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RESUMO 

 

O trabalho trata sobre o câncer de mama, doença que representa no Brasil e no 
mundo um importante e grave problema de saúde pública, sendo um dos tumores 
malignos mais prevalentes e, consequentemente, um dos mais temidos. O impacto 
de seu diagnóstico, bem como seu tratamento e suas consequências, atinge 
dimensões ampliadas do ser humano, pois engloba as esferas sociais, ecológicas, 
psicológicas, físicas e espirituais. O pensar-sentir-agir entre os profissionais da área 
de saúde ainda é muito fragmentado. Entretanto, com o surgimento de novas 
propostas que envolvem o saber ser e saber fazer desses profissionais, pode-se 
dizer que valores até então pouco explorados, ou mesmo pouco reconhecidos, vêm 
ganhando maior dimensão no atendimento integral à saúde do sujeito. É neste 
aspecto que este trabalho tem como objetivo principal conhecer a percepção da 
equipe de profissionais do projeto “Mãos de Vida”, da Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI), sobre o cuidado integral na sala de espera às pessoas com câncer de 
mama. A pesquisa é qualitativa, teórico-prática explorativa, dentro de uma 
metodologia com base na fenomenologia. Procurou-se interpretar, dentro da 
hermenêutica, a percepção de onze profissionais da área de saúde que atuam no 
Projeto Mãos de Vida, sobre o ambiente da sala de espera, no cuidado integral às 
pessoas com câncer de mama. Como método de investigação, realizou-se a 
percepção e entrevistas semiestruturadas. Percebendo nesse ambiente a intenção 
de integralidade, os profissionais de saúde têm a oportunidade de utilizá-lo para 
prestar um atendimento mais humanizado e qualificar os serviços prestados, pois 
este espaço permite aos profissionais o conhecimento das reais necessidades da 
população, bem como a busca por soluções para uma melhor qualidade de vida, 
tornando o atendimento às pessoas acometidas pelo câncer de mama humanizado, 
desde que essas dão o primeiro passo rumo ao ambiente de saúde. Os resultados 
mostram que a sala de espera dentro de uma visão de cuidado integral é 
compreendida como um espaço de acolhimento e de aprendizagem em saúde e 
educação em saúde para a vida; bem como colaboram para a elevação da 
qualidade de vida da pessoa com câncer de mama, no sentido de oferecer um bem-
estar nas relações entre profissionais e pessoas a serem cuidadas. 
 
 
Palavras-chave: Cuidado Integral. Saúde. Sala de Espera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study focuses on breast cancer, a disease that presents a major public health 
problem in Brazil and worldwide, and is one of the most prevalent, and consequently 
one of the most fearedmalignant tumors. The impacts of its diagnosis, treatment and 
consequences extend to all human dimensions, encompassing the social, ecological, 
psychological, physical and spiritual spheres. The thinking-feeling-acting among 
health professionals is still very fragmented, however, with the emergence of new 
proposals that involve the way these professionals should think and act, it can be 
said that values thus far unexplored, or that have been little recognized, have been 
taking on wider dimensions in holistic health care of the subject. It is in this aspect 
that this study seeks to understand the perceptions of the team of professionals of 
the Mãos de Vida(Hands of Life) project of the University of Vale do Itajaí, concerning 
holistic health care of people with breast cancer. The research is qualitative, 
exploratory theoretical and practical, within a methodology based on 
phenomenology. It seeks to interpret, within hermeneutics, the perceptions of eleven 
health professionals who work with the Mãos de Vida project, concerning the 
environment of the waiting room, in the holistic care of people with breast cancer. 
The methods of investigation used were observation and semi-structured interviews. 
Perceiving, in this environment, an intention to provide holistic health care, health 
professionals have an opportunity to use it to provide more humanized care and 
improve the services, as this space gives professionals a knowledge of the real 
needs of the population, and assists in the search for solutions for a better quality of 
life, humanizing the care of people affected by breast cancer, since they are a first 
step towards creating a good health environment. The results show that the waiting 
room, within a vision of integrated care, is understood as a space of welcoming and 
learning in health and health education for life, and contributes to improving the 
quality of life of people with breast cancer, in order to offer well-being in relations 
between professionals and their patients. 
 
Keywords: Holistic Health Care. Health. Waitingroom. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 “A saúde é um direito de todos e dever do Estado”. Essa é uma conquista da 

população brasileira, mas para que isso fosse possível, foi necessária, no ano de 

1988, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), e por meio dessa criação 

afirmou-se o desejo de ter um sistema de saúde regido por alguns princípios, como 

universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação popular, 

além de uma organização da rede de serviços de modo regionalizado e 

hierarquizado. 

 Pela forma como é organizada a atenção básica/saúde da família, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) é considerado a porta de entrada para o sistema e busca 

trabalhar com foco nas famílias, por intermédio de vínculos estabelecidos no 

decorrer do trabalho, desenvolvendo ações de promoção, prevenção, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. 

 Em função do modelo cultural da saúde no Brasil, o governo federal investe, 

desde 2003, no desenvolvimento de uma nova cultura de atendimento público em 

saúde, por meio da Política Nacional de Humanização (PNH), que tem por objetivo 

colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), estimulando a 

comunicação entre gestores, trabalhadores e pessoas que buscam atendimento, a 

fim de fomentar a construção de uma prática em saúde, na qual haja autonomia e 

corresponsabilidade entre ambas as partes na promoção do cuidado. Segundo 

Pasche, Passos e Hennington (2011), também chamada de Humaniza SUS, a PNH 

emerge da convergência de três objetivos centrais: (1) enfrentar desafios 

enunciados pela sociedade brasileira quanto à qualidade e à dignidade no cuidado 

em saúde; (2) redesenhar e articular iniciativas de humanização do SUS e (3) 

enfrentar problemas no campo da organização e da gestão do trabalho em saúde 

que têm produzido reflexos desfavoráveis tanto na produção de saúde como na vida 

dos trabalhadores.  

 Os objetivos que regem uma política de saúde humanizada refletem 

diretamente em outro objetivo que deve orientar a prática profissional, que é a 

integralidade na assistência, e dentre alguns desafios para se alcançar a 

integralidade na assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

destacam-se as ações voltadas para o controle do câncer de mama.  
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 O câncer de mama é a neoplasia de maior incidência entre as mulheres, 

tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, sendo que 

também pode acometer o público masculino e infantil. As estatísticas apontam que 

esse tipo de câncer representa uma das principais causas de morte por malignidade 

entre as mulheres, provavelmente porque em muitos casos a doença ainda é 

diagnosticada em estágios avançados. Consequentemente, sua incidência global 

está aumentando, enquanto que a estimativa de novos casos de câncer de mama 

para o Brasil, em 2014, é de 57.120, com um risco de estimado de 56,09 casos a 

cada 100 mil mulheres (INCA, 2014).  

 A Política Nacional de Humanização (PNH) aponta vários elementos que 

perpassam o conceito de cuidado integral, sendo que o primeiro deles é o 

“acolhimento”, caracterizado pelo Ministério da Saúde como um modo de operar os 

processos de trabalho em saúde de forma a dar atenção a todas as pessoas que 

procuram os serviços de saúde, realizando uma escuta qualificada, ou seja, ouvindo 

suas necessidades e assumindo uma postura capaz de acolher, pactuando 

respostas e objetivos mais adequados. 

 Deve-se ter em mente que o acolhimento não é um espaço físico ou um 

local específico, mas sim uma postura ética, assumida pelo profissional de saúde 

perante o ser humano a ser atendido, não pressupondo um profissional de uma área 

específica para fazê-lo, mas um profissional disposto a compartilhar saberes, 

possibilidades e angústias, realizando assim um cuidado integral aos seres 

humanos. Cuidado esse que considera o processo de espera pelo atendimento em 

saúde um fato merecedor de atenção, pois é nele que se inicia a relação entre a 

pessoa que procura atendimento, a doença, a equipe de saúde e a assistência a ser 

prestada. 

 A sala de espera é o ambiente no qual as pessoas aguardam atendimento 

dos profissionais de saúde, podendo ser definido como um território dinâmico, em 

que ocorre a mobilização de diversas pessoas à espera de atendimento de saúde 

das mais diversificadas áreas. Deve-se atentar ao fato de que esse ambiente não é 

voltado para os profissionais de saúde, como os consultórios e as salas de 

atendimento, por exemplo, mas um ambiente público, no qual pessoas transitam e 

aguardam atendimento. Deste modo, as pessoas conversam entre si, trocam 

experiências, observam, emocionam-se, ou seja, trocam experiências por meio da 

linguagem ou simplesmente por meio de olhares. 
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 Dentre esses profissionais de saúde que trabalham ativamente em unidades 

públicas ou privadas e que realizam o cuidado integral às pessoas com câncer de 

mama, pode-se citar o enfermeiro, o farmacêutico, o médico, o nutricionista, entre 

outros, que ao longo dos anos mudaram suas formas de agir e de pensar, 

reorganizando seus modelos de atenção, cujas práticas eram orientadas por um 

modelo curativista, baseadas no cuidado a seres humanos acometidos por 

patologias, tendo assim sua prática fomentada em cima de doenças. 

 No entanto, com o surgimento de novas propostas de atenção na área da 

saúde, a prática dos profissionais passou por uma série de transformações, 

mudando o foco de sua atenção. E é a partir de um olhar mais amplo que foi 

permitido que esses profissionais integrassem as equipes de saúde de maneira a 

executar suas práticas de forma humanizada, acolhendo, ouvindo, percebendo, 

enfim, realizando o cuidado de maneira integral. 

 Com o surgimento de novas propostas que envolvem o saber ser e o saber 

fazer dos profissionais de saúde, pode-se dizer que também surge a necessidade de 

uma nova maneira de pensar esses profissionais, de modo que a ênfase deixe de 

estar centrada no modelo biomédico, que conforme Souza et al. (2006), é 

“caracterizado pelo estudo da doença, aprendizagem e reprodução de técnicas e 

tarefas, e passa a estar centrada em um modelo holístico, humanizado e 

contextualizado”, passando a enfatizar a importância de profissionais críticos, éticos 

e criativos, aptos a exercer um cuidado de maneira integral. 

 Segundo Delors (1998), a prática pedagógica deve desenvolver-se em 

quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada pessoa os pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer, que indica o interesse, a abertura para o 

conhecimento, que liberta verdadeiramente da ignorância; aprender a fazer, que 

mostra a coragem de executar, de correr riscos, sendo capaz de aceitar o erro na 

busca pelo acerto; aprender a conviver, que traz o desafio da convivência que 

apresenta o respeito às pessoas e o exercício de fraternidade como caminho do 

entendimento; e, finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja o mais importante, 

por explicitar o papel de cidadão em meio a uma sociedade e o objetivo de viver. 

 Com efeito, dentro desse contexto surge o interesse e a motivação desta 

pesquisadora, que, como enfermeira, entende que é possível contribuir para uma 

transformação do cuidado e da assistência à saúde, especialmente com pessoas 

diagnosticadas de câncer de mama. O desafio dessa pesquisa implica compreender 
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qual a percepção da equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida sobre o 

cuidado integral na sala de espera às pessoas com câncer de mama. Investigar 

esse problema dentro da perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS) implica ter 

um conceito de cuidado na perspectiva da integralidade.  

 A temática câncer de mama, por si, já é algo que desperta a atenção desta 

pesquisadora desde os anos iniciais de graduação, que quando da elaboração do 

trabalho de conclusão de curso teve como foco principal uma abordagem 

semelhante, tendo como tema: “A importância do autoexame na detecção precoce 

do câncer de mama”, obtendo como resultado conclusivo o fato de que todas as 

mulheres envolvidas na pesquisa tinham pelo menos o básico de conhecimento 

sobre o câncer de mama, além de que boa parte delas demonstrava facilidade em 

falar sobre o assunto. Durante os períodos de estágio em saúde da mulher e nos 

momentos de coleta de dados para conclusão do trabalho de conclusão de curso, foi 

possível vivenciar de uma maneira mais constante o dia a dia dos profissionais que 

lá atuavam, mas principalmente perceber como eram as experiências e os 

semblantes das pessoas com câncer de mama que aguardavam atendimento. 

 Durante esse período foi possível perceber que a atenção prestada a essas 

pessoas no ambiente da sala de espera é geralmente hostil, com cartazes alertando 

sobre doenças nas paredes, televisão ligada na tentativa frustrada de coibir seus 

pensamentos e onde, muitas vezes, um profissional friamente abre a porta do 

consultório, simplesmente chamando por um número de senha, tornando essa 

prática, em alguns momentos, excludente, lenta e discriminatória.  

 A necessidade de mudanças nesse ambiente é evidente, entretanto, vários 

estudos demonstram a dificuldade que os profissionais possuem em realizar o 

cuidado integral às pessoas com câncer de mama desde o momento em que essas 

aguardam atendimento na sala de espera, arruinando toda uma perspectiva de 

cuidado integral e os fazendo esquecer o significado da palavra acolhimento. 

 A investigação que guia essa pesquisa será desenvolvida dentro do Projeto 

de Extensão Mãos de Vida: humanização da saúde no atendimento às pessoas com 

diagnóstico de câncer de mama, que acontece na Unidade de Saúde Familiar e 

Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí – SC. 

  O Projeto intitulado Mãos de Vida tem como objetivo desenvolver um 

trabalho transdisciplinar de assessoramento e cuidado à saúde e educação em 

saúde com vistas à Atenção Integral à Saúde das Pessoas. O referido Projeto utiliza 
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o Protocolo Metodológico – Círculo Transdisciplinar da Saúde Integral – CiTranSI. 

“Este protocolo visa o cuidado à saúde integral no combate ao câncer de mama 

dentro do serviço Sistema Único de Saúde” (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 

2012, p. 44). 

 Atualmente, conta com uma equipe transdisciplinar, composta por 

profissionais da área de medicina, enfermagem, nutrição, psicologia, farmácia, 

fisioterapia, educação física, filosofia, arteterapia e ecoespiritualidade, a qual presta 

assistência às pessoas que frequentam a Unidade de Saúde da Família e 

Comunitária da UNIVALI, a Associação Amor Próprio e as unidades de assistência 

do município de Itajaí – SC.  

 O cuidado dispensado às pessoas com câncer de mama deve manter suas 

vistas na atenção ao corpo físico, psíquico e espiritual, tratando das emoções, do 

estigma negativo do câncer e da falta de informações muitas vezes existente. 

Respeitar a individualidade da pessoa e tratar também da família, indo muito além 

do diagnóstico e do tratamento oncológico, com certeza são fatores relevantes para 

a manutenção da qualidade de vida e do prognóstico positivo de saúde das pessoas 

em questão.    

 Com efeito, tal postura indica uma ação profissional voltada para o cuidado 

integral em todos os momentos do atendimento, iniciando-se pela sala de espera, 

contemplando a pessoa com câncer de mama na sua multidimensionalidade. Essa 

compreensão indica ainda, conforme Dittrich, Bernardo e Barreta (2012, p. 46): 

 

Uma postura profissional transdisciplinar, ou seja, aquela que é capaz de 
abrir-se ao novo permanentemente, ao diferente, ao outro na sua 
integralidade, visando aprender a fazer novas sínteses técnicas e de 
conhecimento não previstos na ação de cuidado, levando com isso uma 
maior eficácia no tratamento do câncer de mama.  

 

 Frente a esses fatores, torna-se relevante a abordagem proposta na 

perspectiva de contribuir na formação do pensamento crítico dos profissionais da 

saúde, trazendo referências que oportunizam reflexões sobre novas maneiras de 

atender, humanizadamente, pessoas acometidas pelo câncer de mama, desde que 

essas dão o primeiro passo rumo ao ambiente de saúde, que deverá ser 

humanizado dentro da perspectiva do cuidado integral. 

 Assim sendo, a pesquisa buscou conhecer: Qual a percepção da equipe 

de profissionais do Projeto Mãos de Vida sobre o cuidado integral na sala de 
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espera às pessoas com câncer de mama? Esta dissertação teve como objetivo 

geral compreender quais as percepções da equipe de profissionais do Projeto Mãos 

de Vida sobre o cuidado integral na sala de espera às pessoas com câncer de 

mama. Os objetivos específicos foram: 

• Apresentar referenciais sobre o cuidado integral às pessoas com câncer de 

mama; 

• Mostrar referências sobre características da sala de espera e sua função no 

cuidado integral; 

• Compreender as percepções da equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida 

sobre o cuidado integral na sala de espera às pessoas com câncer de mama; 

 Para tanto, esta dissertação se estrutura da seguinte forma: 

 O primeiro momento trata da fundamentação teórica, com os seguintes 

conceitos: câncer de mama, ser humano, espiritualidade, saúde, integralidade, 

cuidado integral, ecoformação e sala de espera.  

 O segundo momento apresenta o percurso metodológico utilizado para 

desenvolver a pesquisa, descrevendo o tipo e o contexto da pesquisa, participantes, 

instrumento de coleta de dados e as considerações éticas. 

  O terceiro momento implica a compreensão dos dados da pesquisa, quando 

se mostra a concepção de sala de espera do Projeto Mãos de Vida sob o olhar da 

pesquisadora e das falas dos profissionais do referido projeto. Dentro de uma 

hermenêutica fenomenológica, interpretaram-se os dados alcançados que se 

expressam nas considerações finais da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Ser Humano  

  

 A reflexão começa pela pesquisa do significado etimológico da palavra ser 

humano. Humano é uma palavra com origem no latim humanus e significa o que é 

relativo ao Homem como espécie. O termo ser humano recebeu ao longo da história 

diversos e controversos conceitos. A tarefa de responder a pergunta o que é o ser 

humano geralmente é destinada à antropologia filosófica, todavia, nem sempre as 

concepções de ordem antropológico filosóficas estão em consonância aos próprios 

princípios bioéticos. 

 Trivelato (2005) percebeu que as discussões sobre o ser humano, 

principalmente no ensino da biologia, fixam-se quase que somente nos conteúdos 

sobre o corpo, sua anatomia e fisiologia, revelando a necessidade de pensar sobre a 

amplitude da dimensão humana de modo que outros aspectos além desses também 

fossem englobados, “no corpo estão inscritas todas as regras, todas as normas e 

todos os valores de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato 

primário do indivíduo com o ambiente que o cerca” (DAOLIO, 1995, p. 105). 

 Abbagnano (2003), propõe três como sendo fundamentais para reunir as 

várias definições de ser humano: a) em relação a Deus; b) segundo uma 

característica ou capacidade que lhe é própria; c) segundo a capacidade de 

autoprojetar-se. 

 A relação de identidade do ser humano para com Deus extraída do contexto 

bíblico pode ser vista, a princípio, no livro de Genesis segundo o qual diz o Criador: 

“façamos o Homem à nossa imagem e semelhança” (Gen. I, 26). Nesse sentido, 

Xavier (2009, p. 220) ressalta que: 

 

A noção de pessoa, no contexto religioso, liga-se ao conceito de pessoa 
divina pois, segundo a revelação bíblica, ‘Deus criou o homem à sua 
imagem e semelhança.’ Portanto, do ponto de vista religioso, a definição de 
pessoa depende de sabermos o que é essa pessoa divina, o que é uma 
noção de difícil aplicação prática nos contexto das ciências. 

 

 A questão de ser humano segundo uma característica ou capacidade que 

lhe é própria está interligada com um dos problemas fundamentais da metafísica, 

que consiste em saber o que é ser uma pessoa. Para responder a este 
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questionamento, faz-se necessário a identificação de certas características ou 

propriedades atribuídas à pessoa, em contraste com outras formas de vida, como 

por exemplo, racionalidade, domínio de linguagem, consciência de si, controle, 

capacidade para agir e direito a ser respeitado. 

 

Embora essas características não sejam adotadas por todos, pode-se dizer 
que são aspectos essências, conferindo singularidade à pessoa o fato de 
ser um ser autônomo, logo, racional, livre, responsável, que se constrói ao 
longo da vida, singular, único, irrepetível, relacional e comunicativo 
(JASPERS, 2007, p. 47). 

 

 

 Para Aduz Rachels (2006, p. 132):  

 

Kant acreditava que os seres humanos ocupam um lugar especial na 
criação. Para ele, os seres humanos possuem um valor intrínseco, isto 
é, dignidade, o que os torna valiosos acima de tudo. Kant destaca o caráter 
racional do ser humano que o diferencia de todas as outras coisas 
(incluindo os animais não-humanos), por disporem de desejos e objetivos 
autoconscientes. Em outras palavras, os seres humanos são agentes 
racionais, ou seja, agentes livres, capazes de tomar suas próprias decisões, 
estabelecer seus próprios objetivos e guiar suas condutas por meio da 
razão. 

 

 Em outra linha de pensamento, tem-se a definição de pessoa proposta por 

John Locke, que até hoje permeia as discussões no campo da filosofia, onde o autor 

distingue os conceitos de homem / ser humano e de pessoa. Para ele, o ser humano 

é um organismo biológico; é um corpo. Então, nasce-se humano e pode-se tornar 

pessoa. Da bem sucedida combinação entre o humano e a pessoa, surge o ser 

moral, que reflete sobre si, que se reconhece como um eu no tempo e no espaço, 

que é capaz de perceber-se como responsável por suas ações passadas e de refletir 

sobre suas ações futuras (FERREIRA, 2005).  Ainda segundo o autor, Locke 

expressa que o ser humano nasce com direito à liberdade de sua pessoa. A 

qualidade de pessoa, porém, deve ser adquirida; é um status a ser alcançado. O ser 

humano desenvolve-se para pessoa; do ser humano passa ao ser inteligente, 

racional e responsável, que se reconhece como um si mesmo em diferentes tempos 

e lugares. 

 Sobre a terceira definição, que trata sobre a autoprojeção, uma concepção 

muito difundida sobre o autoprojetar-se é a qual, o ser humano pode escolher 

desenvolver suas capacidades como o mais alto animal e tentar erguer-se ainda 
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mais e pode escolher também de forma diferente. A escolha é sua responsabilidade, 

e somente sua. Não existe um automatismo que erguerá sem escolha ou esforço e 

não existe uma tendência unilateral na justa direção. A evolução não tem finalidade 

alguma, o ser humano deve dar finalidade a si mesmo (ABBAGNANO, 2003). 

 

O Ser Humano é um ser indivisível. Lutero (figura central da Reforma 
Protestante), afirmava que em todos os atos que o ser humano executa, 
participa o ser em todas as suas dimensões, sendo elas biológica, 
psicológica, social e espiritual. Para Lutero, o ser humano é totalmente 
carnal e neste ser carnal estão o espírito, a razão, o coração, os 
sentimentos, a sensualidade, etc. Tem-se, assim, a visão do Ser Humano 
de uma forma diferenciada que busca contemplá-lo integralmente 
(BRAKEMEIER, 2002, p. 110). 

 

 Os horizontes do conceito de ser humano integral, compreendem-no na sua 

totalidade, sendo a sua organização dinâmica física, mental, psíquica, moral, social 

e espiritual, o seu consciente e o seu inconsciente, qualificando-o como ser único, 

um ser em sua integralidade. 

 O ser humano sente uma inquietude em relação à vida, e se pergunta, com 

frequência, o porquê de seu existir. Mais do que existir deve haver um motivo para 

esse existir. Além da esfera biológica, psicológica e sociológica, há no ser humano a 

dimensão espiritual, segundo Frankl (1989), ao pensar no que realmente difere o ser 

humano dos demais seres vivos, há de se pensar em seu lado espiritual, humanos e 

animais são constituídos por uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica e 

uma dimensão social, entretanto, o ser humano se difere deles porque faz parte de 

seu ser a dimensão espiritual (também chamada de noetica). Em momento algum 

deixa-se as demais dimensões de lado, mas a essência de sua existência está na 

dimensão espiritual. Assim, a existência propriamente humana é a existência 

espiritual, onde a dimensão noetica é considerada superior às demais, sendo 

também mais compreensiva porque inclui as dimensões inferiores, sem negá-las – o 

que garante a totalidade do ser humano (Frankl, 1989). 

 Ainda seguindo essa visão supracitada, a dimensão espiritual mostra-se, 

essencialmente, como a dimensão da vivência da liberdade e da responsabilidade. 

Responsabilidade nada se identifica com um caráter moralista pelo qual o indivíduo 

se obrigaria a agir de acordo com normas introjetadas, mas caracteriza-se 

justamente pela capacidade de responder, isto é, pela liberdade atuante no 

momento em que o homem responde ou se posiciona diante das circunstâncias 
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presentes. Pressupõe “liberdade para” efetivar seu posicionamento no mundo, 

manifestando, então, a “irrepetibilidade e caráter de algo único” constituinte de cada 

homem. Falar de existência, na sua dimensão espiritual, é falar, sobretudo do “ser-

responsável” e do “ser humano consciente de sua responsabilidade” Trata-se não 

da liberdade de condições biológicas, psicológicas e sociais – a que todo homem 

está submetido – mas da liberdade para uma tomada de posição diante de todas as 

circunstâncias, cotidianas ou excepcionais (COELHO; MAFOUD, 2001). 

 Analisando o significado do ser humano, pode-se dizer que a sua essência é 

a percepção de si mesmo, enquanto pessoa capaz de sentir, pensar e agir, dentro 

de sua individualidade (BUENO, 2001). Depreende-se que o ser humano possui os 

recursos que carece para levar na íntegra o seu potencial de humanização. A 

relação do ser humano com o seu meio no qual está inserido, a reflexão que faz 

sobre a sua ação e o uso da vontade são elementos capazes de desencadear no ser 

humano um processo imorredouro de desenvolvimento. Indagar sobre a natureza do 

ser humano permite perceber as formas de relação que o mesmo tem com o mundo, 

a capacidade de reflexão, evolução e superação são natas no ser humano. Tendo 

intrínseca essa possibilidade, e sendo ela potencializada pela ação-reflexão, a 

evolução é algo a que o ser humano está condicionado, talvez “obrigado”, por sua 

própria natureza. Ao agir, está também agindo sobre si mesmo, modificando-se, 

evoluindo e agindo sobre os outros, dessa forma pode aprender também, aprender 

consigo mesmo e aprender com a experiência das outras pessoas, assim, a 

experiência transforma-se em conhecimento que pode ser compartilhado, pela 

observação ou comunicação, o ser humano é capaz de associar qualquer 

conhecimento, de forma intencional ou não, ao seu próprio conhecimento e realizar 

sínteses que enriquecem o seu saber, assim, o ser humano se constrói. 

 

 

2.2 A Espiritualidade do Ser Humano  

 

 Morfologicamente a palavra espiritualidade possui alguns significados, entre 

eles: qualidade do que é espiritual, imaterial, oposto à materialidade (espiritualidade 

da alma), consideração das coisas pelo seu lado puro, elevado, belo, estético. 

 Faz-se necessário entender que os termos “espiritualidade” e “religiosidade” 

estão intimamente correlacionados, entretanto, mesmo sendo utilizados como 
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sinônimos, não apresentam as mesmas características. O Dicionário Oxford define 

espírito como a parte imaterial, intelectual ou moral do ser humano (SIMPSON E 

WEINER, 1989). O termo espiritualidade envolve questões quanto ao significado da 

vida e a razão de viver, não limitado a tipos de crenças ou práticas. Todo ser 

humano possui uma espiritualidade, mas nem sempre possui ou assume uma 

religião. Isso porque a espiritualidade é mais ampla e pessoal, está relacionada a 

uma série de valores íntimos, amplitude interior, harmonia, estimula um interesse 

pelos outros e por si, uma unidade com o viver, com a natureza e o universo. 

Espiritualidade é aquilo que dá sentido a vida, independentemente de sua religião 

(GUIMARÃES; AZEVUM, 2007). 

 Para alcançar uma dimensão espiritual uma pessoa não necessita pertencer 

a uma religião, ou seja, um sistema de crenças organizado, que envolve um culto 

compartilhado por um grupo de pessoas, incluindo a existência de uma força divina 

ou de um ser superior, propondo normas, ideias e rituais. A espiritualidade 

transcende o tangível e conduz a um propósito de vida, além disso, a espiritualidade 

é capaz de mobilizar energias positivas e melhorar a qualidade de vida das pessoas 

(SAAD; MASIERO; BATTISTELLA, 2001). 

 Pode-se dizer que é uma dimensão que cada ser humano possui, dimensão 

que se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo, com o próprio coração, 

traduzindo-se “pelo amor, pela sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do outro, 

pela responsabilidade e pelo cuidado como atitude fundamental” (BOFF, 2001, p. 

80). Ainda segundo o autor, no ser humano, espiritualidade é a capacidade de 

transformar os fatos em uma experiência de libertação, em um projeto e uma prática 

em defesa da vida. 

 Em relação à saúde, existe abundância de dados sobre o impacto da 

espiritualidade na vida das pessoas. Vários estudos e pesquisas mostram que há 

uma correlação entre a espiritualidade e valores como a honestidade, a humildade e 

serviço aos outros. Não tendo que ser um conceito cuja definição se aproxime de 

tradições religiosas, mas sim de valores pessoais e filosofias de vida, dado tratar-se 

de um sentimento humano universal, independente do sistema de crenças seguido 

pela pessoa (KARAKAS, 2010). 

 Historicamente ignorada por muitos, nas últimas décadas este panorama 

tem se modificado em função do que Saad et al. (2001), nomearam espiritualidade 

baseada em evidências, atualmente existem centenas de artigos científicos 
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mostrando uma associação entre espiritualidade e saúde que é estatisticamente 

válida e possivelmente causal (LEVIN, 1994). Assim, a parede entre medicina e 

espiritualidade está ruindo, profissionais de saúde têm descoberto a importância da 

oração, da espiritualidade e da participação religiosa na melhora da saúde física e 

mental, bem como para responder a situações estressantes de vida (EPPERLY, 

2000). 

 Vários estudos enfocam a relação entre qualidade de vida, saúde e 

espiritualidade. Ross (1995), definiu a dimensão espiritual como dependendo de três 

componentes, revelados nas necessidades de encontrar significado, razão e 

preenchimento na vida; de ter esperança/vontade para viver; e de ter fé em si 

mesmo, nos outros ou em Deus. Um estudo realizado com pessoas idosas no Rio 

Grande do Sul por Rosa no ano de 2008 mostrou que a resiliência (capacidade 

humana de enfrentar e se fortalecer nas experiências de adversidade presente em 

pacientes com bem-estar espiritual) foi associada a um envelhecimento mais 

tranquilo e “bem-sucedido” (LUCCHETTI et al. 2011). 

 Apesar da falta de um consenso sobre os conceitos, a literatura científica 

tem demonstrado a existência de relação entre espiritualidade, qualidade de vida e 

saúde, o campo da qualidade de vida pode vir a se tornar um mediador entre o 

campo da saúde e o das questões religiosas/espirituais, facilitando o 

desenvolvimento de intervenções em saúde espiritualmente embasadas, por pelo 

menos duas razões: por ser uma área de conhecimento mais recente e, portanto, 

com menos preconceito em relação à pesquisa em espiritualidade/religiosidade; e 

por o construto qualidade de vida ser mais amplo e multidimensional, exigindo o 

engajamento de profissionais de diferentes áreas do conhecimento para seu melhor 

entendimento, tornando-o transdisciplinar (PANZINI, et al. 2007). 

 No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) criada em 1994, como estratégia do Ministério da Saúde que prioriza as ações 

de promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas e de seus familiares, 

aborda a valorização da espiritualidade no trabalho em saúde realizado com enfoque 

na metodologia da educação popular em saúde, cientes de que a espiritualidade é 

uma força capaz de auxiliar o ser humano, família e comunidade a superar com 

maior facilidade as dificuldades da vida, proporcionando um melhor enfrentamento 

da realidade cotidiana (VASCONCELOS, 2004). 
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 Para Boff (2001, p. 18) a espiritualidade é uma das fontes primordiais de 

inspiração ao novo e de esperança do ser humano. Segundo o autor, na atualidade, 

“a espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda do humano, 

como elemento necessário para o desabrochar pleno de nossa individuação e como 

espaço de paz no meio dos conflitos e desolações sociais e existenciais”. 

 Ao se referir a espiritualidade na atenção primária à saúde, Smeke (2006, p. 

298), descreve que na prática cotidiana de cuidar, muitas vezes os profissionais de 

saúde se deparam com um enredado de queixas e carências que se confundem e 

extravasam os limites da doença. Nesse momento, o sofrimento extrapola a relação 

orgânica e “se quisermos realmente ajudar, sairemos de nosso papel profissional e 

devemos colocar em ação o nosso lado humano”. 

 Assim, o profissional de saúde precisa proporcionar um cuidado ao ser 

humano numa perspectiva holística, valorizando o apoio espiritual, entretanto, para 

que este profissional consiga “dar esse passo a mais”, é preciso que tenha 

consciência de que também é um ser biopsicossocial e espiritual, que precisa se 

autoconhecer, autodescobrir-se, e também desenvolver a sua espiritualidade, de 

forma que se sentirá mais apto a ajudar o outro a conviver com os problemas que o 

envolvem de maneira satisfatória. Conforme Vasconcelos (2006), desenvolver a 

espiritualidade permite ao profissional de saúde integrar em si as dimensões 

racional, sensitiva, afetiva e intuitiva, de forma a permitir uma maior proximidade com 

a pessoa sob seus cuidados. 

 A espiritualidade, na prática do cuidar possibilita aos profissionais atuarem 

de modo efetivo, uma vez que proporciona maior aproximação entre o cuidador e o 

ser cuidado, contribuindo para um cuidar que atenda ao ser humano de forma 

integral, valorizando suas particularidades. 

 Tais convicções espirituais funcionam como fontes de água viva, geradoras 

de cura e de aumento da potência da vida nas dimensões fundantes do ser humano. 

Segundo Dittrich (2010, 2012), o ser humano é de natureza multidimensional, 

constituído primariamente pelas dimensões biológica, psicológica e espiritual. Tais 

dimensões oportunizam a manifestação de desenvolver relações sociais e culturais, 

tendo em vista a busca de um sentindo profundo do porquê viver, logo esse 

fenômeno é o movimento de uma maneira de ser no mundo e implica espiritualidade 
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2.3 Uma Visão de Saúde  

 

 No final da década de 70 o Brasil estava em plena luta contra a ditadura 

militar e a área da saúde, através do Movimento pela Reforma Sanitária que 

defendia a ideia de “democracia é saúde”. Esse movimento partiu da compreensão 

de que o processo saúde-doença na coletividade não poderia ser explicado apenas 

nas suas dimensões biológica e ecológica, já que tais fenômenos seriam uma 

produção sócio histórica. Tal concepção permitiu muitas das proposições do 

movimento de democratização da saúde não apenas no que se referia à saúde do 

trabalhador e às políticas de saúde, mas naquilo que dizia respeito a uma totalidade 

de mudanças que passava pelo setor saúde e implicava alterações mais profundas 

em outros setores, no Estado, na sociedade e nas instituições (PAIM, 1997).  

 O conceito de saúde mais amplamente utilizado em pesquisas sobre a 

saúde de diversas populações é o proposto pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), no ano de 1948, que a define como um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não apenas a ausência de doença ou incapacidade (WHO, 1948). 

No Brasil, foi através da Reforma Sanitária, no final da década de 1980, que a saúde 

foi vista socialmente como direito universal e dever do estado, ou seja, como 

dimensão social da cidadania, tal conceito valoriza a saúde como sendo um recurso 

para a vida, além de enfatizar os aspectos sociais e pessoais, assim como as 

capacidades físicas (REMOR, 1999). 

 A origem de tal corrente encontra-se nos trabalhos do filósofo francês 

Descartes, do início do século XVII, que ao comparar o corpo humano tal qual uma 

máquina, acreditou poder descobrir a “causa da conservação da saúde”. Com efeito, 

o século XIX ressaltou o estilo mecanicista da doença. Sob a dominação da 

máquina, Pasteur e Koch, na sociedade industrial, definem “doença” como sendo o 

“defeito na linha de montagem humana”. Este conceito proposto pela OMS, em 

1948, foi baseado na cultura de toda a sociedade da época, considerando 

especialistas, leigos, analfabetos e instruídos, a OMS ainda reconheceu a saúde 

como um dos direitos fundamentais de todo ser humano, independente de sua 

condição social e econômica ou sua crença religiosa ou política, afirmando a 

importância de uma política sanitária. 

 Entretanto, essa definição tem sofrido muitas críticas, pois se apresenta 

improdutiva e sem efeito, do ponto de vista prático, mostrando-se mais como um 
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ideal do que como um instrumento de trabalho. Segre e Ferraz (1997, p. 542), 

propõem uma noção mais realista de saúde, definindo-a como “um estado de 

razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade”. Sendo inegável a 

contribuição destas novas definições na ampliação do conceito de saúde, na medida 

em que valorizam os aspectos positivos do ser humano e não somente o aspecto 

biológico. 

 Alguns anos depois, em 1986 foi realizada a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, considerada um marco nas histórias das conferências de saúde no Brasil, 

visto que foi a primeira vez que a população teve a oportunidade de participar das 

discussões. O espaço gerado pela Conferência problematizou o conceito de saúde 

como sendo a ausência de doenças e também questionou o foco nos aspectos 

biológicos, num esforço para uma conceituação mais ampla e dinâmica. Sendo 

assim, a concepção de saúde discutida, e que foi incluída na Constituição Federal, 

traz a saúde como um direito, e também como resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986). 

 Nessa linha de raciocínio, há outros conceitos, citados por autores como 

Ávila (2003), onde a saúde é concebida como algo global, permeada por relações 

que promovem o desenvolvimento do ser humano e do ambiente no qual está 

inserido, sofrendo a influência de condições de trabalho, alimentação, moradia, 

transporte, educação, lazer e saneamento básico. 

 O mesmo conceito de saúde é afirmado por Buss (2000), que afirma que 

saúde é produto de uma série de fatores relacionados com a qualidade de vida, 

alimentação e nutrição adequadas, habitação e saneamento básico, boas condições 

de trabalho, oportunidades de educação, ambiente físico limpo, apoio social, estilo 

de vida saudável, adequados cuidados de saúde, além de componentes da vida 

social que contribuam para qualidade de vida, pois são também essenciais para que 

pessoas individual e coletivamente possam alcançar um perfil elevado de saúde. 

 Assim, percebe-se saúde como resultante das condições em que os seres 

humanos vivem, pois esses fatores podem vir a interferir no dia a dia dos mesmos, 

provocando-lhe questionamentos e insatisfações. Isso tudo tem a ver com qualidade 

de vida, segundo autores como Ribeiro (1998), uma forma de estudar a saúde das 

populações é estudar a qualidade de vida das mesmas, pois a saúde é a variável 
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que melhor explica a qualidade de vida, para o autor, a qualidade de vida depende 

de fatores intrínsecos e extrínsecos frente aos acontecimentos que rodeiam as 

pessoas durante a vida. Entretanto, o conceito de qualidade de vida é amplo e 

diversos autores chamam a atenção para os inúmeros fatores que o compõe. Para 

Freire (2006), qualidade de vida é uma noção humana que engloba vários 

significados que refletem conhecimentos, experiências e valores, individual e 

coletivamente, sempre contendo o momento histórico e cultural a que as pessoas 

pertencem. 

 Para Fleck et al. (2000), a qualidade de vida é constituída de três fatores: o 

bem-estar subjetivo, que se refere à percepção da pessoa, seus valores e crenças; a 

saúde, entendida como em estado de bem-estar físico, mental e social, e não 

meramente como a ausência de doença; e o bem-estar social, que se refere à 

situação da pessoa em relação ao seu ambiente e sua relação com a sociedade. 

 A saúde, enquanto dimensão política e coletiva dá a possiblidade de 

questionar relações de poder, alterar e organizar situações e normas estabelecidas 

que agridam física ou psiquicamente, trazendo sofrimento e insatisfação, a fim de 

produzir novas maneiras de viver e trabalhar. Portanto, pode-se inferir que saúde 

também indica a possibilidade de mudar situações que provocam sofrimento e 

adoecimento. É algo que se adquire dentro de um intervalo de tempo específico, é 

um processo contínuo, ao longo da vida, em que são desenvolvidos aspectos ou 

dimensões corporais, mentais e sentimentais, inter-relacionados harmoniosamente. 

Mais que a mera ausência de doença ou de capacidade, saúde implica 

integralidade, funcionamento do organismo e integração social (JÓIA; RUIZ; 

DONALÍSIO, 2008). 

 Segundo Albuquerque e Matos (2006), saúde é um desafio, um conceito 

dinâmico, difícil de definir e medir. Pode dizer-se que é um estado, uma qualidade 

de vida influenciada por múltiplos fatores ou físicos, mentais, sociais, econômicos e 

ambientais. Enfim, saúde é a capacidade de cada ser humano, criar e lutar pelo 

seu projeto de vida, rumo ao seu bem-estar. A saúde possui um carácter dinâmico, 

levando em conta a capacidade funcional do ser humano, esta visão positiva de 

saúde traduz o abandono do conceito associado ao modelo biomédico. Ter saúde é 

sinônimo de ter a oportunidade de uma vida social e economicamente produtiva. 

 Na Carta de Ottawa no ano de 1986, a saúde é o maior recurso para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal, assim como uma importante 
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dimensão da qualidade de vida. Fatores políticos, socioambientais, econômicos, 

culturais, comportamentais e biológicos podem tanto favorecer como prejudicar a 

saúde. 

 O estudo da saúde é um grande desafio, pois sendo um conceito dinâmico, 

é difícil definir e medir, estando diretamente relacionado com a qualidade de vida, 

valoriza-se cada vez mais como indicador quando se analisa a qualidade de vida 

relacionada à saúde. Autores como Márties (2003), propõem que a saúde permite a 

integridade e integralidade dos sentidos, a disponibilidade do corpo e da mente, o 

suporte emocional, estimula a cooperação e a amizade, possibilita a realização de 

tarefas socialmente desejáveis e o uso do tempo livre de uma forma adequada, 

criativa, mantendo força e resistência necessárias.   

 

 

2.4 A Integralidade como Princípio Norteador da Assistência em Saúde 

 

 Na tentativa de conceituar cuidado deve-se considerar que ele faz parte da 

vida em todos os seus aspectos. É uma postura de vida, uma atitude, um modo de 

ser, simbolizando sensibilidade para com a experiência humana e reconhecimento 

da realidade do outro. 

 Segundo Collière (1999, p. 235), “cuidar é uma ação humana de 

reciprocidade que somos levados a prestar a toda pessoa que, temporariamente ou 

definitivamente, tem necessidade de ajuda para assumir as suas necessidades 

vitais”. Essa ação é carregada de atitudes, valores, costumes, crenças e 

comportamentos que fazem parte do modo de vida de cada ser humano, tornando 

esse ato tão complexo e particular. 

 Do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a “priori de toda atitude e 

situação do ser humano, o que significa dizer que ele se acha, de fato, na raiz 

primeira do ser humano, antes que ele faça qualquer coisa. E, se fizer, essa coisa 

sempre vem acompanhada e imbuída de cuidado” (BOFF, 1999, p. 34). Em tudo que 

se faz no cotidiano existe cuidado, cuida-se e se é cuidado desde o momento do 

nascimento. Pessoas que se dispõem a cuidar, sejam elas profissionais ou 

familiares e amigos, acabam por sofrer um grande desgaste emocional, passando a 

ideia de que cuidam também de si mesmas, ou seja, nessa relação existe um 

cuidado de pessoa para pessoa (FERNANDES et al, 2003). 
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 Assim, ao falar sobre o processo de cuidado, deve-se pensar que cuidar 

implica em aprender a cuidar de si e do outro, tendo sempre noção da realidade, 

possibilidades e limitações implicadas no processo de cuidar. 

 Para Zoboli (2007), cuidar significa uma ação integral com sentidos que 

compreendem a saúde como direito de ser. Significa atender as pessoas em seu 

sofrimento, respeitando suas limitações, sem perder o foco social do contexto em 

que está inserida. É uma atividade de relacionamento, de responder às 

necessidades do outro por meio de interconexões, permitindo assim que o vínculo 

profissional-pessoa a ser cuidada possa ser estabelecido. 

 Mas e a integralidade? Como poderíamos explicar esse conceito que 

conectado à palavra cuidado, torna o sentido de ambas duplamente abrangentes? 

Em uma primeira aproximação, é possível dizer que é um dos princípios doutrinários 

do Sistema Único de Saúde (SUS), suas origens remontam ao Movimento de 

Reforma Sanitária brasileira, que durante as décadas de 70 e 80, abarcou diversas 

lutas por melhores condições de saúde, de vida e pela formulação de politicas 

específicas de atenção aos usuários do sistema.  

 Mattos (2005), sistematizou três conjuntos de sentidos sobre integralidade, 

sendo eles: a integralidade como traço da boa medicina, integralidade como modo 

de organizar as práticas e por fim a integralidade como resposta governamental a 

problemas específicos de saúde.  

 Com a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante a lei 

8.080-90, o país deflagrou-se com mudanças politicas, sociais e institucionais nunca 

antes observadas na história das políticas públicas de saúde no Brasil. A 

institucionalização do sistema de saúde, juntamente com a universalidade do acesso 

aos serviços de saúde, possibilitaram o aparecimento de diferentes experiências 

centradas na “integralidade”. 

 Assim, a integralidade como princípio auferido a partir da definição do artigo 

198 da Constituição de 1988, confere ao Estado o dever do “atendimento integral, 

com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais”, em relação ao acesso que todo e qualquer cidadão deve ter. Sendo 

assim, o Estado deve estabelecer um conjunto de ações que vão desde a fase 

preventiva até a assistência curativa, nos mais diversos níveis de complexidade, de 

forma a garantir o postulado da saúde.  
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 O primeiro desafio segundo Campos (2003), na busca do atendimento 

integral é reestruturar a forma como os distintos estabelecimentos e organizações do 

setor saúde trabalham, ainda nos dias de hoje, segundo o autor, a mudança das 

práticas de saúde deve ocorrer em dois níveis. O primeiro, institucional, da 

organização e articulação dos serviços de saúde. O segundo, das práticas dos 

profissionais de saúde, no qual o médico é o sujeito, ator primordial, determinante do 

processo de estruturação das práticas integrais à saúde. 

 Outros aspectos importantes ligados à palavra integralidade é a garantia de 

acesso aos diversos níveis de atenção, sendo eles primário, secundário e terciário e 

que a atenção deve ser totalizadora, levando em conta as dimensões biológica, 

psicológica e social do ser humano. Este modo de entender e abordar o ser humano 

baseia-se na teoria holística, integral, segundo a qual o homem é um ser indivisível, 

não podendo ser dividido em seus componentes, se estes forem pensados 

separadamente. 

 Para se alcançar integralidade em um sistema de saúde, faz-se necessário 

que os gestores das esferas federais, estaduais e municipais passem a dar 

prioridade a esse princípio, leis e decretos mais recentes, que tratam sobre novas 

formas de financiamento e gestão do sistema de saúde brasileiro, melhoraram as 

condições para que o gestor possa cumprir o preceito de integralidade. Nesse 

sentido Giovanella (2000), buscou sistematizar uma metodologia para avaliar se os 

sistemas municipais de saúde são realmente integrais, através da premissa de que a 

maneira como o sistema é organizado depende da vontade política, ao se definirem 

prioridades e também mudanças organizacionais do sistema de atenção. Em suma, 

o “sistema de saúde integral” deveria atender a algumas premissas básicas, sendo 

elas: a priorização de ações de promoção e prevenção; garantia de atenção básica 

nos três níveis de complexidade; a adequada articulação de ações de promoção, 

prevenção, cura e recuperação e, finalmente, a abordagem integral à pessoa e seus 

familiares (GIOVANELLA, 2000). 

 Por fim, para entender integralidade como meio para concretizar o direito à 

saúde, é importante salientar as três dimensões que a integram: organização dos 

serviços, o conhecimento e práticas dos trabalhadores de saúde e a garantia de que 

as políticas públicas de saúde contem com a participação da população, pois a 

“integralidade” pode ser antes de tudo concebida como construção coletiva, que 
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ganha força, face e expressão no espaço de encontro dos diferentes sujeitos 

implicados na produção de cuidado em saúde.  

 

 

2.5 O Cuidado Integral como Forma de Pensar e Agir na Prática 

Transdisciplinar  

 

 A vida humana está imensamente impregnada pela razão, onde a natureza 

não mais se harmoniza com o ser humano e o cuidado vem ao encontro de uma 

realidade de vida acelerada, complexa, estressante e transitória que o mundo 

moderno vive e ousa-se dizer “sobrevive”. Em meio a esse contexto, o cuidado, as 

pessoas que são cuidadas como também as que cuidam sofrem as consequências 

da indiferença. O conhecimento entra no mundo das especializações e o 

pensamento nos parece fracionado o que nos leva a compreender os 

acontecimentos da vida limitadamente (OLIVEIRA; CARRARO, 2011). 

 Em seus constructos, Heidegger demonstra uma relação do ser humano 

consigo mesmo, aquilo que constitui o núcleo da existência humana como uma 

única realidade. É o ser humano como sujeito de sua própria realização. O projeto 

do autor refere-se, a implementação de uma Ontologia Fundamental, despertando a 

necessidade de retomar o estudo do Ser, Heidegger descreve a dimensão 

existencial e temporal do ente no qual o Ser se manifesta – o Dasein (o ser 

humano). Nesta escuta e compreensão do modo de ser do Dasein, Heidegger 

coloca o cuidado como elemento central. Diz ele que o cuidado é “a totalidade 

originária do ser do Dasein” (HEIDEGGER, 1927, p. 205). Significa isto que o 

cuidado é a estrutura articulada dos vários elementos constitutivos do Dasein. Deste 

modo, Heidegger considerou o cuidado como a estrutura ontológica do ser humano, 

isto é, uma estrutura que lhe é própria, inerente, e não uma estrutura aprendida, por 

exemplo, pela socialização (que seria, portanto, ôntica e não ontológica). Deste 

modo, o cuidado é o modo de ser mais próprio e originário do ser humano 

(CARRILHO, 2010). 

 Ainda segundo Carrilho (2010), Heidegger não teve como propósito elaborar 

uma ética, e sim uma Ontologia. Contudo, o cuidar é um cuidar dos outros porque 

existir é, desde logo, existir com os outros. Assim, o agir ético deve o seu 
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fundamento ao cuidar, entendido como preocupação, assistência, auxílio e atenção 

ao outro, em todos os âmbitos de saúde, sendo considerado um direito de todos. 

 Ao adotar-se a visão de saúde como um bem público e um direito igual para 

todos os cidadãos, deve-se ter como principal objetivo a produção de benefícios e 

melhorias na vida dos seres humanos. O cuidado integral enfatiza a importância de 

ações que incluam: “o tratar, a respeitar, o acolher, o atender o ser humano em seu 

sofrimento” (PINHEIRO, 2008, p. 23), reconhecendo que as pessoas sofrem e 

consequentemente buscam ajuda. 

 O cuidado integral faz parte das diretrizes e princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e suas ações devem se constituir de práticas eficazes, estruturadas e 

dirigidas ao ser humano como um todo e não reduzidas apenas ao sistema biológico 

doente. Assim, o cuidado integral em saúde é fruto da interação entre pessoas a 

serem atendidas, profissionais e instituições, traduzidas em um tratamento digno, 

respeitoso e com qualidade, utilizando além do saber profissional e das tecnologias 

necessárias, a dimensão subjetiva e o contexto social da pessoa que procura alívio 

para seu sofrimento. 

 Para Sena et al. (2008, p. 24), o “cuidado assume várias conotações que 

não se traduzem apenas como atividade realizada no sentido de tratar uma ferida, 

aliviar um desconforto e auxiliar na cura de uma doença”. Cuidar é mais que um ato; 

é uma atitude e, como afirma Boff (1999, p. 33), aporta dimensões que abrangem:  

 

Mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma 
atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento 
afetivo com o outro, que caracteriza responsabilizar-se plenamente pelo 
cuidado prestado ao outro.  
 

 

 O cuidado integral busca apreender as necessidades mais abrangentes do 

ser humano, valorizando a articulação entre atividades preventivas e assistenciais. 

Como termo polissêmico, tenta falar de um conjunto de valores pelos quais vale a 

pena lutar, relacionando a um ideal de sociedade mais justa e mais solidária. Na 

assistência à saúde significa unificar ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação, além de proporcionar o acesso a todos os recursos tecnológicos que a 

pessoa necessita, desde visitas domiciliares, até procedimentos de alta 

complexidade hospitalar, ainda requer uma opção de política de saúde e boas 

práticas dos profissionais. 
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 O cuidado integral é pleno, feito com base no ato acolhedor do profissional 

de saúde, no estabelecimento de vínculo e na responsabilização diante do seu 

problema de saúde, até porque ao adotar-se a visão da saúde como um bem público 

e um direito igualitário para todos, não deixa-se de apontar a necessidade de 

oferecer serviços de alta complexidade e de excelência na prestação de cuidados, 

com objetivo de produzir benefícios e melhorias na vida da pessoa e da coletividade, 

pois o cuidado que tenha por base a integralidade expressa o processo de 

consolidação de conquistas do direito à saúde como uma questão de cidadania. 

 Mattos (2008), aponta a integralidade como sendo um valor a ser sustentado 

e defendido nas práticas dos profissionais de saúde. Assim, a integralidade deve ser 

entendida como uma dimensão das práticas de todos os profissionais de saúde, em 

suas diversas áreas, a reflexão é sobre o fato de não concernir apenas aplicar os 

conhecimentos de maneira fragmentada, mas sim, buscar reconhecer o conjunto de 

necessidades de ações e serviços apresentadas pelas pessoas que procuram ajuda. 

Tendo em vista que o cuidar de pessoas faz parte do dia a dia de muitos 

profissionais da área da saúde, é fundamental o resgate da verdadeira essência 

desse cuidado, possibilitando maior amorosidade entre os seres humanos e, com 

isso, desvelar um mundo com mais valor, segundo as autoras valor esse presente 

nos preceitos éticos necessários para se viver em comunidade e, nessa vida em 

comunidade, é preciso que exista a solidariedade, qualidade essencial para se 

enxergar as necessidades do outro (PINHEIRO et al., 2005). 

 O cuidado ao ser humano exige que o profissional o veja como um ser 

integral, entretanto, um ser que se encontra com suas necessidades básicas 

afetadas, estando assim fragilizado, portanto, merecendo mais respeito e atenção. 

Sendo fundamental o exercício do autocuidado com o objetivo de incentivar a 

autonomia, e autoestima e o amor por si. 

 Merhy ressalta a importância e o significado, no trabalho em saúde, do 

momento em que ocorre o encontro entre trabalhador, pessoa a ser atendida e os 

seus desdobramentos, discorrendo sobre como o “sentido último de qualquer serviço 

de saúde é o de se centrar no ser humano e intervir a partir de seus problemas, 

procurando contribuir para um caminhar mais autônomo daquele, no seu modo de 

caminhar na vida” (MERHY, 2007, p. 79). 

 O autor destaca que o cuidado integral deve ser uma consequência da 

articulação adequada e flexível das tecnologias leves e duras. Assim, percebe-se a 
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importância de se trabalhar com o modelo de cuidado centrado no sujeito, intervindo 

a partir de seus problemas e necessidades e não centrado em seu problema de 

saúde, entendendo a saúde de forma a incluir todos os determinantes que impactam 

sobre ela, como os fatores histórico-sociais, familiares, culturais, além da dimensão 

subjetiva do sofrimento e da capacidade de receber os cuidados. 

 Sá (2009), considera fundamental analisar, como fatores condicionantes, os 

processos intersubjetivos e inconscientes que perpassam os profissionais, as 

organizações e os processos de trabalho, conforme “a especificidade do trabalho em 

saúde, ou o que constitui sua essência, é sua característica intersubjetiva e de 

intervenção única de um sujeito sobre o outro, em suas experiências singulares de 

vida, prazer, dor, sofrimento e morte” (SÁ, 2009, p. 656). 

 Considerar essas intersubjetividades faz-se essencial ao desenvolvimento e 

eficácia do trabalho em saúde. Ao reconhecer os obstáculos e incluir os aspectos 

inconscientes e dinâmicos presentes nas relações estabelecidas, a autora propõe 

mudanças das práticas de saúde, onde as mesmas devem ser orientadas por 

valores como fraternidade, solidariedade e cuidado com o outro. Dessa forma, os 

caminhos a serem construídos, trazem o cuidado para o centro da atenção em 

saúde em suas perspectivas que são “garantir o cuidado com a vida no modo de 

produzir o cuidado em saúde, como também garantir o cuidado com o outro no 

modo de produzir a gestão” (SÁ, 2009, p. 660). 

 Figueiredo (2009, p. 134), discute o cuidar e suas diversas faces, 

demonstrando que o objetivo de “todas as práticas de recepção é o de propiciar para 

o ser humano uma possibilidade de fazer sentido de sua vida e vicissitudes de sua 

existência ao longo do tempo, do nascimento à morte”. 

 De acordo com Heidegger (2005), a existência de cuidado faz parte da 

essência do ser humano, está intrínseco a ele, considerando que faz parte da 

existência do ser humano no mundo este cuidado. Ele inclui uma dimensão 

ontológica, que é um modo de ser, onde sem ele, deixa-se de existir no mundo, 

deixa-se de ser humano. 

 Assim, o cuidado integral é uma relação subjetiva, desenvolvida 

continuamente e que vai muito além do saber profissional e das tecnologias 

necessárias,  abrindo espaço para a inclusão dos saberes, dos desejos e das 

necessidades do outro. A articulação dos profissionais de saúde, gestores dos 

serviços e pessoas que buscam atendimento, deve ser de modo que todos 
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participem ativamente, visando ampliar essa linha de cuidado e aumentar o 

fortalecimento. Com isso, cuidado integral permite promover, no âmbito da saúde, o 

bem estar dos seres humanos opondo-se a uma visão meramente biomédica e 

desenvolvendo junto a essas pessoas a capacidade critica de julgar quais são suas 

reais necessidades de saúde, situando-os assim como sujeitos e não como objetos. 

 Para que haja uma assistência verdadeiramente integral à saúde é 

necessária uma integração real, e a transdisciplinaridade, nessa perspectiva, se 

apresenta como uma experiência desafiadora que inclui, no âmbito de trabalho em 

equipe, a tolerância, o respeito e a horizontalizacão das relações de poder, visando 

um maior equilíbrio entre as práticas dos profissionais e construindo um plano 

assistencial que contemple a integralidade e a complexidade do processo saúde-

doença. 

 Neste sentido, para a implantação do trabalho em equipe em uma 

perspectiva transdisciplinar, são bem-vindas concepções e práticas que estimulem 

uma real interação entre todos os seus constituintes, de forma que todos os 

membros da equipe possam contribuir com sua criatividade e experiência própria na 

atenção ao ser humano. 

 A transdisciplinaridade busca a integração do conhecimento científico com 

outros modos de conhecimento construídos historicamente, buscando um diálogo 

entre ciências exatas e humanas e também entre ciência, arte, cultura, tradição, 

religião, experiência interior e pensamento. A transdisciplinaridade reconhece a 

importância da subjetividade humana na produção do conhecimento. Como o 

prefixo trans indica, segundo Nicolescu (2005, p. 52-53), “transdisciplinaridade diz 

respeito ao que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e 

além da disciplina”. Em “transdisciplinaridade” há, com efeito, “trans” e “disciplina”. 

Dois mundos divergentes, um aberto para o efeito trans, o outro totalmente racional, 

no entanto, entre trans e disciplina esconde-se uma interação constante: a intenção 

de considerar as qualidades próprias às disciplinas fazendo com que se 

comuniquem entre si nos mais altos níveis pelo trans (RANDOM, 2000). 

 A Transdisciplinaridade é uma proposta visionária que tem em vista a 

evolução do ser humano e da sociedade. A cultura transdisciplinar se propõe a 

explorar o que está ao mesmo tempo entre, através e além das disciplinas. O olhar 

disciplinar é, em si, parcial, pois: 
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Estuda fragmentos de um único nível de realidade; 2) apoia-se na ordem, 
na separabilidade e na racionalidade; 3) utiliza a lógica da exclusão. 
Assentado no modelo clássico da física clássica, o olhar disciplinar dirige-se 
a uma parte do todo, e não ao todo; dicotomiza sujeito e objeto; considera a 
realidade como unidimensional; observa as regularidades dos fenômenos, 
as descreve, as significa e as reproduz (MELLO, 2001, p. 01). 

 

 Na transdisciplinaridade há integração das diversas áreas, desenvolvendo 

um novo campo, promovendo assim uma autonomia perante as áreas que compõe a 

equipe, em suma, pode-se definir como o trabalho coletivo, onde há 

compartilhamento de conhecimentos na busca da construção de um conhecimento 

para tratar situações comuns, direcionando isso ao cuidar em saúde, refere-se a 

todos os profissionais envolvidos, denominados equipe, de maneira que haja 

corresponsabilidade com o único intuito de promover saúde e qualidade de vida. 

 

 

2.6 Ecoformação: um Caminho Necessário para a Transformação da Cidadania 

 

 Ecoformação é transdisciplinar, uma proposta que leva os indivíduos a 

integrarem seus pensamentos, sentimentos, sensações e intuições, superando uma 

visão fragmentada da realidade, responsável por tantos conflitos vividos. Em suma, 

pode-se compreender ecoformação por Silva (2008, p. 97), como a “formação 

recebida e construída na origem das relações diretas com o ambiente material: os 

não humanos, os elementos, a matéria, as coisas, a paisagem”. 

 O conceito de ecoformação requalifica a educação ambiental como 

formação humana permanente, assentado nos seguintes pressupostos essenciais: 

a) o homem é um ser que nunca está acabado; b) uma sociedade de mudança exige 

uma educação permanente; c) Não faz sentido manter a tradicional separação entre 

sistema de ensino e sistema de formação profissionais dadas as suas múltiplas 

interdependências (CONSELHO DA EUROPA – PROGRAMA DE SIENA-

STRASBOURG, 1980). 

 Deste modo, amplia a dimensão da formação permanente entendendo-a não 

apenas como um processo educativo de formação para o trabalho, mas como um 

processo mediador na relação do ser humano com o seu ambiente social e natural, 

assim, o homem se forma e ao mesmo tempo contribui para formar ou deformar o 

ambiente em que está inserido (PINEAU, 2006). 
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 Para que fosse possível o avanço no entendimento da relação ser 

humano/natureza, tão fundamental na ecoformação, desenvolveu-se uma 

reconstituição da teoria dos três mestres de Jean-Jacques-Rousseau (1966), o ser 

humano (natureza), os outros (sociedade) e as coisas (natureza), correlacionando-a 

com a trindade humana proposta por Morin (1999), de indivíduo/espécie/sociedade. 

Assim, a ecoformação propõe uma teoria tripolar da educação ambiental, 

aumentando a dimensão e o alcance dos processos educativos redimensionando-os 

nos termos da trindade humana e teoria dos três mestres.  

 A teoria de Rousseau idealiza o ser humano em seu estado natural, ou seja, 

uma idealização da própria natureza, assim, o ser humano-natureza surge como 

contraposição ao ser humano-social, suprindo também o proposito de objetivar um 

outro projeto de ser humano e de natureza. Rousseau opta claramente para a 

natureza, para ele essa escolha se fundamenta no fato de que a educação da 

natureza é a que menos depende da nossa vontade e influencia, portanto:  

 

Dessas três educações diferentes, essa da natureza não depende de nós; 
essa das coisas só depende de nós de certo modo. Essa dos homens é a 
única da qual somos verdadeiramente os mestres [...]. Uma vez que na 
disputa entre as três educações é necessário considerar a sua perfeição, é 
sobre essa que nós não podemos nada que é necessário dirigir as outras 
(ROUSSEAU, 1966, p. 37). 

 

 Em síntese, a teoria de Rousseau constitui uma idealização do ser humano 

em seu estado natural, ou seja, uma idealização da própria natureza, objetivando um 

outro projeto de ser humano e de humanização. 

 No que se refere à teoria da trindade humana de Morin, esta é, de certa 

forma, inspirada na teoria dos três mestres de Rousseau, entretanto, enquanto este 

afirma que os três mestres são incompatíveis entre si e que o ser humano não teria 

poder sobre o primado da educação da natureza, Morin “reaproxima os pólos da 

trindade humana e os apresenta como mutuamente implicados” (SILVA, 2008, p. 

100). 

 É por Morin que seguem os postulados da auto-hétero-ecoformação, onde o 

ser humano constrói a si mesmo (auto), pela independência que estabelece com 

suas alteridades (hétero) e com seu ambiente (eco), ou seja, ao formar a si mesmo, 

o ser humano também contribui para formação dos outros e do ambiente ao seu 

redor. Considerando o ser humano, os outros e o ambiente como pólos distintos 
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mais interdependentes, a ecoformação propõe uma formação “continuada” em todas 

as esferas, “a ecoformação propõe, assim, uma educação ao longo da vida e em 

todos os setores da prática humana, mediada pela relação do homem consigo 

mesmo, com os outros e com o ambiente” (SILVA, 2008, p. 100). 

 Silva (2008, p. 100), afirma que a ecoformação enquanto campo tripolar 

reconceitua a educação nos termos de “uma relação complexa que ocorre no âmbito 

individual e no âmbito das trocas com as alteridades humanas e não humanas e 

com o ambiente natural e social”, partindo da ideia de que os processos formativos 

se formam a partir dessa interdependência, constituindo uma concepção 

construtivista, interdisciplinar, complexa e permanente de educação ambiental. 

 Mais do que uma forma de diálogo entre diferentes sistemas discursivos, a 

ecoformação se afirma como um diálogo entre o ser humano e a natureza, a 

humanidade e o seu ambiente social e natural nos termos do que Morin chama de 

compreender a humanidade da humanidade, favorecendo um diálogo entre o 

cultural e o natural. 

 Da forma como pode ser compreendida, a ecoformação: 

 

Constitui um campo epistemológico inovador de Educação Ambiental, cuja 
virtuosidade é a de fazer dialogar sistemas cognitivos emergentes (Teoria 
da Complexidade), sistemas teóricos da tradição filosófica (Rousseau) e 
saberes da vivência (conhecimentos não científicos). Desse diálogo 
resultam, como foi possível constatar, sínteses híbridas que revitalizam e 
renovam o entendimento dos problemas e dos processos educativos 
socioambientais (SILVA, 2008, p. 102).  

 

 Na realidade, Morin sugere uma outra humanização, não sendo essa uma 

idealização romântica do ser humano, mas servindo como uma utopia de maneira a 

mover o mundo em busca de uma sociedade melhor, um outro melhor, um ambiente 

melhor e porque não um mundo melhor?  

 

 

2.7 Câncer de Mama  

 

 O câncer de mama enquanto doença tem sua originalidade há quase 3 mil 

anos, (2500 a 3000 a.C.), quando foi descrito pelos egípcios e posteriormente 

relatado por gregos e romanos. Após essa fase, começaram os crescentes estudos 

sobre a doença e os possíveis tratamentos, divididos em quatro períodos. O período 
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inicial ou precoce era caracterizado como empírico e em grande parte dos casos 

havia piora do quadro após intervenção cirúrgica. No período seguinte, o câncer era 

considerado uma doença sistêmica e era proposta a retirada do tumor mamário para 

alívio temporário. Após, havia muito otimismo baseado na afirmativa de que o câncer 

originava-se como uma doença local e se fosse diagnosticado precocemente 

poderia tratar-se esse local e consequentemente curá-lo. E por fim, na era moderna, 

(a partir de 1984), o câncer passou a ser visto como algo muito mais complexo, e 

novas propostas de tratamento foram iniciadas (FERNANDES; NARCHI, 2007). 

 O câncer de mama é uma das principais causas de morte por malignidade 

entre mulheres, respondendo por 22% dos casos de câncer diagnosticados e 

apresentando sobrevida média após cinco anos de 61%, esses “dados numéricos” 

conferem ao câncer de mama o titulo de mais temido pelas mesmas. Segundo 

Freitas et al. (2008), em relação ao homem, esse tipo de câncer é raro, a cada 150 

pessoas diagnosticadas com câncer de mama, apenas é do sexo masculino, 

entretanto, essa incidência teve um aumento considerável nos últimos 15 anos, se 

comparado aos anos anteriores. No que diz respeito ao câncer de mama infantil, os 

dados apontam que tumores em crianças menores de 9 anos de idade tendem a ser 

de origem genética, e é extremamente incomum.  

 Todos os fatores que envolvem o câncer o mama, tornam-na um tipo de 

doença capaz de desestabilizar totalmente um ser humano, trazendo para sua vida a 

incerteza de conviver com uma doença que pode ser recorrente, a possibilidade de 

mutilação no caso de haver necessidade de uma retirada mamária e ainda a chance 

de não haver sucesso no tratamento. Juntamente com esses fatores vem o 

sentimento de culpa que acompanha o diagnóstico nas diversas fases da doença, 

visto que geralmente as pessoas atribuem algum significado ao que está 

acontecendo com elas, há também o fato de algumas encararem o câncer de mama 

como uma fatalidade diante da qual a única atitude possível é a aceitação passiva 

(PERES; SANTOS, 2007). 

 Com cerca de 1 milhão de novos casos por ano, essa estimativa pode vir a 

aumentar ainda mais com o passar dos anos, o que pode ser resultado de 

mudanças sociodemográficas e da falta de acessibilidade aos serviços de saúde. 

Dados epidemiológicos permitem considerar o câncer de mama como um problema 

de saúde pública no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a 

estimativa para o biênio 2012-2013 era de 52.680, com um risco estimado de 52 
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casos a cada 100 mil mulheres, já a estimativa de novos casos de câncer de mama 

para o Brasil, em 2014, é de 57.120, com um risco de estimado de 56,09 casos a 

cada 100 mil mulheres (INCA, 2014). 

 Fisiologicamente, o câncer de mama não pode ser considerado uma doença, 

mas um grupo de alterações que decorrem do crescimento celular descontrolado, 

tendo início nas células epiteliais que revestem os ductos mamários, e com um 

crescimento que depende de influências hormonais, como estrogênio e 

progesterona (RICCI, 2008). 

 

Também é válida a ressalva de que as mulheres, visto que são a maioria a 
serem acometidas pela doença, devem possuir o conhecimento sobre os 
fatores de risco que predispõem ao surgimento de um câncer de mama, 
assim, as mesmas têm a possibilidade de adotar medidas preventivas e de 
promoção à saúde (PIRHARDT; MERCÊS, 2009, p. 103).  

 

 Devendo atentar ao fato de que o autoexame das mamas é considerado a 

mais importante das medidas preventivas contra o câncer de mama, por tratar-se de 

um exame realizado pela própria mulher, no qual ela mesma estará realizando a 

inspeção e a palpação das mamas no intuito de encontrar qualquer anormalidade. 

 

 

2.8 Ambiente da Sala de Espera em uma Perspectiva de Cuidado Integral às 

Pessoas com Câncer de Mama 

 

 No ano de 1994 o Ministério da Saúde implantou a Estratégia de Saúde da 

Família – ESF, a qual tem como papel principal a reorientação do modelo 

assistencial para a atenção básica, buscando a integralidade da assistência. A 

atenção básica da saúde deve ser a base para a assistência da população, 

conforme Ronzani e Silva (2008), a atenção básica caracteriza-se pelo atendimento 

de forma preventiva e promocional, visando o ser humano holisticamente, em todos 

os seus contextos, sendo eles físico, social, psicológico, cultural e espiritual, 

deixando de lado as percepções de individualismo e assumindo o cuidado integral 

ao ser humano (NORA; MÂNICA; GERMANI, 2009). 

 

Nessa perspectiva, novas metodologias assistenciais tiveram de ser 
implementadas para atender as necessidades da população. Neste viés, a 
sala de espera apresenta-se com o intuito de amenizar o desgaste físico e 
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emocional associados ao tempo de espera por um atendimento no âmbito 
dos serviços de saúde (NORA; MÂNICA; GERMANI, 2009, p. 400). 

 

  Um dos maiores desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

é a realidade das filas e o tempo de espera que as pessoas suportam para 

conseguirem ser atendidos. Por isso, a sala de espera recebe atenção privilegiada 

em prol da humanização na atenção, passando a ser utilizada como local de 

execução de atividades do acolhimento (PIMENTEL; BARBOSA; CHAGAS, 2011). 

 O território da sala de espera é o lugar onde as pessoas aguardam o 

atendimento dos profissionais de saúde, comumente em unidades básicas, mas 

também existe em outros espaços de atenção em saúde, como nos hospitais 

públicos e privados. Percebe-se que a sala de espera é um território dinâmico, onde 

ocorre a mobilização de diferentes pessoas à espera de um atendimento de saúde. 

 A priori, os clientes que estão na sala de espera não constituem um grupo 

propriamente dito, mas um agrupamento, isso porque geralmente, as pessoas que 

se encontram neste espaço não se conhecem e nem mantém um vínculo estável. 

Entretanto, quando essa atividade se instala pela iniciativa dos profissionais de 

saúde, comumente, forma-se um trabalho de grupo, de modo singular e específico 

para aquele contexto e com determinado fim. A composição das pessoas em grupo 

é mantida, naquele momento, pela iniciativa dos expositores que iniciaram o 

processo participativo em saúde. Entretanto, esse ambiente não é voltado para 

esses profissionais, mas um local dinâmico, onde transitam os mais diversos atores 

sociais, possibilitando às pessoas conversarem, trocarem experiências e emoções 

(TEIXEIRA; VELOSO, 2006). 

 O lidar com o cotidiano das práticas de saúde favorece o contato com a 

realidade das pessoas que buscam as unidades de saúde, que é diversificada, 

envolvida por dimensões econômicas, sociais e pluriculturais. Nessa interface, 

enquanto os clientes aguardam o atendimento, eles partilham suas emoções, falam 

de suas aflições, de suas doenças, da qualidade do atendimento na instituição e da 

vida cotidiana. Ocorre então uma troca de experiências, do saber popular e das 

distintas maneiras de cuidados com o corpo, de modo que o linguajar popular 

interage com os saberes dos profissionais de saúde. A sala de espera, apesar de 

ser um lugar da instituição de saúde, é um espaço popular, onde se expressam 

vivências, espontaneidades e senso comum. 
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 Conforme autores como Paixão e Castro (2006), o termo “sala de espera” é 

polissêmico, porque nem sempre essa atividade é realizada em uma sala. Pode 

ocorrer em um corredor, um hall, um espaço ao ar livre, assim, o momento da sala 

de espera não precisa ser realizado necessariamente em uma sala, pode 

simplesmente ocorrer no ambiente no qual as pessoas estão sentadas aguardando 

atendimento, mas também pode ser realizada num local mais apropriado para tal 

fim, podendo fazer uso de outros recursos audiovisuais, como som ambiente e 

PowerPoint, no intuito de transmitir determinadas mensagens, além de água, chás, 

enfim, recursos que possam tornar a atividade mais agradável. 

 Esse espaço possibilita explorar situações difíceis de forma menos 

traumática, trabalhando desde as emoções do individuo, propiciando o devido 

conforto, relaxamento e segurança, além de facilitar a troca de saberes entre os 

integrantes na sala de espera, possibilitando a contribuição para a prevenção de 

doenças e promoção da saúde. 

 Nesse território ocorrem interações entre o saber em saúde e o saber 

popular, nas quais as pessoas expressam suas subjetivações, formas de ser e 

maneira de se cuidarem. Quando adentra-se nesse cenário, com o propósito 

educativo, ressalta-se a importância da comunicação, fazendo uso de uma 

linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento, proporcionando aos envolvidos a 

apreensão de algumas questões que interferem nas condições de saúde dos 

mesmos, sendo possível utilizar esse espaço como local de reflexão, possibilitando 

uma relação de corresponsabilidade, favorecendo formas mais humanas e dignas de 

trabalhar com o ser humano, tornando o trabalho em saúde mais efetivo para ambas 

as partes, nesse sentido, através das atividades realizadas é possível criar espaços 

de diálogo, resultando em tratamento integral (NORA; MÂNICA; GERMANI, 2009). 

 É por meio da sala de espera que os profissionais da área da saúde têm a 

possibilidade de desenvolver atividades que extrapolam o “simples” cuidado, como a 

educação em saúde, por exemplo, capaz de auxiliar na prevenção de doenças e na 

promoção da saúde, proporcionando uma melhora na qualidade do atendimento, 

garantindo maior acolhimento aos seres humanos, e segundo Rodrigues et.al. 

(2009), melhorando a inter-relação usuário/sistema/trabalhador de saúde, além de 

constituir-se em uma forma de humanizar muitas vezes os burocratizados serviços 

prestados. 
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 Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde enfoca as salas de espera, como 

um espaço que possibilita diálogo entre a equipe de saúde e o ser humano a ser 

atendido, permitindo que o momento da espera pela consulta seja utilizado como 

uma estratégia de cuidado para promover educação em saúde, além de aumentar a 

adesão terapêutica, melhorando a saúde e a qualidade de vida das pessoas. As 

atividades desenvolvidas nesse espaço podem contar com a participação dos 

profissionais de saúde e comunidade local, propiciando então uma interação entre 

os saberes populares com os saberes profissionais (BRASIL, 2007). 

 Na busca da fomentação de vínculos com a população é que se 

estabelecem os momentos de sala de espera, segundo Teixeira e Veloso (2006), a 

sala de espera pode ser considerada um espaço dinâmico, onde ocorrem vários 

fenômenos psíquicos, culturais, singulares e coletivos. Pode-se afirmar que esse 

ambiente ameniza o desgaste físico e emocional associado ao tempo de espera por 

algum atendimento, espera que pode gerar ansiedade, angústia, revolta e tensão. 

 O objetivo desse espaço não deve ser o de controlar a forma de vida dos 

sujeitos, mas sim promover o cuidado de si e a cidadania. “Com efeito, o grupo de 

sala de espera é um recurso para tal propósito na educação em saúde, que implica 

no manejo de saberes, na relação e em formas de cuidados” (TEIXEIRA; VELOSO, 

2006, p. 322). 

 Souza et. al (2008), destacam que os serviços de saúde devem adotar 

práticas centradas no ser humano, desenvolvendo a capacidade de acolher, 

responsabilizar-se e resolver. Deve haver a produção de um cuidado humanizado, 

através de ações que desenvolvam a produção de vínculos, acolhimento e 

autonomização no processo de trabalho. Assim, os profissionais de saúde devem 

assumir uma postura de equipe capaz de tratar de forma humanizada as pessoas e 

suas necessidades, por meio de uma relação de mútuo interesse, cientes de que o 

maior desafio de uma sala de espera talvez seja o de permitir aos que aguardam 

atendimento um espaço natural, onde seja possível receber informações, além de 

oportunidades para expressão de sentimentos, dúvidas, receios e desejos (NORA; 

MÂNICA; GERMANI, 2009). 

 Na sala de espera é possível estimular a humanização do atendimento, 

proporcionando um ambiente de acolhimento, criando espaços de diálogo, de 

estreitamento das relações entre pessoas atendidas e profissionais, assim, esses 

espaços se constituem em um alicerce para melhorar a qualidade do atendimento e 
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consequentemente, refletir em um serviço mais humano, ampliando o conceito de 

cuidado biológico e físico para um cuidado integral ao ser humano. 

 Segundo alguns autores, as atividades a serem desenvolvidas na sala de 

espera, devem ser planejadas e executadas por uma equipe interdisciplinar, porém, 

o profissional de enfermagem é o que tem maior capacidade de organizar e 

estruturar a sala de espera, pois é este profissional que em um primeiro momento 

reconhece a devida importância ao processo de espera, utilizando esse momento 

para a realização de atividades, pois é neste ambiente que é proporcionado ao 

enfermeiro o primeiro contato direto com as pessoas a serem atendidas (PAIXÃO; 

CASTRO, 2006).  

 Por meio do espaço da sala de espera é feito o acolhimento dos usuários 

pelos profissionais. Com isso, o enfermeiro tem a oportunidade de desenvolver 

habilidades relacionadas à comunicação e interação, assim a sala de espera não 

constitui apenas mais uma atividade de enfermagem, e sim um instrumento que 

permite também a troca de conhecimentos entre os participantes, reconhecimento 

da realidade sociocultural, bem como, crenças e a expressão dos sentimentos dos 

participantes (NORA; MÂNICA; GERMANI, 2009).  

 É gritante a importância das atividades de acolhimento em espaços como a 

sala de espera nos quais se produz a relação de escuta e responsabilização. A partir 

do encontro entre os profissionais, sejam estes de enfermagem ou das demais áreas 

de saúde e as pessoas que buscam atendimento, constituem-se os vínculos, e 

esses devem nortear os projetos de intervenção. 

 Enfim, nesse ambiente é possível estimular a humanização do atendimento, 

proporcionando acolhimento às pessoas e seus familiares que utilizam os serviços 

de saúde, criando espaços de diálogo, de estreitamento das relações, assim, esses 

espaços se constituem em um alicerce para melhorar a qualidade do atendimento, 

que por resultado reflete em um serviço mais humano, ampliando o conceito de 

cuidado biológico para um cuidado integral em saúde, pois a sala de espera tornou-

se um espaço para cuidar de si, criar, interagir, refletir sobre o serviço e expressar-

se, e por que não formar de novos sujeitos? 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Nesta etapa da pesquisa, apresentam-se os procedimentos metodológicos 

utilizados para desenvolver o presente estudo e atingir seus objetivos.  

 Pode-se afirmar que o conceito de método de pesquisa adotado neste 

trabalho é compatível com a postura de Gil (1999), em considerá-lo como um 

conjunto de procedimentos suficientemente gerais, para possibilitar o 

desenvolvimento de uma investigação científica ou de significativa parte dela. 

 O processo metodológico desta pesquisa se compôs do movimento 

articulado do pesquisador na sua intencionalidade (a largada inicial, a escolha 

diretiva, do olhar da consciência sobre o objeto – dados teóricos), na sua 

percepção (impulso de uma intencionalidade subjetiva, forjada na consciência do 

pesquisador para captar e significar, a partir de si, o que os dados teóricos e práticos 

expressam), na sua compreensão (expressão dos registros da percepção de forma 

sistemática, ocorridos desde o levantamento de dados e reflexões indutivo-dedutivas 

(pesquisa descritiva exploratória), para a emissão de significados e 

problematizações possíveis, ampliando o conhecimento sobre o tema de estudo), 

para na sua descrição dar uma resposta ao problema da pesquisa de forma 

coerente, consistente e pertinente. 

 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 Trata-se de uma pesquisa teórico-prática, exploratória, com uma abordagem 

qualitativa e fenomenológica.  

 Segundo Dittrich (2004), a compreensão dos dados se desenvolveu desde 

uma hermenêutica fenomenológica. Aqui, hermenêutica quer dizer: uma postura, 

uma maneira de entender e expressar a percepção sobre os dados da investigação 

teórica de forma qualitativa. As raízes hermenêuticas da compreensão humana 

nascem do corpo-criante, da pesquisadora em busca de respostas para os seus 

questionamentos, quando não se separa de seu objeto de pesquisa. Kant já dizia, na 

sua estética transcendental, que na busca do conhecimento a consciência do sujeito 

não pode separar-se de seu objeto; pois o entendimento sobre um objeto 
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(fenômeno1) será sempre com referência à intuição perceptiva do sujeito no seu rigor 

reflexivo indutivo-dedutivo.  

 Esta visão do filósofo abre à criação do pensamento fenomenológico, 

importante para a metodologia de pesquisa qualitativa, quando se pode afirmar que 

o percurso de uma metodologia na pesquisa teórico-prática pode dar-se desde numa 

hermenêutica fenomenológica, na qual se entende que é o ser humano, na sua 

consciência intuitiva perceptiva, o nascedouro do processo do conhecimento sobre o 

objeto pesquisado. O ser humano (no caso da ciência, o pesquisador) é o locus 

onde a vida acontece e se expressa em pensamento sistematizado – o 

conhecimento. Como dizem Maturana e Varela (1995, p. 163), “tudo que é dito, é 

dito por alguém”, pois o conhecer e o fazer estão articulados numa maneira de ser 

do ser humano. E continuam: “O fato de o conhecer ser a ação daquele que 

conhece está enraizado no modo mesmo de seu ser vivo, em sua organização” e 

que reflete na construção de seus pensamentos e ações. 

 Uma pesquisa exploratória foi utilizada para realizar um estudo preliminar do 

tema proposto, para familiarização, assim, com a pesquisa. Já no que diz respeito à 

compreensão dos dados obtidos, essa foi do tipo qualitativa, pelo fato de investigar 

uma realidade que não pode ser quantificada, motivo pelo qual esse tipo de método 

se torna mais atrativo, por trabalhar com fatores pessoais, como sentimentos, 

valores e crenças. Minayo (1994, p. 21-22) complementa essa definição afirmando 

que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de varáveis.  

 

 A compreensão de dados ocorreu de acordo com uma perspectiva 

fenomenológica, para Bicudo (2000), a investigação fenomenológica trabalha 

                                            
1 O fenômeno é aquilo que se apresenta à consciência da pesquisadora e que se mostra numa 

confluência de relações, de padrões de ações que se constituem dentro de uma rede complexa de 
componentes biofisiológicos e psicoespirituais contextualizados no tempo e no espaço no corpo-
criante. Bachelard dizia que “o fenômeno é um tecido de relações”. Com feito, este tecido ocorre 
por meio de múltiplas relações que acontecem dentro de uma complexidade de acréscimos, 
tensões, confrontos, quebras, rupturas e contradições de um determinado fato, coisa, 
acontecimento. (DITTRICH, 2008) 
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sempre com o qualitativo, ou seja, o que faz sentido para o sujeito, com o fenômeno 

posto em suspensão, como percebido e manifesto pela linguagem.  

 Fenomenologia é uma palavra constituída por duas outras, ambas de origem 

grega, sendo elas “fenômeno”, significando aquilo que se mostra e “logia”, derivada 

da palavra logos, significa palavra, pensamento. A partir do significado das palavras 

“fenômeno” e “logia”, Bello (2006), define, então, “fenomenologia como uma reflexão 

sobre um fenômeno ou sobre aquilo que se mostra”. 

 Como corrente filosófica fundada por Husserl, a fenomenologia responde ao 

filósofo que não se contenta com o conhecimento genuíno, diretamente construído e 

pouco questionado, buscando uma evidenciação dos conceitos fundamentais, 

buscando sobrepujar a ingenuidade. 

 Heidegger, adepto de Husserl, afasta-se da fenomenologia inicialmente 

posta e volta-se à procura inicial do ser, construindo uma nova terminologia, na qual 

toda filosofia heideggeriana acaba sendo caracterizada como uma hermenêutica do 

ser. 

 A fenomenologia surgiu como método para fundamentar tanto as ciências 

quanto a própria filosofia, tornando-se movimento filosófico, fornecendo as 

concepções básicas subjacentes ao método. Conforme o tema interrogado e o 

pensador que faz a interrogação, a fenomenologia assume faces específicas e 

transforma-se.  

 Situados num determinado contexto, cercados pelas coisas do mundo, opta-

se por investigar um tema, buscando compreender o fenômeno ao colocá-lo em 

suspensão. Por isso, a pesquisa fenomenológica está focada em descrever a 

vivência do outro, a experiência do outro tal qual ele a vive, de acordo com sua 

linguagem ou expressões, enquanto o pesquisador está implicado nesse processo 

de pesquisar por meio do método fenomenológico existencial, sendo capaz de 

estabelecer uma base liberta de estereótipos para todas as ciências e, finalmente, 

podendo compreender o que essa vertente respalda compreender. 

 

 

3.2 Contexto da Pesquisa 

 

 O câncer de mama é uma das doenças que mais desperta sentimentos 

como angustia e depressão às pessoas acometidas pela doença e seus familiares, 
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além do fato de haver o medo da mutilação e possibilidade de morte, ainda há a falta 

de clareza e informação. Essa patologia exerce diversos efeitos sobre o físico e o 

psicológico do individuo e vem sendo um desafio para o cuidado no Sistema Único 

de Saúde (SUS).  

 

Diante da complexidade de tal doença e inspirados no principio de 
integralidade proposto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), surge a 
necessidade de propostas que avancem ativamente no combate ao câncer 
de mama. Tais ações devem manter suas vistas na prevenção e no 
fortalecimento de praticas de cuidado à saúde integral em equipes 
transdisciplinares de profissionais, de forma a aproximar seus olhares, 
saberes e fazeres, para fortalecer a eficácia das ações de cuidado 
(DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 2012, p. 45). 

 

 A presente pesquisa foi realizada no Projeto de Extensão Mãos de Vida: 

humanização da saúde no atendimento às pessoas com diagnóstico de câncer de 

mama, que ocorre na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí – SC. 

 O projeto intitulado Mãos de Vida tem como objetivo desenvolver um 

trabalho transdisciplinar de assessoramento e cuidado à saúde e educação em 

saúde com vistas à atenção integral, buscando desenvolver um trabalho de 

fortalecimento e qualificação, com vistas ao empoderamento do cidadão, através do 

assessoramento, capacitação e cuidado à educação.  

  “O referido projeto atua através de uma tecnologia de abordagem 

transdisciplinar, com foco na visão de ser humano e de saúde integral, utilizando 

como Protocolo Metodológico o CiTranSI – Círculo Transdisciplinar da Saúde 

Integral”, segundo Dittrich; Bernardo; Barreta (2012, p. 44). Essa tecnologia implica 

oportunizar uma prática de cuidado integral em saúde que considera a necessidade 

da interconexão entre vários profissionais com diferentes saberes de forma 

alternada, na área da saúde e na área das humanas. Este protocolo nasceu de um 

trabalho de extensão, pesquisa e ensino desenvolvido na Universidade do Vale do 

Itajaí – Univali, com mulheres com câncer de mama. Integraram esse trabalho 

profissionais da enfermagem, farmácia, nutrição, medicina, psicologia, fisioterapia, 

educação física, filosofia, arteterapia e eco-espiritualidade. 

 Segundo as autoras Dittrich, Bernardo, Barreta (2012, p. 44), “este protocolo 

visa o cuidado à saúde integral no combate ao câncer de mama dentro do serviço 

Sistema Único de Saúde” onde todos os procedimentos se estruturam baseados na 
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visão de pessoa como corpo-criante, visando o desenvolvimento de ações 

humanizadas de cuidado à saúde integral às pessoas diagnosticadas com câncer de 

mama. 

 O entendimento de pessoa como um corpo-criante, segundo Dittrich (2010, 

p. 140), “é de um todo vivo, criativo capaz de se auto organizar em suas relações 

com o meio em que está inserido”. É um ser complexo, dinâmico, com uma 

capacidade nata de autocriação. O corpo em si, por ser criante, tem independência 

para causar contínuas mudanças em si mesmo e fora de si, de forma a preservar a 

própria vida.  O ser humano enquanto ser vivo, tem como característica fundamental 

a autopoiese, sendo essa uma maneira própria de ser do ser humano que o permite 

exercer sua capacidade de auto-organização como corpo-criante, sendo esse corpo-

criante, segundo a autora, “(...) um conjunto de células, de moléculas que carregam 

a vida e fazem a vida acontecer inteligentemente. Ele é formado de cerca de bilhões 

de partículas de energia que irão formar as células” (DITTRICH, 2010, p. 141). 

 Percebe-se o corpo-criante, biologicamente falando, como um ser que 

possui uma estrutura e uma organização, em que a estrutura é constituída por 

componentes biológicos, formando a base para as relações entre seus próprios 

componentes e a organização diz respeito à dinâmica que ocorre nas relações entre 

os componentes que constituem a estrutura corpo-criante. A base física do corpo-

criante é criativa na sua maneira de ser, na qual tudo está em movimento, é esse 

movimento que implica o poder da auto-organização de todos os seus componentes 

entre si. “Ao mover-se o ser humano muda a sua estrutura. Logo ela é tanto seus 

componentes quanto as relações entre eles. Nessa base estrutural tudo é dinâmico, 

pois ela é o locus da criatividade” (DITTRICH, 2010, p. 145). 

 Dittrich (2010, p. 163), afirma que, “o ser humano na sua criatividade é 

sustentado teologicamente pelo amor criante como dádiva de Deus presente no seu 

corpo-criante”. Esse amor é a força vital que edifica o ser, um estado 

biopsicoespiritual dinâmico e restaurador, capaz de impulsionar a religação do ser 

humano à sua fonte criadora – Deus. Esse amor é a origem permanente e 

impulsiona a vida a encontrar o sentido de viver na existência como corpo-criante. 

 Com efeito, toda criação é fruto do amor criante de Deus, sendo o corpo-

criante obra do amor criante de Deus e a força vital infinita e plena em poder criador, 

que é a base para o corpo-criante poder ser, capaz de autossuperar limites. “O 

impulso vital do amor criante que leva o ser humano, corpo-criante, a ter a coragem 
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de se autossuperar, a ir para além de si mesmo, buscando atingir as raias dos 

limites últimos da própria natureza da vida” (DITTRICH, 2010, p. 188), logo, 

ultrapassar os próprios limites é se auto transcender, que dá coragem para mais do 

que existir, dá coragem para ser, em consequência para poder encontrar um sentido 

para viver. 

 

O ser humano, dentro da visão biomédica, é contemplado desde um corpo 
(res-extensa) a um espírito (res-cogitans). Nessa visão, o objeto merecedor 
de atenção é o corpo e suas peças (órgãos), cuja relação saúde-doença 
implica perceber que a doença se manifesta quando os órgãos apresentam 
um mau funcionamento nas suas funções e que saúde significa justamente 
o oposto, ou seja, saúde é quando todos os órgãos do corpo funcionam 
bem (DITTRICH, 2010, p. 246). 

 

 A autora menciona que a questão de saúde na concepção de ser humano 

como corpo-criante é entendida como a harmonia de todos os elementos que 

compõem esse todo vivo, nas suas inter-relações com o meio. Saúde é o bem-estar 

físico, psíquico, espiritual, sociocultural e ecológico; consequentemente, em um 

processo de adoecimento, que almeja a cura, essa implica harmonia do corpo-

criante no seu todo, ou seja: 

 

Implica na auto-organização da estrutura da sua rede psicossomática, 
desde o seus elementos microscópicos até a sua macrocidade total. Nesse 
viés, curar é saber cuidar, ter um olhar de acolhimento, de atenção amorosa 
e de acuidade científica sobre os processos vital-cognitivos do corpo-
criante, nas suas inter-relações consigo mesmo, com o outro, com o mundo 
e com Deus. (DITTRICH, 2010, p. 247). 

 

 Todo ser humano que busca a cura vive manifestações do próprio amor 

criante em si e fora de si. “Quando esse amor vem acompanhado do fenômeno da 

fé, torna-se ainda mais capaz de florescer e se refazer, visto que a fé é um sentir-se 

possuído por algo que envolve o corpo-criante do ser humano por inteiro” 

(DITTRICH, 2010, p. 255). Como a própria autora afirma, ter fé é como estar 

possuído pelo mais pleno e puro amor, transcendendo o próprio entendimento 

humano. 

 Concebendo-se que o tratamento do câncer de mama envolve uma 

abordagem múltipla, considerando esta complexidade da doença, este protocolo 

metodológico se sustenta numa visão de ser humano e de saúde integral. Diante 

disso, o cuidado em saúde emerge da ampliação das práticas do tratamento 
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tradicional, buscando a inclusão de vivências em arteterapia e espiritualidade, para 

assim desenvolver terapêuticas no foco da amorosidade e da criatividade, na busca 

de oportunizar para as pessoas atendidas uma nova percepção sobre a sua saúde, 

descobrindo novos estilos de vida com um sentido para o existir diante do câncer de 

mama.  

 

Essa metodologia de cunho transdisciplinar para o cuidado às pessoas com 
câncer de mama prevê que o pensar e o agir implicam articular e 
compreender a complexidade das relações entre os profissionais de saúde 
nas suas especificidades, os funcionários nas suas funções e saberes e das 
pessoas atendidas nas suas necessidades, tendo em vista a humanização 
da saúde e a elevação da qualidade de vida (DITTRICH; BERNARDO; 
BARRETA, 2012, p. 46).  

 

 Com efeito, a prática transdisciplinar oportuniza um constante aprendizado. 

Um processo educativo que pretenda melhorar a saúde do ser humano deve 

abranger diversos aspectos da sua vida. Na época atual, a educação em saúde é 

concebida como processo teórico-prático que busca integrar os saberes de todos os 

envolvidos por meio da valorização dos conhecimentos científico e popular, visto que 

ambos são de suma importância no desenvolvimento das práticas de saúde, 

proporcionando aos envolvidos uma visão crítica, além de maior autonomia e 

participação frente à saúde (GAZZINELLI; REIS; MARQUES; 2006). 

 Em novembro de 2013, o Ministério da Saúde apresentou a Política Nacional 

de Educação Popular em Saúde no Sistema Único de Saúde (Portaria 2761 de 19 

de novembro de 2013). Por meio dela, reafirmou os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e o seu compromisso com a garantia do direito à saúde por meio da 

implementação de políticas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos e a diminuição das desigualdades sociais, com base na ampliação da 

democracia participativa no setor saúde. 

 Dessa forma, a educação em saúde é ancorada em concepções de diálogos 

entre aqueles que compõem o processo educativo, por meio da interação entre seus 

diferentes saberes e, assim, surge um processo de colaboração mútua, com o 

objetivo de que haja a produção de novos saberes, e não a simples reprodução de 

saberes já constituídos. 

 

Essa transdisciplinaridade ensina o ser humano a aprender com o seu 
próprio fazer, que leva a pessoa a desenvolver novas percepções sobre o 
cuidado de si e do outro. A compreensão sobre transdisciplinaridade implica 
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uma forma de vivenciar o conhecimento de maneira a cruzar fronteiras 
disciplinares da ciência, para encontrar abertura no diálogo de saberes 
diversos. Tal atitude leva a um saber cuidar na direção da saúde integral, 
desenvolvendo vivências de significado para as pessoas, e, logo, um bem-
estar biopsicoespiritual, sociocultural e ambiental da pessoa em relação 
consigo, com o outro, com a cultura, com o ambiente (DITTRICH; 
BERNARDO; BARRETA, 2012, p. 46). 

 

 Segundo as autoras, “o objeto desta Tecnologia Social é o cuidado 

transdisciplinar para a saúde integral nas vivências de acolhimento à pessoa com 

câncer de mama” (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 2012, p. 47). Sendo uma 

tecnologia de abordagem transdisciplinar, com foco na visão de ser humano e de 

saúde integral. O atendimento às pessoas acontece a partir de um protocolo que 

implica interconexão entre vários profissionais das áreas da saúde e humanas.  

 

Todos os procedimentos se estruturam baseados na visão de complexidade 
e na visão de pessoa como um corpo-criante, que se autorregula para 
novas formas de ser e conviver, tendo em vista o desenvolvimento de ações 
humanizadas de Cuidado à Saúde Integral às pessoas diagnosticadas com 
câncer de mama. O suporte dos procedimentos científicos e técnicos é 
formado transdisciplinarmente por meio de laços sociais, afetivos e de 
interfaces de conhecimento e de tecnologias no atendimento, os quais 
oportunizam vivências práticas integradoras, norteadas pelo princípio ético 
do respeito e do amor à vida, que se manifesta em cada pessoa envolvida 
no trabalho (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 2012, p. 47). 

 

 O que se percebe no cuidado à saúde integral é que as pessoas 

(profissionais), ligadas ou unidas por laços de afeto, conhecimento e confiança, 

podem influenciar mudanças no comportamento e na percepção das pessoas com 

câncer de mama, as quais poderão formar ou indicar a função da rede social, como 

representado na Figura 1.  
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Figura 1. Representação gráfica do modelo de trabalho transdisciplinar, na rede de assistência social 
à saúde e a educação à pessoa atendida na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária – USFC – 
UNIVALI  
Fonte: DITTRICH (2012). 

 

 Em relação à metodologia do CiTranSi, segundo Dittrich, Bernardo e Barreta 

(2012, p. 47-48), ela inclui três movimentos terapêuticos, sendo eles:  

 

1. Preparo do ambiente: o ambiente físico é preparado energeticamente 
com muito carinho para receber as pessoas. As cadeiras são dispostas 
em forma de círculo; no centro há uma mesa de apoio com flor natural e 
copos de água. Nesse momento, é selecionada uma música ambiente e 
uma mensagem visual em arteterapia e filosofia para recepção das 
pessoas, transformando a sala de espera em um ambiente acolhedor 
para o cuidado integral à saúde; 

2. Preparo da equipe transdisciplinar: por meio da realização de um círculo 
de concentração e energização dos processos vitais da equipe 
transdisciplinar, através de movimentos corporais, especialmente 
manuais, visando ao desenvolvimento da concentração da consciência 
individual e interativa dos profissionais envolvidos para a escuta 
acolhedora; 

3. Círculo da saúde integral: momento de recepção das pessoas com 
câncer de mama e seus familiares, para iniciar o cuidado integral à 
saúde, por meio da ação integrada de vários profissionais com a equipe 
de mastologia da Unidade de Saúde; 

 

 As autoras Dittrich, Bernardo e Barreta (2012, p. 47-48) descrevem que 

nessa etapa do circulo da saúde integral realiza-se o seguinte:  

 

• Recepção das pessoas: a equipe, em ambiente com música e imagem 
visual, recebe, de pé, já dentro da sala, as pessoas com seus familiares. 
Em seguida, a equipe apresenta-se a todas as pessoas que participam 
desse momento no grupo terapêutico, com uma postura de acolhimento; 

• Saudação às pessoas: a coordenadora da equipe traz palavras de 
saudação, explica sobre o trabalho e apresenta o tema do encontro, bem 
como os procedimentos com seus objetivos no cuidado à saúde integral. 

• Reflexão interativa vibracional: são apresentados os temas ligados ao ser 
humano, à vida, à ciência e à espiritualidade, visando à autorreflexão 
para a educação em saúde e elevação da autoestima, assim como 
descoberta de sentido de vida. Esse procedimento oportuniza um espaço 
transdisciplinar de diálogos educativos e vivenciais;  

• Reencontro do ser integral na saúde: acontece na continuação da 
dinâmica do círculo, quando as pessoas (equipe de profissionais, 
pacientes e familiares) são convidadas a ficar de pé, em círculo, para 
desenvolver “movimentos” corporais, tendo em vista a tomada de 
consciência sobre seu próprio ser e sua saúde. 

 

 “Por meio do desenvolvimento do Círculo Transdisciplinar da Saúde Integral 

CiTranSI, buscou-se a consolidação do impacto assistencial e de cuidado integral no 

atendimento direto aos usuários do SUS” (DITTRICH, BERNARDO, BARRETA, 
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2012, p. 49), representados pelas pessoas com câncer de mama, no caso do Projeto 

Mãos de Vida. 

 Nesta prática metodológica, ocorrem momentos de acolhimento profundo 

nas várias dimensões da pessoa, que vai pouco a pouco, nos procedimentos de 

cuidado, autorregulando-se para novas formas de ser e conviver. Esse cuidado 

emergido desta visão promove saúde e o desenvolvimento de ações humanizadas 

no combate ao câncer de mama.  

  O CiTranSi é um procedimento metodológico terapêutico em que se aplica 

uma postura dialógica, crítica e reflexiva entre profissionais e as pessoas com 

câncer de mama e seus familiares, para reconhecimento e compreensão do 

problema e um processo de aprendizagem em educação em saúde que se dá entre 

todos os envolvidos no processo. Ele leva a descobrir ideias e novas maneiras de 

saber cuidar da pessoa com câncer de mama. No Círculo da Saúde, a pessoa é 

acolhida amorosamente e, segundo Dittrich, Bernardo e Barreta, (2012, p. 50), o 

resultado durante três anos da aplicação dessa metodologia com o público-alvo tem 

mostrado que o acolhimento transdisciplinar em grupo é capaz de estabelecer um 

vínculo sócio afetivo e isso tem trazido descobertas de novos sentidos para viver e 

valorizar a vida, com depoimentos de coragem e de amor próprio. As pessoas no 

círculo vêm “reconhecendo em si um poder ser, para conquistar mais vida com 

qualidade para viver superando o câncer” (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 

2012, p. 50). 

 

 

3.3 Participantes da Pesquisa 

 

 Participaram dessa pesquisa, como sujeitos, os profissionais que integram a 

equipe de saúde do Projeto de Extensão Mãos de Vida, na Unidade de Saúde 

Familiar e Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí – SC, 

sendo esses profissionais, todas mulheres, nas seguintes áreas: enfermagem, 

farmácia, nutrição, medicina, psicologia, fisioterapia, educação física, filosofia, 

arteterapia e ecoespiritualidade. Totalizando onze profissionais. O critério de 

inclusão para participar foi o de ser profissional da equipe de saúde do Projeto 

supracitado e o critério de exclusão foi não ser profissional da equipe de saúde do 

Projeto. 
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 Esses profissionais foram tratados no discorrer da compreensão de dados 

como sendo do gênero feminino, visto que todos os profissionais que atuam no 

Projeto Mãos de Vida são do sexo feminino. Logo, se tratará na compreensão dos 

dados as profissionais participantes identificando-as em suas falas pela letra P e um 

número a seguir, por exemplo: P1; P2; P3, etc.  

 A pesquisadora se apresentou como mestranda do Programa de Mestrado 

em Saúde e Gestão do Trabalho (PMSGT) da Universidade do Vale do Itajaí 

(UNIVALI), Itajaí – SC. Expôs o seu tema de pesquisa, os objetivos dela e em 

seguida convidou as profissionais a participarem da mesma, entregando as mesmas 

uma carta convite (Apêndice I). Após o aceite do convite e a leitura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), as participantes foram informadas que 

suas identidades não seriam reveladas. Ainda foi solicitada a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice II), sendo entregue uma 

das duas vias do termo aos mesmos, para posterior coleta de dados. 

 

 

3.4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é o próprio instrumento de trabalho, 

uma vez que a utilização de seus sentidos é essencial para a coleta de dados 

(TURATO, 2005).  

 Como método de investigação, realizaram-se a percepção e as entrevistas 

semiestruturadas, buscando compreender qual a percepção que os profissionais que 

integram o Projeto Mãos de Vida têm em relação à sala de espera no atendimento 

integral às pessoas com câncer de mama. 

 Primeiramente, por meio de um diário de campo, foi realizado o registro 

sobre as práticas desenvolvidas pela equipe transdisciplinar dentro do Projeto Mãos 

de Vida. Antes de começar essa etapa da pesquisa, a pesquisadora realizou um 

contato inicial com todos os participantes (profissionais), para conhecê-los e também 

conhecer o local da sala de espera.  

 Esta percepção ocorreu em três encontros, dois no mês de novembro de 

2013 e um no mês de janeiro de 2014, todos às sextas-feiras no período matutino. 

Observou-se a dinâmica dos profissionais no ambiente de sala de espera e 

observou-se o movimento de toda a unidade. A percepção foi utilizada para 
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apreender, da forma mais abrangente possível, a dinâmica do trabalho realizado 

pela equipe transdisciplinar que atua no Projeto Mãos de Vida em seus diferentes 

aspectos.  

 Segundo Mishima (1995), o método de observação é um processo rico para 

a coleta de dados qualitativos, uma vez que permite apreender as características de 

determinado fenômeno social. Observar é procurar dentro de um evento social, 

estudá-lo para além de seus aspectos aparentes, buscando compreendê-lo em suas 

contradições, dinamismos e relações. 

 Foram realizados apontamentos no Diário de Campo (DC) sobre as 

percepções dos ambientes físicos de toda Unidade de Saúde, em especial da sala 

de espera do Projeto Mãos de Vida, além de anotações sobre a dinâmica 

profissional ocorrida.  

 Posteriormente, utilizou-se, para realização da coleta de dados, o 

instrumento de entrevista semiestruturada, ou seja, uma entrevista que combina 

perguntas abertas e fechadas, cujo entrevistador tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema, utilizando uma lista de questões ou tópicos para serem respondidos. 

Esse tipo de entrevista tem certa flexibilidade, visto que as questões não precisam 

necessariamente seguir a ordem prevista no objeto de estudo. Conforme Lüdke e 

André (1986, p. 34), “a entrevista semiestruturada se desenrola a partir de um 

esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações”. 

 As entrevistas semiestruturadas foram realizadas mediante a utilização de 

um roteiro de entrevista, totalizando 04 questões, que contemplaram o tema 

abordado, no que se referia ao cuidado integral no ambiente de sala de espera, 

dentro da perspectiva da metodologia CiTranSi às pessoas com câncer de mama 

dentro do Projeto Mãos de Vida. 

 Na perspectiva apresentada por Triviños (1987), a entrevista 

semiestruturada é aquela que parte de certos princípios básicos, apoiados em 

teorias que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as 

respostas dos entrevistados, assim, os participantes, seguindo a linha espontânea 

de seus pensamentos e experiências, dentro do foco principal apontado pelo 

pesquisador, começam a participar da elaboração do conteúdo da pesquisa. 
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 Para realização das entrevistas abertas, fez-se necessário o uso de 

gravador, cujas respostas foram gravadas no momento das entrevistas e transcritas 

na íntegra posteriormente; além da utilização de uma sala na unidade em que é 

desenvolvido o Projeto, em que cada profissional respondeu de forma individual e 

sem a interferência de outro ao objeto de estudo proposto, de forma a preservar a 

privacidade do mesmo, não comprometendo assim os resultados obtidos, e 

cumpridos com os pré-requisitos éticos necessários. 

 As entrevistas ocorreram em quatro encontros, após o período de 

observação nos meses de novembro e dezembro de 2013.  

 

 

3.5 Considerações Éticas 

 

 Os princípios éticos que nortearam esta pesquisa estão contemplados na 

resolução 466/12 (Anexo I), que regulamenta a pesquisa envolvendo seres 

humanos.  

 Foram apresentados os objetivos da pesquisa e solicitada a participação dos 

profissionais, garantindo o caráter sigiloso de suas informações. Todas as 

profissionais que concordaram em participar da pesquisa receberam uma carta 

convite (Apêndice I) e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice II). 
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4 COMPREENSÃO DOS DADOS 

 

 A compreensão sobre os dados da pesquisa foi realizada com base em uma 

hermenêutica fenomenológica, possibilitando a compreensão qualitativa do processo 

da pesquisa, como explicado anteriormente.  

 Conforme Dittrich (2010), a hermenêutica é um método de compreensão de 

dados que implica uma maneira de entender e expressar a percepção do 

pesquisador sobre os dados da pesquisa. 

 A pesquisa fenomenológica mantém seu foco na descrição da vivência do 

outro, a experiência do outro tal qual ele a vive, de acordo com sua linguagem ou 

expressões, enquanto o pesquisador está implicado nesse processo de pesquisar 

por meio do método fenomenológico existencial, sendo capaz de estabelecer uma 

base liberta de estereótipos para todas as ciências e, finalmente, podendo 

compreender o que essa vertente respalda compreender. 

 O processo metodológico desta pesquisa se compôs do movimento 

articulado da pesquisadora na sua intencionalidade, ou seja, a largada inicial, a 

decisão, por meio do olhar da pesquisadora, sobre o objeto a ser pesquisado, no 

caso, a temática câncer de mama, que por si já é algo que desperta a atenção desta 

pesquisadora desde os anos iniciais de graduação, que, quando da elaboração do 

trabalho de conclusão de curso, teve como foco principal uma abordagem 

semelhante. Entretanto, ao ter como escolha diretiva compreender qual a percepção 

das profissionais que atuam no Projeto Mãos de Vida sobre o cuidado integral na 

sala de espera às pessoas com câncer de mama, o olhar da pesquisadora floresceu, 

ideias foram se formando, guiando assim a decisão sobre o problema e os objetivos 

da pesquisa, para posterior direcionamento do estudo por meio da elaboração da 

metodologia adequada para compor, assim, os dados teóricos da pesquisa, na sua 

percepção e no seu processo psicofisiológico, por meio do qual a pesquisadora 

organiza e compreende os estímulos que foram captados através de suas 

impressões sensoriais, seja nos momentos de percepção do ambiente físico de toda 

a unidade, seja do ambiente da sala de espera do Projeto Mãos de Vida 

especificamente, como principalmente a percepção dos olhares e dos semblantes 

das pessoas que estavam buscando atendimento e das profissionais que atuavam. 

Houve interpretação dessa percepção, organização em uma ordem cronológica e 
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descrição da mesma por meio dos diários de campo. Essa percepção visou significar 

as percepções da pesquisadora.  

 Na realização da aquisição dos dados por meio das entrevistas 

semiestruturadas, realizou-se a transcrição na íntegra das mesmas para posterior 

seleção das categorias chave, significação do que foi captado e principalmente a 

compreensão das informações obtidas, a partir da qual se visa expressar o que os 

dados teóricos e práticos não expressam, na sua compreensão da pesquisa 

exploratória, a forma como a pesquisadora compreendeu os dados apreendidos, 

fundamentando-os e realizando uma correlação entre percepção, dados das 

entrevistas e referencial teórico coerente, para garantir a emissão de significados e 

problematizações possíveis, ampliando o conhecimento sobre o tema de estudo, 

para que, na descrição dos dados, por meio dos diários, da organização das 

entrevistas, sejam correlacionados os trechos das falas das profissionais com a 

fundamentação teórica coesiva e compreensões da pesquisadora sobre todos os 

dados obtidos, objetivando dar uma resposta ao problema da pesquisa de forma 

coerente, consistente e pertinente.  

 

 

4.1 O Olhar da Pesquisadora sobre a Sala de Espera do Projeto Mãos de Vida 

 

 A pesquisadora vivenciou o momento da sala de espera durante três 

encontros, dois no mês de novembro de 2013 e um no mês de janeiro de 2014, com 

o intuito de ter maior vivência e percepção referente ao trabalho realizado pelas 

profissionais de saúde que integram o Projeto Mãos de Vida. Foi utilizado o 

instrumento de diário de campo para as anotações das percepções da 

pesquisadora, que realizou os registros após o término de cada encontro realizado 

na sala de espera do Projeto Mãos de Vida. Para o pesquisador, o diário de campo 

tem como principal objetivo registrar atitudes, fatos e fenômenos percebidos no 

campo de pesquisa. Segundo Minayo (1993, p. 100):  

 

[...] constam todas as informações que não sejam o registro das entrevistas 
formais. Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, 
cerimoniais, festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito ao 
tema da pesquisa. Fala, comportamentos, hábitos, usos costumes, 
celebrações e instituições compõem o quadro das representações sociais.  
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 Nesse sentido, o diário contém informações advindas do olhar da 

pesquisadora. Para fazer aflorar os sentidos na percepção e na compreensão 

desses momentos, procurou-se compreender o significado das falas e dos 

semblantes de todos os que estavam na sala de espera nos encontros 

presenciados. O Projeto Mãos de Vida ocorre na Unidade de Saúde Familiar e 

Comunitária da UNIVALI, Itajaí – SC, no qual estão envolvidos profissionais de 

diversas áreas. A Unidade de Saúde começa a funcionar às 07h30min de segunda a 

sexta-feira e atende diversas áreas da saúde, incluindo saúde da mulher, criança, 

idosos, além de realizar curativos e vacinações, entre outros. As consultas às 

pessoas com câncer de mama ocorrem todos os dias da semana, entretanto, o 

momento da sala de espera do Projeto Mãos de Vida ocorre apenas nas sextas-

feiras, das 8h às 9h. 

 Lopes e Abib (2002, p. 130), citando Skinner (1974), mencionam que, 

tradicionalmente, considera-se a percepção como um processo pelo qual o 

pesquisador, em contato com a realidade pesquisada, explica a sua percepção 

através de uma cópia mental do mundo que foi percebido. Quando o pesquisador 

percebe alguma coisa, fabrica uma cópia mental do objeto, que é armazenada em 

sua na memória e, posteriormente, pode vir a ser usada por meio da memória. Esse 

modo de explicar a percepção é chamado de teoria da cópia ou teoria da 

representação mental. 

 A pesquisadora chegou à Unidade de Saúde Familiar e Comunitária às 

7h30min para realizar esses momentos de percepção. Nesse horário já havia várias 

pessoas aguardando. A porta se abriu, elas entraram, começaram a retirar senhas e 

se acomodaram nas cadeiras da sala de espera. Essa sala de espera é a sala de 

espera principal, a sala de espera da Unidade Familiar e Comunitária, localizada no 

primeiro andar, que realmente se constitui como a porta de entrada para a 

assistência no local. Fisicamente ela é grande, há muitas cadeiras azuis no centro, 

paredes brancas; bem ao lado da porta há um mapa sobre como se localizar dentro 

da UNIVALI. Também havia vários cartazes espalhados pelas paredes, sobre 

psoríase, gripe, saúde do homem, doenças sexualmente transmissíveis, quantidade 

de sal nos alimentos, entre outros, além de um pinheirinho de natal, visto que a data 

especial se aproximava e uma televisão que transmitia o jornal da região. Em um 

dos cantos da sala ficava a recepção, lá as pessoas pegavam suas senhas e eram 

atendidas conforme sua ordem. 
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 Enquanto aguardavam, algumas pessoas assistiam à televisão, distraídas, 

como se estivessem em outra realidade. Outras ficavam em silêncio, olhavam para o 

chão, mas foi possível notar que as que tinham crianças pequenas, principalmente 

bebês, sentavam próximas umas das outras e conversavam bastante, uma olhando 

o bebê da outra, trocando ideias e experiências. Quando o relógio marcou 8h, uma 

das funcionárias chegou ao meio da sala de espera com algumas pastas nas mãos 

e começou a chamar por alguns nomes. Ela sorria, chamava pelos nomes de 

maneira carinhosa e essas pessoas, conforme iam sendo chamadas, levantavam e 

iam próximo à funcionária, posteriormente subiam uma rampa que dava acesso aos 

andares superiores, seguindo rumo ao terceiro andar do prédio. Ao chegarem, a 

funcionária explicava que os que aguardavam atendimento com o urologista deviam 

seguir para o final do corredor; e os que desejavam atendimento com mastologista 

podiam sentar nas poltronas e aguardar. Em seguida, chegou uma profissional de 

saúde e convidou todos os que iam ser atendimentos pela equipe de mastologia 

para se dirigirem a uma sala à parte, para que pudessem se preparar para a 

consulta. Essa profissional abordou as pessoas de forma sorridente e afetiva, 

acompanhando-as e interagindo com elas, enquanto se dirigiam ao local destinado. 

 Essas pessoas foram até uma sala, semelhante a uma sala de aula, a qual 

tinha as paredes brancas, cadeiras dispostas em círculo, uma mesa grande em um 

dos cantos que continha uma toalha branca de borboletas, jarra de água e um 

computador. Havia música ambiente, música calma e mansa, e uma imagem 

projetada na parede por um Datashow. A imagem era leve, colorida. Em ambos os 

encontros havia várias pessoas na sala, entre elas mulheres com câncer de mama, 

algumas com seus esposos ou outra pessoa da família e muitas sozinhas, além de 

profissionais que compõem a equipe do Projeto Mãos de Vida. Nos encontros 

presenciados, todas as pessoas que estavam na sala de espera aguardando 

atendimento aparentavam idade entre os 30 e 60 anos de idade, e tinham um 

semblante de apreensão e tristeza. 

 Entre as profissionais, sempre um em especial regia a dinâmica na sala de 

espera, os demais colaboravam e presenciavam. Foi possível notar em diversos 

momentos que as profissionais trocavam olhares e sorrisos, como se conversassem 

entre si; por vezes, outra profissional comentava algo, contava alguma coisa de 

forma a colaborar. Em todos os encontros, a profissional que regia a dinâmica 

começava a falar, se apresentava, sorria, com os lábios e com os olhos, falava com 
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amorosidade com as pessoas, transmitia segurança, empatia, acolhimento; por 

vezes se aproximava mais, explicava que aquele momento era para preparar as 

pessoas para a consulta, para que fossem mais tranquilas, cientes que naquele 

grupo encontravam amigos e apoio. Chamava a atenção de todos para a imagem 

refletida na parede, a imagem na maioria dos encontros era de uma janela aberta 

com borboletas voando por ela. Foi pedido para que cada um se apresentasse e 

dissesse o que aquela imagem significava, o que significavam “janelas da vida”. 

Todos falaram o que a imagem representava. A maioria falou de esperança, 

transformação, futuro, beleza e sonhos. 

 Posteriormente, a profissional começou a falar, enquanto iam passando 

várias imagens e frases em slides no Datashow. Cada imagem era comentada, 

imagens belas, todas com janelas e borboletas, e todas falando sobre vida, 

otimismo, confiança, autoconfiança. Também se falou sobre Deus, sobre como a 

questão espiritual influencia na saúde das pessoas, falou-se sobre a natureza, o sol, 

o corpo físico, sobre como é importante cuidar-se, alimentos, água, fé, amor, 

amizade, família, vida social, enfim, tudo que uma pessoa precisa para sentir-se em 

paz. Ao término dos slides, todos puderam comentar o que desejassem. Nesses 

momentos, algumas pessoas falaram, outras se mantiveram em silêncio. Dentre o 

que foi falado, o que mais foi “debatido” era sobre não desanimar e não sofrer por 

antecipação, além de relatarem certo “arrependimento”, por se preocuparem na vida 

com coisas que agora já não tinha mais importância, como limpeza de casa, roupas, 

etc. Chamou a atenção da pesquisadora a fala de algumas mulheres sobre 

sentirem-se abandonadas pelas famílias, relatando que se sentem sozinhas, que 

filhos se afastaram, não as visitam mais nem cuidam delas.  

 Ao término das falas, as profissionais pediram que as pessoas largassem 

suas bolsas, sacolas, sentassem confortavelmente, fechassem os olhos e 

relaxassem enquanto ouviam uma mensagem. Depois todos levantaram e, em 

círculo, deram as mãos, para sentir as energias; fecharam os olhos, depois se pediu 

que inspirassem e expirassem o ar longamente, como que deixando toda tensão e 

preocupação ir embora, sendo explicado a importância da respiração correta e sobre 

como a mesma influência na saúde. Segundo a teoria da bioenergia, a respiração, 

que é um dos pilares da teoria, é muito importante, sendo necessário que as 

pessoas tornem mais ativa a respiração, pois isso aumenta os níveis de energia 

corporal, essencial para momentos de desgaste. Segundo Lowen (1982), é 
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necessário que as pessoas mantenham o nível de energia coerente às suas 

necessidades. 

 A dinâmica foi finalizada, todos saíram de lá com sorriso no rosto, 

agradeceram muito pelo momento e disseram gostar, alguns se aproximaram das 

profissionais, deram um abraço, perguntaram algumas coisas. 

 Ao saírem, as pessoas voltavam para a sala de espera que estavam assim 

que subiram ao terceiro andar. Lá, assim que chegaram, já foram sendo chamadas 

para as consultas. As que aguardaram ali ficaram conversando, mas com um 

semblante mais tranquilo, reflexivo, mais esperançoso e muitas vezes também com 

um sorriso nos lábios e, ousa-se dizer, talvez com um pouco mais de paz no 

coração. O momento da sala de espera do Projeto Mãos de Vida foi de grande 

reflexão, a princípio se percebeu um grande contraste quando comparada a uma 

sala de espera “tradicional”, geralmente caraterizada como um ambiente hostil, 

cadeiras enfileiradas, cartazes alertando sobre diversas doenças nas paredes e 

televisão ligada na tentativa frustrada de coibir seus pensamentos. 

 Esse “perfil” de sala de espera deixa as pessoas no ócio enquanto 

aguardam pelo atendimento, tendo essa hostilidade agravada no momento em que 

um profissional friamente abre a porta do consultório, as chama por um número de 

senha e muitas vezes sequer olhando no rosto da pessoa que vem em sua direção, 

tornando essa prática, em alguns momentos, excludente, lenta e discriminatória. 

  O ambiente físico da sala de espera do Projeto Mãos de Vida apresentou-se 

como um ambiente diferenciado, a televisão é substituída pela música ambiente, os 

cartazes nas paredes substituídos por balões de ar coloridos, as cadeiras 

enfileiradas cederam lugar às cadeiras dispostas em círculo. O mais relevante, na 

percepção da pesquisadora, foi que as profissionais que agiam friamente ao 

encontrarem as pessoas na sala de espera “tradicional” deram lugar a profissionais 

sorridentes, empáticos, capazes de receber as pessoas com amorosidade, iniciando 

com as pessoas uma relação de acolhimento profundo, ao mostrarem que 

profissionais, de diversas áreas, estão presentes para ouvi-las, para ajudá-las no 

que precisarem, seja organizar os exames, agendar uma consulta, aprender a cuidar 

melhor de si mesmos e, principalmente, ajudá-las a se autoconhecer. 

 Incentiva-se uma interação, respeitando seus saberes, suas culturas, seus 

sentimentos no momento em que dão abertura para que o outro fale e exponha seus 

sentimentos, em que, por meio de uma escuta qualificada e amorosa, possa ir 
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preparando as pessoas que chegam, muitas vezes, sem nenhuma esperança. Para 

Dittrich (2010), apud Dittrich; Meller e Giorgi (2013, p. 124), a sala de espera 

“configura-se uma prática educativa e saudável, pois possibilita à pessoa expressar 

seus conceitos que tem de si mesma e que remetem à sua capacidade de poder ser 

e de compreender a si mesma e ao mundo”. 

 Na sala de espera as pessoas são preparadas para irem para sua consulta 

com o coração mais aberto, sabendo que ali há profissionais dispostos a partilhar 

com elas essa luta contra o câncer de mama, na busca de um atendimento em que 

seja possível encontrar paz e esperança. 

 No que se refere às profissionais que atuam na sala de espera, pela 

percepção da pesquisadora, demonstraram encontrar entre si mesmas, como 

membros de uma equipe, amigas, parceiras e colaboradoras. No trabalho realizado, 

demonstraram encontrar satisfação, alegria em realizá-lo, prazer em estar presente 

naquele momento, e em algumas falas citaram o fato de aprenderem o dia a dia com 

o aprender da outra, em relação à postura de vida. O que foi percebido é que as 

mesmas aparentavam um sentimento de real acolhimento para com o próximo, para 

com aquelas pessoas, algumas vezes desconhecidas, outras vezes que já 

frequentam o grupo há mais tempo, tendo assim uma postura de amorosidade, ao 

abordarem distintos temas, desde temas que falam do corpo físico e autocuidado até 

o âmbito espiritual. 

 Na visão da teoria do corpo-criante de Dittrich, o ser humano é visto como 

um todo complexo na sua integralidade tridimensional (biofísico, psico e espiritual), 

como já se abordou anteriormente. Para a autora, que coordena o Projeto Mãos de 

Vida:  

 

O amor é a energia vital criante, haja vista a se manifestar numa força de 
ordem centrípeda e centrífuga. Na ordem centrípeda atua para a 
estruturação e reafirmação do ser corpo-criante em si mesmo em todos os 
níveis. Na ordem centrífuga o corpo-criante vive sob o impulso da 
expansão, do crescimento e da exteriorização do seu ser no mundo 
(DITTRICH, 2010, p. 83). 

 

 Percebeu-se que o ser humano é visto na sua multidimensionalidade no que 

se refere ao cuidado integral na sala de espera. Com efeito, isso é fundamental para 

um cuidado integral ao ser humano, dentro de uma visão transdisciplinar como se 

propõe o Projeto em pesquisa. Segundo Teixeira e Veloso (2006), as atividades de 
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grupo realizadas na sala de espera favorecem o desenvolvimento dos sujeitos, tanto 

profissionais de saúde quanto pessoas que buscam as unidades, diante das 

diversidades e das variações que os permeiam. Confirmam Dittrich; Meller e Giorgi 

(2013, p. 123), “consideramos fundamental a integração dos saberes das diferentes 

áreas que valorize os problemas e a dinâmica do ser humano e da vida como um 

todo complexo”.  

 Assim, a sala de espera do Projeto Mãos de Vida demonstrou ser um 

espaço em que é possível ensinar ao outro, aprender com o próprio aprender, 

aprender com o colega de equipe e com o saber popular; assim esse espaço se 

constitui em um alicerce para melhorar a qualidade do atendimento prestado ao 

outro, cujo resultado reflete em um serviço mais humanizado, ampliando o conceito 

de cuidado biológico para um cuidado integral a um ser humano igualmente integral. 

 

 

4.2 Compreendendo as falas das profissionais do Projeto Mãos de Vida 

 

 Utilizou-se, para realização da coleta de dados, o instrumento de entrevista 

semiestruturada, buscando compreender qual a percepção que as profissionais que 

integram o Projeto Mãos de Vida têm em relação à sala de espera no atendimento 

integral às pessoas com câncer de mama. 

 As entrevistas foram realizadas mediante a utilização de um roteiro de 

entrevista, totalizando quatro questões, que contemplaram o tema abordado, no que 

se referia ao cuidado integral no ambiente de sala de espera, dentro da perspectiva 

da metodologia CiTranSi. 

 Para realização das entrevistas abertas, fez-se necessário o uso de 

gravador, cujas respostas foram gravadas no momento das entrevistas e transcritas 

na íntegra posteriormente, além da utilização de uma sala na unidade em que é 

desenvolvido o referido Projeto e que cada profissional respondeu de forma 

individual e sem a interferência de outro ao objeto de estudo proposto, de forma a 

preservar a privacidade do mesmo, não comprometendo assim os resultados obtidos 

e cumprindo com os pré-requisitos éticos necessários. 

 Participaram dessa pesquisa, como sujeitos, todas as profissionais que 

integram a equipe de saúde do Projeto de Extensão Mãos de Vida, na Unidade de 

Saúde Familiar e Comunitária da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí – 
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SC, totalizando onze profissionais e sendo esses das áreas de enfermagem, 

farmácia, nutrição, medicina, psicologia, fisioterapia, educação física, filosofia, 

arteterapia e ecoespiritualidade. O critério de inclusão é ser profissional da equipe 

de saúde do Projeto e o critério de exclusão é não ser profissional da equipe de 

saúde do Projeto. 

 Esses profissionais foram tratados no discorrer da compreensão de dados 

como sendo do gênero feminino, visto que todos os profissionais que atuam no 

Projeto Mãos de Vida são do sexo feminino. Logo, se tratará na compreensão dos 

dados as profissionais participantes identificando-as em suas falas pela letra P e um 

número a seguir, por exemplo: P1; P2; P3, etc.  

 As entrevistas ocorreram em quatro encontros, nos meses de novembro e 

dezembro de 2013. Primeiramente a pesquisadora entrou em contato com a 

enfermeira coordenadora da Unidade de Saúde Familiar e Comunitária – UNIVALI, 

agendou a datas que ocorreriam as entrevistas, ressaltando que as entrevistas 

deveriam ocorrer de acordo com a presença e a disponibilidade das profissionais 

nas datas agendadas.  

 O primeiro encontro foi marcado. Na data agendada todas as profissionais 

que compõem o Projeto Mãos de Vida estavam presentes, visto que era dia de 

reunião. Ao término da reunião, a entrevistadora se apresentou como mestranda do 

Programa de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho (PMSGT) da Universidade 

do vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí – SC. Foi exposto o tema de pesquisa, seus 

objetivos dela e, em seguida, as profissionais foram convidadas para participar da 

pesquisa. Em todas as entrevistas, individualmente, foi entregue uma carta convite 

(Apêndice I). Após o aceite do convite e a leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), o participante foi informado que sua identidade não seria 

revelada, e ainda foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice II), sendo entregue uma das duas vias do termo para 

o mesmo, para posterior coleta de dados. 

 Nesse primeiro encontro a entrevista não transcorreu exatamente como o 

planejado, visto que o gravador utilizado pela pesquisadora não gravou as falas da 

primeira profissional entrevistada de maneira satisfatória, sendo necessário 

interromper a entrevista e reagendá-la para a próxima semana. Na semana 

posterior, reiniciaram-se as entrevistas, com um gravador adequado para a função. 
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Assim, o segundo encontro transcorreu sem imprevistos; e; no término de quatro 

encontros; todas as entrevistas já estavam realizadas. 

 As onze entrevistas foram transcritas na íntegra. Após essa transcrição, 

organizou-se em categorias a compreensão dos dados, ou seja, para cada uma das 

quatro perguntas foram emergindo categorias principais, para posterior 

compreensão dos dados. As categorias principais que emergiram nas quatro 

perguntas foram: ser humano, saúde, cuidado integral, espiritualidade, sala de 

espera, acolhimento, amorosidade, bioenergia, educação em saúde, equipe, saber 

cuidar e CiTranSi. 

 Durante todo o processo de captação, organização e compreensão dos 

dados obtidos, a pesquisadora vivenciou percepções que a fizeram refletir 

profundamente. Essas percepções foram sendo explicitadas articuladamente com os 

fundamentos teóricos metodológicos. 

 Em relação às falas das onze profissionais entrevistadas no que diz respeito 

às quatro perguntas realizadas, surgiram as seguintes compreensões: 

 

Pergunta 01 – Qual o significado de cuidado integral? 

 O ser humano integral é um ser em sua totalidade, sendo a sua organização 

dinâmica física, mental, psíquica, social e espiritual, qualquer episódio que ocorra 

nessas dimensões, atingindo os fluxos energéticos, reflete no seu corpo, gerando 

uma ação subversiva, a qual pode se transformar em doenças. A partir do momento 

que o ser humano confronta-se com as influências do meio em que está inserido e, 

principalmente, tem a necessidade de fazer suas próprias escolhas, começando a 

permitir que existam variações nas suas dimensões, isso ocorre de maneira muito 

sutil, muitas vezes imperceptível, por meio dos seus pensamentos, seus sentimentos 

e seu agir (JOTZ, 2010).  

  Dittrich (2010, p. 140), em sua teoria do corpo-criante, afirma que  

 

O ser humano é um corpo-criante vivo, complexo, constituído por uma força 
vital, a qual lhe dá capacidade para pensar, sentir, agir e conhecer as 
relações pessoais e sociais que estabelecem na sua existência, sendo 
constituído por três dimensões: biológica, psíquica e espiritual.  

 

 O cuidado integral busca apreender as necessidades mais abrangentes 

desse ser humano, integral e multidimensional, valorizando a articulação entre 
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atividades de promoção, preventivas e assistenciais. Como termo polissêmico, 

cuidado integral tenta falar de um conjunto de valores pelos quais vale a pena lutar, 

relacionando a um ideal de sociedade mais justa e mais solidária. O cuidado integral 

é pleno, feito com base no ato acolhedor do profissional de saúde, no 

estabelecimento de vínculos e na responsabilização diante do problema de saúde 

apontado pela pessoa. 

 Essa visão de cuidado integral como plenitude visa ao acolhimento por parte 

das profissionais de saúde. Vínculo e responsabilização são percebidos na fala da 

profissional ao afirmar que cuidado integral é “compreender o ser humano em todos 

os pontos da vida dele mesmo, né? Nas questões relacionadas à saúde, vínculos, 

afetividade, cuidados, o próprio cuidado que ele tem, é uma visão geral, uma 

compreensão desse ser”. (P. 05). 

 Quando a profissional fala em “compreender o ser humano em todos os 

pontos da vida dele”, a mesma se refere ao fato de o ser humano ser 

multidimensional, o ser humano é um ser complexo, possui uma 

multidimensionalidade, tanto interna quanto externa ao seu ser, sendo essas 

biológica, psíquica, social e espiritual. 

 Em síntese, do ponto de vista psíquico, o ser humano busca, por meio dos 

séculos, um sentido para a sua existência, tentando conhecer melhor a si mesmo, e 

assim encontrar a felicidade. Essa dimensão refere-se aos aspectos ligados à 

personalidade do ser humano. Incluem-se nesta dimensão o pensamento, a 

memória, o raciocínio, o contato, os sentimentos, as emoções, os desejos, as 

vontades, as necessidades, etc. 

 No que diz respeito ao lado social, este se refere aos relacionamentos que o 

ser humano estabelece durante a sua existência, relações de amizades, família, 

trabalho, entre outras. Essa dimensão inclui necessariamente o ato de interagir e, 

consequentemente, todos os fenômenos que acontecem na interação entre pessoas 

e grupos, revelando a necessidade de uma vida social ativa. Sociabilidade é o 

processo por meio do qual uma pessoa se torna membro de uma comunidade, isso 

a torna um ser essencialmente sociável, pois não poderia nascer, ser educado, 

satisfazer suas necessidades ou realizar suas aspirações sem que exista a 

necessidade de outros seres humanos. O processo social é contínuo e nunca se dá 

por terminado, começa quando a pessoa nasce e dura toda sua vida. 
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 Do ponto de vista biológico, esta dimensão refere-se aos aspectos físicos do 

corpo, como a anatomia, a fisiologia, os sistemas, as funções e as disfunções dos 

diversos órgãos, a inter-relação desses sistemas, etc. 

 A dimensão espiritual está intrínseca ao ser humano e relaciona-se ao 

sentimento de pertencer ao mundo, de fazer parte do universo, à noção da 

existência de forças maiores, sendo uma dimensão que ultrapassa a matéria tal qual 

é conhecida. Pode-se dizer que é uma dimensão que cada ser humano possui se 

revelando pela capacidade de diálogo consigo mesmo, com o próprio coração. No 

ser humano, espiritualidade é a capacidade de transformar os fatos em uma 

experiência de libertação, em um projeto e uma prática em defesa da vida. 

 Dittrich (2012) afirma que a dimensão espiritual é a base que constitui o 

inconsciente do ser humano, manifestando-se nos processos do pensar e do agir, 

especialmente, diante de crises e sofrimentos, ou de experiências profundas de 

amor e de criatividade. Nesse momento o ser humano descobre o sentido de ser no 

mundo e a razão do seu existir. 

 Entretanto, mesmo percebendo essa multidimensionalidade e tendo o 

cuidado integral como algo de suma importância nos processos de atendimento e 

saúde, como a forma que deve guiar e fundamentar toda ação a ser executada, há 

ainda a dificuldade de realizar esse cuidado em sua essência, como se percebe na 

fala da entrevistada (P. 06):  

 

“Como fazer o cuidado integral é a parte mais difícil disso tudo [...] como eu 
vou ter uma escuta sensível a respeito de espiritualidade, de dificuldades 
que a pessoa possa ter e que eu não tenho, ou a capacidade de conseguir 
escutar, então eu acho que assim, o cuidado integral ainda é muito difícil” 
(P. 06). 

 

 Nota-se, pela fala, que a realização de um cuidado integral em sua essência 

é um desafio, e sem dúvidas o é. Isso porque, como mostra a profissional, 

sensibilizar-se pelo problema do outro, de forma que seu objetivo como profissional, 

naquele momento, seja a resolução de uma adversidade que não é sua é muito 

difícil, realmente. Pinto (2011), afirma que um profissional comprometer-se com o 

cuidado integral em saúde é o desafio de ir além dos discursos para se aproximar de 

práticas transformadoras do modelo assistencial. Isso também se deve ao fato de 

que, muitas vezes, a formação profissional ainda é segmentada e que cada 

profissional de saúde entende e consegue trabalhar de uma maneira efetiva apenas 
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dentro de sua própria formação e especialidade, como pode ser notado nesta fala: 

“A gente vem de uma formação onde eu vejo a fisioterapia, você vê a enfermagem, 

o farmacêutico vê a farmácia e aí depois vamos trabalhar integralmente, como? O 

que é meu? O que é teu? O que é de domínio nosso? O que é específico de cada 

um?” (P. 05). 

 Autores, como Costa (2007), abordam o fato de estarmos diante de algumas 

dificuldades: a formação segmentada de recursos humanos na saúde. Isso ocorre 

desde o início da formação profissional, mesmo havendo uma correlação entre 

disciplinas nas universidades, não há vivência prática, não há troca de experiências 

entre alunos e profissionais de áreas diversas, o que acaba culminando para o que a 

profissional menciona como sendo um desafio, pois como saber o que é domínio de 

cada um para assim atingir a integralidade do cuidado? 

 Contrariamente a esse discurso, surge a fala de outra entrevistada, que 

alega que cada profissional de saúde deve ver o ser humano dentro de sua própria 

formação acadêmica, apontando essa segmentação como sendo algo positivo, em 

que cada profissional deve atuar dentro de seus próprios saberes e práticas: “A 

gente fala em questões multiprofissionais, interdisciplinares, tal..., mas eu acho que 

não é só isso, cada um tem que ter esse olhar dentro da sua especificidade” (P. 07). 

 Entretanto, apesar da contraditoriedade percebida na fala das profissionais 

acima, autores apontam a importância e a eficácia do trabalho multiprofissional nos 

âmbitos da saúde. Isso porque, ao integrar vários profissionais em seus diversos 

saberes e práticas, é possível perceber o ser humano por meio de olhares 

diferentes. A profissional ainda tem uma visão forte e biomédica, segmentada e 

individualista. Com efeito, como se pode fazer uma prática de cuidado integral sem 

acolher a importância da religação dos saberes? 

 Morin (2005), afirma que o conhecimento das informações ou dos dados de 

forma isolada é insuficiente, visto que é preciso situá-los em seu contexto para que 

adquiram sentido, nesse contexto entra a interdisciplinaridade, que “incita à 

necessidade de religação dos saberes para permitir a relação da parte no todo e do 

todo na parte. O pensamento complexo, na perspectiva interdisciplinar, aspira ao 

conhecimento multidimensional” (SANTOS; HAMMERSCHMIDT, 2012, p. 564).  

 O trabalho realizado em equipes multiprofissionais tornou-se um instrumento 

de intervenção, cujas ações e práticas realizadas são estruturadas a partir da 

equipe, ocorrendo, consequentemente, a ampliação do objeto de intervenção, nesse 
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caso, o ser humano, para além do âmbito individual e clínico. Tal forma de trabalho 

requer mudanças tanto na forma de atuação, quanto na organização do trabalho, 

bem como alta complexidade de saberes (SILVA; TRAD, 2005). 

 Mattos (2008), aponta a integralidade como sendo um valor a ser sustentado 

e defendido nas práticas dos profissionais de saúde. Assim, a integralidade deve ser 

entendida como uma dimensão das práticas de todos os profissionais de saúde, em 

suas diversas áreas. A reflexão é sobre o fato de não caber apenas à aplicação dos 

conhecimentos de maneira fragmentada, mas sim, buscar reconhecer o conjunto de 

necessidades de ações e serviços apresentadas pelas pessoas que procuram ajuda. 

 Essa alta complexidade de saberes que deve existir em uma equipe 

multiprofissional envolve também inúmeros olhares, olhares de todos os 

profissionais, em que cada um, independente de sua especificidade, perceba o outro 

numa visão de ser humano integral, o que significa percebê-lo a partir de suas 

dimensões de forma indissociável. Frankl (1986), desenvolveu sua visão de ser 

humano em oposição a qualquer reducionismo, o autor entende o homem como um 

ser tridimensional: 

 

• a dimensão somática abrange os fenômenos corporais, a fisiologia 
humana; 

• a dimensão psicológica abrange os instintos, os condicionamentos, as 
cognições; 

• a dimensão noética (do grego nous, significando espírito) abrange todas 
as qualidades que diferenciam o homem dos demais animais, por isso é a 
dimensão genuinamente humana; aqui estão os valores, a criatividade, a 
livre tomada de decisões, a consciência moral, etc. (ROECHE, 2005, p. 
313). 

 

 O autor prossegue afirmando que as dimensões do ser humano 

interpenetram-se continuamente, Frank (1986), no entanto, coloca a dimensão 

noética num patamar superior. Enquanto as dimensões somática e psicológica 

interagem na forma de um paralelismo, a dimensão noética é incondicionável, 

interagindo com as demais na forma de um antagonismo psicofísico. 

 Roeche (2005, p. 313) cita Frankl (1989), ao afirmar que, “o homem é 

unidade na diversidade. O entendimento reducionista do homem tende a ignorar a 

dimensão noética ou reduzi-la à dimensão psicológica”. 

 

O Ser Humano é um ser indivisível. Lutero (figura central da Reforma 
Protestante) afirmava que em todos os atos que o ser humano executa, 
participa o ser em todas as suas dimensões, sendo elas: biológica, 
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psicológica, social e espiritual. Para Lutero, o ser humano é totalmente 
carnal e neste ser carnal estão o espírito, a razão, o coração, os 
sentimentos, a sensualidade, etc. Tem-se, assim, a visão do ser humano de 
uma forma diferenciada, que busca contemplá-lo integralmente 
(BRAKEMEIER, 2002, p. 110). 

 

 Essa percepção de ser humano em sua totalidade, como um ser integral, 

pode ser percebida na fala de diversas profissionais, ao mencionarem que não é 

possível trabalhar com outras pessoas sem olhar para elas e percebê-las como um 

ser multidimensional, “na inteireza do ser humano, o ser humano como um todo 

mesmo, avaliar o seu ser físico, psíquico e social”. (P. 08). Outra percepção é a de 

que “cuidado integral é você olhar a pessoa como um todo, né? Sem você 

desconsiderar partes, então assim, você olhar tanto no âmbito social, quanto 

familiar, quanto cultural, quanto físico, biológico” (P. 09).  

 

“Eu não consigo na minha prática profissional [...] divisar esse ser humano, 
fragmenta-lo, eu consigo olhar pra ele e perceber as suas múltiplas 
dimensões, que seja física, psicológica, social, econômica e espiritual [...] eu 
procuro vê-lo nessa sua totalidade”. (P. 03) 
 
“Cuidar da integralidade penso que é revisar tudo que acontece na área da 
saúde, não apenas do ponto físico, orgânico, mas também do ponto 
emocional, psíquico e também com certeza transcendendo isso”. (P. 04) 

 

 Essas falas das profissionais são afirmadas por autores, ao falarem que o 

ser humano, como ser integral, deve ser visto como um todo, como um ser 

multidimensional, que não pode ser fragmentado (SILVA, 2010). E para que haja em 

saúde um cuidado efetivo a esse ser humano, é necessário que esse cuidado seja 

na mesma linha, ou seja, um cuidado também integral, capaz de perceber esse 

sujeito em todas as dimensões que o compõem. 

 Coelho Junior e Mahfoud (2001) citam Frankl (1989), ao afirmarem que ao 

pensar no que realmente difere o ser humano dos demais seres vivos, há de se 

pensar em seu lado espiritual; humanos e animais são constituídos por uma 

dimensão biológica, uma dimensão psicológica e uma dimensão social, entretanto, o 

ser humano se difere deles porque faz parte de seu ser a dimensão espiritual 

(também chamada de noética). Em momento algum deixam-se as demais 

dimensões de lado, mas a essência de sua existência está na dimensão espiritual, 

esse dimensão, na linha de cuidado integral, foi citada algumas vezes: “A própria 

questão da espiritualidade que tem a ver com as crenças que tem a ver com aquilo 
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que a pessoa acredita”. (P. 04) e “o estilo de vida, o meio que ele vive, a 

espiritualidade dele, e que você construa uma avaliação e um plano considerando os 

aspectos que são importantes”. (P. 01) 

 Em relação à saúde, existe abundância de dados sobre o impacto da 

espiritualidade na vida das pessoas. Vários estudos e pesquisas mostram que há 

uma correlação entre a espiritualidade e os valores como a honestidade, a 

humildade e o serviço aos outros, não tendo que ser um conceito cuja definição se 

aproxime de tradições religiosas, mas sim de valores pessoais e filosofias de vida, 

dado tratar-se de um sentimento humano universal, independente do sistema de 

crença seguido pela pessoa (KARAKAS, 2010). 

 Um estudo realizado com pessoas idosas no Rio Grande do Sul por Rosa, 

no ano de 2008, mostrou que a resiliência (capacidade humana de enfrentar e se 

fortalecer nas experiências de adversidade presente em pacientes com bem-estar 

espiritual) foi associada a um envelhecimento mais tranquilo e “bem-sucedido” 

(LUCCHETTI et al. 2011). 

 Boff (2001, p. 80) aponta que:  

 

No ser humano, espiritualidade é a capacidade de transformar os fatos em 
uma experiência de libertação, em um projeto e uma prática em defesa da 
vida, sendo muito importante que as profissionais tenham essa percepção, 
como foi possível perceber nas falas citadas anteriormente. 

 

 Essa capacidade de perceber o ser humano de uma maneira holística e 

integral, percebendo-o em todas as suas dimensões e tendo a consciência que 

essas são interligadas, sendo impossível dissociá-lo e fragmentá-lo, pode ser mais 

facilmente alcançada se os profissionais de saúde tiverem para com o ser humano a 

capacidade de olhar carinhosamente, perceber o outro, ter uma escuta acolhedora, 

sabendo ouvir, tratando-o com amorosidade, como se percebe nas falas das duas 

profissionais: “Para que você esteja aberto para ouvir o outro na sua integralidade, 

porque ele chega sempre com uma queixa, e que você tenha habilidade de buscar 

entender essa queixa”. (P. 01) e também “Olhar o ser humano com uma atenção, 

com carinho, com amor”. (P. 02).  

 Essas falas são sensíveis, pois perceber outro ser humano, que muitas 

vezes ainda é um ser desconhecido para si, de forma carinhosa, amorosa e 
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compreensiva, é algo que somente acontece quando se trabalha integralmente, 

consigo mesmo, percebendo e sentindo a si mesmo e com o outro. 

 Tendo em vista que o cuidar de pessoas faz parte do dia a dia de muitos 

profissionais da área da saúde, é fundamental o resgate da verdadeira essência 

desse cuidado, possibilitando maior amorosidade entre os seres humanos e, com 

isso, desvelar um mundo com mais valor, que, segundo Pinheiro et al. (2005, p. 

570), “valor esse presente nos preceitos éticos necessários para se viver em 

comunidade e, nessa vida em comunidade, é preciso que exista a solidariedade, 

qualidade essencial para se enxergar as necessidades do outro”. 

 Perceber o ser humano como ser holístico também foi apontado como algo 

que, para que aconteça de maneira efetiva, faz-se necessário que se tenha atenção 

para com o contexto de vida da pessoa, para as dificuldades que em muitos 

encontros pode acompanhá-la, conforme afirma uma profissional, “Que você tenha 

habilidade de buscar entender essa queixa dentro do seu contexto, então do que 

interfere por exemplo, o estilo de vida, o meio que ele vive”. (P. 01) 

 

“Um tratamento integral, holístico, que é visto muito em saúde da família, 
em que você entende o contexto proximal o contexto distal da pessoa e a 
partir desse conhecimento dos contextos, da relação que a pessoa tem com 
a doença e a experiência da doença, a gente vai conseguindo um cuidado 
integral”. (P. 10) 
 
“entender que aquele paciente passou às vezes por muita dificuldade antes 
de tá chegando [...] naquela consulta, né? Ele as vezes acordou muito cedo, 
e ele ainda chega ali e ele é tratado secamente as vezes, tipo você tem um 
câncer e deu, vira as costas vai embora”. (P. 11) 

 

 

 É positivo captar nas falas que há a compreensão de um cuidado integral 

dirigido a um ser também integral. A fala a seguir aponta de uma maneira 

abrangente essa percepção de que um cuidado integral deve ser um cuidado com o 

intuito de fortalecer o outro, de ajudá-lo a superar, encontrando novos sentidos e 

fortalecendo os já existentes, sentidos para viver: 

 

“É olhar o ser humano com uma atenção, com carinho, com amor e 
pensando que ele pode superar sempre né, as suas dificuldades, e o nosso 
ato de cuidar em si é justamente proporcionar pra ele essas condições, né? 
De superação frente as dificuldades apresentadas e o desafio de dar conta 
de todo um processo que pode repercutir então positivamente nele como 
pessoa, é uma visão de ser humano existencial, mobilizado por diversas 
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relações, um ser integrado, de sentir um pertencimento social também”. (P. 
02) 

 

 Saber aliar um tratamento em saúde efetivo com saberes e técnicas corretas 

e apropriadas é de suma importância, mas é possível notar que as profissionais que 

atuam no Projeto Mãos de Vida, apesar de terem especificidades diferentes, 

demonstrarem que é um desafio trabalhar um cuidado de maneira integral. 

Demonstraram, por meio das falas, que percebem o ser humano como um ser em 

sua totalidade, um ser biológico, psíquico, social e espiritual, que exerce influências 

e é influenciado pelo meio no qual está inserido. Um ser que possui um contexto, 

que é dotado de personalidade própria, desejos, sentimentos e crenças. 

 A dimensão espiritual do ser humano foi citada em algumas falas, 

demonstrando que é percebida e valorizada no cuidado realizado às pessoas 

atendidas pelo Projeto. Essa dimensão é própria e nata ao ser humano, é o que o 

difere dos demais seres vivos, pois a espiritualidade, na prática do cuidar, possibilita 

aos profissionais atuarem de modo efetivo, uma vez que proporciona maior 

aproximação entre o cuidador e o ser cuidado, contribuindo para um cuidar que 

atenda ao ser humano de forma integral, valorizando suas particularidades.  

 Ao realizar o cuidado ao ser humano com atenção, carinho e amor, como 

citado por uma das profissionais, ampliam-se os olhares, a escuta torna-se mais 

efetiva, surgindo uma relação de corresponsabilidade, confiança e carinho entre as 

profissionais em seu ato de cuidar e as pessoas com câncer de mama quando 

cuidadas e recebem esse cuidado. 

 Assim, estabelecem-se vínculos sócio afetivos entre as profissionais que 

atuam no Projeto Mãos de Vida e as pessoas com câncer de mama atendidas, cujo 

amor e cuidado se alimentam dessa afetuosa relação de preocupação de um para 

com o outro. Sem o cuidado essencial, o amor não ocorre e não se conserva, muito 

menos pode haver sua expansão e disseminação entre os seres. “Sem o cuidado 

não há atmosfera que propicie o florescimento daquilo que realmente humaniza; o 

sentimento profundo, a vontade de partilha e a busca do amor” (BOFF, 2008, p. 

111).  

 É vital uma incansável busca para construção de novos olhares. Em um 

presente desafiador e um futuro permeado de incertezas, falas demonstraram que, 

ao desenvolver a potencialidade da amorosidade no cuidado, é possível auxiliar no 
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traçado de metas que sejam coerentes com um grande desafio, que é saber agir de 

maneira acolhedora e amorosa com os seres humanos. 

 Compreende-se, por meio das falas, que é dessa forma que o cuidado 

integral ocorre dentro do Projeto Mãos de Vida, fruto da interação entre profissionais 

e pessoas com câncer de mama, refletindo em um tratamento digno, respeitoso e 

com qualidade, utilizando, além do saber profissional e das tecnologias necessárias, 

a dimensão subjetiva e o contexto social da pessoa que procura alívio para seu 

sofrimento. 

 De acordo com Heidegger (2005), a existência de cuidado faz parte da 

essência do ser humano, está intrínseco a ele, considerando que faz parte da 

existência do ser humano no mundo este cuidado. Ele inclui uma dimensão 

ontológica, que é um modo de ser, onde, sem ela, deixa-se de existir no mundo, 

deixa-se de ser humano.  

 

Pergunta 02 – O que significa para você a sala de espera? 

 A atenção básica representa o primeiro contato na rede assistencial dentro 

do sistema de saúde, devendo ser a base para a assistência da população. 

Conforme Ronzani e Silva (2008), a atenção básica caracteriza-se pelo atendimento 

de forma preventiva e promocional, visando ao ser humano holisticamente, em seu 

contexto físico, psicológico, social, cultural e espiritual, deixando de lado as 

percepções de individualismo, assumindo assim o cuidado integral ao ser humano. 

 Nessa perspectiva, fez-se necessária a implementação de novas 

metodologias assistenciais, objetivando atender às necessidades da população de 

maneira realmente efetiva e que vise à sua integralidade. Considerando a realidade 

referente ao tempo de espera que antecede aos atendimentos em saúde, a sala de 

espera acolhedora e que perceba o ser humano apresenta-se como uma 

possibilidade de explorar situações difíceis de forma menos traumática, trabalhando 

as emoções dele, propiciando o devido conforto, relaxamento e segurança, além de 

facilitar a troca de saberes entre os integrantes da sala de espera. Esse processo 

possibilita a contribuição para a promoção da saúde e para um novo pensar e agir 

frente às adversidades. 

 Para se pensar em uma sala de espera efetiva, deve-se ter em mente que, 

desde o momento da sala de espera, o ser humano deve ser o foco do atendimento. 

O conceito de saúde mais amplamente utilizado em pesquisas sobre a saúde de 
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diversas populações é o proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no 

ano de 1948, que a define “como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doença ou incapacidade” (WHO, 1948). Uma 

das profissionais mencionou que a sala de espera pode ser um espaço no qual a 

pessoa pode buscar saúde, “Sala de espera é um espaço, né, onde as pessoas vem 

para buscar saúde”. (P. 08). 

 Ao buscar uma Unidade de Saúde, uma clínica ou um hospital, toda pessoa 

o faz pelo fato de encontrar-se com suas condições físicas afetadas e frágeis. 

Segundo Merhy (1994), a pessoa que busca atendimento de saúde espera que a 

relação possa se estabelecer entre ela e o profissional que o atende, sendo capaz 

de gerar um acolhimento que permita uma atenuação de seu sofrimento, de seu 

problema. Nesse sentido, Dittrich, Meller e Giorgi (2013, p. 121) afirmam, 

“compreendemos a morfologia da sala de espera como a forma com que 

concebemos e organizamos o espaço do cuidado”. “O tempo e o espaço são 

organizados para estabelecer relações de troca e ampliação de saberes, de 

sensibilização, de energia para a vida e de processos emancipatórios da condição 

humana”. 

 O ser humano que busca atendimento de saúde sempre o faz com uma 

grande expectativa, de que o profissional, individual ou coletivamente, responda ao 

seu problema de saúde de forma resoluta, além de esperar que o conjunto das 

ações de saúde ao qual se dispõe a se submeter lhe traga benefícios e, 

consequentemente, consiga alterar sua situação. Grande expectativa é a de que as 

ações de saúde sejam efetivas. 

 A definição proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sofreu e 

ainda sofre muitas críticas, pois se apresenta improdutiva e sem efeito do ponto de 

vista prático, mostrando-se mais como um ideal do que como um instrumento de 

trabalho. Segre e Ferraz (1997, p. 542) propõem uma noção mais realista de saúde, 

definindo-a como “um estado de razoável harmonia entre o sujeito e a sua própria 

realidade”.   

 É inegável a contribuição destas novas definições na ampliação do conceito 

de saúde, na medida em que valorizam os aspectos positivos que envolvem o ser 

humano, principalmente quando o mesmo se encontra com sua saúde fragilizada.  

 Para que um processo de cuidar na saúde seja eficaz, faz-se necessário que 

o primeiro contato da pessoa com o serviço de saúde seja positivo. Considerando 
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que a sala de espera se define como a porta de entrada para o atendimento em 

saúde, esta deve ser o mais agradável e acolhedora possível, diferentemente do 

modelo tradicional de sala de espera, fria, branca e mecanizada. A frieza do 

ambiente da sala de espera “tradicional” foi mencionado por algumas profissionais 

como sendo um ponto negativo: “A sala de espera me incomoda, ela me incomoda 

em diversos aspectos, primeiro sempre acho sala de espera um ambiente frio, eu 

acho que as pessoas tão ali” (P. 06); outra profissional afirmou que “A princípio, eu 

percebo que era um espaço mais mecanizado, frio, ela chegava, sentava ali, ali fora, 

ficava aguardando”. (P. 02), e “sala de espera normal, fria”. (P. 03). 

 Essa sensação do ambiente da sala de espera como um local frio, também 

foi associado pelas profissionais a uma sensação de ansiedade, tristeza e angústia, 

dando ao local da sala de espera a conotação de passividade, de “sentar e esperar”, 

e durante esse esperar, a tristeza pode vir a tomar conta do pensamento dos que 

estão no local, gerando um desgaste físico e emocional associado ao tempo de 

espera por algum atendimento, “espera essa que pode gerar ansiedade, angústia, 

revolta, tensão e comentários negativos” (RODRIGUES et al. 2009, p. 103), como 

demonstram algumas falas: “É um momento bastante ansiogênico onde as pessoas 

ficam, ficam angustiadas ficam aguardando”. (P. 05), além de “Eu me deparei num 

espaço onde muitas tristezas, preocupações estavam presentes”. (P. 02) e “Espera, 

ela dá uma conotação de fragilidade para a pessoa, ela senta, ela espera, parece 

que é uma coisa de passividade [...] a sala de espera o que é que tem? É televisão 

ligada o máximo, ou se não elas tão sentadas olhando pro nada, pro ócio”. (P. 07). 

 O desconforto e o desgaste físico e emocional muitas vezes são 

aumentados devido ao tempo de espera que antecede à consulta médica. Isso se 

deve, na maioria das vezes, pela ociosidade do tempo, pois é um momento em que 

as pessoas pensam em seus problemas de saúde, percebem e veem outras 

pessoas, muitas vezes, tristes. 

 Relatos de experiências ruins e negativas são inevitáveis e, infelizmente, 

muitas pessoas ouvem conselhos desnecessários, trazendo sofrimentos por 

antecipação, pois muitas vezes as pessoas atendidas e recebidas no Projeto ainda 

não têm diagnóstico confirmado e assim acabam trazendo para si o sofrimento de 

outro e se preocupando com algo que ainda não é certeiro, conforme a fala das 

profissionais, “Sabendo até que tem câncer porque a outra comentou que fez 

quimioterapia, que tava ali pra tratar o câncer”. (P. 03) e “Os diálogos mantidos entre 
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as pessoas, acho que também não eram tão positivos para a vida né?” (P. 02), outra 

profissional afirmou que “A gente vê algumas dizendo assim: ‘será que ela tem? 

Será que ela sabe?’, ou então vem uma senhorinha com um lencinho: ‘Poxa vida, 

será que ela fez quimio? Será que ela tá curada? Será que isso vai acontecer 

comigo?” (P. 06). 

 Percebe-se claramente, na fala das profissionais, a dicotomia existente entre 

uma sala de espera “tradicional” e a sala de espera do Projeto Mãos de Vida, pois a 

sala de espera do Projeto é uma sala de espera humanizada, contendo cadeiras 

dispostas em círculos para aumentar a proximidade entre os presentes, favorecendo 

a troca de energia, luz ambiente agradável, música leve tocando, água disponível e 

imagem visual acolhedora. Devido a esses fatores, entre outros, pode ser percebido 

nas falas que as profissionais se alegram e se orgulham da sala de espera 

diferenciada que acontece no Projeto, muitas inclusive a citam como “nossa sala de 

espera”, conforme se verifica, “Aqui a gente tem a nossa sala de espera que nós 

fizemos” (P. 07) e “A gente aqui do Projeto tem essa sala de espera humanizada, 

né” (P. 10): 

 

“Com o nosso grupo interagindo dentro dessa proposta com vários 
profissionais articulando e pensando justamente nesse estimulo para a vida 
né? Integrar essas pessoas num espaço organizado, de recebê-las eu acho 
que foi até uma lição pra mim também”. (P. 02) 
 
“Pra falar em sala de espera, tu tem que falar em Projeto Mãos de Vida 
primeiro [...] nós começamos a trabalhar com elas aqui na sala de espera 
que a gente nominou [...] eu vejo como a sala de espera como um momento 
muito especial do Projeto Mãos de Vida e pra (sic) essas mulheres e 
homens”. (P. 03) 
 
“A nossa sala de espera ela busca exatamente o contrário disso, né apontar 
para as pessoas que o tratamento ele é um tratamento que ele vai passar 
por um tempo, que a doença não é você, você é muito mais do que isso”. 
(P. 05) 

 

 Essa percepção de um local diferente e humanizado ocorre pelo fato de a 

sala de espera do Projeto Mãos de Vida se constituir em um local que acolhe o ser 

humano desde o princípio. Nesse enredo, o acolhimento se constitui como 

fundamental, envolvendo presteza, delicadeza, naturalidade, além de um bom 

treinamento das profissionais de saúde, pois esse resulta em qualidade, 

solidariedade, produzindo um espírito coletivo, tornando o profissional um ser 
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consciente e capaz de desenvolver um sentimento prático de tolerância, respeito e 

amorosidade para com o ser humano. 

 O cuidado integral é indissociável do acolhimento e da amorosidade, visto 

que um cuidado dito como integral não é possível acontecer se não houver no 

cuidador e no ser cuidado uma intenção de amor e de acolher no ato do cuidar, de 

forma a ampliar o diálogo entre as partes envolvidas e incluir a emoção, a 

sensibilidade, a atenção, cedendo espaço a uma relação interpessoal, 

reconhecedora de que o saber é duplo e não apenas unipessoal e técnico. 

 Assim, o acolhimento passa a ser uma ferramenta que tece uma rede entre 

profissionais e pessoas atendidas, rede de confiança e solidariedade, capaz de 

colaborar para a produção de saúde, bem-estar, equilíbrio físico, psíquico, 

emocional e espiritual. 

 Segundo Merhy (1994), a pessoa espera que a relação que possa se 

estabelecer entre ela e o profissional de saúde que o atende seja capaz de gerar um 

acolhimento que permita uma atenuação de seu sofrimento, de seu problema. Nessa 

linha de reflexão, as profissionais entrevistadas demonstraram perceber o 

acolhimento como algo que faz parte e que deve compor o ambiente da sala de 

espera, iniciando-se por meio dela, “A sala de espera ela significa, um momento de 

acolhimento, de acolher”. (P. 01) e “A sala de espera acaba sendo um momento de 

acolhimento das pessoas que vêm pra consulta”. (P. 04). 

 Ao sentir-se acolhido desde sua entrada no ambiente de saúde, o ser 

humano é capaz de se abrir mais, de compartilhar de uma maneira positiva seus 

sentimentos e sensações, além de sentir-se mais seguro e tranquilo. É possível 

trabalhar com metodologias diferenciadas, atividades prazerosas para a saúde por 

meio do trabalho de diversos profissionais que integram o cuidado, com o intuito de 

tornar esse espaço um local de real bem-estar, paz e tranquilidade, como ocorre no 

Projeto Mãos de Vida e como foi mencionado pelas entrevistadas “Com o nosso 

grupo interagindo dentro dessa proposta com vários profissionais articulando e 

pensando justamente nesse estimulo para a vida, né? Integrar essas pessoas num 

espaço organizado, de recebê-las”. (P. 02) e percebido em especial na fala da 

profissional (P. 04):  

 

“Desse momento especificamente que a gente faz aqui né, buscando 
preparar as pessoas, talvez acabe sendo um momento que ao invés de as 
pessoas estarem na sala de espera lá fora, o momento que elas são 



 80

ouvidas onde aparece muitas vezes questões subjetivas da subjetividade 
das pessoas, isso fica muito mais rico e também as próprias pessoas 
começam a se perceber mais a refletir mais”. (P. 04) 

 

 Uma atividade importante que pode e deve ser realizada na sala de espera 

nos momentos de espera são as atividades de educação em saúde, difundidas por 

diversos autores como uma forma de ocupar o tempo livre e vago durante a espera 

pelas consultas. Veríssimo e Valle (2006) afirmam que a sala de espera, quando 

produtiva, pode ser caracterizada como uma maneira de ocupar um tempo ocioso 

nas instituições, transformando o período de espera em um momento de trabalho, 

podendo ser desenvolvidos processos educativos e possibilitando a interação do 

conhecimento popular com os saberes dos profissionais de saúde. Nesse contexto, 

o grupo de sala de espera pode funcionar como um espaço em que as práticas de 

educação em saúde e, em última análise, a promoção da saúde, sejam maximizadas 

(ROSA; BARTH; GERMANI, 2011). Essa atividade é citada pela profissional (P. 09), 

por exemplo, “É um momento em que a gente tenta passar pra elas conhecimentos 

que possam ajuda-las no dia a dia”. (P. 09), também pelas demais profissionais 

“Processos educativos também acontecem, que são muito importantes”. (P. 02) e “É 

um espaço que tem que ser trabalhado pras pessoas, pra potencializar as pessoas 

[...] em todos os espaços acho de saúde ele tem que ser aproveitado para fazer 

educação em saúde”. (P. 07). 

 Perceber o espaço da sala de espera como possibilitador da troca de 

experiências, conhecimentos e saberes profissionais e populares é assertivo, mas é 

excelso notar pelas falas que essa prática existe e faz parte do dia a dia do 

profissional do Projeto Mãos de Vida. 

 Quando essa troca de saberes for aliada a uma prática educativa, não 

necessariamente se compondo de processos de educação em saúde propriamente 

dito, mas de interações entre profissionais de saúde em seus diversos saberes e 

conhecimentos populares, visando à melhora da qualidade de vida do ser humano. 

 Algumas profissionais notam diferença no semblante das pessoas antes e 

depois do momento de sala de espera do Projeto Mãos de Vida, “Vai mudando o 

semblante delas, como se elas fossem esquecendo um pouquinho daquele 

problema que tá ali naquele minuto e elas pudessem participar de um outro mundo 

mesmo que seja por cinco minutos, dez minutos” (P. 06). 
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“Quando tem alguma interação com os pacientes, que a musica é uma 
interação, ele já trás um bem estar melhor para todos, não só para quem tá 
(sic) ali como usuário, como paciente, mas também para os profissionais 
que trabalham o clima fica mais gostoso, fica mais tranquilo”. (P. 07) 

 

 Atualmente, a concepção de educação predominante em saúde está ligada 

a um conceito ampliado de saúde, ou seja, saúde como resultante das condições de 

vida das pessoas. Um processo educativo que pretenda melhorar a saúde do ser 

humano deve abranger diversos aspectos da sua vida. Na época atual, a educação 

em saúde é concebida como processo teórico-prático que busca integrar os saberes 

de todos os envolvidos por meio da valorização dos conhecimentos científico e 

popular, visto que ambos são de suma importância no desenvolvimento das práticas 

de saúde, proporcionando aos envolvidos uma visão crítica, além de maior 

autonomia e participação frente à saúde (GAZZINELLI; REIS; MARQUES; 2006). 

 Pensando nesse momento acolhedor e transformador, e complementando 

as falas das profissionais que notam uma progressiva transformação no semblante 

das pessoas atendidas, a sala de espera pode também se estabelecer como um 

momento agradável e de conforto, como percebido e mencionado, “A sala de espera 

ela trás esse calor, ela trás esse conforto, essa tranquilidade no enfrentamento do 

que veio, do que está acontecendo e do que está por vir”. (P. 03) e “Então a sala de 

espera é um conforto, mas ao mesmo tempo mostra a responsabilidade de cada um 

nesse processo”. (P. 11). 

 Este espaço possibilita explorar situações difíceis de forma menos 

traumática, trabalhando desde as emoções do indivíduo, propiciando o devido 

conforto, relaxamento e segurança, além de facilitar a troca de saberes entre os 

integrantes na sala de espera, possibilitando a contribuição para a prevenção de 

doenças e promoção da saúde. 

 Em uma pesquisa realizada com 12 crianças e seus acompanhantes no 

Ambulatório de Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, constatou-se que a tentativa de transformar o ambiente da sala de 

espera por meio da brincadeira (recurso que auxilia as crianças e os seus 

acompanhantes a aproveitarem melhor o período em que aguardam a consulta 

médica) tornou a permanência no ambulatório mais agradável e descontraída, 

desencadeando mudanças comportamentais nas crianças, como diminuição da 

ansiedade e demonstração de alegria e bom humor, além de agir como facilitador 



 82

para a interação e comunicação entre os profissionais de saúde, crianças e seus 

acompanhantes (PEDRO, 2007). 

 As atividades realizadas e o contato do profissional de saúde com o ser 

humano que necessita de cuidados no momento que antecede à consulta médica 

podem ser um grande facilitador, pois permite ao profissional uma percepção, ousa-

se dizer uma “pré-conceituação”, da forma que esse ser humano se encontra 

naquele dia, naquele momento, se está calmo, agitado, introspectivo ou 

comunicativo, positivo frente às adversidades da vida ou talvez melancólico, enfim, 

simplesmente e complexamente percebê-lo, como se nota na fala da profissional a 

seguir: “Eu ter uma percepção de como é esse paciente, eu poder entender o 

simples relato dele de alguma coisa, eu poder usar isso como uma ferramenta [...] 

me faz ter uma postura mais humana na hora de tratar esse paciente, na hora de ter 

esse cuidado integral”. (P. 10) 

 Ter essa percepção e sensação de como a pessoa está antes da consulta 

médica é essencial, pois pode ser um instrumento facilitador da abordagem e do 

diálogo. Quando essa percepção ocorre de uma tranquila, próxima, humanizada e 

integral, a efetividade é muito maior. 

 Capta-se nas falas que, em um primeiro momento, a imagem de sala de 

espera como um ambiente “frio” e hostil vinha no pensamento das entrevistadas, 

isso porque é assim que geralmente esse ambiente se apresenta nos diversos 

cenários de saúde; um ambiente ocioso, desatencioso, limitador e fragilizante, 

gerando ou aumentando sentimentos angustiantes. O ócio cede lugar a incertezas, 

inseguranças e, muitas vezes, as próprias relações que acontecem ali fomentam 

essas incertezas, pois o diálogo que surge pode ser um diálogo negativo, partilham-

se experiências negativas, conforme se apreendeu nas falas. 

 Percebe-se nas falas das profissionais que a sala de espera do Projeto 

Mãos de Vida é uma sala totalmente diferente, é uma sala de espera humanizada, 

integral e especial, mencionada carinhosamente como “nossa sala de espera”. O 

momento da sala de espera foi citado como um momento em que é possível fazer o 

real acolhimento do ser humano. Percebeu-se que o acolhimento é realizado por 

toda a equipe, pois cada um contribui para o desenvolvimento dessa ferramenta 

assistencial e humanizadora dentro de sua área de atuação, mas de forma conjunta 

com as outras profissões. 
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 Além do acolhimento profundo, as falas demonstraram que o ambiente da 

sala de espera é visto como o local onde a profissional tem a possibilidade de 

transmitir conhecimentos de forma a ajudar as pessoas no seu dia a dia; assim, a 

educação mostrou-se importante e presente nesse ambiente e na rotina de trabalho 

das profissionais. 

 A transmissão de conhecimentos deve ocorrer de forma horizontal, ou seja, 

respeitando-se todos os saberes de maneira uniforme, tanto os saberes profissionais 

como os populares, mas principalmente dotados de respeito para com o próximo, 

amorosidade e acolhimento. As profissionais mencionam a satisfação de perceber o 

semblante dessas pessoas com câncer de mama ir mudando, perceber que muitas 

vezes essas pessoas chegam à Unidade de Saúde cabisbaixas, tristes, 

desesperançosas, e quando participam do Projeto, saem com o semblante diferente, 

mais alegres, confiantes, com maior esperança para encontrar um sentido para 

viver, apesar da doença que as acomete. 

 A sala de espera, quanto utilizada como espaço de fortalecimento, pode ser 

diferenciada, sem dúvidas, podendo transmitir o calor, o conforto e a tranquilidade, 

fomentando toda a perspectiva de cuidado integral. Por meio das falas das 

profissionais que integram o Projeto Mãos de Vida, pode-se constatar que o 

momento da sala de espera é visto pelas mesmas como algo totalmente 

diferenciado dentro do Projeto, percebem-no como “especial”, capaz de mudar o 

semblante de alguém, capaz de se traduzir como ferramenta para construção de 

uma saúde mais autônoma. Por meio da união entre o saber popular e o saber 

profissional, pode haver a fomentação da educação em saúde de uma maneira 

ampla e acessível, mas, principalmente, a sala de espera pode ser capaz de ser um 

momento além, maior que a simples espera, pode ser capaz de se transformar em 

um momento de acolhimento, de corresponsabilidade, de escuta efetiva, olhar 

acolhedor, troca de saberes. 

 

Pergunta 03 – Para você o que é importante no trabalho dentro da 

equipe do Projeto Mãos de Vida? 

 Não há dados históricos que possam comprovar a origem exata da ideia de 

congregar várias pessoas, visando alcançar um objetivo comum. Porém se sabe que 

a prática do trabalho em equipe já existe há muito tempo. Desde os primórdios, o ser 
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humano já convivia coletivamente, desempenhando tarefas e ações improváveis de 

serem alcançadas sem o apoio de seu semelhante. 

 De acordo com Souza (2005), equipe é um grupo de pessoas com 

habilidades complementares, comprometidas com um propósito comum, com metas 

específicas de desempenho, com um mesmo método de trabalho e responsabilidade 

mútua. A autora acrescenta ainda que grupos tornam-se equipes por meio de uma 

série de ações disciplinadas. 

 Para a construção de um trabalho em equipe efetivo, é necessário que a 

equipe construa um projeto comum e, para tal, os trabalhos de cada profissional 

devem se complementar, tornando os agentes capazes de construir uma ação de 

interação entre trabalhadores/trabalhadores e entre esses e as pessoas que buscam 

um cuidado mais igualitário e integral. 

 A importância de se estabelecer um objetivo em comum pode ser percebida 

abaixo na fala da profissional, que enfatiza que, ao integrar saberes diversos, é 

possível traçar uma meta, ter um objetivo comum a todo grupo. O estabelecimento 

desse objetivo em comum faz-se importante. No caso do Projeto Mãos de Vida, o 

objetivo primordial a todo o grupo deve ser o cuidado integral ao ser humano, mais 

especificamente o cuidado integral às pessoas com câncer de mama; todos os 

outros objetivos devem ser advindos desse principal e, ao haver a interação entre 

profissionais, esses objetivos podem ser traçados, “A interação, essa conexão que 

nós desenvolvemos no processo transdisciplinar, os diversos saberes sendo 

integrados, e que a partir deles nós conseguimos estabelecer um objetivo em 

comum”. (P. 02). 

 Em uma equipe as habilidades são individuais, cada um tem mais 

conhecimento e prática em determinado assunto ou ação, porém, quando ocorre 

uma integração desses saberes, a produção de serviços torna-se mais eficiente e 

efetiva. Nesse contexto entra a multiprofissionalidade, ou seja, uma equipe 

multiprofissional, na qual vários profissionais de diferentes áreas, com saberes e 

experiências diversas, se integram por meio de seus olhares, percebendo o sujeito 

de formas diferentes, a fim de trabalharem juntos, visando ao bem comum, que 

nesse caso é a saúde integral desse sujeito. Esse trabalho multiprofissional foi 

citado por algumas profissionais, “São muitos e distintos olhares, a começar pela 

vida pessoal de cada profissional, a começar pela opção profissional” (P. 04), e 

também “A integralidade envolve também união, conhecimentos, saberes 
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diferenciados” (P. 05) e “O convívio com as outras profissões, as outras áreas [...] 

nós podemos resolver os problemas sozinhos e quando a gente vê que os outros 

vêm pra nos ajudar, fica muito mais fácil”. (P. 06). 

 Para que o trabalho em uma equipe de saúde ocorra de forma satisfatória, 

faz-se necessária uma abordagem multiprofissional, assim como processos 

diagnósticos de realidade, planejamento das ações a serem executadas, a 

organização horizontal do trabalho, o compartilhamento de decisões e, 

principalmente, a atuação sincronizada de todos os integrantes da equipe (SOUZA; 

HAMANN, 2009). 

 Para que esse compartilhamento de decisões e essa integração entre os 

membros da equipe ocorra de forma satisfatória, é necessário que os profissionais 

mesclem, dividam, agreguem seus diversos e distintos conhecimentos. Uma forma 

efetiva de buscar novos conhecimentos teóricos, sem dúvidas, é por meio da 

formação continuada, sempre cientes de que o conhecimento adquirido por meio da 

troca de experiências e de conhecimentos específicos entre os profissionais 

enriquece em muito o trabalho a ser desenvolvido, “Sair da nossa especificidade, da 

nossa formação e buscar novos conhecimentos [...] entender aquele fenômeno a 

partir de outros contextos e isso somente convivendo num grupo assim, tão 

heterogêneo”. (P. 01). 

 É interessante notar essa busca de sair da própria especificidade e aprender 

com o conhecimento e o agir de outro. O entendimento do mesmo fenômeno por 

meio de outros olhares enriquece o trabalho e, quando essa troca acontece entre um 

grupo tão heterogêneo, como citado pela profissional, é possível que o indivíduo 

seja percebido subjetivamente, de forma que, se o trabalho fosse individualizado, 

não aconteceria. Ao agir, o profissional integrante da equipe está também agindo 

sobre si mesmo, modificando-se, evoluindo e agindo sobre os outros. Dessa forma, 

pode aprender também, aprender consigo mesmo e aprender com a experiência dos 

outros; assim, a experiência transforma-se em conhecimento que pode ser 

compartilhado. Pela observação ou comunicação, o ser humano é capaz de associar 

qualquer conhecimento, de forma intencional ou não, ao seu próprio conhecimento e 

realizar sínteses que enriquecem o seu saber, transformando todo esse processo 

em maior qualidade no trabalho realizado. Segundo a fala de uma das entrevistadas, 

enriquece-se o trabalho com as pessoas com câncer de mama que são atendidas 

pelo Projeto: 
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“Esse trabalho ser multidisciplinar, multiprofissional é incrível, pois cada um 
tem um viés de conhecimento e de pratica que foi feito ao longo da carreira 
profissional de cada um, então eu acho que o Projeto só tem a ganhar a 
partir do momento que ele agrega esses diferentes olhares para uma 
mesma doença”. (P. 10) 
 
“Como você soma conhecimento, como você soma até tua própria atitude e 
principalmente como você aprende com o outro sabe, com o outro 
profissional, você ter a humildade de entender a área de saber do outro, 
como que isso contribui pra você sabe, e é tão interessante que a gente se 
fortalece, a gente se encontra”. (P. 03) 

 

 Assim, o trabalho em equipe multiprofissional é baseado na relação 

recíproca entre as intervenções técnicas realizadas pelas profissionais e a interação 

dos seus saberes. Por meio da comunicação, através do diálogo, dá-se a articulação 

das ações multiprofissionais e ocorre a cooperação entre todos os integrantes 

(MARQUES et al. 2007). 

 Mesmo com as infindas vantagens, o trabalho em equipe também tem seus 

desafios, afinal, são pessoas com personalidade, opiniões diferentes, que para 

terem seu trabalho efetivo necessitam da cooperação de outras pessoas. Uma 

profissional cita a horizontalidade do trabalho a ser realizado, no caso de um grupo 

tão heterogêneo. Como citado anteriormente, essa horizontalidade facilita na 

formação dos objetivos comuns ao grupo, ao colocar profissionais lado a lado e 

unidos, “Quando a gente pensa em trabalhar em equipe na realidade não pode ser 

um sobre o outro ou um abaixo do outro [...] uma relação em primeiro lugar de 

respeito” (P. 04). 

 A tarefa de se formar uma equipe é um grande desafio, pois segundo 

Goldbarg (1995), existem diversas razões que dificultam a formação de uma equipe, 

não sendo fácil assumir responsabilidades que dependem do desempenho de outras 

pessoas e agir em conjunto sem esmagar a individualidade de cada um, 

despertando o comprometimento necessário para a missão, encontrar as pessoas 

certas, resistir às pressões internas e externas despertadas pelo processo de 

mudança, enfim, não é fácil ser persistente o suficiente. 

 Para que o trabalho em equipe faça sentido, é preciso saber o que deve ser 

feito em conjunto e o que cada um deve fazer separadamente. A divisão de funções 

e tarefas é essencial, assim como compartilhar informações e responsabilidades 

está diretamente ligado ao sucesso do trabalho. Desse modo, cada integrante do 

grupo deve saber dar o melhor de si e, ao mesmo tempo, ajudar aos outros. O 
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trabalho em equipe também pode ser visto como uma oportunidade de socialização, 

pois acaba sendo um contexto de convivência em que as pessoas podem se 

conhecer e aprender juntas, esse “trabalhar juntas” é nítido ao se observar a fala da 

profissional (P. 03), em especial ao afirmar o fortalecimento que sente por meio da 

união que há entre si e suas companheiras de equipe. A profissional cita sentir uma 

união tão grande, que é como se essa união se transformasse em um sentimento de 

irmãs: 

 

“Como a gente se fortalece, às vezes, cada uma tá numa (sic) atividade, 
longe, mas é como se a gente estivesse ligada sabe, é tão interessante, 
parece que tudo é potencializado assim, eu falo dividir o trabalho mas 
somar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto sujeito que eu 
sou, cuidadora, né, a tantos anos. Então, é incrível assim, olhar pra outra 
profissional que tá ali é como... não tem uma palavra pra definir, não quero 
ser piegas, mas como se fosse irmãs sabe?” (P. 03) 

 

 A união no trabalho, o sentimento de equipe e, muitas vezes, de amizade, 

que acabam surgindo entre os profissionais que atuam juntos de forma sincronizada 

é muito positivo, pois dá uma conotação de segurança, de apoio em relação às 

atividades a serem executadas: 

 

“Fundamental a gente tem que é a união, porque a integralidade envolve 
também união, conhecimentos, saberes diferenciados e uma, eu não sei se 
eu posso usar essa palavra, mas é como se fosse uma filosofia integrada de 
ação, então isso é muito presente na equipe”. (P. 05) 

 

 Outra vantagem que o trabalho em equipe apresenta, quando comparado ao 

trabalho realizado sobre os esforços isolados, é o apoio mútuo entre seus membros, 

claramente notado nas falas das profissionais, pois o apoio que vem de pessoas 

trabalhando juntas, de maneira produtiva e unida, geralmente é suficiente para 

manter o entusiasmo, até mesmo em tempos difíceis. 

 Em relação ao trabalho em equipe entre profissionais da área da saúde, 

esse se caracteriza como um dos pilares na reorganização da atenção em saúde 

nos âmbitos do Sistema Único de Saúde (SUS), voltada para projetos assistenciais 

que percebam o ser humano em sua totalidade, merecedor de um cuidado digno e 

integral. Citam-se como exemplo de equipe de saúde as equipes da Estratégia 

Saúde da Família (ESF), visto que, no caso dessa estratégia, o trabalho em equipe é 

destacado como uma das características principais, sendo um importante 

pressuposto para a reorganização do processo de trabalho e como possibilidade de 
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uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). A integralidade no 

cuidado desenvolvido dentro da equipe de profissionais que atua no Projeto Mãos de 

Vida pode ser percebida na fala de uma profissional, ao mencionar que o fato de 

participar do Projeto a ajudou a perceber mais o ser humano nas suas diversas 

dimensões:  

 

“Eu vejo assim, como eu me distanciava de algumas situações que pra mim 
(sic) não chamava a atenção, como a espiritualidade, como o bom ânimo, o 
bom humor é importante [...] é importante de ter participado e estar 
participando o Mãos de Vida é poder abrir um outro horizonte de 
entendimento é tentar perceber, ter mais sensível o nosso sexto sentido, né, 
que é o da percepção, que é o da subjetividade”. (P. 06) 

 

 Outra vantagem apontada no trabalho em equipe é justamente o 

mencionado na fala da profissional (P. 06), ao afirmar que o trabalho realizado 

permitiu que a mesma abrisse mais seus horizontes de cuidados, percebendo mais 

a subjetividade do outro. Essa subjetividade pode ser percebida de uma maneira 

mais efetiva por meio dos sentidos físicos, por meio dos diversos olhares que 

compõem uma equipe, da troca de informações que pode haver entre os 

componentes, como se nota nas falas, “Estar trocando informações, acho que esse 

é um benefício para o paciente também”. (P. 11): 

 

“Eu pude dividir essa minha... essa minha visão de cuidado integral, eu já 
cuido das pessoas faz muito tempo dessa forma [...] quando eu cheguei no 
Mãos de Vida, foi ver outras pessoas que já estão na universidade mas que 
eu nunca tinha me aproximado desta forma, e como é bom sabe? Como a 
gente se fortalece”. (P. 03) 

 

 Assim, o trabalho em equipe é baseado na relação recíproca entre as 

intervenções técnicas realizadas pelos profissionais e a interação dos seus saberes. 

Por meio da comunicação, através do diálogo, dá-se a articulação das ações 

multiprofissionais, a troca de conhecimentos, ocorrendo a cooperação entre todos os 

integrantes (MARQUES et al. 2007). 

 Uma das profissionais entrevistadas cita que, para que o trabalho a ser 

realizado ocorra de uma maneira positiva, é necessário em primeiro lugar que o 

profissional esteja bem, bem consigo mesmo, se autoconheça para que assim seja 

possível perceber seus colegas e conseguir interagir com os outros membros da 

equipe. Ao agir em sua totalidade como membro de uma equipe e como cuidadora, 

a profissional afirma que é possível cuidar de forma integral da pessoa que busca 
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atendimento. Ao estar bem, o profissional consegue doar-se mais ao que faz, agindo 

de forma carinhosa e eficaz: 

 

“Acho que o mais importante de tudo é nós estarmos bem, é estar... nos 
autoconhecer, estarmos ali de forma inteira pra que a gente possa cuidar do 
outro, né? Então pra mim o principal eu preciso estar bem pra conseguir 
cuidar do outro. Então se eu não estiver me sentindo bem e não tenho e 
não consigo cuidar de forma integral do outro ser que está vindo buscar o 
atendimento”. (P. 08)  

 

 Essa transdisciplinaridade ensina o ser humano a aprender com o seu 

próprio fazer, que leva a pessoa a desenvolver novas percepções sobre o cuidado 

de si e do outro, valorizando e respeitando o amor à vida. A inteireza do profissional, 

ao se doar ao outro, colocando-se integralmente em seus sentidos, partilhando o 

que sabe, o que vivenciou, o que sente, faz com que a equipe estabeleça uma série 

de vínculos, entre membros da própria equipe, em seus processos articulados de 

trabalho, e entre esses e os seres humanos que vêm em busca de atenção e 

cuidado, pois sem dúvidas essas pessoas percebem e sentem o clima de apoio e 

cooperação existente, dando aos mesmos maior liberdade em suas expressões, ao 

poder interagir, sentindo que tem o apoio de uma série de profissionais, de uma 

equipe de saúde e, acima disso, tem o apoio de outros seres humanos que 

trabalham de forma integrada, visando o bem-estar comum: 

 

“Tem paciente que, às vezes, vem aqui e quer falar, quer chorar, as vezes 
tem dificuldades em casa com o marido, com filhos. Eles vem, porque a 
gente cria um vinculo com eles né (sic)? A gente dá essa abertura pra eles 
e eles dão assim em contrapartida pra gente também”. (P. 07) 

 

 Mesmo com habilidades individuais, quando ocorre uma integração entre os 

saberes, o cuidado torna-se melhor. Assim, o trabalho em equipe se torna 

pressuposto para a integralidade das ações de saúde, requerendo que profissionais 

de saúde e pessoas atendidas trabalhem juntos e caminhem em uma mesma 

direção para alcançarem o bem comum desejado, e isso é notado, sentido e 

admirado pelas pessoas que procuram e participam do Projeto Mãos de Vida, ou 

seja, segundo relatos, agradecimentos, abraços que essas pessoas manifestam, as 

profissionais podem sentir que o trabalho em equipe desenvolvido dentro do Projeto 

é, sim, efetivo, eficaz, acolhedor, amoroso, capaz de transformar a angústia do 

momento em um sorriso mais leve, como se nota-se em algumas falas, por exemplo, 
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a da profissional (P. 09), “O nosso trabalho, eu acho, que é meio essencial assim, 

sabe? [...] pra gente que participa é muito nítido a diferença que elas chegam e a 

diferença com que elas saem, então eu acho que é essencial”. (P. 09) e das demais, 

“Eu acho que nosso trabalho é esse, é agregar, e o feedback que eu tenho das 

pessoas que vem aqui é exatamente esse, eles compreendem essa proposta, 

aceitam, acatam, valorizam e adoram”. (P. 05): 

 

“A gente percebe assim que elas saem satisfeitas, que elas saem mais 
leves, mais soltas, elas sabem que se elas precisarem, se elas tiverem 
qualquer dificuldade psicológica, física ou de organização dos exames, das 
suas cirurgias, elas sabem que elas podem vir aqui que a gente sempre tá 
aqui”. (P. 07) 

 

Essa forma de trabalhar ensina os seres humanos, profissionais ou não, a 
aprenderem com o seu próprio fazer, o que leva a pessoa a desenvolver 
novas percepções sobre o cuidado de si e do outro, valorizando e 
respeitando o amor à vida (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 2012, p. 
46). 

 

 Essa percepção da importância da integração no trabalho em equipe é 

mencionada em algumas entrevistas, em que as profissionais reconhecem que, ao 

integrar saberes diversos, é possível traçar um objetivo comum, em que cada um, 

por meio de um viés de olhar diferente, uma formação também diferente e 

experiências únicas, compartilhando seus saberes com os outros membros da 

equipe e assim engrandecendo o trabalho. Essa forma de se trabalhar 

transdisciplinarmente respeita e considera todos os saberes horizontalmente, lado a 

lado, ou seja, independente da formação acadêmica, todos são ouvidos e 

valorizados na construção do trabalho, isso enriquece a contextualização, permite a 

construção de novas ideias e práticas, ao fazer descobertas até então 

desconhecidas, podendo criar novos saberes a partir de experiências sensíveis. 

 O sentimento de união entre os membros da equipe é aparente nas falas. Ao 

serem questionadas sobre o que é importante dentro da equipe do Projeto Mãos de 

Vida, além de citarem o enriquecimento por meio da troca de saberes, as 

profissionais citaram um sentimento forte de união e de conexão. Apreende-se das 

falas que, ao perceberem o outro, nesse caso o colega de equipe, como um ser 

humano único e integral, o sentimento de apoio mútuo e o vínculo emergem, 

proporcionando segurança e tranquilidade para realizar as tarefas necessárias. 

Todos esses fatores foram percebidos como fundamentais, de forma a influenciar e 
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modificar a prática, abrindo os horizontes de percepção para com o outro. Conforme 

uma das falas, trabalhar como membro da equipe do Projeto Mãos de Vida foi 

importante para que a profissional passasse a ter maior percepção sobre fatores que 

anteriormente eram despercebidos, ampliando seu olhar sobre o sujeito. 

 O trabalho em equipe desenvolvido tem como foco principal o cuidado 

integral ao ser humano, no caso com câncer de mama. Essa interligação entre os 

membros da equipe, o diálogo, a troca de saberes tem como grande benefício 

apontado o desenvolvimento da capacidade de realizar um cuidado realmente 

integral, desenvolvendo também uma escuta acolhedora, para que a pessoa, que 

muitas vezes chega fragilizada, sinta-se à vontade para conversar, chorar, dividir 

suas experiências com as profissionais, sentindo-se acolhida. 

 Assim, o trabalho em equipe é positivo e isso reflete no feedback recebido 

pelas profissionais, pois as pessoas que são atendidas pela equipe demonstram, por 

meio de abraços, de palavras ou olhares, maior poder em si, mais positividade e 

esperança diante do que estão enfrentando. Talvez essa seja a parte mais 

importante de todas no que diz respeito ao trabalho em equipe desenvolvido no 

Projeto Mãos de Vida, pois se tudo é realizado com vistas ao cuidado integral ao ser 

humano, o feedback positivo desses seres humanos é o que fundamenta e o que 

revela ser efetivo todo trabalho realizado. 

 Toda essa estrutura manifestada na fala das profissionais mostra que, muito 

além de uma equipe, forma-se entre as integrantes do Projeto Mãos de Vida um 

sentimento de amizade, que busca sempre o melhor para o outro, gerando 

fortalecimento profissional e pessoal. 

 Uma das profissionais comentou, durante a entrevista, que em sua mente e 

imaginação, o cuidado integral desenvolvido pela equipe é representado por vários 

braços, abraçando um ser em comum, no caso do trabalho desenvolvido dentro do 

Projeto Mãos de Vida são vários braços, cada um com uma história, um sentimento, 

um momento, abraçando um ser comum, abraçando um ser humano muitas vezes 

fragilizado, mas sempre inteiro, multidimensional, um ser humano integral. 

 

Pergunta 04 – O que significa saber cuidar na perspectiva da 

metodologia CiTranSi na sala de espera às pessoas com câncer de mama? 
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 Ao falar sobre o processo de cuidado, deve-se pensar que cuidar implica 

aprender a cuidar de si mesmo e do outro, tendo sempre noção da realidade, das 

possibilidades e das limitações implicadas no processo de cuidar. 

 Por meio do cuidado, demonstram-se o respeito, a dignidade humana e o 

amor ao próximo. Segundo Boff (1999, p. 34), “o cuidado entra na natureza e na 

constituição do ser humano. Sem cuidado ele deixa de ser humano”. O cuidado 

existe em uma dimensão maior do que o ato prático, o ato do simples fazer. Ele é 

inerente ao ser humano. Todos cuidam e todos necessitam de cuidado, o que difere 

é a forma com que se faz e a finalidade deste cuidado. 

 O cuidado no que diz respeito à integralidade é muito mais abrangente, pois 

cuidado integral enfatiza a importância de ações que incluam: “o tratar, o respeitar, o 

acolher, o atender o ser humano em seu sofrimento” (PINHEIRO, 2008, p. 23), 

reconhecendo que as pessoas sofrem e, consequentemente, buscam ajuda. Para 

Sena et al. (2008, p. 24), o cuidado não se traduz apenas como uma atividade 

realizada no sentido de tratar uma ferida, aliviar um desconforto e auxiliar na cura de 

uma doença, como afirma Boff (1999, p. 33), “representa uma atitude de ocupação, 

preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro, que 

caracteriza responsabilizar-se plenamente pelo cuidado prestado ao outro”. O 

cuidado na dimensão da integralidade é percebido na fala de algumas das 

profissionais como sendo o cuidado que rege o trabalho realizado pelas mesmas, “A 

verdadeira prática do cuidado integral, então a partir do momento que a gente 

consegue olhar esse paciente, a gente tem muito isso vivenciado no nosso dia a dia 

aqui no Projeto”. (P. 10) e “Todas as áreas estarem conversando o mesmo idioma, 

estarem falando sobre um mesmo problema, mas, como falamos no início, sem 

esquecer aquele ser integral”. (P. 09). 

 Assim, o cuidado integral é uma relação subjetiva, desenvolvida 

continuamente e que vai muito além do saber profissional e das tecnologias 

necessárias, abrindo espaço para a inclusão dos saberes, dos desejos e das 

necessidades do outro, dentro dessa perspectiva de cuidado integral. Para Souza 

(2008), acesso e acolhimento articulam-se e se complementam na implementação 

de práticas em serviços de saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado. O 

acolhimento como parte do cuidado integral realizado no dia a dia das profissionais 

foi apontado como importante e capaz de superar o cuidado puramente técnico, pois 

“O cuidado transcende o cuidado técnico porque ele busca o acolhimento”. (P. 05) e 
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transformando: “Seja um momento transformador, e se não for um momento 

transformador, mas que cada um seja acolhido no tempo que tiver”. (P. 01) 

 Camelo et al. (2000) citam Miranda e Miranda (1990), ao trazerem a palavra 

“acolhendo” dentro deste processo de ajuda e de cuidado. Definem o acolhimento 

como sendo: “Receber o ajudado calorosamente ao iniciar o encontro com ele, 

sendo que ao acolher o ajudado, devo transmitir-lhe receptividade e interesse, de 

modo que ele se sinta valorizado”. Os autores consideram que existem algumas 

maneiras de acolher, como: dirigir-se ao ajudado usando o seu nome; cumprimentá-

lo e individualizá-lo. 

 O acolhimento na área da saúde envolve presteza, delicadeza, naturalidade, 

além de requerer um bom treinamento dos profissionais de saúde, pois esse 

resultará em qualidade, solidariedade, produzindo um espírito coletivo, tornando o 

profissional um ser consciente e capaz de desenvolver um sentimento prático de 

tolerância, de respeito e de amorosidade para com o ser humano. Assim, o 

acolhimento passa a ser uma ferramenta que irá tecer uma rede entre as pessoas 

envolvidas, rede de confiança e solidariedade, capaz de colaborar para a produção 

de saúde, bem-estar, equilíbrio físico, psíquico, emocional e espiritual. Pensando em 

uma forma de cuidar das pessoas com câncer de mama de maneira integral, 

humanizada e acolhedora é que surgiu a forma de cuidar dentro do Projeto Mãos de 

Vida, que atua por meio da metodologia CiTranSi. O surgimento da metodologia 

CiTranSi foi citado por uma das profissionais, apontando que a metodologia se 

construiu por meio da ação das profissionais: 

 

“O CiTranSi foi surgindo, ele foi se insinuando assim, porque nós no início 
do Projeto nós não tínhamos essa percepção, a gente tá numa construção, 
como profissionais que atuam no Projeto Mãos de Vida e também na nossa 
própria formação, então a gente tem que estudar muito, tem que saber 
muito [...] não é só conhecimento, tem a ver com habilidade, atitude 
também, então a metodologia foi surgindo, foi se desenhando a gente 
acabou percebendo, ela se construiu na ação nossa, né?” (P. 03) 

 

 “O CiTranSi trata-se de uma tecnologia de abordagem transdisciplinar, com 

foco na visão de ser humano e de saúde integral, sendo: Protocolo Metodológico o 

CiTranSI – Círculo Transdisciplinar da Saúde Integral”, segundo Dittrich, Bernardo, 

Barreta (2012, p. 44). A abordagem transdisciplinar é atrativa por representar um 

nível de integração, na qual não existem fronteiras entre as disciplinas, buscando o 
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sentido da vida por meio de relações entre os diversos saberes, em que nenhum 

saber é mais importante que o outro. 

 Essa tecnologia implica oportunizar uma prática de cuidado integral em 

saúde que considera a necessidade da interconexão entre vários profissionais com 

diferentes saberes de forma alternada na área da saúde e na área das humanas. 

Este protocolo nasceu de um trabalho de extensão, pesquisa e ensino desenvolvido 

na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), com mulheres com câncer de mama. 

 Considerando-se que o tratamento do câncer de mama envolve uma 

abordagem múltipla e considerando-se esta complexidade da doença, este protocolo 

metodológico se sustenta numa visão de ser humano e de saúde integral, levando o 

profissional a descobrir ideias e novas maneiras de saber cuidar da pessoa com 

câncer de mama. O saber cuidar dentro da perspectiva do CiTranSi foi apontado sob 

o ponto de vista de diversas profissionais, por exemplo, “O cuidado, eu acho que no 

CiTranSi o cuidado transcende o cuidado técnico porque ele busca o acolhimento, 

ele busca a compreensão”. (P. 05):  

 

“Saber cuidar dentro da perspectiva do CiTranSi é acolher a necessidade do 
outro seja qual for a dimensão, que for... É oportunizar um desenvolvimento 
individual e oportunizar que o outro encontre consigo”. (P. 01) 
 
“O saber cuidar eu acho que nessa... nessa visão de metodologia é uma 
organização de todo processo onde começa pelo acolhimento das pessoas, 
pela inclusão dessas pessoas de uma forma sensível nas vivências praticas 
realizadas”. (P. 02) 

 

 Percebe-se nas falas exemplificadas que o saber cuidar dentro da 

metodologia CiTranSi foi associado sempre ao acolhimento, ao gesto de acolher, 

isso se dá pelo fato de que, desde que a pessoa com câncer de mama chega ao 

Projeto para ser atendida, ela é recepcionada de forma calorosa e acolhedora, então 

separar o cuidado realizado do acolhimento é algo improvável, pois nesta prática 

metodológica ocorrem momentos de acolhimento profundo nas várias dimensões da 

pessoa, que vai pouco a pouco, nos procedimentos de cuidado, autorregulando-se 

para novas formas de ser e conviver. Esse cuidado emergido desta visão promove 

saúde desde que o desenvolvimento de ações humanizadas no combate ao câncer 

de mama.  

 Segundo Dittrich; Bernardo e Barreta (2012, p. 44), “neste protocolo todos os 

procedimentos se estruturam baseados na visão de pessoa como corpo-criante, 



 95

visando ao desenvolvimento de ações humanizadas de cuidado à saúde integral às 

pessoas diagnosticadas com câncer de mama”. Essa visão de ser humano como 

corpo-criante aparece na fala da profissional a seguir, ao citar que essa teoria é a 

base fundadora da metodologia CiTranSi, “No que tange ao fundamento, ao 

fundamento mesmo, à teoria do corpo criante que funda essa nossa metodologia, a 

gente já esta vivenciando, a gente já percebe, percebe a tomada de consciência do 

sujeito e nossa também como profissional”. (P. 03) 

 O entendimento de pessoa como corpo-criante, segundo Dittrich (2010, p. 

140): 

 

Por corpo-criante, entende-se um todo vivo, criativo, que tem uma estrutura 
e organização capaz de se auto organizar nas relações com o meio. Ele é 
complexo e dinâmico, por isso mantém as suas partes inter-relacionadas, 
gerando um todo com capacidade de se autocriar. O corpo, por ser criante, 
tem autonomia de se fazer constantemente, causando mudanças contínuas 
em si e fora de si, para a preservação da própria vida. 

 

 Conforme Dittrich, Bernardo e Barreta (2012, p. 47-48):  

 

O cuidado praticado de acordo com a metodologia CiTranSi se estrutura em 
três movimentos contínuos: preparo do ambiente; preparo da equipe 
transdisciplinar; e círculo da saúde integral, que se desdobra em várias 
ações de cuidado: recepção dos pacientes, saudação das pessoas, reflexão 
interativa vibracional, reencontro do ser integral na saúde, sendo 
mencionado esse momento dos três movimentos como sendo uma 
dinâmica. 

 

 “O esforço de mobilizar a interação dessas pessoas dentro desse processo 

também, e que toda dinâmica se dá de uma forma muito conectada com o ser 

consciente das suas ações, dos seus processos”. (P. 02). 

 Outras profissionais citaram o círculo como algo especial que acontece 

quando se trabalha com a metodologia CiTranSi. Essa posição de círculo ocorre 

durante os três movimentos contínuos no preparo do ambiente: as cadeiras são 

dispostas em círculo; no preparo da equipe transdisciplinar, há a realização de um 

círculo de concentração e energização dos processos vitais da equipe; e, 

principalmente, há o círculo da saúde integral, que é o momento de recepção das 

pessoas com câncer de mama e de seus familiares, para iniciar o cuidado integral à 

saúde, por meio da ação integrada de vários profissionais, “Pra que a gente consiga 

efetivamente trabalhar o CiTranSi, né, que é esse círculo de atuação, que não é uma 
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atuação só mental, só manual, só corporal, é uma atuação de fluidos”. (P. 06) e 

também “Eu caracterizo bem esse cuidado [...] o paciente e todo mundo interligado 

com ele, nós interligados entre a gente e a gente ligado com ele”. (P. 07). 

 Interessante notar a percepção de círculo citado pelas profissionais, pois 

mostra que, apesar de haver inúmeras atividades no dia a dia, esse momento da 

realização do círculo da saúde não passa em branco, sendo percebido e 

mencionado pelas mesmas como sendo um momento que as envolve e as interliga 

entre si mesmas e entre entras e as pessoas atendidas. No círculo da saúde 

integral, a pessoa é acolhida amorosamente. Nessa forma de trabalho, o pensar e o 

agir profissional consideram a pessoa na sua multidimensionalidade 

biopsicoespiritual, cultural e sócio ecológica, tendo a necessidade de cuidado frente 

às suas necessidades biopsicoespirituais diversas. Essa dimensão espiritual do ser 

humano também foi apontada pelas entrevistadas: “Eu vou com essa conjuntura 

dessa abordagem, dentro dessa ótica desse paciente ser único, espiritual”. (P. 07) e 

“Que a saúde seja estar bem em todos os aspectos, mental, físico, espiritual”. (P. 11) 

 Para Boff (2001, p. 18), a espiritualidade é uma das fontes primordiais de 

inspiração ao novo e de esperança do ser humano. Segundo o autor, na atualidade, 

“a espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda do humano, 

como elemento necessário para o desabrochar pleno de nossa individuação e como 

espaço de paz no meio dos conflitos e desolações sociais e existenciais”.  

 Ao citarem o círculo da saúde integral que ocorre na forma de cuidar no 

CiTranSi, além de haver uma correlação com a espiritualidade que é trabalhada 

nesse momento, também foi citada a questão da energia, pois durante os três 

movimentos essa questão é amplamente trabalhada, “esses processos, a produção 

da energia por meio da respiração e do metabolismo e a descarga de energia no 

movimento e expressão dos sentimentos, são as funções básicas da vida” 

(CANDIDO; MATTOS, 2009). A energia foi citada nas falas de várias profissionais, 

em especial, p. 01, ao citar que o saber cuidar dentro da perspectiva do CiTranSi as 

transforma, como profissionais, em instrumentos de canalização da energia, “Eu 

penso que em primeiro lugar o CiTranSi nos faz ser instrumentos de uma 

canalização dessa energia”. (P. 01) e “No CiTranSi o cuidado transcende o cuidado 

técnico, porque ele busca o acolhimento, ele busca a compreensão, a gente trabalha 

na perspectiva da energia que a pessoa tem”. (P. 05). 
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“Essa metodologia criada do CiTranSi ela extrapola ao nosso corporal, ela 
representa ou ela se faz representar pelas nossas ações físicas, mas eu 
também vejo muito assim, quando a gente fazia as energizações, os 
trabalhos pré-atendimento, era muito interessante o quanto a fisionomia da 
gente mudava”. (P. 06) 

 

 A fala das profissionais remete a um ponto interessante, que é o de se 

perceber a pessoa como um ser energético. Quando ocorre o preparo da equipe 

transdisciplinar, antes dos atendimentos, trabalha-se a energização dos processos 

vitais das mesmas como equipe, para que assim estejam preparadas 

vibracionalmente e energeticamente para receber o outro e percebê-lo como um ser 

humano com energias e vibrações diversas. Quando a metodologia CiTranSi 

extrapola o corporal, vai além, a entrevistada cita que ocorre também uma mudança 

de fisionomia, uma mudança no preparo para um cuidar humanizado, integral, que 

valoriza o outro com um ser que vive e que busca melhorar a sua forma de viver. 

 A bioenergética entende o ser humano e o universo dentro de uma visão 

sistêmica e interdependente, tratando a saúde plenamente e lidando com esse ser 

humano em todos os seus aspectos, sendo eles: cognitivo, perceptivo, sensorial, 

afetivo, emocional, corporal, espiritual e energético. A análise da bioenergética foi 

criada por Alexander Lowen e, segundo o autor (1982), um dos pilares da bioenergia 

é a respiração, em que é necessário que as pessoas tornem mais ativa a respiração, 

aumentando assim seu nível de energia, essencial para momentos de desgaste. 

 Como mencionado anteriormente, durante o preparo da equipe 

transdisciplinar ocorre um círculo de concentração e energização dos processos 

vitais da equipe, por meio de movimentos corporais, especialmente manuais, 

respiração, visando ao desenvolvimento da concentração da consciência individual e 

interativa dos profissionais envolvidos para a escuta acolhedora. Essa energização é 

notada como uma forma de sentir-se bem por uma das entrevistadas, ao apontar 

que, após esse momento, sente-se energeticamente preparada para um trabalho 

integral, “Na nossa metodologia eu preciso estar inteira, eu preciso estar bem, né, eu 

preciso estar energeticamente preparada para cuidar do outro, então se eu não tiver 

energeticamente preparada eu não consigo cuidar do outro”. (P. 08). 

 Por ser uma metodologia, uma forma de cuidar, de trabalhar com outros 

seres humanos de maneira diferenciada, que objetiva perceber o outro em sua 

totalidade e influenciado por um contexto, a forma de cuidar de acordo com essa 

metodologia também apresentou desafios e dificuldades, conforme as falas a seguir: 



 98

 

“Não é fácil trabalhar nessa perspectiva, se eu falar pra você que ‘aa’ é 
maravilhoso, não é, porque a cada pessoa, a cada momento é como se o 
processo começasse tudo novamente, então aqui na sala de espera mesmo 
que pessoa seja a mesma e que já tenha participado de vários encontros, 
ela é outra naquele dia, então você vê uma outra dimensão, então assim, o 
CiTranSi ele te dá um caminho, só que ele é construído em cada momento, 
com cada pessoa”. (P. 03) 
 
“Aqui embaixo a gente não tem conseguido, por falta realmente de 
conhecimento no meu ponto de vista, atuar com o CiTranSi no todo, porque 
tem uma coisa interna, que é o nosso crescimento, que é o nosso 
amadurecimento, o nosso estudo que precisa ser cada vez mais aumentado 
pra que a gente consiga efetivamente trabalhar o CiTranSi”. (P. 06)  

 

 A metodologia CiTranSi, enquanto uma metodologia de atuação, exige uma 

busca e um aprendizado constante por parte das profissionais atuantes, como se 

percebeu na fala da profissional (P. 03). Ao se trabalhar integralmente com seres 

humanos, deve-se considerar que cada um tem suas particularidades, 

subjetividades, além do fato de que as pessoas, às vezes, apresentam-se de uma 

maneira mais positiva, outras vezes não. Saber cuidar dentro dessa perspectiva 

envolve um processo de aprendizado e de atuação em contínua construção. 

 

E a prática transdisciplinar, que ocorre no Projeto Mãos de Vida, oportuniza 
um constante aprendizado, implicando uma forma de ser, saber e vivenciar 
o conhecimento de forma a cruzar fronteiras disciplinares da ciência, para 
encontrar abertura ao diálogo de saberes diversos, no saber cuidar e no 
ensinar em saúde. “Saber cuidar” na direção da saúde integral implica 
vivência transdisciplinar para um bem-estar biopsicoespiritual, sociocultural 
e ambiental da pessoa em relação consigo, com o outro, com a cultura, com 
o ambiente (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 2012, p. 46). 

 

 Assim, essa forma de atuação apresenta-se como um dispositivo disparador 

de mudanças. Houve falas relatando que a forma de cuidar antes da atuação por 

meio dessa metodologia ocorria de determinada maneira e depois de aprender a 

trabalhar de acordo com a metodologia CiTranSi essa forma de cuidar a percepção 

de cuidado integral mudou: 

 

“A ideia de CiTranSi ela mudou a pratica de atendimento, mudou a minha 
ideia de atendimento, mudou o meu entender do que é o atendimento, 
embora eu ainda não consiga efetivamente fazer, né, porque é intuição, é 
sexto sentido é talvez até um sétimo, não sei, é diferente quando você 
começa a lidar e tentar entender essa subjetividade, esse subjetivo e de 
deixar aflorar principalmente esse sexto sentido”. (P. 06) 
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 Além de um dispositivo capaz de provocar mudanças positivas na forma de 

atuação, também é capaz e possui como principal objetivo cuidar de maneira efetiva 

e acolhedora de pessoas com câncer de mama. O cuidado em saúde, de acordo 

com esse protocolo metodológico, emerge da ampliação das práticas do tratamento 

tradicional, buscando desenvolver terapêuticas no foco da amorosidade e da 

criatividade, na busca de oportunizar para as pessoas atendidas uma nova 

percepção sobre a sua saúde, descobrindo novos estilos de vida com um sentido 

para o existir diante do câncer de mama. 

 Dessa forma, as pessoas atendidas podem sentir-se melhor com essa forma 

de cuidar, até porque todo trabalho realizado, toda metodologia desenhada deve 

ocorrer com o foco no ser humano. A sua eficácia deve ser fundamentada no ser 

humano atendido; conforme a fala das profissionais, o intuito desse cuidar deve se 

potencializar, para que as pessoas atendidas possam ampliar o que há de positivo 

dentro delas, possam encontrar-se, transformar-se: “É oportunizar um 

desenvolvimento individual e oportunizar que o outro encontre consigo [...] que 

naquele momento de encontro com a dor, seja um momento transformador”. (P. 01) 

 

“Saber cuidar eu acho que é potencializar, potencializar o que as pessoas 
têm de bom, de positivo, dentro delas para que isso reflita na própria saúde 
[...] que a pessoa esteja bem, feliz e com vontade de viver e que ela encare 
a vida de uma forma bem positiva”. (P. 11) 
 
“Mas nós que já temos um olhar um pouco mais treinado percebemos como 
ele se modifica, as vezes é num gesto as vezes é no olhar, as vezes ele se 
desarma, as vezes ele vem fechado, braço cruzado, perna cruzada, 
preocupado com a bolsa e daqui a pouco a pessoa começa a se soltar, 
começa a rir ou chorar, e ela se abre pro grupo e aí nesse momento ela se 
permitiu, então o CiTranSi faz isso”. (P. 03) 

  

 Saber cuidar de acordo com a metodologia CiTranSi foi citado pelas 

entrevistadas como a realização de um cuidado integral, ou seja, saber cuidar dentro 

da metodologia significa “saber cuidar integralmente” do outro, percebendo-o em sua 

totalidade e considerando suas múltiplas dimensões. Assim, saber cuidar de acordo 

com essa perspectiva envolve o acolhimento do outro, transformando o momento 

que poderia ser simples em um momento transformador. 

 Foi apontado nas falas que, mesmo com uma metodologia fundamentada, 

ao trabalhar no dia a dia com base nesse protocolo metodológico o agir vai se 

fundamentando e se aprimorando, assim a metodologia vai sendo desenhada 

diariamente, pois cada dia as pessoas são diferentes, as expectativas, os 
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sentimentos e os sonhos são outros. Então, mesmo que uma pessoa participe 

diversas vezes do Projeto, cada dia ela se encontra de uma forma, sendo necessário 

construir o agir e o cuidar diariamente. 

 Ao expressarem o que realmente significa o saber cuidar das pessoas com 

câncer de mama de acordo com a metodologia CiTranSi na sala de espera, as 

profissionais, em sua maioria, relacionaram o saber cuidar ao acolhimento, ou seja, 

o saber cuidar de acordo com o CiTranSi foi apontando como o acolher 

amorosamente o outro desde o primeiro encontro, acolher suas necessidades, 

sempre percebendo esse “outro” como corpo-criante, um ser vivo, único, criativo, um 

ser humano energético, imbuído de energias próprias, capaz de se autotransformar 

frente as necessidades. Esse acolhimento é profundo e considera o ser humano 

integralmente em todas as suas dimensões e considera, principalmente, a dimensão 

espiritual do ser humano.  

 O círculo foi apontado por diversas vezes, isso porque a metodologia 

CiTranSi se organiza em forma circular, ou seja, considera todos igualmente, e o 

ponto chave do cuidar realizado é em forma de círculo, que é o momento do círculo 

da saúde integral, desenvolvido entre profissionais, pessoas com câncer de mama e 

seus familiares, buscando o fortalecimento do outro e a sua potencialização frente o 

câncer de mama. 

 O saber cuidar dentro dessa perspectiva foi apontado como algo que não é 

simples e fácil, é desafiador, mas também transformador, incentivante, muda muito 

mais que as práticas de atendimento, muda os olhares, os sentidos, a percepção 

sobre o outro, permitindo o florescimento dos sentidos.  

 É relevante apreender nas falas que o trabalho desenvolvido, melhor 

dizendo, que o “saber cuidar” desenvolvido busca potencializar o outro, almejando 

refletir na saúde das pessoas. Mesmo que as mudanças ocorram aos poucos, 

perceber as pessoas se “desarmando” torna o dia a dia especial, para que as 

mesmas sintam-se transformadas, mais felizes, com mais vontade de viver, 

descobrindo e redescobrindo novas e encantadoras formas de viver. 

 Percebe-se que, mesmo com todos os desafios que um saber cuidar dentro 

de uma metodologia diferenciada implica, as profissionais atuantes no Projeto Mãos 

de Vida percebem e sentem o protocolo metodológico CiTranSi em sua essência, 

tendo como foco o ser humano como corpo-criante, ser integral, indissociável, 

buscando realizar um real acolhimento desse sujeito. O resultado durante três anos 
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da aplicação dessa metodologia com o público-alvo tem mostrado que o acolhimento 

transdisciplinar em grupo é capaz de estabelecer um vínculo sócio afetivo e isso tem 

trazido descobertas de novos sentidos para viver e valorizar a vida, com 

depoimentos de coragem e de amor próprio. As pessoas no círculo vêm 

“reconhecendo em si um poder ser, para conquistar mais vida com qualidade para 

viver superando o câncer” (DITTRICH; BERNARDO; BARRETA, 2012, p. 50). 

 

Nesse sentido, ao considerar suas reais necessidades, a sala de espera 
tem o intuito de garantir um cuidado integral ao ser humano, percebendo-o 
como um ser multidimensional, que influencia e é influenciado por seu 
contexto. Garantindo maior aproximação entre as pessoas que buscam 
atendimento e os profissionais de saúde, a sala de espera é capaz de 
estabelecer vínculos e permitir aos profissionais a possibilidade de 
desenvolverem atividades de educação em saúde que visem à promoção 
da saúde, constituindo seres humanos atuantes em sua própria qualidade 
de vida, diante do câncer de mama (ROSA; BARTH; GERMANI, 2011, p. 
127). 

 

 Teixeira e Veloso (2006), atestam que tal local deve se constituir como um 

espaço público, no qual as pessoas, além de aguardar atendimento, possam 

conversar, emocionar-se, expressar-se, ou seja, que as diversidades emerjam no 

meio desse processo interativo que ocorre por meio da linguagem.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O câncer de mama é uma doença que, além de ter uma alta prevalência, 

desperta inúmeros sentimentos, como angústia, medo do tratamento, receio de uma 

possível mutilação e morte. Muitas vezes esses sentimentos são despertados devido 

à falta de informações e orientações adequadas, constituindo-se como a doença 

mais temida pelas mulheres. Essa doença vem sendo um desafio no que diz 

respeito ao cuidado à saúde, fazendo-se necessária a adoção de ações 

humanizadas e integrais para avançar no cuidado à pessoa com câncer de mama, 

fortalecendo as práticas ao perceber que essas pessoas demandam uma atenção 

que vai além do aspecto físico, englobando também outros aspectos de sua vida. 

 A presente dissertação de mestrado, intitulada: O cuidado integral na sala de 

espera das pessoas com câncer de mama, na visão da equipe de profissionais do 

Projeto Mãos de Vida, teve como objetivo geral compreender como os profissionais 

de saúde que atuam no Projeto Mãos de Vida realmente percebem o cuidado 

integral na sala de espera às pessoas com câncer de mama. Muitas das concepções 

da pesquisadora foram sendo transformadas, no decorrer da pesquisa, ao deparar-

se com a pluralidade nas maneiras de viver e nas percepções da equipe de 

profissionais entrevistada. 

 Reconhece-se que a pesquisa foi longa e difícil, dado o seu tema e o seu 

problema, bem como a complexidade desafiadora que consiste em compreender a 

percepção do outro no que diz respeito ao cuidado integral, que em si já é bastante 

complexo. Assim, realizar essa pesquisa foi uma experiência inédita, que trouxe 

grande enriquecimento pessoal e profissional para essa pesquisadora. 

 Tomando como base as observações realizadas no momento de percepção 

sobre a sala de espera do Projeto Mãos de Vida, caberia dizer que esse é um 

momento de grande valorização do outro. A sala de espera do Projeto se difere das 

que são habitualmente encontradas nos serviços de saúde. Quando se adentra no 

local isso é facilmente percebido, visto que a sala é arrumada e decorada com muito 

carinho para receber as pessoas e os vários profissionais que constituem esse 

momento em seus diversos saberes, preparados energeticamente de forma a 

receberem as pessoas com câncer de mama e os seus familiares com amorosidade. 

 Acontece na sala de espera do Projeto Mãos de Vida um acolhimento 

profundo ao ser humano; ao ser acolhido por meio de múltiplos olhares, esse é 
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percebido em sua multidimensionalidade, como um ser humano integral, que possui 

um contexto e saberes próprios; assim, o cuidado emerge como fundante das 

relações constituídas, estabelecendo vínculos sócio afetivos entre profissionais de 

saúde em seu processo de cuidar e pessoas com câncer de mama que são 

acolhidas.  

 No que se refere às entrevistas realizadas, pode-se afirmar que os objetivos 

propostos foram alcançados com sucesso pela pesquisadora. O cuidado integral é 

apontado nas entrevistas como o cuidado que percebe o ser humano como um ser 

integral e multidimensional, sendo essas dimensões física, psíquica, social e 

espiritual. Com efeito, ao percebê-lo dessa maneira, o cuidado integral pode ser 

estabelecido. Entretanto, perceber o outro ser humano em sua integralidade, dotado 

de um contexto, é um grande desafio, principalmente ao se considerar o fato de a 

formação dos profissionais de saúde ainda ser fragmentada, pois mesmo havendo 

correlação entre as profissões, cada um dos profissionais tende a perceber o outro 

de acordo com sua especificidade. 

 Diante dessa dificuldade, há a necessidade da religação dos saberes, nos 

quais todos os profissionais de saúde que atuam no Projeto possam perceber 

efetivamente a pessoa com câncer de mama como um ser complexo, dotado de um 

contexto e que precisa ser vista por meio de sua multiplicidade, não cabendo a 

aplicação dos saberes de maneira fragmentada, mas, sim, devendo buscar 

reconhecer o conjunto de necessidades de ações que a pessoa apresenta. Essa 

complexidade de saberes, que deve existir em uma equipe multiprofissional, envolve 

inúmeros olhares, na qual todos compreendam o ser humano como um todo 

indivisível que pensa, sente e age simultaneamente. 

 A espiritualidade do ser humano foi apontada com destaque, ao considerar 

que a espiritualidade é o que destaca o ser humano dos outros seres vivos e como 

uma dimensão de grande impacto na vida e na saúde das pessoas, capaz de 

transformar os fatos em uma experiência de libertação. Ao perceber essa dimensão 

do ser humano, houve uma demonstração de sensibilidade para com o outro, pois 

ao valorizar a espiritualidade, valorizam-se também as crenças pessoais de cada 

um, e a abordagem de cuidado é traçada de acordo com as particularidades que 

envolvem a pessoa com câncer de mama a ser cuidada. 

 Em todo o estudo realizado, percebeu-se que cuidado integral e o 

acolhimento não são apenas atividades rotineiras desempenhadas pelos 
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profissionais de saúde. Ficou evidente que, para a equipe de profissionais do Projeto 

Mãos de Vida, faz parte do dia a dia a percepção de que o cuidado ao ser realizado 

seja imbuído de atenção, carinho e amorosidade, ajudando a pessoa a se 

autoconhecer de forma a superar suas dificuldades, aprendendo uma nova forma de 

viver frente ao câncer de mama. 

 Por meio das entrevistas realizadas, a pesquisadora pôde perceber que o 

momento da sala de espera é o mais especial na rotina profissional da equipe. A 

sala de espera do Projeto Mãos de Vida é apontada como sendo especial e 

diferente. Primeiramente, foram citadas as “salas de espera tradicionais”, que, 

segundo as falas das entrevistadas, é um lugar mecanizado, frio e que causa 

incômodo, tanto nas pessoas que aguardam atendimento quanto nos profissionais 

que trabalham no local, desabrochando sentimentos ansiogênicos e angustiantes. 

Contrariamente, surge nas falas a sala de espera do Projeto Mãos de Vida, 

apontada como “nossa sala de espera”, dando uma conotação de carinho e de 

estímulo para a vida, capaz de mudar as práticas profissionais.  

 A sala de espera é percebida como o local onde há a interação dos diversos 

profissionais em seus saberes, ocorrendo de forma humanizada para haja um 

acolhimento às pessoas com câncer de mama; assim, a sala de espera é apontada 

como o local onde ocorre o acolhimento das pessoas que são atendidas, buscando 

prepará-las para a consulta, de forma que se sintam mais seguras e esperançosas. 

Nesse momento, questões subjetivas aparecem, possibilitando maior reflexão, 

enriquecendo o momento. 

 A sala de espera do Projeto Mãos de Vida também foi apontada como sendo 

um local onde ocorre troca de saberes e de experiências, aproveitando-se desse 

momento para que processos educativos aconteçam. O profissional de saúde tem a 

possibilidade de auxiliar as pessoas com câncer de mama em todos os sentidos, 

mas principalmente por meio de conhecimentos que facilitam o dia a dia, enquanto 

que a pessoa com câncer de mama tem a possibilidade de discorrer sobre seus 

anseios, dúvidas e desejos. Assim, esse espaço é trabalhado de forma a 

potencializar as pessoas para que aprendam com seu próprio saber e com seu 

próprio fazer. 

 Na percepção da pesquisadora, o que foi apontado como mais especial em 

relação à sala de espera do Projeto Mãos de Vida é que a equipe de profissionais 

percebe real mudança no semblante das pessoas atendidas. Essas pessoas que 
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chegam, muitas vezes tristes e angustiadas, começam a soltar-se, como se 

estivessem mais tranquilas. A música ambiente, as imagens, as mensagens e o 

diálogo contribuem para que isso ocorra, tornando esse momento mais ameno para 

todos que participam, sendo fomentado por meio da energização que ocorre ao 

término da dinâmica, na qual os profissionais declararam que também se sentem 

mais tranquilos para realizar o trabalho necessário, de forma a tratar com o outro 

com maior carinho e amorosidade, proporcionando o que a sala de espera tem 

potencial para proporcionar. 

 A equipe de saúde que atua no Projeto Mãos de Vida é transdisciplinar, ou 

seja, uma equipe em que os saberes são valorizados horizontalmente e um não se 

sobrepõe ao outro. Pela compreensão das entrevistas, foi possível perceber que há 

entre os profissionais esse senso de equipe. Todos os saberes são integrados 

visando a um objetivo em comum, no caso o cuidado integral à pessoa com câncer 

de mama. Demonstrou-se que o convívio com profissionais de outras áreas facilita 

no dia a dia, ao possibilitar o entendimento de determinado fenômeno a partir de 

outro contexto, pois são olhares distintos que, unidos, fortalecem o trabalho 

realizado e, como afirmou uma das profissionais, isso só é possível em um grupo 

heterogêneo.  

 Em relação ao fato de a equipe do Projeto ser uma equipe multiprofissional, 

constatou-se que isso é visto com muita positividade, trazendo crescimento e 

fortalecimento para todos. Ao demonstrarem um real sentimento de pertencimento à 

equipe em questão, houve relatos de que há um sentimento de ligação, no qual tudo 

é potencializado e, ao dividir o trabalho, soma-se como pessoa e como profissional. 

 Ao falar durante toda pesquisa em vínculos sócio afetivos que são 

estabelecidos entre profissionais de saúde em seu cuidar e pessoas que recebem 

esse cuidado, constatou-se que esse vínculo existe também na relação entre os 

próprios profissionais de saúde, ao trabalharem juntos, dedicando seus cuidados e 

dividindo seus conhecimentos. Com efeito, o vínculo vai sendo estabelecido, e hoje, 

após alguns anos da existência do Projeto Mãos de Vida, o sentimento entre os 

membros da equipe é de união, havendo inclusive o relato de uma profissional de 

que o que sente é que são como irmãs. Isso possivelmente ocorre, pois a 

proximidade que se estabelece em um trabalho que visa ao cuidado do outro se 

irradia também aos próprios profissionais, ao se perceberem em sua integralidade 

como seres humanos cuidadores.  
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 Toda essa estrutura é percebida pelas pessoas atendidas. Ao sentirem-se 

acolhidas pela equipe de profissionais, as pessoas com câncer de mama e seus 

familiares demonstram mudanças, abrem-se. Conforme uma das falas, é nítida a 

diferença, as pessoas chegam de uma forma e saem de outra, saem mais leves, 

satisfeitas, com a certeza de que, se precisarem de ajuda em qualquer tarefa de seu 

dia a dia que diga respeito à sua saúde, podem contar com a equipe de 

profissionais. 

 Assim, percebe-se que o feedback recebido é positivo, demonstrando que o 

trabalho desenvolvido é efetivo e que a equipe de profissionais do Projeto Mãos de 

Vida realiza um cuidado integral na sala de espera às pessoas com câncer de 

mama. 

 O cuidado realizado pela equipe é um cuidado que se sustenta numa visão 

de ser humano e de saúde integral. Essa forma de cuidar implica aprender a cuidar 

de si mesmo e do outro. Quando se indagou sobre o que significa saber cuidar na 

perspectiva da metodologia CiTranSi na sala de espera das pessoas com câncer de 

mama, afirmou-se que esse saber cuidar é um cuidar que pratica essencialmente o 

cuidado integral ao agregar os saberes diversos. Segundo uma das entrevistas, 

requerendo conhecimentos habilidades e atitudes, essa metodologia foi se 

estruturando e se construindo na ação de cada um. 

 Tratando-se de uma tecnologia de abordagem transdisciplinar, o CiTranSi é 

compreendido como o cuidado capaz de acolher verdadeiramente o outro em suas 

necessidades e em todas as suas dimensões, oportunizando assim um 

desenvolvimento individual das pessoas com câncer de mama. 

 O acolhimento foi apontado como a maior característica dessa metodologia, 

e foi possível a percepção, por parte do olhar da pesquisadora, de que realmente 

ocorre dessa forma. Durante todo o período de percepção da sala de espera foi 

nítido que o acolhimento ao ser humano ocorre de maneira profunda; e durante as 

entrevistas isso se confirmou, pois muitas das profissionais entrevistadas 

mencionaram que saber cuidar na perspectiva do CiTranSi significa acolher a 

necessidade do outro em todas as suas dimensões, cujo cuidado se inicia pelo 

acolhimento da pessoa com câncer de mama e pela sua inclusão em todas as 

vivências praticadas. 

 Neste protocolo metodológico, todos os procedimentos se estruturam 

baseados na visão de pessoa como corpo-criante. Essa visão foi apontada durante 
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as entrevistas, afirmando que, ao trabalhar com o outro, percebendo-o como corpo-

criante, é perceptível a tomada de consciência do outro no que diz respeito ao seu 

saber ser e saber viver frente ao câncer de mama, tendo independência para causar 

contínuas mudanças em si mesmo e fora de si, de forma a preservar a própria vida e 

a melhorar seu viver. 

 O saber cuidar de acordo com a metodologia CiTranSi foi apontado como 

um momento de dinâmica entre profissionais, pessoas com câncer de mama e 

familiares. Realiza-se um círculo de atenção à saúde integral interligando todos os 

presentes, assim os profissionais de saúde envolvidos têm a possibilidade de 

trabalhar de acordo com a rede de assistência social à saúde e com a educação à 

pessoa atendida na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária, ou seja, todos 

trabalhando visando ao objetivo em comum que é o cuidado integral à pessoa com 

câncer de mama.  

 Apesar de haver relatos de dificuldades em trabalhar de acordo com essa 

metodologia, por ser diferenciada, por falta de conhecimento suficiente e pelo fato de 

que a pessoa atendida é sempre uma “nova pessoa” a cada encontro, sendo 

necessário uma nova forma de abordagem, compreende-se que essa metodologia é 

capaz de mudar a forma de pensar e agir no que diz respeito ao cuidado integral, de 

forma a potencializar o que as pessoas têm de positivo e que isso reflita na saúde. 

Assim, o momento de cuidar, de acordo com essa metodologia, é visto como um 

momento transformador, em que a pessoa se permite rir ou chorar, conquistando 

mais qualidade de vida. 

 Reconhece-se que a orientação recebida no processo de formação dessa 

pesquisa foi essencial, capaz de mudar a visão da pesquisadora, ampliando suas 

percepções frete à importância da realização de um cuidado digno e integral às 

pessoas com câncer de mama, como de fato é realizado no Projeto Mãos de Vida. 

 Afirma-se que a equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida reconhece 

a importância da realização do cuidado integral na sala de espera às pessoas com 

câncer de mama como sendo capaz de mudar as próprias percepções e, 

principalmente, como essencial no que diz respeito às pessoas acolhidas. 

 Assim, o cuidado realizado de acordo com a metodologia CiTranSi é 

importante para as pessoas com câncer de mama atendidas, que ao darem esse 

feedback demonstram todo o efeito que essa metodologia têm e a importância dela 
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para os profissionais que sentem que o saber cuidar necessita ser 

permanentemente transformado frente as diferentes demandas pessoais. 

 A pesquisadora alcançou imensa gratificação profissional e pessoal com a 

pesquisa realizada e, com os dados positivos apreendidos, por meio de seu 

conhecimento, contribuiu para o pensamento crítico dos profissionais de saúde, em 

especial os que atuam no Projeto Mãos de Vida, além de comprovar os impactos 

positivos nos resultados alcançados. 
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APÊNDICE I – CARTA CONVITE 

Prezados Colaboradores, 

 

 Sou mestranda do Programa de Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho 

– Univali – Itajaí-SC e estou em fase de conclusão de curso. Neste momento, estou 

coletando dados para a elaboração do meu projeto de pesquisa intitulado “O cuidado 

integral na sala de espera das pessoas com câncer de mama, na visão da equipe de 

profissionais do Projeto Mãos de Vida”, sob orientação da Profª. Dra. Maria da Glória 

Dittrich. 

 Para atingir meus objetivos, faz-se necessária SUA PARTICIPAÇÃO ao 

responder a um questionário referente ao tema proposto. Ressaltando que todos os 

dados coletados serão utilizados para a conclusão do trabalho final do curso de 

mestrado e a identificação das colaboradoras será mantida em sigilo.  

 Se concordar em participar da pesquisa, será necessária a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido, após se fará uma breve apresentação 

do tema previsto para a pesquisa e então iniciará a aplicação do questionário. Para 

participar da pesquisa não será necessário arcar com nenhum custo e não receberá 

nenhuma forma de reembolso ou gratificação. 

 Certa de contar com seu apoio, agradeço à atenção dispensada e coloco-me 

a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Att- Maryane Nepomuceno Pivotti 
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Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 466/12 e suas 

complementares no desenvolvimento do projeto de pesquisa “O cuidado integral 

na sala de espera das pessoas com câncer de mama, na visão da equipe de 

profissionais do Projeto Mãos de Vida”, assim como afirmo que, os dados 

descritos no protocolo serão obtidos em absoluto sigilo e utilizados apenas para os 

fins especificados deste aprovado pelo Comitê de Ética.  

 

Prof. orientadora: Maria Glória Mafra Dittrich  

Assinatura: __________________________ 

Mestrando: Maryane Nepomuceno Pivotti  

Assinatura: ___________________________ 

 

Itajaí,____/____/________. 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as 

folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na última página. Este 

documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

A pesquisa tem como objetivo geral compreender qual a percepção da equipe de 

profissionais do Projeto Mãos de Vida sobre o cuidado integral na sala de espera às 

pessoas com câncer de mama; Apresentar referenciais sobre o cuidado integral às 

pessoas com câncer de mama; Mostrar referências sobre características da sala de 

espera e sua função no cuidado integral; Analisar as percepções da equipe de 

profissionais do Projeto Mãos de Vida sobre o cuidado integral na sala de espera às 

pessoas com câncer de mama; 

 

Titulo do projeto: O cuidado integral na sala de espera das pessoas com câncer 

de mama, na visão da equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida. 

 

Pesquisadores responsáveis: Maryane Nepomuceno Pivotti e Profª. Dra. Maria da 

Glória Dittrich 

Telefone para contato: (47) 9617-5450- (Maryane) 



 

Os benefícios pesquisa são: Apresentação de referenciais sobre o cuidado integral 

às pessoas com câncer de mama, visando contribuir na formação do pensamento 

crítico dos profissionais da saúde que atuam no Projeto Mãos de Vida e outros. 

Apresentar uma nova compreensão sobre o conceito de sala de espera ancorado 

dentro de uma visão transdisciplinar de trabalho no cuidado integral em saúde e o 

fortalecimento do trabalho de extensão universitária especificamente para a equipe 

entrevistada dando um retorno sobre o conceito de sala de espera.  

 

Os riscos da pesquisa são: Os profissionais não quererem participar da pesquisa; 

a perda de dados coletados sobre as respostas dadas pelos profissionais da equipe 

de saúde que trabalha no Projeto Mãos de Vida e a não autenticidade intelectual por 

parte dos profissionais no que diz respeito às suas respostas a entrevista 

(questionário semiestruturado). 

 

Quanto aos aspectos éticos fica claro que: 

a) Seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, garantindo seu anonimato; 

b) Os resultados dessa pesquisa serão utilizados somente com finalidade 

acadêmica, podendo ser divulgado em publicações científicas; 

c) Não há respostas certas ou erradas; 

d) A aceitação não significa que estará obrigado(a) a participar, podendo 

interromper sua participação em qualquer momento, mesmo que já tenha 

iniciado, bastando, para tanto, comunicar os responsáveis pela pesquisa; 

e) A sua participação é voluntária, portanto não há nenhum tipo de remuneração; 

f) Durante a participação se tiver alguma reclamação, do ponto de vista ético, você 

poderá contatar o responsável por essa pesquisa; 

g) O roteiro da entrevista se dará através de alguns dados de identificação do 

participante e de um questionário com 04 questões pré-definidas e abertas, 

sendo que poderá haver acréscimo de outras perguntas de acordo com a 

necessidade. A entrevista será realizada individualmente e sem a interferência de 

outrem, onde cada profissional responderá de forma individual e sem a 

interferência de outrem ao objeto de estudo proposto, de forma a preservar a 

privacidade do mesmo, não comprometendo assim os resultados obtidos, e 

cumpridos com os pré-requisitos éticos necessários. 

 



 

Quanto aos aspectos éticos, os pesquisadores informam que: 

• Os dados pessoais do participante serão mantidos em sigilo e o resultado 

mostrará os aspectos positivos e negativos atingidos pela pesquisa; 

• A aceitação não implica que seja obrigado (a) a participar da pesquisa até seu 

final. A qualquer momento poderá interromper sua participação sem nenhum 

dano pessoal, bastando, para isto, comunicar o pesquisador; 

• A participação é voluntária e não terá direito à remuneração; 

• Esta pesquisa é de cunho acadêmico e não visa uma intervenção imediata, nem 

tampouco causará constrangimento de ordem psíquica, política, social e 

religiosa. 

• Se o participante tiver alguma reclamação do ponto de vista ético, poderá 

contatar com o responsável desta pesquisa; 

• Os resultados serão divulgados na apresentação da pesquisa perante defesa da 

dissertação de mestrado perante uma banca examinadora, de forma pública, até 

setembro-outubro de 2012, posteriormente, a apresentação será publicada em 

revista científica. 

• Ao final da pesquisa, a devolutiva dos resultados ocorrerá por meio de uma cópia 

impressa de um relatório que será entregue à coordenadora da pós- graduação 

do Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho UNIVALI – Campus 

Itajaí. 

• Para participar dessa pesquisa, o(a) Senhor(a) deverá assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (a seguir) rubricando todas as paginas. Esse 

termo determina que aceita participar da pesquisa como voluntário(a) e pode 

desistir de fazê-lo se não se sentir à vontade, sem que sofra qualquer coação. 

 

 

Nome do Pesquisador: Maryane Nepomuceno Pivotti 

Assinatura do Pesquisador:  

Nome do Pesquisador: Profª. Dra. Maria da Glória Dittrich 

Assinatura do Pesquisador: 
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APÊNDICE IV: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

Dados do projeto de pesquisa 

Título da Pesquisa: A PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO 

PROJETO MÃOS DE VIDA SOBRE O CUIDADO INTEGRAL NA SALA DE ESPERA 

ÀS PESSOAS COM CÂNCER DE MAMA 

 

Pesquisador: Maria Glória Dittrich 

Área temática: 

Versão: 1 

CAAE: 23508013.7.0000.0120 

Instituição Proponente: Universidade do Vale do Itajaí 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 446.001 

Data da Relatoria: 25/10/2013 

 

 

 

 



 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se de projeto que busca compreender a percepção dos diferentes profissionais 

da área de saúde que atuam no Projeto Mãos de Vida, sobre o ambiente da sala de 

espera, no cuidado integral às pessoas com câncer de mama. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

No Objetivo Geral da pesquisa consta “Compreender qual a percepção da equipe de 

profissionais do Projeto Mãos de Vida sobre o cuidado integral na sala de espera às 

pessoas com câncer de mama”. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos e benefícios estão apresentados. Sugere-se que sejam considerados os 

possíveis encaminhamentos para reduzir os riscos. Também consta a preocupação 

com a autenticidade das respostas obtidas nas “entrevistas (questionário 

semiestruturado)”. Entrevistas e questionários são conceitualmente instrumentos 

distintos de coleta de informações e dados. Recomenda-se ao pesquisador 

especificar qual deles, ou se ambos, será efetivamente utilizado.  

 

Quanto aos Benefícios recomenda-se apenas que especifique o que significa “dando 

um retorno sobre o conceito de sala de espera”. Dar um retorno pode ter múltiplos 

entendimentos. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Projeto de Pesquisa em condições de trazer novos dados e ampliar a compreensão 

para os profissionais da saúde quanto ao conceito de sala de espera. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Estão apresentados. Sem observações. 

 

Recomendações: 

Quanto ao objetivo geral sugere-se considerar a possibilidade de usar a expressão 

“percepções” (no momento esta no singular diferindo dos objetivos específicos) em 

razão da multiplicidade de resultados que podem surgir em relação à percepção. 

 



 

Sugere-se também que reveja os objetivos específicos pois entre estes consta 

“Analisar as percepções da equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida sobre o 

cuidado integral na sala de espera”: nota-se que em sua redação similaridade do 

Objetivo Geral, ou até mesmo, dependendo das bases e referências que o leitor 

dispuser, como por exemplo a Taxionomia de Bloom, pode-se entender que 

“analisar” seja um objetivo mais complexo do que “compreender” e neste caso não 

convém que objetivos específicos sejam mais abrangentes que o objetivo geral de 

um mesmo projeto. 

 

Recomenda-se rever a redação do resumo e seu alinhamento com o conteúdo do 

projeto pois, nas referências à intenção maior da pesquisa, constam termos como 

conhecer, interpretar e compreender como se fossem sinônimos e isto pode ser 

contestado pela complexidade distinta do significado destes termos. 

 

Observa-se o uso de referência em caixa alta ao longo de texto e separação de 

vírgulas entre autor e ano entre parêntesis como no exemplo “Segundo DITTRICH, 

(2004),..”. 

 

Também consta uma hipótese, o que é próprio para estudos quantitativos nos quais 

submete-se inclusive a testagem frente as hipóteses rivais. Sendo este um estudo 

exploratório, qualitativo e fenomenológico não se aplica o uso de hipóteses. 

 

Atenção ao uso de termos e expressões “dentro”, “ancorado”, “ela trabalha”, “a 

investigação trabalha” pois podem constituir-se em figuras de linguagem ou 

antropomorfizações. 

 

Observa-se que o termo qualitativo surge com diferentes entendimentos: como 

método, como pesquisa e como significado “...sempre com o qualitativo, ou seja, o 

que faz sentido para o sujeito,”. Sei que a literatura diverge mas qualitativa é a 

abordagem que o pesquisador pode adotar. 

 

Detalhe: a última frase do item Metodologia das Informações básicas do projeto não 

foi concluída. 

 



 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem observações no momento. 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Recomenda-se manter o CEP informado, sempre que houver mudanças no 

protocolo, por meio de submissão para análise da Emenda de protocolo, bem como 

solicita-se apresentar o Relatório final até novembro de 2014 – Conforme Resolução 

CNS 466/12 VII. 13 cabe ao CEP: d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos 

através de relatórios anuais dos pesquisadores. 

 

 

ITAJAÍ, 04 de Novembro de 2013 

 

 
__________________________________________ 

Assinado por: 
Michele Thiesen 
(Coordenador) 
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APÊNDICE V: IDENTIFICAÇÃO E CONSENTIMENTO 

 

Eu,_________________________________________________________________ 

RG: ____________________________ CPF: ______________________________ 

declaro estar ciente dos propósitos da pesquisa e da maneira como será realizada e 

no que consiste minha participação como sujeito. Ademais, poderei retirar-me da 

pesquisa quando quiser, sem sofrer nenhum tipo de penalidade, como também não 

receberei remuneração para isso. 

e-mail: _________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisado: __________________________________________ 

 

Itajaí,____/____/________. 
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APÊNDICE VI – TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

Eu, Maria Glória Dittrich, professora do Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho 

da UNIVALI, concordo orientar o projeto de pesquisa para dissertação de mestrado 

da acadêmica Maryane Nepomuceno Pivotti, tendo como tema: O CUIDADO 

INTEGRAL NA SALA DE ESPERA DAS PESSOAS COM CÂNCER DE MAMA, NA 

VISÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROJETO MÃOS DE VIDA. 

 

 

_________________________________ 

Orientadora da pesquisa 

Itajaí, 06/09/2013 
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APÊNDICE VII – TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PARA COLETA DE 

DADOS DE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 496/12 e suas 

complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa, O CUIDADO INTEGRAL NA SALA DE ESPERA DAS 

PESSOAS COM CÂNCER DE MAMA, NA VISÃO DA EQUIPE DE 

PROFISSIONAIS DO PROJETO MÃOS DE VIDA, autorizo sua execução pelas 

pesquisadoras Maryane Nepomuceno Pivotti e Maria Glória Dittrich. 

Nome da Instituição: Universidade do Vale do Itajaí 

Endereço: Rua Uruguai, 458 Centro Itajaí, SC. Telefone: 47 3341-7500 

Nome completo do Responsável legal: Clarice Specht 

Cargo: Chefe do ambulatório de especialidades médicas da USFC 

Assinatura: 

Data: 
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APÊNDICE VIII – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Neste documento encontra-se o roteiro de entrevista que avaliará percepção 

da equipe de profissionais do projeto mãos de vida sobre o cuidado integral na sala 

de espera às pessoas com câncer de mama. 

 

Informações importantes: 

• Os dados serão registrados manualmente e por meio de gravador; 

• Responder a questão de maneira sincera, pois não existe resposta certa ou 

errada, o importante é expor sua opinião. 

 

1) Qual o significado de cuidado integral? 

 

2) O que significa para você a sala de espera? 

 

3) Para você o que é importante no trabalho dentro da equipe do Projeto Mãos de 

Vida? 

 

4) O que significa saber cuidar na perspectiva da metodologia CiTranSi na sala de 

espera às pessoas com câncer de mama? 
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APÊNDICE IX – ARTIGO NA REVISTA ELETRÔNICA DE ENFERMAGEM 

 

Seu manuscrito intitulado “O CUIDADO INTEGRAL NA SALA DE ESPERA DAS 

PESSOAS COM CÂNCER DE MAMA, NA VISÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS 

DO PROJETO MÃOS DE VIDA” foi submetido com sucesso no dia 30-06-2014 e 

será encaminhado para avaliação, visando à sua publicação em Revista Eletrônica 

de Enfermagem. 

 

Concepção de sala de espera para o cuidado integral à pessoa com câncer de 

mama 

 

Maryane Nepomuceno Pivotti1, Maria Glória Dittrich2, Yolanda Flores e Silva3 

 
1 Enfermeira. Discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Gestão do Trabalho, nível Mestrado, da Universidade do 
Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí, Santa Catarina, Brasil. E-mail: maryanen@gmail.com. 
2 Filósofa, Mestre em Educação. Doutora em Teologia. Docente e pesquisadora da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
Itajaí, Santa Catarina, Brasil. E-mail: mgmartes@terra.com.br.  
3 Enfermeira e Antropóloga, Pós-Doutoramento em Estudos Comunitários (Universidade do Algarve), Doutora em Filosofia da 
Saúde. Docente e pesquisadora da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Itajaí, Santa Catarina, Brasil. E-mail: 
yolanda@univali.br. 
 

RESUMO 

 

O artigo trata de uma pesquisa teórico-prática realizada com 11 profissionais da área 
da saúde e humanas que integram a equipe de saúde do Projeto Mãos de Vida da 
UNIVALI, Itajaí, Santa Catarina. O objetivo implicou compreender a percepção da 
equipe de profissionais sobre o cuidado integral na sala de espera, das pessoas com 



 

câncer de mama. A abordagem foi qualitativa e fenomenológica. Por meio da 
realização de entrevistas semiestruturadas, compreendeu-se que há no ambiente da 
sala de espera do Projeto a intenção de integralidade e a oportunidade de utilizá-lo 
para prestar um atendimento humanizado. Os profissionais apontaram que, ao 
perceber o ser humano em sua multidimensionalidade, é possível realizar o cuidado 
de maneira integral e que a sala de espera deve ser compreendida como um espaço 
de acolhimento e de aprendizagem em saúde, colaborando para a elevação da 
qualidade de vida da pessoa com câncer de mama.  
 
Palavras-chave: Cuidado Integral. Saúde. Sala de Espera. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O câncer de mama é a neoplasia de maior incidência entre as mulheres, 

tanto em países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento, sendo que 

também pode acometer o público masculino e infantil. As estatísticas apontam que 

esse tipo de câncer representa uma das principais causas de morte por malignidade 

entre as mulheres, provavelmente porque, em muitos casos, a doença ainda é 

diagnosticada em estágios avançados. Consequentemente, sua incidência global 

está aumentando, enquanto que a estimativa de novos casos de câncer de mama 

para o Brasil, em 2014, é de 57.120, com um risco estimado de 56,09 casos a cada 

100 mil mulheres(1).  

 A Política Nacional de Humanização (PNH) aponta vários elementos que 

perpassam o conceito de cuidado integral, devendo ser considerado o processo de 

espera pelo atendimento em saúde um fato merecedor de atenção, pois é nele que 

se inicia a relação entre a pessoa que procura atendimento, doença, equipe de 

saúde e assistência a ser prestada. 

 A sala de espera é o ambiente em que pessoas aguardam atendimento dos 

profissionais de saúde, podendo ser definido como um território dinâmico, onde 

ocorre a mobilização de diversas pessoas à espera de atendimento de saúde das 

mais diversificadas áreas. Deve-se atentar ao fato de que esse é um ambiente 

público, no qual as pessoas transitam e aguardam atendimento e, enquanto isso, 

conversam entre si, trocam experiências, observam, emocionam-se, ou seja, trocam 

experiências por meio da linguagem ou simplesmente por meio de olhares.  

 Na busca da fomentação de vínculos com a população é que se 

estabelecem os momentos de sala de espera. A sala de espera pode ser 

considerada um espaço dinâmico, onde ocorrem vários fenômenos psíquicos, 



 

culturais, singulares e coletivos. Pode-se afirmar que esse ambiente ameniza o 

desgaste físico e emocional associado ao tempo de espera por algum atendimento, 

espera que pode gerar ansiedade, angústia, revolta e tensão(2). 

 Entretanto, a atenção prestada a essas pessoas no ambiente da sala de 

espera é geralmente hostil, com cartazes alertando sobre doenças nas paredes, 

televisão ligada na tentativa frustrada de coibir seus pensamentos e onde muitas 

vezes um profissional friamente abre a porta do consultório simplesmente chamando 

por um número de senha, tornando essa prática, em alguns momentos, excludente, 

lenta e discriminatória.  

 A necessidade de mudanças nesse ambiente é evidente. Vários estudos 

demonstram a dificuldade que os profissionais possuem em realizar o cuidado 

integral das pessoas com câncer de mama desde o momento em que essas 

aguardam atendimento na sala de espera, como um lugar de ansiedade frente à 

escuta das dores e do sofrimento das pessoas, arruinando toda uma perspectiva de 

cuidado integral. 

 Com efeito, dentro desse contexto surge o desafio deste artigo no sentido de 

mostrar a compreensão de uma equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida, da 

UNIVALI, Itajaí, Santa Catarina, sobre o cuidado integral na sala de espera das 

pessoas com câncer de mama. 

  O Projeto tem como objetivo desenvolver um trabalho transdisciplinar 

de assessoramento e cuidado à saúde e educação em saúde, com vistas à atenção 

integral, buscando desenvolver um trabalho de fortalecimento e qualificação para o 

empoderamento do cidadão, por meio do assessoramento, da capacitação e do 

cuidado à educação.  

 O referido projeto atua por meio de uma tecnologia de abordagem 

transdisciplinar, com foco na visão de ser humano e de saúde integral, utilizando 

como Protocolo Metodológico o Círculo Transdisciplinar da Saúde Integral(3) 

(CiTranSI). Essa tecnologia implica oportunizar uma prática de cuidado integral em 

saúde que considera a necessidade da interconexão entre profissionais com 

diferentes saberes de forma alternada, na área da saúde e na área das humanas.  

 Nesse protocolo, todos os procedimentos se estruturam baseados na visão 

de pessoa como corpo-criante, visando ao desenvolvimento de ações humanizadas 

de cuidado à saúde integral às pessoas diagnosticadas com câncer de mama. 



 

 Em relação à metodologia do CiTranSi, segundo as autoras(3), a mesma 

inclui três movimentos terapêuticos, sendo eles: preparo do ambiente, no qual o 

ambiente físico é preparado energeticamente com muito carinho para receber as 

pessoas; preparo da equipe transdisciplinar, por meio da realização de um círculo de 

concentração; e energização dos processos vitais da equipe e círculo da saúde 

integral: momento de recepção das pessoas com câncer de mama e seus familiares, 

para iniciar o cuidado integral à saúde. 

 Essa metodologia de cunho transdisciplinar para o cuidado às pessoas com 

câncer de mama prevê que o pensar e o agir implicam articular e compreender a 

complexidade das relações entre os profissionais de saúde nas suas 

especificidades, os funcionários nas suas funções e saberes e das pessoas 

atendidas nas suas necessidades, tendo em vista a humanização da saúde e a 

elevação da qualidade de vida(3). 

 Com base nessas questões, tal pesquisa objetivou compreender quais as 

percepções da equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida sobre o cuidado 

integral na sala de espera das pessoas com câncer de mama.  

 Frente a esses fatores, torna-se relevante a abordagem proposta na 

perspectiva de contribuir na formação do pensamento crítico dos profissionais da 

saúde, trazendo referências que oportunizam reflexões sobre novas maneiras de 

atender, humanizadamente, pessoas acometidas pelo câncer de mama, desde que 

essas dão o primeiro passo rumo ao ambiente de saúde, que deverá ser 

humanizado dentro da perspectiva do cuidado integral. 

 

METODOLOGIA 

 

  Trata-se de uma pesquisa teórico-prática, exploratória e com uma 

abordagem qualitativa.  

 A compreensão de dados ocorreu de acordo com uma perspectiva 

fenomenológica. A investigação fenomenológica trabalha sempre com o qualitativo, 

ou seja, o que faz sentido para o sujeito, com o fenômeno posto em suspensão, 

como percebido e manifesto pela linguagem(4).  

A pesquisa fenomenológica está focada em descrever a vivência do outro, 

a experiência do outro tal qual ele a vive, de acordo com sua linguagem ou expressões, 



 

enquanto o pesquisador está implicado nesse processo de pesquisar por meio do método 

fenomenológico existencial. 

  A coleta dos dados foi realizada no Projeto de Extensão Mãos de Vida: 

humanização da saúde no atendimento às pessoas com diagnóstico de câncer de 

mama, que ocorre na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária da Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí - SC. 

 Participaram da pesquisa como sujeitos onze profissionais que integram a 

equipe de saúde do Projeto de Extensão Mãos de Vida, com diferentes áreas de 

formação. O critério de inclusão implicou ser profissional da equipe de saúde do 

referido Projeto e o critério de exclusão foi não ser profissional da equipe de saúde 

do mesmo Projeto. 

 Esses profissionais foram tratados no discorrer da compreensão de dados 

como do gênero feminino visto que todos os profissionais que atuam no Projeto 

Mãos de Vida são do sexo feminino. As profissionais participantes da pesquisa 

serão identificadas, na compreensão dos dados, em suas falas, pela letra P e um 

número a seguir, como exemplos: P1; P2; P3, etc.  

 Para coleta de dados, realizaram-se entrevistas semiestruturadas, que foram 

feitas mediante a utilização de um roteiro, totalizando 04 questões, que 

contemplaram o tema abordado, no que se refere ao cuidado integral no ambiente 

de sala de espera dentro da perspectiva da metodologia CiTranSi. 

 Para realização das entrevistas abertas, as respostas foram gravadas e 

transcritas na íntegra. Cada profissional respondeu de forma individual e sem a 

interferência de outrem ao objeto de estudo proposto, de forma a preservar a 

privacidade do mesmo, não comprometendo assim os resultados obtidos, e 

cumpridos com os pré-requisitos éticos necessários. 

Para a compreensão dos dados, utilizou-se a hermenêutica fenomenológica, 

quando se trabalhou com categorias centrais para apurar os resultados dos dados, a 

significação do que foi captado e a compreensão das informações obtidas. Segundo 

Dittrich (2004), hermenêutica quer dizer: uma postura, uma maneira de entender e 

expressar a percepção sobre os dados da investigação teórica de forma qualitativa. As 

raízes hermenêuticas da compreensão humana nascem do corpo-criante, da 

pesquisadora em busca de respostas para os seus questionamentos, quando não se 

separa de seu objeto de pesquisa. 

 Os aspectos éticos que envolvem investigação com seres humanos foram 

respeitados durante todo o trâmite da pesquisa, atendendo à Resolução nº 466/2012 



 

do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa, sob parecer nº 446.001, no dia 25/10/2013. As profissionais aceitaram 

participar da pesquisa após a compreensão e a concordância da exposição das 

questões éticas, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 

Termo de Consentimento de uso dos dados. 

 

RESULTADOS 

 

A compreensão sobre os dados da pesquisa foi realizada com base em uma 

hermenêutica fenomenológica, como já comentando anteriormente. A hermenêutica é 

um método de compreensão de dados que implica uma maneira de entender e expressar 

a percepção do pesquisador sobre o seu objeto. Organizaram-se categorias, ou seja, 

para cada uma das quatro perguntas foram emergindo categorias principais, para 

posterior compreensão dos dados. As categorias principais que emergiram nas quatro 

perguntas foram: ser humano, saúde, cuidado integral, espiritualidade, sala de espera, 

acolhimento, amorosidade, bioenergia, educação em saúde, equipe, saber cuidar e 

CiTranSi. 

 Diante disso, quanto à primeira questão sobre qual o significado de cuidado 

integral, as participantes responderam que é o cuidado que considera o ser humano 

em sua totalidade, ou seja, na sua organização dinâmica física, mental, psíquica, 

social e espiritual. Diz (P.05) que, no cuidado integral, é preciso “compreender o ser 

humano em todos os pontos da vida dele mesmo, né? Nas questões relacionadas a 

saúde, vínculos, afetividade, cuidados, o próprio cuidado que ele tem é uma visão 

geral, uma compreensão desse ser”. 

 Entretanto, mesmo percebendo essa multidimensionalidade, há ainda a 

dificuldade de realizar esse cuidado em sua essência, como se percebe na fala da 

entrevistada (P. 06), “Como fazer o cuidado integral é a parte mais difícil disso tudo 

[...], como eu vou ter uma escuta sensível a respeito de espiritualidade, de 

dificuldades que a pessoa possa ter e que eu não tenho”. Um profissional que se 

compromete com o cuidado integral em saúde(5), “é o desafio de ir além dos 

discursos para se aproximar de práticas transformadoras do modelo assistencial”.  

 Essa percepção de ser humano em sua totalidade, como um ser integral, 

pode ser percebida na fala de diversas profissionais, ao mencionarem que não é 

possível trabalhar com outras pessoas sem olhar para elas e percebê-las como um 

ser multidimensional, “na inteireza do ser humano, o ser humano como um todo 



 

mesmo, avaliar o seu ser físico, psíquico e social”. (P. 08), outra percepção é a de 

que “cuidado integral é você olhar a pessoa como um todo, né? Sem você 

desconsiderar partes, então assim, você olhar tanto no âmbito social, quanto 

familiar, quanto cultural, quanto físico, biológico” (P. 09). 

 Ao pensar no que realmente difere o ser humano dos demais seres vivos, há 

de se considerar sua dimensão espiritual, em momento algum se deixam as demais 

dimensões de lado, mas a essência da existência humana está na dimensão 

espiritual, essa dimensão na linha de cuidado integral(6) também foi citada: “a própria 

questão da espiritualidade que tem a ver com as crenças que têm a ver com aquilo 

que a pessoa acredita”. (P. 04). 

 Essa capacidade de perceber o ser humano de uma maneira integral, 

percebendo-o em todas as suas dimensões e tendo a consciência que essas são 

interligadas, sendo impossível fragmentá-lo, pode ser alcançada se os profissionais 

de saúde tiverem para com o ser humano a capacidade de olhá-lo carinhosamente, 

percebê-lo, tendo uma escuta acolhedora, tratando-o com amorosidade. Reforçando 

este argumento, afirmam as profissionais: “Para que você esteja aberto para ouvir o 

outro na sua integralidade, porque ele chega sempre com uma queixa, e que você 

tenha habilidade de buscar entender essa queixa” (P. 01) e também “Olhar o ser 

humano com uma atenção, com carinho, com amor” (P. 02). 

 O segundo questionamento foi sobre o significado da sala de espera. As 

respostas apontaram em um primeiro momento como sendo um lugar que possui um 

estigma negativo, “A sala de espera me incomoda, ela me incomoda em diversos 

aspectos, primeiro sempre acho sala de espera um ambiente frio, eu acho que as 

pessoas tão ali” (P. 06); outra profissional afirmou que “a princípio, eu percebo que 

era um espaço mais mecanizado, frio, ela chegava, sentava ali, ali fora, ficava 

aguardando” (P. 02). 

 Considerando que a sala de espera se define como a porta de entrada para 

o atendimento em saúde, esta deve ser agradável e acolhedora, para que a pessoa 

possa se sentir bem; diferente do modelo tradicional de sala de espera. 

“Tradicional”, como foi mencionado por algumas profissionais, gera um desgaste 

físico e emocional, associado ao tempo de espera por algum atendimento, “espera 

essa que pode gerar ansiedade, angústia, revolta, tensão e comentários 

negativos”(7). 



 

 Felizmente, percebe-se claramente na fala das profissionais a dicotomia 

existente entre uma sala de espera “tradicional” e a sala de espera do Projeto Mãos 

de Vida, pois a sala de espera do Projeto é uma sala de espera humanizada, 

contendo cadeiras dispostas em círculos para aumentar a proximidade entre os 

presentes, favorecendo a troca de energia, luz ambiente agradável, música leve 

tocando, água disponível e imagem visual acolhedora. “Compreendemos a 

morfologia da sala de espera como a forma com que concebemos e organizamos o 

espaço do cuidado. Otimizamos o tempo de espera numa relação pautada pelo 

compartilhamento coletivo, gerando bons sentimentos”(8). 

 Devido a esses fatores, entre outros, pode ser percebido nas falas que as 

profissionais se alegram e se orgulham da sala de espera diferenciada que acontece 

no Projeto. Muitas, inclusive, citam-na como “nossa sala de espera”, conforme 

afirmam as profissionais, “aqui a gente tem a nossa sala de espera que nós fizemos” 

(P. 07), “a nossa sala de espera... ela busca exatamente o contrário disso, né? 

Apontar para as pessoas [...] que a doença não é você, você é muito mais do que 

isso” (P. 05). 

 As profissionais entrevistadas demonstraram perceber o acolhimento como 

algo que faz parte e que deve compor o ambiente da sala de espera. É no 

acolhimento amoroso, educativo e respeitoso que já começa o processo terapêutico 

da pessoa: “a sala de espera... ela significa um momento de acolhimento, de 

acolher” (P. 01) e “a sala de espera acaba sendo um momento de acolhimento das 

pessoas que vêm pra consulta” (P. 04). 

 Essa percepção de um local diferente e humanizado ocorre pelo fato de a 

sala de espera do Projeto Mãos de Vida se constituir em um local que acolhe 

profundamente o ser humano desde o princípio. O cuidado integral é indissociável 

do acolhimento e da amorosidade, visto que um cuidado dito como integral não é 

possível acontecer se não houver no cuidador e no ser cuidado uma intenção de 

amor e de acolher no ato do cuidar, de forma a ampliar o diálogo entre as partes 

envolvidas e incluir a emoção, a sensibilidade, a atenção, cedendo espaço a uma 

relação interpessoal, reconhecedora de que o saber é duplo e não apenas 

unipessoal e técnico. 

 Uma atividade importante que pode e deve ser realizada nos momentos de 

sala de espera são as atividades de educação em saúde, difundidas como sendo 

uma forma de ocupar o tempo livre e vago durante a espera pelas consultas(9). Essa 



 

atividade é citada pela profissional (P. 09), por exemplo, “é um momento em que a 

gente tenta passar pra elas conhecimentos que possam ajudá-las no dia a dia”. (P. 

09). 

 Essa troca de saberes visa à melhora da qualidade de vida do ser humano, 

e essa melhoria na forma de perceber sua saúde e seu momento transparece. 

Algumas profissionais notam diferença no semblante das pessoas antes e depois do 

momento de sala de espera do Projeto Mãos de Vida. Diz (P. 06): “vai mudando o 

semblante delas, como se elas fossem esquecendo um pouquinho daquele 

problema que tá ali naquele minuto e elas pudessem participar de um outro mundo, 

mesmo que seja por cinco minutos”. 

 Pensando nesse momento como acolhedor e transformador, a sala de 

espera do referido Projeto também se estabelece como um momento agradável e de 

conforto, como percebido e mencionado: “A sala de espera, ela traz esse calor, ela 

traz esse conforto, essa tranquilidade no enfrentamento do que veio, do que está 

acontecendo e do que está por vir” (P. 03). 

 A sala de espera, quanto utilizada como espaço de fortalecimento, pode ser 

diferenciada, transmitindo calor, conforto e tranquilidade, fomentando toda a 

perspectiva de cuidado integral. 

 O terceiro questionamento foi referente ao que é importante dentro do 

trabalho da equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida. Percebeu-se nas 

respostas a questão de um objetivo em comum ligado à “... interação, essa conexão 

que nós desenvolvemos no processo transdisciplinar, os diversos saberes sendo 

integrados, e que a partir deles nós conseguimos estabelecer um objetivo em 

comum” (P. 02). 

 Nesse contexto entra a multiprofissionalidade, ou seja, uma equipe em que 

vários profissionais de diferentes áreas, com saberes e experiências diversas, se 

integram, visando ao bem comum, que, no caso, é a saúde integral à pessoa com 

câncer de mama, “a integralidade envolve também união, conhecimentos, saberes 

diferenciados” (P. 05). 

 Para que o trabalho em uma equipe de saúde ocorra de forma satisfatória, 

faz-se necessária uma abordagem multiprofissional e transdisciplinar, assim como 

processos diagnósticos de realidade, planejamento das ações, organização 

horizontal do trabalho, compartilhamento de decisões e atuação sincronizada de 

todos os integrantes da equipe (10). 



 

 Para que essa integração entre os membros da equipe ocorra de forma 

satisfatória, é necessário que os profissionais dividam e agreguem seus diversos e 

distintos conhecimentos. Para tanto, diz (P. 01): “sair da nossa especificidade, da 

nossa formação e buscar novos conhecimentos [...] entender aquele fenômeno a 

partir de outros contextos e isso somente convivendo num grupo assim, tão 

heterogêneo”. 

 O trabalho em equipe também pôde ser visto como uma oportunidade de 

socialização, pois acaba sendo um contexto de convivência em que as profissionais 

se conhecem melhor e aprendem juntas: “Como a gente se fortalece [...] é incrível 

assim, olhar pra outra profissional que tá ali é como... não tem uma palavra pra 

definir, não quero ser piegas, mas como se fosse irmãs, sabe?” (P. 03). 

 A integralidade no cuidado desenvolvido dentro da equipe de profissionais 

que atua no Projeto Mãos de Vida pode ser percebida na fala de uma profissional ao 

mencionar que o fato de participar do projeto a ajudou a perceber mais o ser 

humano nas suas diversas dimensões: “o importante de ter participado e estar 

participando do Mãos de Vida é poder abrir um outro horizonte de entendimento é 

tentar perceber, ter mais sensível o nosso sexto sentido, né? Que é o da percepção, 

que é o da subjetividade” (P. 06). 

 O trabalho em equipe se torna pressuposto para a integralidade das ações 

de saúde, requerendo que profissionais de saúde e pessoas atendidas trabalhem 

juntos e caminhem em uma mesma direção. As profissionais relataram que recebem 

um feedback positivo das pessoas que participam do Projeto Mãos de Vida: “o nosso 

trabalho, eu acho que é meio essencial assim, sabe? [...] pra gente que participa é 

muito nítida a diferença que elas chegam e a diferença com que elas saem, então eu 

acho que é essencial” (P. 09). 

 Essa forma de trabalhar ensina os seres humanos a aprenderem com o seu 

próprio fazer, o que leva a pessoa a desenvolver novas percepções sobre o cuidado 

de si e do outro, valorizando e respeitando o amor à vida(3). 

 Por fim, questionou-se sobre o que significa saber cuidar na perspectiva da 

metodologia CiTranSi na sala de espera as pessoas com câncer de mama. Esse 

saber cuidar foi apontado, sob o ponto de vista de diversas profissionais, como 

sendo o cuidado que transcende o cuidado técnico, buscando o acolhimento e a 

compreensão sobre a vivência do próprio cuidado. Afirma (P. 02) que: “saber cuidar 

[...] nessa visão de metodologia é uma organização de todo processo, onde começa 



 

pelo acolhimento das pessoas, pela inclusão dessas pessoas de uma forma sensível 

nas vivências práticas realizadas” (P. 02). 

  Essa visão de ser humano como corpo-criante aparece na fala de uma 

profissional(3): “A teoria do corpo-criante que funda essa nossa metodologia, a gente 

já está vivenciando, a gente já percebe, percebe a tomada de consciência do sujeito 

e nossa também como profissional” (P. 03). 

 As profissionais citaram o círculo como algo especial que acontece quando 

se trabalha com a metodologia CiTranSi. Essa posição de círculo ocorre durante os 

três movimentos contínuos: no preparo do ambiente, no preparo da equipe 

transdisciplinar e principalmente no círculo da saúde, “pra que a gente consiga 

efetivamente trabalhar o CiTranSi, né, que é esse círculo de atuação, que não é uma 

atuação só mental, só manual, só corporal, é uma atuação de fluidos” (P. 06). 

 Dentro dos procedimentos desta metodologia, no círculo da saúde integral a 

pessoa é acolhida amorosamente; nessa forma de trabalho, o pensar e o agir 

profissional consideram a pessoa na sua multidimensionalidade. A dimensão 

espiritual do ser humano foi apontada pelas entrevistadas: “eu vou com essa 

conjuntura dessa abordagem, dentro dessa ótica desse paciente ser único, 

espiritual” (P. 07). A espiritualidade é uma das fontes primordiais de inspiração ao 

novo e de esperança do ser humano(11).  

 Nesse sentido, quando ocorre o preparo da equipe transdisciplinar, antes 

dos atendimentos, trabalha-se a energização dos processos vitais da equipe, para 

que assim esteja preparada energeticamente para receber o outro e percebê-lo 

como um ser humano com energias e vibrações diversas: “na nossa metodologia eu 

preciso estar inteira, eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar energeticamente 

preparada para cuidar do outro, então se eu não tiver energeticamente preparada, 

eu não consigo cuidar do outro” (P. 08). 

 Por ser diferenciada a forma de cuidar dessa metodologia, também segundo 

as profissionais, apresentou desafios e dificuldades: “não é fácil trabalhar nessa 

perspectiva [...] porque a cada pessoa, a cada momento é como se o processo 

começasse tudo novamente [...] o CiTranSi, ele te dá um caminho, só que ele é 

construído em cada momento, com cada pessoa” (P. 03). Saber cuidar dentro dessa 

perspectiva exige uma busca e um aprendizado constante e envolve um processo 

de aprendizado e de atuação em contínua construção. 



 

 Essa forma de atuação apresentou-se como um dispositivo disparador de 

mudanças no saber cuidar: “a ideia de CiTranSi mudou a prática de atendimento, 

mudou a minha ideia de atendimento, mudou o meu entender do que é o 

atendimento” (P. 06). 

 Toda metodologia desenhada ocorre com o foco no ser humano. 

Demonstrou-se que o intuito desse cuidar é potencializar, para que as pessoas 

atendidas possam ampliar o que há de positivo dentro delas, “Saber cuidar eu acho 

que é potencializar o que as pessoas têm de bom, de positivo dentro delas, para que 

isso reflita na própria saúde [...] que a pessoa esteja bem, feliz e com vontade de 

viver” (P. 11). 

 

DISCUSSÃO 

 

 As profissionais que atuam no Projeto Mãos de Vida demonstraram que o 

significado de cuidado integral é perceber o ser humano como um ser em sua 

totalidade, um ser biológico, psíquico, social, espiritual, social e ecológico, que 

exerce influências e é influenciado pelo meio no qual está inserido. Um ser que 

possui um contexto, que é dotado de personalidade própria, desejos, sentimentos e 

crenças. 

 A dimensão espiritual do ser humano foi citada demonstrando que é 

percebida e valorizada no cuidado realizado às pessoas atendidas pelo Projeto. A 

espiritualidade, na prática do cuidar, possibilita aos profissionais atuarem de modo 

efetivo, uma vez que proporciona maior aproximação entre o cuidador e o ser 

cuidado, contribuindo para um cuidar que atenda ao ser humano de forma integral, 

valorizando suas particularidades. 

 Ao realizar o cuidado ao ser humano com atenção, carinho e amor, ampliam-

se os olhares. A escuta torna-se mais efetiva, surgindo uma relação de 

corresponsabilidade, confiança e carinho entre as profissionais em seu ato de cuidar 

as pessoas com câncer de mama. Assim, se estabelecem vínculos socioafetivos 

entre as profissionais que atuam no Projeto Mãos de Vida e as pessoas com câncer 

de mama atendidas, quando o amor e o cuidado se alimentam dessa afetuosa 

relação de preocupação de um para com o outro. Sem o cuidado essencial, o amor 

não ocorre e não se conserva, muito menos pode haver sua expansão e 

disseminação entre os seres. “Sem o cuidado não há atmosfera que propicie o 



 

florescimento daquilo que realmente humaniza; o sentimento profundo, a vontade de 

partilha e a busca do amor”(12). 

 Em relação à sala de espera, capta-se nas falas que, em um primeiro 

momento, a imagem de sala de espera como um ambiente “frio” e hostil vinha no 

pensamento das entrevistadas, isso porque é assim que geralmente esse ambiente 

se apresenta nos diversos cenários de saúde e, para não deixar de registrar, é o 

modelo de espaço de saúde, dentro de uma visão de cuidado mecânico e 

biomédico. No entanto, felizmente, a sala de espera do Projeto Mãos de Vida é vista 

pelas profissionais como uma sala de espera totalmente diferente, humanizada, 

integral e especial, que tem como objetivo central o acolhimento amoroso, 

respeitoso e transdisciplinar da equipe de trabalho às pessoas a serem cuidadas. 

 O momento da sala de espera foi citado como um momento em que é 

possível fazer o real acolhimento ao ser humano e esse acolhimento é realizado por 

toda a equipe, pois cada um contribui para o desenvolvimento dessa ferramenta 

assistencial dentro de sua área de atuação de forma conjunta com as outras 

profissões. A pessoa espera que a relação que possa se estabelecer entre ela e o 

profissional de saúde que a atende seja capaz de gerar um acolhimento que permita 

uma atenuação de seu sofrimento(13). 

 Além do acolhimento profundo, as falas demonstraram que o ambiente da 

sala de espera é visto como o local onde há a possibilidade de transmitir 

conhecimentos de forma a ajudar as pessoas em tarefas cotidianas, assim a 

educação em saúde mostrou-se importante e presente nesse ambiente e na rotina 

de trabalho das profissionais. 

 Com transmissão de conhecimentos de forma horizontal, ou seja, 

respeitando-se todos os saberes de maneira uniforme, tanto os saberes profissionais 

como os populares, mas principalmente dotados de respeito para com o próximo, 

amorosidade e acolhimento, as profissionais mencionam a satisfação de perceber o 

semblante dessas pessoas com câncer de mama ir mudando após participarem do 

Projeto Mãos de Vida. 

 O momento da sala de espera é visto como um algo totalmente diferenciado 

dentro do Projeto, percebem-no como “especial”, capaz de se traduzir como 

ferramenta para construção de uma saúde mais autônoma, constituindo-se em algo 

maior que a simples espera, capaz de se transformar em um momento de 



 

acolhimento, de corresponsabilidade, de escuta efetiva, olhar acolhedor, troca de 

saberes. 

 Ao serem questionadas sobre o que é importante dentro da equipe do 

Projeto Mãos de Vida, as profissionais enfatizaram o enriquecimento por meio da 

troca de saberes e a existência de um sentimento forte de união e de conexão. O 

sentimento de apoio mútuo e o vínculo emergem, proporcionando segurança e 

tranquilidade para realizar as tarefas necessárias, de forma a influenciar e modificar 

a prática de atuação, abrindo os horizontes de percepção para com o outro. 

 Tendo como foco principal o ser humano integral, o trabalho em equipe é 

transdisciplinar, ensinando a equipe a aprender com o seu próprio fazer. Essa forma 

de trabalhar ensina os seres humanos, profissionais ou não, a aprenderem com o 

seu próprio fazer, o que leva a pessoa a desenvolver novas percepções sobre o 

cuidado de si e do outro, valorizando e respeitando o amor à vida(3).   

 Assim, o trabalho em equipe é proativo e positivo, isso reflete no feedback 

recebido pelas profissionais, pois as pessoas atendidas pela equipe demonstram, 

por meio de abraços, de palavras ou olhares, maior poder em si, mais positividade e 

esperança diante do que estão enfrentando. 

 Saber cuidar de acordo com a metodologia CiTranSi foi citado pelas 

entrevistadas como a realização de um cuidado integral, ou seja, saber cuidar dentro 

da metodologia significa “saber cuidar integralmente” do outro, percebendo-o em sua 

totalidade e considerando suas múltiplas dimensões. Essa metodologia de cuidado 

vem mostrando que o acolhimento profundo do outro e de suas necessidades leva a 

perceber esse “outro” como corpo-criante, um ser vivo, único, criativo, um ser 

humano energético, imbuído de energias próprias, capaz de se autotransformar 

frente às necessidades. Esse acolhimento é profundo, considera o ser humano 

integralmente em todas as suas dimensões, e considera, principalmente, a 

dimensão espiritual do ser humano. 

 O círculo da saúde foi apontado por diversas vezes nos procedimentos da 

metodologia CiTranSi, que aproxima e considera todos nas suas singularidades, 

buscando potencializar o que as pessoas têm de melhor para refletir sobre a saúde 

e a vida. 

 O saber cuidar dentro dessa perspectiva foi apontado como desafiador, mas 

também transformador, capaz de mudar os olhares, os sentidos, a percepção sobre 

o outro, permitindo o florescimento dos sentidos.   



 

 Mesmo com todos os desafios que um saber cuidar dentro de uma 

metodologia diferenciada implica, as profissionais percebem e sentem o protocolo 

metodológico CiTranSi como uma metodologia eficaz, tendo como foco o ser 

humano como corpo-criante, ser integral, complexo, buscando acolhimento para um 

viver saudável. O resultado durante três anos da aplicação dessa metodologia com o 

público-alvo tem mostrado que o acolhimento transdisciplinar em grupo é capaz de 

estabelecer um vínculo socioafetivos, e isso tem trazido descobertas de novas 

formas de cuidar para a descoberta de novos sentidos para viver e valorizar a vida. 

As pessoas no círculo vêm “reconhecendo em si um poder ser, para conquistar mais 

vida com qualidade para viver, superando o câncer”(3). 

 

CONCLUSÃO 

 

 O câncer de mama é uma doença que, além de ter uma alta prevalência, 

desperta inúmeros sentimentos angustiantes, muitas vezes despertados devido à 

falta de informações e orientações adequadas. Essa doença vem sendo um desafio 

no que diz respeito ao cuidado à saúde, fazendo-se necessário a adoção de ações 

integrais para avançar no cuidado à pessoa com câncer de mama, fortalecendo as 

práticas ao perceber que essas pessoas demandam uma atenção que vai além da 

dimensão biofísica, englobando também outros aspectos de sua vida. 

 O cuidado integral é apontado nas entrevistas como o cuidado que percebe 

o ser humano como um ser integralizado e multidimensional, sendo essas 

dimensões física, psíquica, espiritual e social. Ao percebê-lo dessa maneira, o 

cuidado integral pode ser estabelecido. 

 Ficou evidente que, para a equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida, 

faz parte do dia a dia que o cuidado a ser realizado seja imbuído de atenção, carinho 

e amorosidade, ajudando a pessoa a se autoconhecer de forma a superar suas 

dificuldades, aprendendo uma nova forma de viver frente ao câncer de mama. 

 Por meio das entrevistas realizadas, percebeu-se que o momento da sala de 

espera é o mais especial na rotina profissional da equipe. A sala de espera do 

Projeto Mãos de Vida é apontada como sendo especial e diferente. Assim, a sala de 

espera é um espaço onde ocorre o acolhimento das pessoas que são atendidas, 

buscando prepará-las para a consulta, orientá-las na questão do viver saudável, de 

forma que se sintam mais seguras e esperançosas. 



 

 A sala de espera do Projeto Mãos de Vida também foi apontada como sendo 

um local onde ocorre troca de saberes e de experiências, aproveitando-se desse 

momento para que processos educativos aconteçam, assim, esse espaço é 

trabalhado de forma a potencializar as pessoas, para que aprendam com seu próprio 

saber e com seu próprio fazer. 

 Os profissionais declararam que se sentem mais tranquilos para realizar o 

trabalho necessário, de forma a tratar com outro com maior carinho e amorosidade, 

proporcionando o que a sala de espera tem potencial para proporcionar. 

 Há entre os profissionais um senso de equipe, todos os saberes são 

integrados, visando a um objetivo em comum, no caso, o cuidado integral à pessoa 

com câncer de mama. Demonstrou-se que o convívio com profissionais de outras 

áreas facilita no dia a dia, ao possibilitar o entendimento de determinado fenômeno a 

partir de outro contexto. 

 Em relação ao fato de o Projeto atuar com uma equipe multiprofissional, 

constatou-se que isso é visto com muita positividade, trazendo crescimento e 

fortalecimento para todos. 

 Demonstrou-se que, no Projeto Mãos de Vida, o sentimento existente entre 

os membros da equipe é de união e toda essa estrutura é percebida pelas pessoas 

atendidas. Ao sentirem-se acolhidas pela equipe de profissionais, as pessoas com 

câncer de mama e seus familiares demonstram mudanças na forma de ver a vida 

frente ao câncer de mama. 

 Em relação ao saber cuidar de acordo com a metodologia CiTranSi, 

compreendeu-se que esse é o cuidado capaz de acolher verdadeiramente o outro 

em suas necessidades e em todas as suas dimensões, oportunizando assim um 

desenvolvimento individual das pessoas com câncer de mama, sendo o acolhimento 

profundo apontado como a maior característica dessa metodologia. 

 Apesar de haver relatos de dificuldades em trabalhar de acordo com essa 

metodologia, compreende-se que a mesma é capaz de mudar a forma de pensar e 

agir no que diz respeito ao cuidado integral, de forma a potencializar o que as 

pessoas têm de positivo, assim, o momento de cuidar, de acordo com essa 

metodologia, é visto como um momento transformador, quando a pessoa se permite 

rir ou chorar, conquistando mais sua autoafirmação para a conquista de um viver 

saudável. 



 

 Afirma-se que a equipe de profissionais do Projeto Mãos de Vida reconhece 

a importância da realização do cuidado integral na sala de espera às pessoas com 

câncer de mama, como sendo capaz de mudar as próprias percepções e, 

principalmente, como essencial no que diz respeito ao bom atendimento às pessoas. 

 Assim, o cuidado realizado de acordo com a metodologia CiTranSi é 

importante para as pessoas com câncer de mama atendidas, que ao darem esse 

feedback, demonstram todo o efeito que essa metodologia tem e a importância dela 

para os profissionais que sentem que o saber cuidar necessita ser 

permanentemente transformado frente às diferentes demandas pessoais. 

 Por meio dos dados positivos apreendidos, espera-se que haja real 

contribuição para o pensamento crítico dos profissionais de saúde, em especial os 

que atuam no Projeto Mãos de Vida. Por outro lado, aqui fica um registro científico 

sobre os impactos positivos que a sala de espera humanizada causa no cuidado 

integral. O ambiente da sala de espera representa um espaço terapêutico de 

acolhimento e educação tanto para as pessoas que buscam atendimento como para 

os profissionais de saúde. 
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