obtidas por meio de 

outras técnicas, dessa forma, permite um enriquecimento dos dados (GLASER; 

STRAUSS, 1967).  

Strauss e Corbin (1991) referem que não há um modelo de entrevista, 

porém o pesquisador precisa ter um plano inicial que oriente a busca de dados sobre 

o assunto em estudo. Necessita, também, ter a capacidade de diversificar as 

maneiras de conduzir a entrevista. Seguindo os pressupostos de Blumer (1969) e 
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Litllejhon (1988), no que se refere ao processo de interação humana, elaboramos 

perguntas que nos permitiram chegar ao foco pretendido e que contribuíram para a 

condução das entrevistas.  

1. Como você recebeu o diagnóstico do câncer de sua familiar? 

2. Que significado tem para você, a mastectomia da sua familiar? 

3. Como está sendo para você, cuidar de uma pessoa que fez uma cirurgia da 

mama? 

4. Como você cuida da sua familiar no hospital? 

A entrevista semi-estruturada é um instrumento para valorizar a presença 

do investigador, oferecendo todas as possibilidades para que o informante sinta-se 

seguro e livre para que com espontaneidade, possa oferecer os dados e enriquecer 

a investigação (ARAÚJO, 2007).  

Chenitz e Swanson (1986), referem que a técnica de entrevista é utilizada 

quando se deseja informações em profundidade, obtendo informações com as 

próprias palavras dos respondentes e descrição das situações, elucidando detalhes.  

Ao referir-se a essa técnica, Lacerda (2000), comenta que a escuta faz parte da 

ação desse instrumento, enquanto que Lodi (1991), diz que a entrevista oportuniza o 

pesquisador a conhecer o participante do estudo, propiciando um crescimento 

mútuo. 

Procedemos à coleta dos dados durante os meses de julho e agosto de 

2008. Para podermos entrar no campo, seguimos as normas preconizadas pelo 

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

Diretoria do hospital e à Diretoria de enfermagem, mediante ofício entregue, 

explicitando os objetivos do estudo, a forma como a pesquisa seria desenvolvida e 

ainda uma cópia do projeto completo. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas logo após sua realização, fato 

que possibilitou o máximo de proveito dos depoimentos. A gravação possui a 

vantagem de registrar as expressões verbais como um todo, de forma imediata, 
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permitindo que o entrevistador fique disponível para dedicar toda a atenção ao 

entrevistado (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Polit, Beck e Hungler (2004) afirmam que embora alguns respondentes 

apresentem constrangimento quando a conversa é gravada, normalmente esquecem 

a presença do equipamento de gravação após alguns minutos. 

A negociação das entrevistas ocorreu diretamente com os familiares, 

momento em que foram elucidados os objetivos do estudo e solicitada a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). 

A escolha do momento da entrevista foi facilitada pelo fato dos familiares 

estarem à espera de seus pacientes enquanto os mesmos realizavam o tratamento 

quimioterápico. Esse tempo seria ocioso, o que foi um fator determinante na 

aceitação desses informantes em conversarem com a pesquisadora.  

As entrevistas foram transcritas no menor tempo possível pois, segundo 

assegura Marcon (1998), o longo período estabelecido entre a observação e o 

registro das informações, incluindo a transcrição das fitas gravadas, reduz a 

habilidade de se obter recordações e lembranças acuradas da memória sobre as 

informações e o contexto como um todo em que ocorreu a entrevista. 

À medida que fomos avançando na coleta de dados, a teoria central foi 

sendo delineada, pois a comparação contínua dos dados com a análise, possibilitou 

que a saturação das informações, ocorresse de forma natural durante o processo.  

2.4.5 Organização e análise dos dados 

A organização dos dados foi realizada de forma manual, tendo como base 

a Teoria Fundamentada em Dados, de acordo com as etapas propostas por Strauss 

e Corbin (1990): 1 - Coleta de dados empíricos, 2 - Formação de conceitos, 3 - 

Desenvolvimento de conceitos, 4 - Modificação e integração do conceito e 5 - 

Produção do relatório final da pesquisa.  
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A Teoria Fundamentada em Dados deriva, sem dúvida nenhuma, do 

estudo do fenômeno que representa, ou seja, ele é descoberto, desenvolvido e 

verificado provisoriamente a partir da coleta sistemática de dados e da análise 

permanente do fenômeno. Portanto dados coletados, análise e teoria mantêm uma 

relação recíproca. 

Como o referencial metodológico adotado propõe uma comparação 

constante dos dados das entrevistas, a coleta e análise deles, se deu 

simultaneamente, permitindo a abordagem de novas questões nas entrevistas e o 

aprofundamento de temas que surgiram no momento. 

Nesse método de análise, não há uma seqüência rígida, pois todo o 

processo ocorre ao mesmo tempo. Como seus passos ocorrem fora de seqüência, 

em alguns momentos pode ser repetitivo, envolto por uma sucessão de hipóteses 

que são unidas simultaneamente para explicar o fenômeno (STERN, 1980).   

O objetivo da aplicação da metodologia Teoria Fundamentada nos Dados 

em uma investigação é gerar uma teorização a partir dos dados recolhidos. Na 

presente Tese, busca-se construir um modelo teórico substantivo sobre o cuidado 

prestado pelas famílias às mulheres mastectomizadas em quimioterapia. A 

construção deste arcabouço teórico tem por alicerce uma categoria central, cuja 

definição obedeceu a requisitos e propriedades anteriormente explicitados. É 

importante ressaltar que uma categoria central pode ser qualquer tipo de código 

teórico: um processo, uma condição, dimensões, uma conseqüência, entre outros 

(GLAZER; STRAUSS, 1978). 

Strauss e Corbin (2002) descrevem o processo como uma seqüência de 

ações e interações que evoluem, que ocorrem em um tempo e espaço dados, 

podendo ser alteradas em resposta a um evento ou contexto. O que faz a ação e a 

interação formarem um processo é a sua natureza evolutiva e suas diferentes 

formas, ritmos, estágios relacionados a um mesmo propósito. A estrutura cria o 

contexto da ação e/ou interação e estas fluem ou são interrompidas à medida que os 

indivíduos ou grupos tentam encaixar seus atos frente à determinada situação. Pelo 

fato de que a estrutura tende a mudar com o passar do tempo, a ação e/ou interação 
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deve manter-se alinhada a ela. Desta forma, o processo e a estrutura estão 

intrinsecamente ligados. 

Durante todas as etapas que compreenderam a análise dos dados, 

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

organizamos e reorganizamos os dados e definimos quais dados ainda 

necessitavam ser coletados, confirmando suposições ou rejeitando-as. Tudo em 

concordância com o processo enfatizado por Marcon (1989) e fundamentado na 

TFD, conforme explicitado a seguir: 

1. Coleta de dados empíricos: a partir de entrevistas, consulta aos documentos 

ou uma combinação dessas duas modalidades de coletas. 

O pesquisador recebe os dados e os aplica em um sistema de códigos 

abertos. Esses códigos são denominados de códigos substantivos, devido ao fato de 

codificarem as substâncias dos dados. Comparando constantemente os dados, 

agrupamos os códigos semelhantes, quando surgiram as categorias a serem 

exploradas. 

2.  Formação de conceitos: Fase em que 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, sendo eles, a redução, a ampliação seletiva da literatura 

e a exemplificação seletiva dos dados. 

Na redução é realizada uma comparação e agrupamento das categorias. 

A ampliação seletiva acontece quando os conceitos emergidos de forma indutiva são 

comparados com a literatura existente. 

Já na exemplificação seletiva, os principais conceitos já se tornam 

aparentes e já são comparados e observados de forma que o pesquisador possa 

determinar quais deles, realmente, formam o processo central da teoria emergente. 

É nessa fase que novos dados poderão ser coletados seletivamente para que 

possam auxiliar no desenvolvimento das hipóteses, identificar as propriedades das 

categorias principais, avançando na construção da teoria. Por meio da 
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exemplificação seletiva, as categorias são expandidas, dimensionadas e limitadas. 

Essa é a denominada saturação das categorias.  

4. Modificação e integração do conceito: dois processos ocorrem 

concomitantemente aos demais, sendo eles a codificação teórica e o uso dos 

memorandos. 

Essa codificação permite que seja dispensada uma visão aos dados, mais 

teórica e menos descritiva, podendo o observador utilizar gráficos como forma de 

expor seus dados. 

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 sendo inapropriada a revisão clássica da mesma. 

Concluída a transcrição da entrevista, fizemos uma leitura detalhada, 

visando à identificação de códigos abertos em cada entrevista, quando eles foram 

agrupados em categorias, tendo como critério a semelhança entre eles. 

Segundo Araújo (2006) a sistematização das categorias permite que seja 

montada a codificação seletiva, com a finalidade de aproximar a análise da 

contextualização dos estudos, encaminhando-se para a formação de conceitos, 

visualizando seus fatores interligados. 

2.5 Aspectos éticos do estudo 

A fase de coleta de dados do estudo somente foi iniciada após sua 

apreciação e aprovação pelo comitê de ética em pesquisa da própria instituição. 

O conhecimento da instituição acerca do desenvolvimento da pesquisa deu-

se primeiramente por meio de uma entrevista da pesquisadora com o diretor do 

hospital. Após o primeiro contato, foi encaminhado um ofício, acompanhado de um 

resumo do projeto para que o mesmo pudesse inteirar-se sobre o assunto que seria 

abordado.  
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Posteriormente, o projeto foi inscrito no SISNEP (Sistema Nacional de 

Informações sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos) e encaminhado 

para o comitê de ética da instituição. Após a aprovação e o consentimento para que 

fosse iniciada a coleta, uma nova entrevista foi marcada com a gerente de 

enfermagem e enfermeira responsável pelo setor de quimioterapia, para que ambas 

pudessem conhecer a pesquisa a ser desenvolvida na instituição. Com a anuência 

de todos os profissionais, foi iniciada a coleta de dados.  

Em atenção à Resolução n° 196, de 10 de outubro de 1996 sobre 

pesquisa em seres humanos, foram obedecidas todas as suas exigências, que 

dizem que deve ser respeitada a liberdade da participação dos sujeitos e 

conservado o anonimato dos mesmos (FORTES, 1998). Essa resolução exige que 

sejam cumpridos aspectos éticos fundamentais na pesquisa com indivíduos, grupo 

ou comunidade, quais sejam: 

1) Consentimento livre e esclarecido – indica a anuência do sujeito da pesquisa 

e/ou de seu representante legal, livre de vícios, dependência, subordinação 

ou intimidação após explicação completa e pormenorizada sobre a natureza 

da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios e o incômodo que esta 

possa acarretar, formulada em um termo de consentimento, autorizando sua 

participação voluntária na pesquisa; 

2) Ponderação entre riscos e benefícios, comprometendo-se com o máximo de 

benefícios e o mínimo de dados; 

3) Garantia de que danos previsíveis serão evitados; 

4) Relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos 

da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis. 

O esclarecimento compreendeu, primeiramente, a apresentação da 

pesquisadora e a explicação aos entrevistados do que se pretendia fazer, sendo-

lhes assegurado anonimato de suas respostas, assim como foram informados os 

objetivos da pesquisa e também, ressaltada a relevância da sua contribuição no 

fornecimento dos dados, oferecendo-lhes, por fim, a liberdade para participar ou não 
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do estudo. A aceitabilidade implicou na assinatura do Termo de Consentimento, 

Livre e Esclarecido. 

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

pesquisa ou seu representante legal, 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, com a assinatura de um 

termo, autorizando sua participação voluntária na pesquisa (BRASIL, 1996).  

2.6 Pós-trabalho de campo 

Nessa fase, iniciamos a elaboração do relatório final da pesquisa. Foi um 

momento único em pudemos mergulhar no universo do estudo a fim de iniciar a 

construção do relatório final. Foi um momento de dúvidas em que surgiu o 

questionamento: De que forma iremos iniciar a descrição dos dados? Refugiamo-

nos na literatura existente e encontramos relatos de alguns autores como Marcon 

(1989) e Nascimento (2003), que referem que existe sempre um sentimento 

vivenciado pelo pesquisador no momento em que vai iniciar a descrição de seus 

dados.  

Glazer (citado por Heath e Cowley, 2004), corrobora o pensamento acima 

descrito, e acrescenta que o pesquisador deve ser capaz de tolerar o conflito, o 

trabalho árduo e o tédio do método comparativo constante e saber esperar os 

conceitos e teorias emergirem.  
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3 RESULTADOS 
 

3.1 Compreendendo a experiência de famílias no cuidado de mulheres 
mastectomizadas   

Durante sua trajetória, a família pode deparar-se com o adoecimento de um 

de seus membros, e a necessidade de sua internação ou tratamento invasivo de alto 

impacto, como a mastectomia. A doença é um fator desorganizador, que provoca 

ruptura significativa das interações familiares, tornando-se cenário para a reflexão e 

formação de significados diante a situação vivida. Frente à situações de doenças 

crônicas e estigmatizantes, como o câncer de mama, a família passa por um processo 

com vistas à sua adaptação e reorganização para enfrentar esta experiência de viver 

e conviver com uma mulher mastectomizada, dessa forma reconstruindo sua 

identidade como grupo e refletindo o cuidado prestado a essa mulher.     

O processo de cuidado familiar é dinâmico, apresentado neste estudo por 

meio de fenômenos que interagem e se complementam. Durante a experiência de 

cuidar da mulher mastectomizada, as famílias interagem com pessoas, situações, 

acontecimentos e consigo mesmas, atribuindo significado a esta experiência. O 

processo de análise comparativa dos dados, preconizado pela TFD e pelo 

interacionismo simbólico permitiram compreender os significados deste fenômeno, 

em que as famílias constroem estratégias para cuidar, elaborando um modelo 

explicativo do significado que a família atribui ao cuidado com a mulher 

mastectomizada. 

O processo de análise constante dos dados possibilitou compreender que 

a família, frente ao diagnóstico de câncer de mama da mulher e a mastectomia, 

passa por 3 (três) etapas ou processos inter-relacionados na construção dos 

significados atribuídos ao cuidado a mulher mastectomizada. São elas: 

Compreendendo a mastectomia na mulher, compreendendo o diagnóstico de câncer 

de mama na família, o cuidado familiar após a cirurgia e o cuidado hospitalar à 

mulher mastectomizada. 
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Sob a perspectiva interacionista, o ser humano é visto como um 

organismo que responde a outros não somente no nível não-simbólico, mas faz e 

interpreta as indicações de outros. O ser humano possui um Self, que significa ser 

objeto da sua própria ação (CHARON, 1989). 

A seguir, apresento as fases que demarcaram essa experiência e que 

representam os fenômenos deste processo com suas categorias, subcategorias e 

códigos que os integram. Explicar este processo é desvelar a trajetória familiar no 

cuidado à mulher mastectomizada, ao construir significados que influenciaram seu 

comportamento nesse período, como ilustra a figura 01. 

 
 
Figura 1 - Integração dos conceitos do Interacionismo simbólico com os fenômenos 
que indicam o processo vivido pelas famílias diante da mastectomia. 
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3.1.1 Fenômeno 1 - Compreendendo a mastectomia na mulher 

Este fenômeno constitui-se das seguintes categorias: Compreensão da 

família sobre a mastectomia, sendo este processo composto das seguintes 

subcategorias: Mastectomia como sinônimo de morte, o medo da recidiva e 

Compreendendo as dificuldades da família para cuidar. 

 
 

Diagrama 1 - Compreendendo a mastectomia na mulher 

3.1.2 Compreensão da família sobre a mastectomia 

3.1.2.1 A Mastectomia como sinônimo de morte 

A família tem uma estrutura de funcionamento interno, na qual forma uma 

rede de interações, de modo a cuidar dos seus membros. O cuidado dispensado 

pela família é fundamental para que a mulher possa viver as etapas de seu 

diagnóstico, tratamento e reabilitação de modo singular atribuindo significado e 

buscando superar o impacto do diagnóstico do câncer de mama e mastectomia, bem 

como os estigmas que cercam esse processo. 
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Silva, Marcon e Elsen (2004) afirmam que a família convivendo com 

situações de cronicidade e medo da morte de seus familiares é capaz de construir 

um modo peculiar de perceber e conviver com os problemas decorrentes desta 

situação, peculiaridade esta que, em alguns casos, lhes permite administrar seu 

mundo cotidiano reduzindo, em parte, os prejuízos que a convivência com estas 

adversidades possam trazer para os outros membros da família. 

Quando um familiar recebe um diagnóstico de câncer, as estruturas 

familiares ficam abaladas, a família compartilha o sofrimento, já que existe a 

possibilidade da terminalidade. Frente a esse diagnóstico, a família passa a conviver 

com a incerteza do futuro do paciente, o que é gerador de medo e ansiedade. Esses 

sentimentos são influenciados não só pelos meios de comunicação, mas também 

pelas experiências familiares anteriores (SILVA; MARCON; ELSEN, 2004). 

No estudo revelou-se que ante a gravidade da doença, culminando com 

um tratamento agressivo e mutilador como a mastectomia, vê-se a proximidade da 

morte de seu ente querido como evidenciamos nas falas a seguir. 

“É uma coisa muito ruim! Essa doença é horrível, acaba com a pessoa. Ela 
significa uma coisa que lembra morte.” Familiar 01 

“Quando eu soube, me tranquei no quarto e chorei escondida com medo 
dela morrer.” Familiar 03 

A família que enfrenta o câncer costuma apresentar uma crença profunda 

de que a doença é necessariamente fatal. Para aumentar ainda mais o choque, o 

paciente e sua família podem estar se confrontando com a idéia de mortalidade pela 

primeira vez. Esse sentimento da própria mortalidade não é inato. Em geral nos 

conscientizamos dele a partir da experiência de algo que ameaça a vida, seja a 

nossa própria ou a de alguém que amamos (SIMOMTON, 1990). 

Esses depoimentos demonstram que o câncer é visto como uma doença 

sem cura, associada à morte ou com pouca ou nenhuma chance de cura, embora 

saibamos que os avanços tecnológicos podem proporcionar maiores chances de 

cura e uma maior qualidade na sobrevida dos pacientes. É perceptível também a 

deficiência nas orientações aos familiares, muitas vezes deixadas de lado no 

tratamento do paciente (MESQUITA et al., 2007).  
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Dentro desse mesmo contexto, o diagnóstico de câncer e a conseqüente 

mastectomia tornam perceptível a fragilidade humana e das relações familiares, o 

estigma, o sofrimento e a morte estão vinculados ao diagnóstico de câncer de 

mama, o impacto da notícia causa um sofrimento e uma aflição intensa reforça os 

sentimentos de que não somos preparados para aceitar a finitude, a impotência 

diante certas situações da vida. Surge a insegurança e a incerteza, a falta de 

garantias gera sentimentos de angústia e de só poder esperar (ARAÚJO; 

FERNANDES, 2008).  

Silva e Santos (2008) afirmam que as intercorrências do câncer de mama, 

além de fazerem com que a mulher se depare com possibilidade de enfrentar 

novamente o processo de tratamento e reabilitação, presentifica a extrema 

vulnerabilidade a que está exposta. Esse sentimento de fragilidade da vida acentua 

ainda mais a proximidade com a finitude, despertando a paciente para questões 

existenciais, como sentido da vida e o insondável enigma da morte. 

Para Andrade et al. (2006), a descoberta do câncer em um ente querido, 

provoca no seio familiar uma série de vicissitudes relacionadas ao medo de perdê-lo. 

Nesses momentos, o mundo, como horizonte do cotidiano humano, surge diante do 

homem aniquilando não apenas as coisas particulares às sua volta, mas também 

seus sonhos de viver um porvir prazeroso, que passa a apontar para o nada, pois o 

câncer traz consigo, ao longo do tempo, o estigma social de doença incurável.   

Utilizando a TFD, compreendemos que a teoria surge dos dados e estes 

vão emergindo enquanto os coletamos. Também nos deparamos com o 

desconhecimento da gravidade da doença, e, com o decorrer do tratamento, a 

família vai compreendendo a situação e, baseada em suas experiências, elabora 

novos significados para a situação.  

“Recebi primeiramente bem, mas depois parece que comecei a entender a 
gravidade, que a doença poderia piorar, evoluir, ter metástase, então teve 
um tempo que fiquei desesperada mesmo.” Familiar 11 
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O MEDO DA RECIDIVA  

Os significados que a família e a própria mulher atribuem ao câncer de 

mama têm um impacto significativo na trajetória da doença. A experiência da doença 

inclui os sentimentos relacionados a alteração do estado corporal, a própria doença 

que é grave e crônica, atrelada a estigmas, tais como morte, sofrimento e 

acontecimentos que podem fugir ao controle. O interacionismo simbólico diz que, 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 a pessoa a um 

processo de interpretação selecionando, reagrupando e transformando o significado 

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

Desta forma os significados são atribuídos de acordo com as experiências 

e interações que permeiam o contexto onde a mulher e a família estão inseridas. Os 

significados que a família atribui à mastectomia têm um impacto significativo na 

trajetória da doença de sua familiar. O processo de significação da experiência é 

possibilitado pela re-articulação de conceitos e concepções em conseqüência de 

suas vivências anteriores, como foi revelado em famílias que haviam passado por 

esse processo anteriormente, quando a recidiva da doença concretiza-se como algo 

sentenciador na família.  

É uma doença terrível. Essa doença é muito malvada. Pega rico, pobre, 
preto e branco. Não adianta fugir dela, que ela te pega de novo. Minha irmã 
teve no outro peito faz uns 8 anos e disseram que tava “curada” e agora de 
novo. Eu sofro muito com tudo isso. Família 8 

Em um estudo com mulheres portadoras de câncer de mama e 

mastectomizadas, foi constatado que o medo da recorrência da doença pelas 

mulheres está sempre presente, sendo demonstrado mais fortemente pela 

instabilidade durante os exames de avaliação e controle (MELO SILVA; 

FERNANDES, 2005).   
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Devemos lembrar que os significados são construídos ao longo das 

experiências vividas, portanto um primeiro momento, onde o impacto do diagnóstico 

e tratamento do câncer abalou a família, pode servir de berço para a temeridade que 

se apresenta com a recidiva da doença, ou seja, tudo de novo quando se pensava 

estar livre. 

No depoimento anterior a familiar se refere ao termo “curada”, com uma 

certa desconfiança do que foi lhe passado pela equipe de saúde no passado, ou 

seja, a incerteza e o medo se instalam novamente. 

É importante apontarmos que esse processo de construção do significado 

da possibilidade da recorrência não se dá de forma linear, porque envolve um ir e 

vir. Da mesma forma, a trajetória da doença varia de uma mulher para outra, pelas 

particularidades de cada uma em relação à doença, ao tratamento e também pela 

influência do seu contexto sociocultural e familiar.  

Cada família tem seu mundo próprio, e este é parte do ambiente 

sociocultural, onde são compartihados e construídos crenças e valores, significados, 

práticas e saberes (NITSCHKE, 1999). 

Blumer (1969) afirma que o agir humano manipula e modifica os 

significados, por meio do processo de interpretação, quando de sua interação com 

elementos significativos. Portanto, podemos perceber que a recorrência do câncer 

nos papéis familiares novos significados que lhes são atribuídos. 

CUIDADO FAMILIAR APÓS A CIRURGIA 

O impacto da mastectomia afeta não apenas a mulher, mas estende-se 

ao seu âmbito familiar, contexto social e grupo de amigos. Este impacto potencializa-

se com a indicação dos tratamentos associados à cirurgia, principalmente à 

radioterapia e à quimioterapia. 

Assim, para Gomes (2005), o ser humano família cuida baseado nos 

significados que atribui ao cuidado, significados estes atribuídos por meio de suas 

experiências anteriores no cuidar e ser cuidado por outros seres humanos. 
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A mastectomia causa um impacto que afeta não apenas a mulher, mas 

estende-se ao seu âmbito familiar, contexto social e grupo de amigos. Esse impacto 

é potencializado pelos tratamentos indicados associados à cirurgia. A situação da 

doença e da mastectomia afeta os relacionamentos interpessoais na família, visto 

que diante de todo o processo, as alterações de ordem física, emocional e social na 

vida da mulher se estendem aos familiares (MELO SILVA; FERNANDES, 2005). 

As mulheres, portanto, são as geradoras do cuidado e para cuidar, se 

organizam, fazem arranjos internos, deixam outras atividades, solicitam ajuda, em geral 

a outras mulheres, e assim assumem o controle, especialmente nos casos de doença e 

no cuidado cotidiano. O tornar-se cuidadora de um membro familiar acometido por 

doença, é um processo quase que natural, fazem com dedicação, apesar das 

dificuldades econômicas, pois percebem a função de cuidar como uma missão 

dignificante, envolta em princípios morais e religiosos (SALCI; MARCON, 2008). 

Na visão interacionista, a conduta humana é formada de símbolos e 

significados que são atribuídos a nós mesmos e aos outros. Segundo Bertinelli 

(2001), os símbolos são desenvolvidos pelo ser humano no meio social em que vive, 

sendo constituinte dos valores individuais e coletivos da cultura dos grupos a que 

pertence. 

Nesse fenômeno observei que o familiar também sofre com a doença e 

tratamento de sua familiar. Ser acompanhante, cuidador é uma experiência sofrida, 

de acordo com os familiares das mulheres, a experiência é difícil, a família 

desenvolve sentimentos de ansiedade, preocupação, incerteza e receio.  

Eu sofro muito com tudo isso. E eu tenho minha casa, meus filhos, né? É 
difícil ficar pra lá e pra cá com ela. Familiar 05 

No depoimento acima fica evidente que a mastectomia altera e dificulta o 

desempenho de papéis na família, na qual uma nova função é assumida, ou seja, a 

função de cuidador, muitas vezes deixando de lado ou protelando atividades 

relacionadas ao desempenho de papéis sociais, profissionais ou familiares.  
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Ressaltamos que a família do cliente com câncer merece apoio e 

cuidados especiais por parte dos enfermeiros, pois é ela que dá o suporte para 

enfrentar as diferentes crises da vida, as rupturas emocionais, conflitos, exigências 

bem como afirmar, proteger e definir padrões de comportamento, valores e crenças. 

Charon (1989), diz que o ser humano assume o papel do outro com base 

nas perspectivas inferidas da ação do outro, como os outros agem, imaginando-se 

simbolicamente em seu lugar e compartilhando de seu significado. 

Durante a vida existem oportunidades para experiências na administração 

de uma variedade de papéis. Desse modo, as pessoas conhecem quantos e que 

tipos de papéis podem executar com sucesso dentro dos limites do estresse, com 

disposição para tolerar. Assim, o desenvolvimento de um novo papel pode estar 

vinculado à avaliação da pessoa acerca do seu conjunto de papéis.   

A família interpreta a mastectomia conforme o que esta representa para 

ela esse “tratamento horroroso”, demonstra o impacto da mastectomia agindo 

também sobre a família, deixando claro a experiência traumática que a mesma tem 

para a mulher, bem como para seus familiares. 

Nesse contexto com base nas explanações feitas até aqui, percebemos 

que a família começa a construir o significado da mastectomia na mulher a partir das 

suas experiências passadas e principalmente ao longo das interações sociais que se 

formam durante o tratamento (figura 02). 
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Figura 2 - Compreendendo as dificuldades da família para cuidar. Fortaleza/CE, 
2008 

A forma como as relações são construídas, a infra-estrutura envolvida nas 

relações associa-se ao processo de adaptação, ou seja, os sentimentos presentes 

nas relações, tais como afeição, sentimentos de desenvolvimento e recursos 

existentes nas relações influenciam as relações de interdependência (ROY; 

ANDREWS, 1999).   

A família, ao se deparar com o diagnóstico de câncer de mama e a 

mastectomia apresenta comportamentos de medo, frente aos estímulos decorrentes 

da situação. O medo está relacionado ao diagnóstico de uma doença tida como 

mortal – o câncer – bem como a visão da impossibilidade de cura, com o 

conseqüente reaparecimento da doença. Nesse sentido, os familiares, na maioria 

das vezes, apresentam reações ineficazes, associadas ao sentimento de medo, 

afetando o equilíbrio e a dinâmica familiar.  
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Essas reações estão relacionadas a uma adaptação não satisfatória ao 

problema. Convém ressaltar que, na medida do possível, os familiares procuram 

desempenhar os seus papéis de forma a contribuir para o equilíbrio com 

comportamentos adaptativos. Dessa forma, os papéis precisaram, em algumas 

circunstâncias, ser reorientados. Frente às dificuldades vivenciadas pela família 

diante da mastectomia, enfatizamos a importância de envolver a família no processo 

de tratamento, a fim de minimizar os sentimentos negativos proporcionados pela 

doença.  

A figura 3 ilustra a categoria da Compreensão da família sobre a 

mastectomia. 

 
 

Figura 3 - Compreensão da família sobre a mastectomia. 
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3.2 Fenômeno 2 - Compreendendo o diagnóstico de câncer de mama na família 

Este fenômeno constitui-se das seguintes categorias: Percebendo o 

impacto do diagnóstico, que por sua vez divide-se em: Mastectomia? O que é? e 

Percebendo a gravidade da situação. A segunda categoria que forma esse 

fenômeno é: O sofrimento com o diagnóstico de câncer de mama; cujas 

subcategorias que o representam são: Aconteceu na minha família e mudanças na 

rotina familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 2 - Compreendendo o diagnóstico de câncer na família. Fortaleza/CE, 
2008. 
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3.2.1 Percebendo o impacto do diagnóstico 

 
Nesse fenômeno ficou evidente que o impacto do diagnóstico de câncer é 

sentido tanto pela mulher como por seus familiares, não só pela gravidade da 

doença, mas por tudo que de certa forma já vivenciaram e previam acontecer. Para 

o interacionismo simbólico, essa interpretação da situação é fruto das vivências e 

experiências ao longo da vida. 

A mastectomia em sua gravidade também permite aflorar sentimentos de 

afeto e estreita os laços familiares que se fortalecem com a experiência: 

Minha mãe não era assim, não. Ela era bonita, gorda. Agora, está magra 
sofrida, não agüento mais isso. Esse tratamento horroroso. Familiar 07 

No relato está presente uma maior demonstração de carinho e afeto pela 

mãe, desencadeada pela fragilidade da situação, em que a filha passa a expressar 

mais claramente os sentimentos de afeição, que reflete o aprofundamento da 

relação com a mãe, denotando uma intensificação do apego nas relações de 

interdependência. 

Ao receber o diagnóstico de câncer da mama, a mulher precisará do 

apoio familiar, e é necessário que a família não esqueça suas próprias 

necessidades, sendo solidária, não permitindo que a paciente se deixe vencer pela 

doença. 

O depoimento dos familiares revel//ou que, de um modo geral, os 

mesmos não estão preparados para receber um diagnóstico como este, de câncer 

de mama em um de seus familiares, como veremos nas subcategorias a seguir. 
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3.2.2 Mastectomia? O que é isto? 

O estudo revela que embora os meios de comunicação tenham 

contribuído para o aumento da informação a respeito do câncer de mama e seu 

tratamento, ainda encontramos pessoas que não sabem ou pouco compreendem o 

que é mastectomia. Como veremos nos depoimentos a seguir. 

A bichinha me disse: mãe to com tumor no peito e tem que tirar. Fiquei uns 
dias sem entender bem o que era. De tudo aparece nessa vida. Pensei que 
podia ser coisa do inimigo, né? Familiar 09. 

Eu quase não sabia o que era. Fiquei pensando, como é que pode uma 
doença dessas? Fiquei horrorizada quando soube que tinha que tirar a 
mama, uma mulher sem a mama, não pode! Familiar 08. 

A revelação do diagnóstico provoca nos familiares um impacto emocional 

que necessita de tempo para ser elaborado. O impacto pode ser descrito como um 

abalo moral causado nas pessoas por um acontecimento chocante ou 

impressionante, uma impressão muito forte, muito profunda causada por efeitos 

diversos, podendo estar, neste caso, relacionado ao medo do desconhecido que 

envolve a doença, da perspectiva de sofrimento e também morte (BERVIAN; 

GIRARDON-PERLIM; NARA, 2006).  

Os autores ainda ressaltam que as famílias e as mulheres sofrem no 

momento do diagnóstico, e o sentimento que as invade é o medo da morte. Esse 

sentimento é percebido pelos demais membros da família que, embora também 

possam estar temerosos, procuram expressar palavras de ânimo, coragem e 

incentivo de que a situação se resolverá satisfatoriamente. 

Mesmo diante dos relatos constatamos que o câncer de mama e a 

subseqüente mastectomia muitas vezes representa um fator articulador na dinâmica 

familiar, integrando os membros entre si e mobilizando toda a família em torno do 

problema, existem situações que necessitam ser compreendidas para que possa ocorrer 

uma construção significativa do contexto da doença em busca da adaptação à situação. 

Dessa forma, a reação das pessoas estaria associada não só a relação da família 

anteriormente à doença, mas também ao conhecimento prévio que se tem da doença, ou 

seja, a doença vai se constituir num fator contribuinte às relações interpessoais existentes 

no contexto familiar, tornando-as mais fortes ou mais frágeis. 
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3.2.3 Percebendo a gravidade da situação 

A experiência de vivenciar o câncer pode significar um aviso prévio de 

morte, mas também pode ser o momento de se reformular a vida. Os fatos levam a 

família a vivenciar momentos de incerteza, insegurança quanto ao que vai acontecer 

com a mulher, ainda sob efeito do impacto do diagnóstico. Suas atitudes e 

comportamentos vão depender do significado que o câncer tem para a mulher e 

para a família, suas relações e interações sociais e ainda, dos papéis por ela 

desempenhados.  

Para o Interacionismo Simbólico a interação social é um processo que 

forma a Conduta Humana e não simplesmente um cenário para colocá-la em ação, 

ou seja, o ser humano ao interagir uns com os outros tem que dirigir sua Conduta 

Humana conforme o que os outros estão para fazer, pois, assim as atividades dos 

outros entram como fatores positivos na formação da conduta. (BLUMER, 1969). 

Fernandes (2003) afirma que culturalmente o impacto do diagnóstico de 

câncer de mama é influenciado pelo contexto sociocultural em que o indivíduo está 

inserido, influenciando o seu comportamento e suas atitudes no momento da 

descoberta. As mulheres têm suas crenças a respeito do câncer de mama, 

significados estes, formados ao longo da vida, principalmente em suas interações 

familiares e sociais. 

A família que enfrenta o câncer costuma apresentar uma crença profunda 

de que a doença é necessariamente fatal. Para aumentar ainda mais o choque, o 

paciente e sua família podem estar se confrontando com a idéia de mortalidade pela 

primeira vez. Esse sentimento da própria mortalidade não é inato. Em geral nos 

conscientizamos dele a partir da experiência de algo que ameaça a vida, seja a 

nossa própria ou a de alguém que amamos (MESQUITA et al., 2007).  

Os depoimentos revelaram que a família ao tomar conhecimento do 

diagnóstico contextualiza suas experiências anteriores a respeito da doença e 

elabora um novo significado para aquela situação, na qual sua familiar foi acometida 

por uma doença grave, algo que parecia longe de sua família, cai como uma bomba, 

e abala toda a estrutura familiar. 
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Eu nem acreditei. Fiquei pensando que não era justo Deus fazer isso com 
ela. Ela já sofreu tanto nessa vida. Eu só acreditei quando ela saiu da 
cirurgia sem o peito. Familiar 04 

Eu sempre vim com ela para as consultas e quando o médico disse, eu 
estava com ela. Nem acreditei que fosse verdade. Pensava que nunca ia 
acontecer com alguém da minha família. Familiar 09 

A reação de desespero frente à descoberta da doença pode estar 

associada à falta de conhecimento sobre a doença, como também ao medo da perda 

do ente querido. Por isso é importante que a família seja envolvida no processo de 

tratamento, para que ocorra a minimização desses sentimentos negativos. 

É essencial identificar qualquer sensação de perda ou medo que a família 

possa estar vivenciando, como por exemplo, o sofrimento do cliente, a antecipação 

das mudanças dos papéis entre os membros da família, o medo do desconhecido e 

a dificuldade na obtenção de informações (MELO, 2001). 

Segundo Bielemann (2004) a revelação deste diagnóstico é um drama. 

Um conflito sem trégua, sede de conflito, que gera angústia e sofrimento para toda a 

família. Conseqüentemente amedronta, à medida que desperta a consciência para 

problemas mais sérios que virão. Apesar de tudo, por trás deste drama está a 

inexorável vontade de preservar a vida de seu familiar. 

Muitas das reações apresentadas ante o diagnóstico são baseadas e 

criadas ao longo das experiências que cada família e viveu ao longo de sua vida; 

dependem de valores sociais, culturais, espirituais e sofrem grande influência da 

relação que desenvolvem com a sociedade onde vivem. 

Alguns depoimentos deixaram claro que a gravidade da situação começa 

antes da confirmação do diagnóstico, pois com o surgimento dos sintomas e relato 

da mulher, as experiências vão se somando e é comum acontecer uma antecipação 

do que parece ser inevitável. 

Ela disse que tinha uma caroço no peito e que sai uma água escura do bico, 
aí eu falei para ela ir ao médico [...]. Então fui com ela, e o médico disse que 
não era uma coisa boa. Familiar 02 

Segundo Bergamasco e Gualda (2004) não importa o quanto as pessoas 

tenham informações, os significados que elas atribuem a experiência são baseados 
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em suas vivências prévias, suas crenças e valores e seu contexto cultural. O 

processo de significação da experiência é possibilitado pela re-articulação de 

conceitos e concepções em conseqüência de ter uma enfermidade que é percebida 

como ameaça à vida de seu familiar. 

3.2.4 O sofrimento com o diagnóstico de câncer de mama 

A doença não envolve somente a mulher, mas todo o seu grupo familiar e 

social, o diagnóstico do câncer é visto como uma ameaça para a paciente e sua 

família em todos os âmbitos de suas vidas. A dinâmica familiar é alterada por 

ocasião da doença e vários tipos de medo começam a fazer parte do cotidiano. Ao 

analisar a literatura especializada no assunto, pode-se observar que a preocupação 

central da mulher e sua família, após receber o diagnóstico do câncer de mama, é a 

sobrevivência. Em seguida, surge a preocupação com o tratamento e condições 

econômicas para realizá-lo.  

3.2.4.1 Aconteceu na minha família 

O Interacionismo Simbólico relata que grupos humanos são vistos como 

um sistema engajado e em ação, sendo esta um conjunto de atividades que os 

indivíduos realizam em suas vidas quando encontram um ao outro e quando lidam 

com as situações que surgem em suas jornadas, ou seja, grupos humanos e 

sociedades existem em ação e deve ser vistos em termos de ação, toda essa 

complexidade de derivações constitui a vida de grupo (BLUMER, 1969). 

Nesta subcategoria evidencia-se a carga emocional que permeia a 

confirmação do diagnóstico, em que a família também sofre com a realidade 

concretizada no diagnóstico. 

Pra mim, foi um susto. Eu via as propagandas na televisão falando disso, 
até aquela atriz Patrícia teve, mas eu achava que nunca ia acontecer com a 
gente. Quando eu soube, me tranquei no quarto e chorei escondida com 
medo dela morrer. Familiar 10 
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Dá medo de ter também. Fiquei uns dias pensando que nem era verdade, 
mas aí começou tudo de novo, mais exames, cirurgias e remédios [...] 
Familiar 03 

O impacto do diagnóstico de câncer de mama se dá não só pela 

gravidade da doença, mas por tudo que de certa forma elas já previam que poderia 

acontecer. Para o interacionismo simbólico, essa interpretação da situação é fruto 

das vivências e experiências ao longo da vida.  

Observa-se que conviver com a possibilidade do câncer no lar vem se 

tornando uma realidade no seio de muitas famílias. Nesses momentos, o grupo 

familiar vivencia problemas emocionais, espirituais, sociais e financeiros, tendo que 

se adaptar às situações suscitadas pela doença; entretanto, a família desempenha 

um papel muito importante na assistência ao Ser com câncer, particularmente na 

promoção do conforto e segurança do doente (SILVA et al., 2008). 

Para Blumer (1969) a ação humana é construída enfrentando o mundo ao 

invés de simplesmente ser liberado de uma estrutura psicológica. A ação é formada, 

fazendo indicações a si mesmo e interpretando o que indica o ser humano ao forjar 

uma linha de ação, ou seja, as atitudes ante o diagnóstico de câncer de mama, são 

frutos das experiências e conceitos formados ao longo da vida de cada uma das 

mulheres e como cada situação se desencadeou. 

3.2.4.2 Mudanças na rotina familiar 

A família representa um ponto de apoio importante para as mulheres 

mastectomizadas, tanto no que se refere ao apoio emocional como a ajuda nos 

afazeres domésticos, manifestação de carinho e ajuda financeira. A família age 

como apoio, para a mulher mastectomizada enfrentar situações advindas de sua 

nova condição. Assim, esta procura organizar seus relacionamentos sociais, 

constituídos por uma rede de elementos que envolve pessoas da família, amigos, 

profissionais de saúde e outros grupos que poderão ajudá-la durante a reabilitação.  
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A família é uma unidade cuidadora de seus membros, sendo a principal 

responsável e determinante das ações que serão executadas com seu membro que 

se encontra acometido por alguma doença.  

O pior é que ela parou de trabalhar e agora nós “tamo” passando por 
situação, sabe? Ta muito difícil. Ela vendia os produtos da Avon e vendia 
roupa, aí ela não pode mais pegar peso, tem que vir aqui tomar os remédios 
[...] eu não tô mais indo pra aula. Não sei como vai ser. 

As mudanças decorrentes do tratamento não se limitam apenas aos 

aspectos fisiológicos de cuidar de uma pessoa com câncer, mas inclui todas as 

alterações sociais, psicológicas e financeiras que vão ter que enfrentar diante o 

câncer de mama e mastectomia (ELSEN, 2004). 

O fenômeno de compreender o diagnóstico de câncer na família é 

sobremaneira complexo, pois envolve as crenças e valores que essa família carrega 

em torno da doença. A figura 4 ilustra esse fenômeno. 
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Figura 4 - Compreendendo o diagnóstico de câncer de mama na família. 
Fortaleza/CE, 2008. 

3.2.4.3 Compartilhando o sofrimento 

A família que enfrenta o câncer costuma apresentar uma crença profunda 

de que a doença é necessariamente fatal. Para aumentar ainda mais o choque, o 

paciente e sua família podem se confrontar com a idéia de mortalidade pela primeira 

vez, ou mesmo sofrendo o impacto de uma recidiva.  
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Nessa fase do processo de formação do significado do cuidado à mulher 

mastectomizada a família se depara com a necessidade de superar e re-articular 

suas próprias limitações e buscar nesse momento ser o porto seguro para a mulher. 

É muito difícil, minha filha. Não falo nem do cuidado, mas é difícil ver um 
filho doente. As mães é que deviam ficar doentes antes dos filhos e não o 
contrário. Sofro muito e peço que nosso Senhor tenha pena dela.” Familiar 
06 

Minha filha já cuidei de tanta gente doente nessa vida! Só que cuidar de um 
irmã querida com uma doença dessa é ruim, né? Só que não tem outro 
jeito! Eu cuido, deixo ela limpinha, vou pros médicos, venho fazer esse 
tratamento com ela, depois ela sente fraqueza, ai eu faço um caldinho pra 
ela, faço tudo, sabe? Só Deus para resolver esse problema na nossa vida 
mesmo. Familiar 02 

Os depoimentos acima revelam que os laços que unem as famílias 

provocam reações contraditórias, pois ao mesmo tempo em que sofrem com a 

situação, sentem medo de perder alguém tão próximo, também agem como 

verdadeiras fortalezas para proporcionar o melhor cuidado a mulher. 

Observa-se que o uso freqüente de expressões “se Deus quiser” e “Deus 

vai me ajudar”, “eu peço a Deus” entre os participantes são cotidianas, aprendidas 

no contexto familiar e encerram informações para a compreensão da influência da 

religião (AQUINO; ZAGO, 2007).  

3.2.4.4 Dificuldades da família para cuidar 

Os depoimentos que fundamentaram esse processo revelaram que a 

estrutura familiar em momentos de estresse pode se desorganizar e o cuidado pode 

tornar-se estafante e ineficiente. 

Eu não gosto, não. Fico com pena, tenho medo, prefiro ficar perto, mas sem 
cuidar. Familiar 10 

Eu num cuido muito, não. Eu venho mais com ela pra tomar esse remédio 
na veia. Mas ela tem uma amiga que ajuda ela às vezes a tomar banho, 
mais no começo. Familiar 03 

É ruim, eu não gosto não. Ela fica nervosa e eu fico querendo voltar a fazer 
as minhas coisas. As coisas mudaram de uma hora para outra [...]. Mas 
mãe é mãe, né? A gente tem que cuidar. Familiar 04 
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Não é fácil lidar com um doente de câncer, não importa os conhecimentos 

que se tenha sobre a doença. Nesta árdua luta contra a doença, o impacto do medo 

do desconhecido atinge, não somente, o paciente. Portanto todos da família ficam 

naturalmente tão perturbados que não conseguem viver normalmente (BERVIAN, 

2006). 

Outro processo revelado nos depoimentos foi o fato de existirem pessoas 

que se angustiam com medo de pegar câncer pelo contato físico ao cuidar da 

mulher. 

Antes eu ficava com medo de pegar, mas aí me disseram que não pega, 
né? Pra mim, é difícil, eu tenho ela como mãe, ela sempre cuidou dos 
irmãos e agora, tadinha tá precisando de cuidado, né? Familiar 08 

O temor vivenciado pelas mastectomizadas e suas famílias de uma 

recidiva apresenta fundamentação no que já foi vivenciado, o pavor, o medo do 

cotidiano ameaçado e o medo do desconhecido, àquilo que lhe é estranho, que 

ainda não experienciou, logo a família tem horror ao fato de estar em risco de uma 

recidiva que para ela significa a possibilidade de morte. E depois o terror gerado 

pela incerteza de um tratamento eficaz, ou de uma piora em seu estado, levando-a a 

terminalidade.  

Nesse momento as experiências se contextualizam e o câncer se 

consolida novamente como uma ameaça real à estabilidade familiar.  

Minha filha, tô cuidando de novo, num sufoco danado, porque tenho a 
minha casa, né? Mas é o jeito mesmo. Ela só pode contar comigo. Tá sendo 
mais difícil ainda que da outra vez, porque eu tenho muitas coisas, né? Aí, 
tem que parar a vida por causa da doença. Familiar 05 

O cuidado humano é uma atitude ética em que os seres humanos percebem 
e reconhecem os direitos uns dos outros. Tendo em vista que respeito 
implica ética, para cuidar é necessário respeitar o outro, valorizá-lo na sua 
condição plena de sujeito (FONTES; ALVIM, 2008). 
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3.3 Fenômeno 3 – O cuidado hospitalar após a mastectomia 

Este fenômeno constitui-se das seguintes categorias: Entrando em 

conflito com a equipe hospitalar, Aceitando a orientação da equipe, Usando terapias 

alternativas e Apostando no poder da fé. 

 
Diagrama 3 - O cuidado hospitalar após a mastectomia. Fortaleza/CE, 2008. 

3.3.1 Conflito com a equipe hospitalar 

O momento é muito complexo, vivencia-se o real sentimento de que a 

vida da sua familiar está acabando, a mutilação é certa e o futuro é uma incógnita, 

instalam-se sentimentos de ansiedade, medo e conflitos podem surgir quando da 

interação com a equipe hospitalar. 

Eu cuido fazendo o que tem que fazer. O pessoal do hospital diz umas 
coisas, a gente faz, outras vezes me dá vontade de fazer outras coisas, mas 
elas brigam. Familiar 02 

“Eu só ficava com medo de fazer besteiras, que só ficava chamando as 
enfermeiras, acho que elas ficavam com raiva.” Familiar 07 
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A enfermagem é a ciência e a arte de cuidar dos seres humanos em suas 

necessidades humanas básicas, devendo o cuidar/cuidado ser uma experiência 

vivida por meio de uma inter-relação pessoa a pessoa, lembrando que tão 

importante quanto o cuidar é estarmos atentos aos efeitos que o cuidado produz nos 

pacientes. Ter pensamentos e atitudes que demonstrem cuidados como ser 

atenciosa, gentil, preservar a dignidade do paciente, expressar-se com empatia, ser 

paciente, estar emocionalmente presente, reconhecer a humanidade do outro, fazer 

ao outro o que gostaria que fosse feito a si mesmo, e ser eficiente nas suas ações 

profissionais são algumas das ações de cuidado da enfermeira. 

O processo de cuidar envolve relacionamento interpessoal originado no 

sentimento de ajuda e confiança mútuas. Logo cuidar é servir, é perceber o outro em 

pequenos gestos, em pequenas falas, em suas limitações, é uma palavra de carinho 

e, para realizar esse cuidar, é preciso que os profissionais tenham afinidade em 

relação aos clientes principalmente no caso dos portadores de câncer (GARGIULO 

et al., 2007). 

3.3.2 Aceitando a orientação da equipe hospitalar 

Nesse processo a família une forças à equipe hospitalar, com o fim de 

buscar a melhor assistência possível para a mulher. 

Eu faço o que as enfermeiras mandam. Às vezes, ela não que fazer, mas eu 
faço. Elas é que sabem, né? Elas estudaram. Familiar 01  

Eu tento fazer tudo o que as enfermeiras e o médico mandam, mas queria 
poder fazer mais. Familiar 09. 

O agir da enfermeira tem sua origem no cuidado direcionado á clientela, 

tendo como meta a melhoria e a qualidade de vida da pessoa. Esta afirmativa 

encontra ressonância ao ser apontado:”quando os enfermeiros conseguiram mostrar 

às pessoas com câncer que é possível viver tendo câncer, suprindo as suas 

necessidades de vida, dentro do seu potencial, eles conseguiram cuidar de fato, com 

real valor da palavra” (GARGIULO et al., 2007). 
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3.3.3 Usando terapias alternativas 

Nesse processo revelou-se que os significados também são construídos 

pelas crenças em tratamentos alternativos, principalmente na nossa cultura, em que 

as terapias alternativas fazem parte do senso comum de muitas famílias brasileiras. 

O adoecimento é gerado pela desarmonia entre esses elementos 

fundamentais da vida, e restaurar a saúde, por meio da intervenção de xamãs, ou 

bruxos, ou outros agentes de cura, é restabelecer a harmonia entre esses sujeitos, 

sempre vistos como um todo sócio-espiritual inserido na natureza.  

Certamente a própria natureza oferece os meios para o restabelecimento 

ou cura com os recursos terapêuticos que a cultura ocidental denominou fitoterapia. 

As ervas, os minerais e não raramente os animais de cada região fornecem as 

bases terapêuticas desse sistema de cura, não exclusivamente operado por xamãs. 

Os “erveiros” são também agentes de cura bastante importantes no sistema, assim 

como farmacêuticos populares, trabalhando em farmácias de ervas e produtos 

naturais (LUIZ, 1997).  

Eu queria fazer umas garrafadas, mas aí tenho medo das enfermeiras 
brigarem, porque elas disseram que era pra dar só aqueles remédios da 
receita. Eu acho que esses remédios da farmácia são bons, mas os de 
planta natural também são. Familiar 08. 
 
Eu acredito na energia das mãos, queria que ela acreditasse e deixasse eu 
fazer. A gente pode usar a imposição das mãos para enviar energia para a 
região doente. Ela não acredita, então eu fico só tentando enviar por 
pensamento. Familiar 09.  

Estudos anteriores reconhecem o uso das práticas alternativas por 

pacientes com câncer, embora as aceitem apenas como prática complementar a um 

tratamento já estabelecido ou uma alternativa para tratar os efeitos colaterais da 

cirurgia, da radioterapia e da quimioterapia (SPADACIO; BARROS, 2008). 
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3. 3.4 Confiando no poder da fé 

Aqui as famílias demonstraram que, no processo de cuidar da mulher 

mastectomizada, todos os valores familiares são colocados em prática, sendo um 

dos mais presentes a Fé para enfrentar a doença. 

Nem sei dizer. Às vezes tenho vontade de levar ela embora daqui pro 
interior e cuidar lá. Com chá e orações. Sei não, mas acho que esses 
remédios não servem de nada. Só não digo pra ela isso. Fico só orando em 
cima dela. Familiar 06 

Assim buscar apoio na religião, por meio de práticas rituais ou pela 

invocação a Deus, na situação de caos da doença, é uma estratégia acessível, pois 

o contexto popular urbano disponibiliza vários serviços religiosos, que são usados 

efetivamente pelos indivíduos, influenciados pelos membros da sua rede de apoio 

(RABELLO,1998). 

Observamos que a fé é reconhecida como uma estratégia de negociação 

para a sobrevivência do câncer, numa concepção tecnológica, principalmente entre 

grupos de classes populares, independentemente do sexo e da faixa etária, pois o 

poder atribuído ao divino possibilita a satisfação das necessidades que escapam do 

controle do ser humano, evitando sentimentos de medo do futuro (RABELO, 1998). 
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Figura 5 - O cuidado hospitalar após a mastectomia. Fortaleza/CE,2008. 
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3.4 Apresentando a tese: significado do cuidado familiar à mulher mastectomizada 

O cenário do cuidado à mulher mastectomizada é dinâmico, sendo 

influenciado por diferentes paradigmas que determinam/alteram pensamentos e 

atitudes que estão em permanente construção-desconstrução-reconstrução. O 

significado dessas práticas está revelado na descrição das categorias emergentes 

que, no seu conjunto e nas suas inter-relações, indicam um Processo social e 

familiar básico que abrange a significação do cuidado familiar à mulher a partir da 

realização da mastectomia. 

A Teoria Fundamentada em Dados permitiu 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 cuidado familiar à 

mulher mastectomizada. Portanto, é uma teoria a ser constantemente construída, 

pois a história familiar se constrói diariamente e o cuidado é algo dinâmico. 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 a partir 

de um contexto dinâmico.  

Segundo o Interacionismo Simbólico, o comportamento humano é 

construído pela pessoa no decorrer da ação, não é algo mecânico, nem puramente 

reativo. É resultado dos significados que as pessoas atribuem às coisas e das 

influências que sofrem no decorrer da vida a partir de suas interações. 

Portanto, a família ao deparar-se com a realização da mastectomia de 

seu familiar, passa por um processo iniciado antes da internação, composto por 

sentimentos de stress, angústia, medo e incerteza, buscando elaborar estratégias, 

construindo conceitos que permitam a adaptação familiar diante da situação 

vivenciada. 
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Entretanto, apesar da singularidade de como cada família vivencia a 

mastectomia de um de seus componentes, existem inúmeras similaridades na forma 

como diversas famílias enfrentam essa experiência única. 

Segundo Elsen (2004), a família teme qualquer ameaça que ponha em 

risco sua harmonia, que possa trazer dor, sofrimento ou perda; à medida que essa 

ameaça torna-se real, concretizada com o evento da mastectomia, o temor 

transforma-se em pavor, como um prenúncio de algo ruim que está por vir, como 

pudemos evidenciar na categoria: A mastectomia como sinônimo de morte.  

O fenômeno do cuidado familiar à mulher mastectomizada emergiu do 

entrelaçamento dos dados, no qual compreendemos que a família exerce papel 

significativo nas experiências e enfrentamento do câncer, bem como na adaptação 

ao processo de mastectomia; vale ressaltar que a família merece apoio e cuidados 

especiais por parte dos enfermeiros, pois ela constitui-se no apoio fundamental à 

mulher.  Segundo Gargiulo et al. (2007) o grupo familiar costuma enfrentar junto as 

diferentes crises, conflitos, exigências bem como afirmar, proteger e definir padrões 

de comportamento, valores e crenças.   

O estudo sobre o Cuidado familiar à mulher mastectomizada revelou 

como a família que durante mais tempo cuida da paciente percebe e elabora o 

cuidado prestado à mulher, atribuindo-lhe valores e possibilidades no contexto de 

cuidado após a mastectomia. 

A Família que enfrenta o câncer costuma apresentar uma crença, 

construir um significado em torno da doença de que a mesma é necessariamente 

fatal, muitas das famílias podem estar enfrentando a sensação de terminalidade da 

vida de um familiar acometido de câncer de mama pela primeira vez e, portanto, 

necessite de uma atenção maior, para esse momento crítico.  

Na análise simultânea dos dados, os fenômenos construiram o significado 

da mastectomia na mulher sob a ótica familiar, fenômeno que represento neste 

estudo como: Compreensão da família sobre a mastectomia, esse fenômeno foi 

subdividido em categorias para revelar como a família se sente diante um familiar 

com câncer e ao cuidar de uma mulher mastectomizada.  
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Ao mergulhar neste contexto, percebemos que os familiares sofrem o 

impacto do diagnóstico e da mastectomia tanto quanto as mulheres, e que também 

enfrentam o sentimento de perda e medo da morte, fato revelado na categoria A 

mastectomia como sinônimo de morte.  

A Família cuida baseada, não apenas, no que lhes é transmitido pelas 

gerações familiares, mas, também, pelas interações com as demais pessoas com 

quem convive, envolvendo toda a sua rede de relações. Os significados atribuídos 

ao câncer que tanto a mulher como a família carregam, norteiam as atitudes e 

reações humanas, ou seja, o que para o Interacionismo é chamado Conduta 

Humana, diante dos fatos. 

Segundo Silva et al. (2008) o ser humano em seu existir no mundo teme 

qualquer ameaça, ou indício de sofrimento. À medida que a ameaça se concretiza, o 

temor se transfigura em pavor, algo familiar, com previsão de angústia futura, ou 

seja, vislumbram a morte como algo concreto em sua família. 

O estudo também permitiu a construção dos significados atribuídos a 

recidiva do câncer de mama, em que o diagnóstico volta de forma avassaladora 

sobre a mulher e a família. Na subcategoria: O Medo da recidiva, observei que, se 

durante a primeira vivência do diagnóstico de câncer e mastectomia, a família sofreu 

e se angustiou, na recidiva toda a incerteza retorna, gerando sentimentos de medo e 

revolta com a situação. 

Neste contexto o Eu, o Self predominante manifesta-se como pessoa que 

convive em um grupo familiar, reconhecendo na outra pessoa o sofrimento já 

vivenciado. Essa apreensão e sensibilidade ante a situação permite uma 

reorganização dos conceitos em torno da vida, do câncer, das noções e crenças 

familiares e permite que os laços de afeto entre pessoas queridas possam ser 

suporte para enfrentar novamente o tratamento agressivo e doloroso do câncer. 

A família também sofre com a doença e tratamento, pois não só a mulher 

sofre o impacto do diagnóstico e doença, a estrutura familiar se abala e é 

modificada. Ser acompanhante, cuidador é uma experiência sofrida, pois, para 

cuidar é preciso dedicação. A mastectomia é permeada de alterações físicas e 
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psicológicas, mas também sociais, pessoais, financeiras e familiares. Este fenômeno 

foi revelado na subcategoria: As dificuldades da família para cuidar.  

As dificuldades encontradas pelos familiares para cuidar da mulher 

mastectomizada, constituíram-se nas mudanças ocorridas pelas privações 

financeiras, devido à diminuição da força de trabalho da mulher mastectomizada, 

pelas atividades de vida diária que não podem ser desenvolvidas pois o cuidador 

encontra-se envolvido nas questões que envolvem o tratamento de sua familiar, bem 

como o sofrimento de ver seu familiar acometido por uma doença tão grave e 

mutiladora. 

Não seria precipitado inferir que o significado da dificuldade está 

relacionado com o conceito que a mulher e a família têm de seus papéis sociais, que 

diante de uma mastectomia esses papéis são modificados e algumas atividades 

impossibilitadas. Daí tal situação poder se tornar muito complicada, quando a mulher 

é parte da força de trabalho que provê o sustento da família; a ferida moral é maior, 

pois às vezes elas passam a depender física e financeiramente de outros. 

Compreender a mastectomia no seio familiar é algo complexo. O estudo 

revelou, por meio dos depoimentos, a dinâmica do fenômeno: Compreendendo o 

diagnóstico de câncer na família, em que percebemos que o impacto do diagnóstico 

do câncer de mama não atinge só a mulher, atinge todo o seio familiar. Na categoria: 

O impacto do diagnóstico, os significados atribuídos ao câncer e a mastectomia são 

decisivos para a conduta familiar neste momento.  De um modo geral as famílias 

não estão preparadas para receber a notícia de que um parente foi acometido pelo 

câncer. 

O impacto do diagnóstico de câncer de mama ocorre não só pela 

gravidade da doença, mas também por tudo que de certa forma as famílias e 

mulheres já previam que poderia acontecer. Para o Interacionismo Simbólico, essa 

interpretação da circunstância é fruto das vivências e experiências ao longo da vida. 

Para Blumer (1969), a ação humana é constituída enfrentando o mundo ao invés de 

simplesmente ser liberado de uma estrutura psicológica. A ação é formada fazendo 

indicações a si mesmo e interpretando o que indica o ser humano ao forjar uma linha 

de ação, ou seja, as atitudes diante do diagnóstico de câncer de mama são frutos 
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das experiências e conceitos formados ao longo da vida de cada família e como 

cada situação se desencadeou. 

Assim, para o Interacionismo Simbólico, a ação por parte do ser humano 

consiste em considerar as várias coisas que ele observa e forja uma linha de 

conduta tomando por base como ele os interpreta (BLUMER, 1969). Neste estudo, 

percebi que para algumas famílias o impacto foi maior, devido o desconhecimento a 

respeito do que vinha a ser mastectomia, como revelado na subcategoria: 

Mastectomia? O que é isto? 

Rzenik e Agnol (2000) aludem ao fato de que toda experiência vivenciada 

resulta em aprendizagem para o indivíduo. As situações que a vida nos apresenta, 

diariamente, exigem de nós respostas para o seu enfrentamento. A doença faz parte 

do nosso modo-contínuo de aprendizado. No fenômeno referido, mesmo com a 

divulgação na mídia sobre mastectomia e câncer de mama, a incorporação e 

significação da situação dependem do contexto de interações relacionadas aos fatos 

que a família já viveu. 

Todas as metáforas e simbolismos envolvendo o diagnóstico de câncer 

de mama podem provocar efeitos e ações humanas diversos.  As famílias estudadas 

também construíram significados em torno da gravidade da doença, quando após o 

diagnóstico, percebem a situação. A subcategoria: Percebendo a gravidade da 

situação revela que a família utiliza-se das interações passadas e vivenciadas para 

prever o longo caminho que será percorrido pela mulher em busca do tratamento e 

possível cura. 

O significado de gravidade da doença leva a família a assumir o papel de 

ator, de elaborador de estratégias em busca da solução. São os primeiros 

manifestos do cuidado familiar à mulher, pois a família assume, nesse momento, as 

estratégias para o enfrentamento da doença.  

O impacto é uma vivência por demais significativa, influenciando toda a 

organização familiar. No enfrentamento desse estado, a mulher e a família irão 

buscar se conhecer, se reconhecer com a sua nova condição de família 

surpreendida com o câncer de mama, isso fará com que a família busque superar o 

sofrimento advindo com o diagnóstico. Na categoria O sofrimento com o diagnóstico 
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do câncer de mama, percebemos que, em meio à experiência dolorosa do 

diagnóstico, tanto a mulher como a família constroem ações humanas que levarão a 

busca verdadeira da sobrevivência a doença. 

Dessa maneira, apesar dos receios, medos e sofrimentos, os familiares 

assumem o enfrentamento da doença, tratamento e suas conseqüências, buscando 

compreender o ser doente e articular-se com o contexto da situação vivida. 

A família enfrenta em seu existir situações de incerteza, acontecimentos 

independentes de suas vontades. Contudo, o ser humano, muitas vezes abstrai a 

idéia de que alguém próximo possa ser atingido por uma doença como um câncer. A 

Categoria: Aconteceu na minha família enfoca esse aspecto do diagnóstico. 

Nas análises dos achados inferimos que o ser humano é visto como um 

organismo que não somente responde aos outros no terreno não simbólico, mas 

como aquele que faz indicações para outros e interpretam suas indicações. No 

entendimento dos interacionistas o ser humano pode ser objeto de sua  ação. Assim, 

ele pode se reconhecer sendo um homem ou mulher que age em relação a si 

próprio e se guia em sua ação (BLUMER, 1969). 

A devastação na rotina de vida da mulher é fato consumado, porém a 

família também sofre modificações no desempenho de papéis, de atividades da vida 

diária, modificações sociais e financeiras, como evidenciado na categoria Mudanças 

na rotina familiar. 

Segundo Fontes e Alvim (2008) o cuidado é uma forma de expressão, de 

relacionamento com o outro ser no mundo; é expressivo a partir do momento em 

que deixa de ser uma tarefa para ser uma ação que proporciona crescimento para 

quem cuida e é cuidado. Corroborando essa afirmação, percebi que o cuidado 

familiar e a vivência da mastectomia no seio familiar provocam uma construção 

coletiva do cuidado familiar, na qual todos buscam os caminhos para a resolução do 

problema. 

No fenômeno O cuidado familiar após a cirurgia, compreendi que mulher 

e família buscam superar as limitações enquanto pessoas interagindo no grupo 

familiar acometido pelo câncer de mama, lembrando que, no estudo, todos os 
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cuidadores eram mulheres, sendo esta uma condição quase natural na história da 

mulher, na qual abdicando de seus papéis sociais e pessoais assume o caminho 

dolorido do tratamento e reabilitação de sua familiar, fato elucidado na categoria 

Compartilhando o sofrimento. 

Em situações estressantes a estrutura familiar, se não for sólida, pode 

desarranjar-se e evoluir em direção às Dificuldades da família para cuidar, na qual 

os laços de parentesco são negados, esquecidos, fato que pode se intensificar pelo 

desconhecimento da doença. 

Assim, a família passa a agir como objeto de sua ação, ou seja, o 

diagnóstico da recidiva desencadeia uma reação na qual a família reformula seu 

autoconceito, buscando se adaptar às condições que a enfermidade de sua familiar 

lhe trará, alterações advindas do tratamento e da sua aceitação ou não da doença, 

formando e integrando ao seu Self (eu), a imagem de uma família com uma mulher 

com câncer de mama. 

Outro aspecto evidenciado foi o fato de a mastectomia levar a família a 

conviver em um ambiente novo, com regras novas e pessoas alheias ao plano 

familiar, mas que vão influenciar e interferir no enfrentamento da mastectomia e na 

forma de cuidado dispensado pela família. O cuidado familiar após a mastectomia se 

revela na categoria Conflito com a equipe hospitalar, como a família elabora e 

reconstrói seus conceitos de cuidado, já que para o Interacionismo simbólico os 

grupos humanos são sistemas abertos e devem ser vistos em ação dentro da 

sociedade. 

Nesse contexto, os símbolos familiares e dos profissionais de saúde em 

relação a mastectomia entram em embate e requerem uma certa delicadeza na 

resolução e organização do melhor caminho para o entendimento. 

O entendimento ocorre quando família e equipe unem forças para a 

resolução do problema, quando os significados são reconstruídos em prol da 

reabilitação mais rápida da mulher e como forma de aprendizado efetivo para 

familiares e equipe de saúde. Como observado na categoria: Aceitando a orientação 

da equipe hospitalar.  
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Segundo Lira e Silva (2008), ao realizar os cuidados, o enfermeiro 

estimula, na família, a manifestação de potenciais de organização mais estáveis, 

que tendem a saúde. Assim sendo, o cuidado permite a manifestação de potenciais 

que tendem a um maior grau e, quanto maior o descuido, o nível de estabilidade é 

encaminhado rumo à desorganização. Nessa compreensão da Lei do Cuidado, 

pode-se afirmar que ela permite a manifestação dos potenciais, sendo que quanto 

maior o cuidado, maior a tendência à estabilidade; no entanto, neste contexto 

existem múltiplas variáveis agindo, tanto em âmbito endógeno como exógeno.  

O cuidado com a mulher após a mastectomia ultrapassa os avanços da 

tecnologia e terapêutica medicamentosa, as quais provocam ansiedade, medo, 

frustração, ao mesmo tempo em que promove sensação de segurança. A família 

muitas vezes tem dificuldades para entender esse mundo de língua, símbolos e 

atitudes tão irreais, passando a incorporar ao cuidado à mulher mastectomizada 

suas crenças e valores, na tentativa de presentificar o cotidiano danificado pelo 

câncer, o processo constituinte da categoria: Usando terapias alternativas reafirma 

essa situação quando o familiar tentando tornar-se cada vez mais ativa no processo 

de reabilitação busca, em seus conhecimentos e valores, uma saída para a situação. 

A afirmativa colabora com as premissas do Interacionismo Simbólico, no 

qual o significado surge no âmbito da interação. O significado de uma coisa para 

uma pessoa cresce por meio das ações do outro em relação à mesma coisa e à 

própria pessoa (BLUMER, 1969). 

A família em seu caminhar em busca da construção do significado do 

cuidado à mulher mastectomizada, também busca refúgio na Fé, como revelado na 

categoria: Confiando no poder da fé. A prática religiosa é fator constante na 

construção de significados em torno do cuidado, para a mulher e para a família, 

como para a equipe de saúde, constituindo uma fonte de força e bem-estar para 

todos envolvidos na interação. 

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 quando ela ressalta, é a família 

e o enfermeiro que se unem ao paciente/cliente para ajudá-lo a revelar e 
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compreender sua experiência e, a partir daí, desenvolver um relacionamento. O 

relacionamento familiar saudável após a mastectomia é meta a ser atingida, na qual 

mulher, família e enfermagem modificam e reorganizam seus conceitos de cuidado. 

A partir da facticidade da doença, a família organiza-se, procura 

compreender e interpretar o modo de existir do ser doente busca construir novos 

conceitos a respeito da doença, e procura alternativas para articular-se com o 

mundo. O enfrentamento da doença leva a família a redimensionar sua vida para 

conviver e cuidar de uma mulher mastectomizada. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A caminhada foi longa. Contudo, estudar o cuidado familiar à mulher 

mastectomizada revelou-se enriquecedor e fascinante, pois pude perceber o quanto 

esse processo é dinâmico e único, em todos os momentos em que ocorre. Além 

disso, por ser gerador de mudanças da realidade e da intimidade de quem está 

envolvido, jamais se repete em peculiaridades. 

Em vários momentos, as dificuldades se manifestaram, sobretudo porque 

nos inserimos no percurso e no contexto de vivência da mastectomia das familiares 

de nossas informantes. Houve momentos difíceis, quando não conseguíamos 

realizar as entrevistas, por conta do pouco tempo, e da demanda de procedimentos 

e intercorrências que envolvem o diagnóstico de câncer de mama, mas foi 

gratificante passar por tudo isso, pois tornou nossa percepção mais fiel ao contexto 

do processo de cuidado familiar. Dessa forma, ao compreender o processo de 

organização do cuidado familiar à mulher mastectomizada, também fizemos parte 

desse processo. Toda caminhada foi válida para chegar até aqui e dizer que a tese 

foi defendida e elucidada ao longo do trabalho. Portanto, afirmamos que: O 

significado do cuidado à mulher mastectomizada tem na família a chave para prestar 

uma assistência cada vez mais verdadeira e humanizada, à medida que a constrói 

pela formação de relações significativas entre família, mulher e equipe. 

Essa interação significativa emerge quando a família se utiliza de suas 

crenças, valores e sentimentos de afeto para perceber a paciente e interagir com 

ela, provocando mudanças e percebendo a mulher mastectomizada como um ente 

que precisa ser cuidado, atribuindo-lhe um novo significado na dinâmica familiar.  

Chamando a atenção para o papel da enfermagem, é fato que devemos 

tomar consciência das dinâmicas familiares que envolvem o processo de saúde e 

doença, para cuidar realmente de uma forma holística. 

A compreensão de significado do cuidado familiar à mulher 

mastectomizada é um desafio. Sobretudo porque esse processo envolve o 

relacionamento interpessoal e familiar, sofre influências do significado que tanto a 

mulher como a família atribuem ao processo. Também devemos considerar a 
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avalanche de mudanças na vida da paciente e família advindas da doença e do 

tratamento, as quais, com certeza, agiram em torno das condutas humanas 

adotadas por ela e seus familiares. 

No estudo, como percebemos, os atores sociais constituíram-se em seres 

humanos expressivos, buscando no desempenho de suas funções usar suas 

habilidades para cuidar. 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 humanizado e 

construído dentro do seio da família de uma relação compartilhada. 

Quando iniciamos o estudo, intencionávamos exatamente compreender 

esse olhar do familiar sobre o cuidado à mulher mastectomizada, despertando 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 ao cuidado no desenvolver de suas 

atividades rotineiras em família e das dificuldades enfrentados ao longo do caminho.  

Como percebemos também que, apesar de as participantes valorizarem o 

cuidado, a relação familiar verdadeira como ferramenta fundamental na reabilitação 

da mulher, algumas se sentem despreparadas para assumi-lo efetivamente, ou 

porque esbarram em suas limitações pessoais, ou porque a própria paciente foge à 

interação.  

Em nossa opinião, o cuidado em família requer o envolvimento verdadeiro 

e afetuoso, envolver-se e acreditar que sua presença é tão importante quanto a 

realização de procedimentos técnicos. Como ressaltei, nem sempre os 

conhecimentos técnicos objetivos funcionam tão bem diante de situações de 

estresse como os conhecimentos subjetivos que se revelam na dinâmica familiar.   

A partir dos processos construídos nesse trabalho relacionamos alguns 

cuidados necessários para os profissionais, principalmente enfermeiras que lidam 

com mulheres mastectomizadas e seus familiares, para que a assistência de 

enfermagem possa fornecer um suporte emocional a essas mulheres e seus entes, 

e para que a comunicação interpessoal seja utilizada de maneira a facilitar esse 

processo. São eles: 
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 Utilizar em sua rotina os preceitos e conceitos de cuidado; fortalecer o 

conhecimento e a interação com a paciente e família, bem como deixar um 

canal de comunicação com a família, no intuito de fundamentar as 

necessidades da paciente e do cuidado que lhe é prestado; 

 Estar junto da paciente e família, mostrar-se disponível, buscar reconhecer 

conflitos ou situações passíveis de interferir no relacionamento 

enfermeira/paciente; 

Com este estudo espero contribuir para a reflexão dos profissionais  sobre 

a importância da utilização dos conhecimentos sobre cuidado familiar na relação de 

assistência à mulher mastectomizada, 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. 

A meu ver, o êxito 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, envolvendo também o cuidado familiar. 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 o 

cuidado pleno e afetuoso. 
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APÊNDICE A - Carta 

 

 
Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 
Departamento de Enfermagem 

Rua Alexandre Baraúna, 1115 Rodolfo Teófilo Fortaleza-CE 
CEP: 60430-160 Fone: (85) 3288 8455 Fax: (85) 3288 8451 

 
 
 

 
 
      Ao Senhor Diretor do Hospital do Câncer do Ceará, 
 
 

Estou encaminhando o projeto de dissertação de mestrado intitulado Significado 
do cuidado familiar à mulher mastectomizada, para torná-lo de conhecimento 
da direção deste Hospital visando apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 
desta instituição e posterior aprovação. 
A pesquisa tem como autora a enfermeira e mestranda Isabela Melo Bonfim e 
como orientadora a Profa. Dra. Ana Fátima Carvalho Fernandes.   
    
 
 
Certa de contar com sua atenção, subscrevo-me, 
 
 
 

____________________________________________ 
Isabela Melo Bonfim 

 

 



 91

APÊNDICE B - Questionário 

 
Grau de parentesco com a mulher mastectomizada: _________________________ 
 
 
I) Que significado tem para você a mastectomia da sua familiar?  
 
 
II) Como você recebeu o diagnóstico do câncer de sua familiar?  
 
 
III) Como está sendo para você cuidar de uma pessoa que fez uma cirurgia da 
mama?  
 
 
IV) Como você cuida da sua familiar no hospital?  
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Prezada senhora, 
 

Meu nome é Isabela Melo Bonfim, sou enfermeira e aluna do curso de 
Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, e estou 
desenvolvendo neste hospital uma pesquisa intitulada Significado do cuidado 
familiar à mulher mastectomizada. 

Sei que o câncer é uma doença que afeta toda a família e que o 
diagnóstico do câncer de um ente querido é um momento particular na vida familiar, 
por isso, gostaria de entrevistar a senhora, de forma que possa desvelar os 
significados que as famílias de mulheres mastectomizadas constroem e que 
orientam suas ações ao cuidá-la. 

Apresentar um modelo teórico acerca do cuidado prestado pelas famílias 
à mulher mastectomizada.  

Caso à senhora aceite, pedirei que me permita entrevistá-la, quando 
serão feitas perguntas relacionadas aos significados que a mastectomia trouxe para 
a família. 

Dou total garantia de que não revelarei seu nome, nem o da sua familiar, 
e nada que puder identificá-los em meu trabalho. Asseguro-lhe ainda que, a 
qualquer momento, desde que seja de sua vontade, poderá ter acesso a transcrição 
da entrevista e ao trabalho por completo. 

Responder a entrevista, não lhe trará nenhum risco ou desconforto 
psicológico, tendo a senhora, ainda, a liberdade de retirar sua autorização ou 
consentimento a qualquer momento, sem que isto lhe traga prejuízo ao tratamento 
de sua familiar. 

Afirmo, ainda, que essa pesquisa está sendo realizada com a autorização 
do diretor do hospital Dr. Sérgio Juaçaba, e que foi aprovada pelo Comitê de Ética 
da instituição.  

Caso precise entrar em contato comigo, poderá encontrar-me à rua Santa 
Quitéria, nº 366. Bairro Vila União. Fortaleza-CE. Tel. (85) 34944784. E minha 
orientadora, Dra. Ana Fátima Carvalho Fernandes, poderá ser encontrada à rua 
Alexandre Baraúna, nº 1115. Fortaleza-CE. Tel. (85) 33308464. 

      
 
  
_________________________________________ 

      Pesquisadora 
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APÊNDICE D 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 
 
Tendo sido satisfatoriamente informada sobre a pesquisa Significado do cuidado 
familiar à mulher mastectomizada, realizada pela Enfermeira e Doutoranda 
Isabela Melo Bonfim, concordo em participar da mesma. Estou ciente que meu nome 
não será divulgado e que a mesma estará disponível no endereço Rua Santa 
Quitéria, nº 366. Bairro Vila União. Fortaleza-CE. Tel. (85) 34944784, para responder 
a quaisquer perguntas. Estou ciente, também, que posso retirar meu consentimento 
a qualquer momento. 
 
 
  Fortaleza, ______  de _______________________ de ________. 
     
 
 
 
 
 
 
 
  
 _____________________________________________________ 
    Assinatura da participante da pesquisa 

(1ª. via pesquisador, 2ª. via participante) 
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ANEXO A 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 
 


