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“O câncer começa e termina nas pessoas. 

Em meio às abstrações científicas, às vezes, esta verdade fundamental pode ser 

esquecida [...]. Lembrem-se! Enfermeiros tratam doenças, mas sobretudo, 

cuidam de pessoas, e esta precondição de sua existência profissional, por vezes, 

os empurra em duas direções ao mesmo tempo.”  

(Adaptado de June Goodfield). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Durante a construção deste estudo pude contar com a colaboração 

de pessoas e instituições que tornaram o caminho possível e mais fácil. 

Com isso, agradeço à minha orientadora, Profª. Dra. Evangelia 

Kotzias Atherino dos Santos por ter depositado sua confiança em mim, 

no meu estudo e por toda sua dedicação e auxílio na condução deste 

trabalho.  

Agradeço aos membros da Banca Examinadora Profª. Dra. 

Marli Terezinha Stein Backes, Dra. Cilene Volkmer, Dra. Carmem 

Regina Delziovo,  Profª. Dra. Roberta Costa e Doutoranda Vanessa 

Martinhago Borges Fernandes, por suas contribuições e participação no 

desenvolvimento final deste estudo. 

À Coordenação, professores e demais servidores  do Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), pela atenção e presteza em sempre me auxiliar 

durante esses anos. 

Ao Laboratório de Pesquisa em Enfermagem na Saúde da 

Mulher e do Recém-Nascido (GRUPESMUR), por ser um espaço que 

me proporcionou crescimento profissional, acadêmico e pessoal. 

À Qualirede – Gestão para Planos de Saúde por sua autorização 

para realização do trabalho e incentivo, em especial à Vilma Regina 

Gonçalves Dias, Paula Bianca M. Coelho, Irene M. Hanh, Gizelle 

Aires Ribeiro Nader, Maria Helena O. Brandão e Carlos Eduardo 

Porsch. 

Aos participantes, Enfermeiros, mulheres com câncer de 

mama e gestores, obrigada por suas participações na pesquisa, por seus 

depoimentos, compartilhamento de experiências e conhecimentos. 

 À Alessandra, Luana, Débora e Isadora, pela oportunidade 

que me deram de fazer novas e boas amizades em meio a tanto estudo e 

trabalho! 

 

Além disso, meus agradecimentos especiais à: 

Bernardo J. Rachadel Junior, meu amor, meu incentivador. 

Obrigada por acreditar em mim, por me admirar, por me fazer mais feliz 

e tornar qualquer trajetória mais fácil e divertida. Suas demonstrações de 
carinho, dedicação e paciência, com certeza fizeram diferença para a 

conclusão deste trabalho. 

Aos meus pais, Ana Margarete e Tarcísio Custódio, por todos os 

seus exemplos de fé, comprometimento e coragem e, também, por todos 

os valores à mim transmitidos. 



Aos meus irmãos, cunhados (as) e sobrinhos pelo carinho e 

atenção. 

Ao meu sogro Bernardo e minha sogra Nelzita, por muitas vezes 

serem “colo” nos dias em que minha família esteve longe. 

Às minhas amigas Carolina Costa, Letícia, Amanda, Denise, 

Júlia, Maria Lara e Carolina Lisboa, por serem parceiras em qualquer 

momento. Amo vocês! 

A todos aqueles que não foram citados, mas que de alguma forma 

fazem parte da minha rede de apoio e participaram da construção desta 

dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUSTÓDIO, Ana Carolina. Modelo teórico de cuidado de enfermagem 

às mulheres em tratamento de câncer de mama na Saúde 

Suplementar. 2019. 158 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). 

Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem, Florianópolis, 2019.  

 

Orientadora: Profª. Drª. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 

Linha de Pesquisa: O Cuidado em Enfermagem à Saúde da Mulher e do 

Recém-nascido 

 

RESUMO 

 

Objetivos: compreender as necessidades de cuidado das mulheres em 

tratamento de câncer de mama sob a ótica dessas mulheres, dos 

Enfermeiros e gestores no Setor da Saúde Suplementar e desenvolver um 

Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem às mulheres em tratamento 

de câncer de mama à luz do Pensamento Complexo. Método: estudo de 

abordagem qualitativa, baseado no referencial teórico-filosófico do 

Pensamento Complexo e sustentado na Teoria Fundamentada nos Dados, 

versão Straussiana. A coleta de dados ocorreu de agosto a dezembro de 

2018. Coleta, análise e construção da teoria seguiram os princípios da 

amostragem teórica. A amostragem teórica foi formada por cinco 

Enfermeiros vinculados à planos de saúde, mulheres em tratamento de 

câncer de mama, gestores de planos e Enfermeiros de clínicas de 

oncologia. A coleta de dados aconteceu por meio de entrevistas 

semiestruturadas, áudio-gravadas e transcritas integralmente. Os dados 

foram continuamente analisados e comparados seguindo a codificação 

aberta, axial e seletiva. A teoria substantiva obtida foi: Cuidando da 

mulher com câncer de mama por meio de um modelo de cuidado integral, 

interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde 

Suplementar. Essa, sustenta-se por seis categorias e dezoito 

subcategorias. Utilizou-se do modelo paradigmático. Resultados e 

Discussão: como condição causal têm-se mulheres com câncer de mama 

vivenciando suas diversas necessidades de cuidado no complexo contexto 

da saúde suplementar. Evidenciou-se ainda um conjunto de implicações 

relacionadas ao processo de adoecer e tratar que levam a necessidade 
constante de cuidado. O contexto da Saúde Suplementar foi considerado 

complexo, pois no modelo atual as ações são fragmentadas, biologicistas 

e com baixa atuação do Enfermeiro. Há a preocupação em ofertar 

serviços, acesso facilitado e ações de prevenção de doenças, sendo o 

investimento e a enconomia os norteadores. Como elementos 



intervenientes, aponta-se a gestão do recurso financeiro. Ressalta-se que 

as ações sempre devem considerá-lo, visto que esse é finito e a partir dele 

se firmam as relações entre plano-beneficiário-rede de apoio. Ainda sobre 

interveniência, tem-se a judicialização da saúde que influencia na oferta 

ou não de determinados modelos de cuidados. Apesar disso, percebe-se 

que o cuidado deve ser centrado na pessoa. Para isso, as estratégias 

potenciais foram a oferta contínua de cuidado e suporte do Enfermeiro, 

assistência de qualidade conduzida por profissionais capacitados e 

alteração na forma de pagamento da rede. Como potenciais consequências 

ao modelo de cuidado, entende-se que este pode gerar benefícios às 

mulheres e ao plano. Conclusão: cuidado integral, interprofissional, 

continuado e coordenado pode proporcionar às mulheres melhor 

qualidade de vida e segurança para o enfrentamento da doença. A 

coordenação do cuidado funciona como mecanismo regulatório para o 

plano, evitando que a paciente se perca na linha de cuidado e faça 

procedimentos desnecessários. Essas premissas também consideram a 

multidimensionalidade do ser humano e do contexto onde esse está 

inserido, rompendo com o modelo disjuntivo e simplificado que vigora. 

Sendo assim, sustenta-se a ideia das relações, ações e interações 

estabelecidas entre o ser mulher em tratamento no complexo contexto da 

Saúde Suplementar, necessitando de um cuidado ampliado gerido pelo 

Enfermeiro.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Neoplasias da Mama; Modelos de 

Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: to understand the care needs of women in breast cancer 

treatment from the perspective of these women and nurses in the 

supplementary health sector and to develop a Theoretical Model of 

Nursing Care for these women under the light of Complex Thought also 

in this sector . Method: a qualitative study, based on the theoretical 

reference of Edgar Morin's Complex Thought and based on the Data 

Based Theory, Straussian version. Data collection took place between 

August and December 2018. Collection, analysis and construction of the 

theory followed the principles of theoretical sampling.The first sample 

group was formed by five nurses linked to health plans. The second by 

women in treatment of breast cancer, the third by plan managers and the 

fourth by nurses working in oncology clinics. Data collection took place 

through semi-structured interviews, audio-taped and transcribed 

integrally. Data were continuously analyzed and compared following 

open, axial and selective coding. The substantive theory obtained was: 

Caring for the woman with breast cancer through a model of integral care, 

interprofessional and coordinated by the nurse in the context of 

Supplementary Health. This was supported by six categories and eighteen 

subcategories. The paradigmatic model was used. Results and 

Discussion: as a causal condition there are women with breast cancer 

experiencing their diverse care needs in the complex context of 

supplementary health. The context was considered complex, because its 

actions are fragmented, biomedical and with low interaction of the nurse. 

There is concern about offering services, facilitating access and 
preventing diseases. However, having the cost as guiding. In the 

identified causes, a set of implications related to the process of getting 

sick and treating that leads to the constant need for care was evidenced. 

As intervening elements, we point out the cost of actions. It was 

emphasized that actions should always consider the financial resource, 



since this is finite and from it are established the relations between plan-

beneficiary-support network. Also related to the intervention, is the 

judicialization of health that influences the provision or not of certain 

care. Despite this, it is perceived that care should be person-centered. The 

potential strategies were the continuous supply of care and support of the 

nurse, quality assistance practices conducted by trained professionals and 

change in the way of payment of the network. As potential consequences 

to the care model, it is understood that it can generate benefits for women 

and the plan. Conclusion: integral, interprofessional, continuous and 

coordinated care can provide women with a better quality of life. 

Coordination of care works as a regulatory mechanism for the plan, 

preventing the patient from getting lost in the care line and doing 

unnecessary procedures. These premises also consider the 

multidimensionality of the human being and the context where they are 

inserted, breaking with the disjunctive and simplified model that is in 

force. Thus, the idea of the relationships, actions and interactions 

established between the woman being treated in the complex context of 

supplementary health is supported, requiring an extended care managed 

by the nurse 

 

Keywords: Nursing; Breast Neoplasms; Nursing Models; Nursing care. 
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RESUMEN 

 

Objetivos: comprender las necesidades de cuidado de las mujeres en 

tratamiento de cáncer de mama bajo la óptica de esas mujeres y de los 

enfermeros, en el sector de la salud suplementaria y desarrollar un Modelo 

Teórico de Cuidado de Enfermería a esas mujeres bajo la luz del 

Pensamiento Complejo también en ese sector. Método: estudio de 

abordaje cualitativo, basado en el referencial teórico del Pensamiento 

Complejo de Edgar Morin y sostenido en la Teoría Fundamentada en los 

Datos, versión Straussiana. La recolección de datos ocurrió entre agosto 

a diciembre de 2018. Recolección, análisis y construcción de la teoría 

siguió los principios del muestreo teórico. El primer grupo de muestras 

fue formado por cinco enfermeros vinculados a los planes de salud. El 

segundo por mujeres en tratamiento de cáncer de mama, el tercero por 

gestores de planes y el cuarto por enfermeros actuantes en clínicas de 

oncología. La recolección de datos se produjo por medio de entrevistas 

semiestructuradas, audio-grabadas y transcritas íntegramente. Los datos 

fueron continuamente analizados y comparados siguiendo la codificación 

abierta, axial y selectiva. La teoría sustantiva obtenida fue: Cuidando a la 

mujer con cáncer de mama por medio de un modelo de cuidado integral, 

interprofesional y coordinado por el enfermero en el contexto de la Salud 

Suplementaria. Esa, fue sostenida por seis categorías y dieciocho 

subcategorías. Se utilizó del modelo paradigmático. Resultados y 

Discusión: como condición causal se tienen mujeres con cáncer de mama 

vivenciando sus diversas necesidades de cuidado en el complejo contexto 

de la salud suplementaria. El contexto fue considerado complejo, pues sus 
acciones son fragmentadas, biomédicas y con baja actuación del 

enfermero. Hay la preocupación en ofrecer servicio, acceso fácil y 

prevención de enfermedades. Sin embargo, teniendo el costo como 

orientador. En las causas identificadas, se evidenció un conjunto de 

implicaciones relacionadas al proceso de enfermar y tratar que lleva la 



necesidad constante de cuidado. Como elementos intervinientes, se 

apunta el costo de las acciones. Se resalta que las acciones siempre deben 

considerar el recurso financiero, ya que ese es finito ya partir de él se 

firman las relaciones entre plan-beneficiario-red de apoyo. En cuanto a la 

intervención, se tiene la judicialización de la salud que influye en la oferta 

o no de determinados cuidados. A pesar de ello, se percibe que el cuidado 

debe ser centrado en la persona. Las estrategias potenciales fueron la 

oferta continua de cuidado y soporte del enfermero, prácticas asistencias 

de calidad conducidas por profesionales capacitados y alteración en la 

forma de pago de la red. Como posibles consecuencias al modelo de 

cuidado, se entiende que éste puede generar beneficios a las mujeres y al 

plan. Conclusión: el cuidado integral, interprofesional, continuado y 

coordinado puede proporcionar a las mujeres una mejor calidad de vida. 

La coordinación del cuidado funciona como un mecanismo regulatorio 

para el plan, evitando que la paciente se pierda en la línea de cuidado y 

haga procedimientos innecesarios. Estas premisas también consideran la 

multidimensionalidad del ser humano y del contexto donde se insertan, 

rompiendo con el modelo disyuntivo y simplificado que rige. Siendo así, 

se sustenta la idea de las relaciones, acciones e interacciones establecidas 

entre el ser mujer en tratamiento en el complejo contexto de la salud 

suplementaria, necesitando de un cuidado ampliado gestionado por el 

enfermero. 

 

Palabras clave: Enfermería; Neoplasias de la Mama; Modelos de 

Enfermería; Cuidados de Enfermería. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A crescente globalização que vem ocorrendo nas últimas décadas, 

proporcionou significativas integrações econômicas e culturais das 

diversas sociedades. Esse processo alterou o estilo de vida dos indivíduos 

e produziu novas condições de trabalho, consumo e nutrição. 

Concomitante a esse movimento, soma-se o desenvolvimento tecnológico 

e científico na área da saúde, que motivou a transição demográfica e 

epidemiológica, caracterizada pelo aumento da expectativa de vida, 

redução das taxas de mortalidade por doenças agudas, de taxas de 

natalidade e o aumento das condições crônicas, com destaque para as 

doenças cardiovasculares e o câncer (MENDES, 2011; SOUZA et al, 

2018).  

Entende-se como transição epidemiológica as mudanças ocorridas 

nos padrões de morte, adoecimento e invalidez que caracterizam uma 

população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras 

transformações, tais como as demográficas, sociais e econômicas. Essa 

transição também é consequência da maior exposição dos indivíduos aos 

fatores de risco como sedentarismo, estresses, obesidade, tabagismo, 

consumo de álcool e dieta alimentar rica em gorduras, açúcares e sódio. 

De maneira geral, o processo de transição engloba três mudanças básicas: 

substituição das doenças transmissíveis por doenças não-transmissíveis; 

deslocamento da carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens aos 

grupos mais idosos e transformação de uma situação de predomínio da 

mortalidade para outra, em que a morbidade é dominante (MENDES, 

2011; SOUZA et al., 2018). Essa reorganização global alterou os padrões 

de saúde e doença, acarretando no aumento de novos problemas de saúde, 

em especial, às doenças crônicas, incluindo o câncer.  

A última estimativa mundial, realizada em 2012, apresentou que 

para 2025 são esperados 20 milhões de casos novos de câncer, sendo que 

desses, 80% ocorrerão em países em desenvolvimento. Esse mesmo 

estudo apontou que os cânceres mais incidentes na população mundial 

masculina foi o de pulmão (16,7%), próstata (15,0%), intestino (10,0%), 

estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Já na feminina, os de maior frequência 

foram o de mama (25,2%), intestino (9,2%), pulmão (8,7%), colo do útero 

(7,9%) e estômago (4,8%) (BRASIL, 2018). 

Assim, destaca-se que dos tipos de câncer existentes na população 

feminina, o câncer de mama se apresenta como um grande problema para 

a saúde pública e privada, sendo ele a principal causa de morte por câncer 

nos países em desenvolvimento e a segunda causa naqueles 

desenvolvidos. Também, o último relatório mundial sobre o câncer, 
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apontou 18,1 milhões de casos e 9,6 milhões de mortes por câncer em 

todo o mundo devido a essa neoplasia (OMS, 2018). 

Essa alta taxa de mortalidade pode ser atribuída, em parte, ao 

diagnóstico tardio, ao abandono ou a má condução terapêutica. Os 

atrasos, sejam no diagnóstico ou tratamento, justificam-se, muitas vezes, 

pela demora do paciente em buscar pelos serviços de saúde ou pela 

morosidade desses serviços na realização de consultas, exames e/ou 

tratamento adequado. Enquanto o abandono pode ser explicado pela 

dificuldade de acesso, déficit do paciente em entender o processo de 

adoecer/ser cuidado (FERLAY, 2013) e/ou falta de compartilhamento do 

cuidado entre os atores envolvidos no processo. 

No Brasil, para o biênio 2018 e 2019, foram estimados 59.700 

casos novos de câncer de mama para cada ano, sendo o risco estimado de 

56,33 casos a cada 100 mil mulheres. Exceto na região Norte, onde o 

câncer de mama é o segundo tipo mais frequente, este tipo de câncer 

ocupa o primeiro lugar nas Regiões Sul (74,70/100 mil), Sudeste 

(69,50/100 mil), Centro-Oeste (51,96/100 mil) e Nordeste (40,36/100 

mil), quando excluídos os casos de tumores de pele não melanoma 

(BRASIL, 2018). Em Santa Catarina (SC), estima-se 2.190 casos novos 

de câncer de mama feminino ao ano, com uma taxa ajustada de casos 

novos de 56,52 por 100 mil habitantes, sendo Florianópolis responsável 

por 200 casos novos, com uma taxa ajustada de 66,69 por 100 mil 

habitantes (BRASIL, 2018). 

O desafio relacionado ao cuidado de pessoas com câncer de mama 

não considera apenas o impacto epidemiológico acarretado pela doença, 

mas também a repercussão no campo social e econômico. O manejo do 

câncer de mama, além de ser desgastante emocionalmente para a doente 

e a família, possui um custo financeiro alto para as pessoas e para os 

sistemas de saúde. Quando se fala de custos, leva-se em consideração não 

só o valor pago com a assistência direta, mas também, custos indiretos 

relacionados às aposentadorias e mortalidade precoces, baixa na 

produtividade, absenteísmo ou presenteísmo, bem como o aumento das 

taxas de comorbidades relacionadas à doença ou ao tratamento 

(RODRIGUES, 2010). Sendo assim, consideram-se custos indiretos 

aqueles relacionados aos anos perdidos de vida, seja por incapacidade 

permanente ou para o trabalho e morte precoce (antes dos 65 anos de 
idade). Nesse sentindo, estima-se que os custos indiretos sejam 

responsáveis por 70% a 85% do total dos gastos em cuidados oncológicos 

e os custos diretos por aproximadamente 7% dos custos totais em saúde. 

Ainda quanto ao custo direto, presume-se um acréscimo de 2% ao ano 

(OLIVEIRA, 2016; MARIOTTO, 2011). 
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Além disso, para o tratamento do câncer de mama, podem ser 

utilizados diversos recursos terapêuticos, alguns locais como a cirurgia e 

a radioterapia, e outros sistêmicos, como a quimioterapia e os 

imunobiológicos. Todos eles, muitas vezes acarretam uma série de efeitos 

colaterais físicos e emocionais que levam a mulher a necessitar de apoio 

e coordenação constante do cuidado (CESAR, 2017). 

De mais a mais, a minha experiência como colaboradora da 

Qualirede, empresa gestora de planos de saúde, me levou a perceber a 

existência de diferenças entre a atuação dos Enfermeiros que trabalham 

no Setor da Saúde Suplementar em relação àqueles que trabalham no 

Sistema Único de Saúde (SUS). No SUS o Enfermeiro possui maior 

espaço e respaldo para desenvolver suas atividades, como consulta de 

enfermagem, coordenação do cuidado, solicitação de exames e prescrição 

de medicamentos, conforme protocolos regulatórios. Já no Setor da Saúde 

Suplementar, essa atuação é ainda incipiente. Nesse setor o Enfermeiro 

possui mais limitações para desenvolver o cuidado, visto que a hegemonia 

médica é ainda maior, pois os médicos, muitas vezes, são os proprietários 

dos estabelecimentos de saúde e, nesses locais, o Enfermeiro acaba por 

ser um executor de tarefas assistenciais. 

A compreensão acerca da atuação do Enfermeiro no Setor da 

Saúde Suplementar se deu, visto que a empresa Qualirede atua como 

gestora para planos de saúde. Suas principais atividades nesse ramo são o 

Third-Party Administration (TPA) e Business Process Outsourcing 

(BPO) que significam a terceirização completa ou modular da gestão de 

planos de saúde (QUALIREDE, 2016).  

O Setor da Saúde Suplementar é composto por distintas 

modalidades de operadoras de saúde (OPS) conhecidas como 

cooperativas, seguradoras, medicina de grupo, autogestão e filantropia. 

Essas OPS são regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). 

Há ainda, planos de saúde, conhecidos como gestão própria, que 

funcionam como uma OPS. No entanto, não são regulamentados pela 

ANS. Esses planos, normalmente são oferecidos para servidores públicos 

estaduais e sua regulamentação é definida por um decreto estadual (DIAS, 

2017). A Qualirede realiza a gestão completa ou modular para todos os 

tipos de operadoras de saúde e planos de saúde de gestão própria.  

Além disso, em ambos os casos, sejam as operadoras regulamentas 
pela ANS ou não, a rede de assistência é formada por estabelecimentos 

de saúde liberais contratados para prestarem assistência aos beneficiários 

desses planos. As OPS, por sua vez, são contratas por pessoas físicas ou 

jurídicas que desejam ter uma rede de assistência à saúde no setor privado 

(DIAS, 2017). 
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É nesse contexto que venho construindo minha carreira 

profissional desde 2012. Neste ano iniciei minha experiência como 

Enfermeira visitadora à doentes crônicos, na equipe da Atenção Integral 

à Saúde (AIS). Em 2014 conduzi um projeto de pesquisa que objetivou 

avaliar a qualidade assistencial e de vida dos pacientes oncológicos de um 

plano de saúde do estado de SC gerido pela Qualirede.  

Essas vivências me levaram a perceber o comprometimento dos 

profissionais da saúde envolvidos no cuidado às mulheres com câncer de 

mama. Esses profissionais sempre procuraram conduzir a assistência com 

qualidade, segurança e embasamento técnico-científico. Todavia, 

identifiquei que há ainda algumas lacunas importantes que podem ser 

preenchidas, pois poderão proporcionar um melhor cuidado à essas 

mulheres. Nesse ínterim, pude perceber também um déficit de 

compreensão do processo saúde e doença por parte das mulheres e dos 

profissionais da enfermagem, ineficiência no processo de referência e 

contrarreferência dessas pacientes e nas ações de autocuidado apoiado 

pelo profissional, além da exposição das mulheres aos exames e consultas 

contraproducentes durante o tratamento ou uma internação, pois, por 

vezes, não há contato e compartilhamento do cuidado entre os 

profissionais envolvidos. Isso, consequentemente, eleva a exposição da 

pessoa doente aos riscos inerentes à própria assistência e o custo 

assistencial. Não menos importante, pude observar também a dificuldade 

dos Enfermeiros em cuidar dessas mulheres e de suas famílias, durante o 

tratamento ou quando elas se encontravam em cuidados paliativos.  

Considerando o contexto geral aqui exposto, há que se considerar 

ainda que diversos setores da saúde vêm agindo para modificar esse 

cenário e para transgredir o modelo atual de cuidado, a fim de garantir um 

cuidado integral à população. Em 1975, por exemplo, as ações dirigidas 

à saúde da mulher eram voltadas para o ciclo gravídico e controle da 

natalidade. No ano de 1983, depois das críticas advindas do movimento 

feminista, o Ministério da Saúde (MS) lançou o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), quando foram incorporadas ações 

que visavam o cuidado mais ampliado, considerando as necessidades da 

população feminina. Em 2004, surge a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM), a qual pretendeu ampliar as 

ações de promoção à saúde, questionar o enfoque de gênero, o 
abortamento seguro e o combate à violência doméstica e sexual.  

Já em 2005 o MS anunciou a Política Nacional de Atenção 

Oncológica (PNAO) que objetiva reduzir a incidência e a mortalidade, 

bem como melhorar a qualidade de vida das mulheres com câncer do colo 

do útero e mama. Estabelece ainda que o controle dessas doenças são 
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componentes essenciais e que devem estar contemplados nos planos 

estaduais e municipais de saúde (BRASIL, 2005). 

Na ANS não é diferente. Ela também incentiva e promove ações 

nesse sentido. Igualmente ao setor público, na Saúde Suplementar há a 

prevalência da assistência hegemônica e biologicista, com “ações 

desarticuladas, desintegradas, pouco cuidadoras, centradas na assistência 

médico-hospitalar especializada e com incorporação acrítica de novas 

tecnologias, constituindo-se em um modelo pouco eficiente, pouco eficaz 

e pouco efetivo” (ANS, 2009 p. 53). Para tanto, no ano de 2005, a ANS 

publicou a Resolução Normativa nº 94 que define critérios para 

implantação de programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e 

doenças. Em 2007, fortaleceu o processo de monitoramento e avaliação 

desses programas, conforme os ditames da Instrução Normativa nº 14 

(ANS, 2009) e no ano de 2016 implantou o projeto Oncorede, o qual tem 

o objetivo de reorganizar a rede de atenção oncológica na saúde 

suplementar. 

Como se vê, tanto o SUS como o Setor da Saúde Suplementar, 

estão trabalhando em diversas linhas de cuidados, inclusive o câncer, com 

o objetivo de evoluir os modelos atuais de assistência à saúde. Todavia, 

apesar dessas iniciativas serem orientadas para uma atenção integral, o 

modelo biomédico ainda está presente na formação dos profissionais, na 

organização dos serviços de todos os níveis de complexidade, e na 

produção de conhecimentos em saúde (FERTONANI, 2015). 

O Enfermeiro, como parte desse complexo sistema de saúde, é um 

importante agente dessa mudança. A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) norteia o Enfermeiro quanto à organização de 

pessoal, instrumentos e prática assistencial. Com ela é possível 

desenvolver o processo de enfermagem, método que orienta as ações e o 

registro do cuidado prestado, em qualquer ambiente e nível de atenção 

(FERREIRA et al., 2016; COFEN, 2009). Segundo a Resolução nº 358 

de 2009, do Conselho Federal de Enfermagem, o processo de 

Enfermagem corresponde ao que usualmente se conhece como Consulta 

de Enfermagem. Já os protocolos assistenciais são instrumentos que 

descrevem em detalhes como determinada situação de cuidado deve ser 

operacionalizada pela equipe de enfermagem (LOPES, 2015; COFEN, 

2009). 
Os modelos de cuidado ou de atenção em saúde vão além disso, 

pois são métodos que organizam, “em determinados espaços e população, 

os serviços de saúde, incluindo unidades prestadoras de serviços de 

diversas complexidades tecnológicas e as relações que se estabelecem 

dentro delas e entre elas” (FERREIRA, 2016, p.70). 
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Os modelos de cuidados são essenciais, pois são eles que dão 

subsídios para a práxis do Enfermeiro e o embasam científica e 

filosoficamente. Entende-se por modelo de cuidado a estruturação do 

conhecimento de enfermagem formado por um marco referencial ou 

teórico e um método. Os modelos de cuidado objetivam propor um 

desenho do processo de cuidar, esquematizado e alicerçado no 

conhecimento científico da enfermagem e conceituação da realidade 

(ROCHA, 2012). No entanto, não foi encontrado na literatura um modelo 

teórico de cuidado que orientasse a prática desse profissional para o 

cuidado às mulheres com câncer de mama no Setor da Saúde 

Suplementar. Assim, buscou-se com esta pesquisa, desenvolver um 

modelo teórico de cuidado de enfermagem para mulheres com câncer de 

mama, tendo como referencial teórico-filosófico o Pensamento 

Complexo de Edgar Morin e referencial teórico-metodológico a Teoria 

Fundamentada em Dados (TFD).  

A escolha pelo Pensamento Complexo de Morin se deu por 

entender que o cuidado de enfermagem deve considerar a complexidade 

do sistema onde os indivíduos estão inseridos. Também pelo fato da 

pesquisadora entender que o ser humano é constituído ao mesmo tempo 

por aspectos fisiológicos, biológicos, sociais, culturais, psíquicos e 

espirituais, e que esses aspectos estão conectados e, para a compreensão 

e o cuidado do todo, não podem ser desarticulados. Já a escolha pela TFD, 

versão straussiana, aconteceu por perceber que esse método oferece 

subsídios metodológicos para o alcance do objetivo, visto que possibilita 

a compreensão do contexto onde o cuidado à essa mulher é praticado.  

Ressalta-se que esse estudo esteve inserido na área de concentração 

Filosofia e Cuidado em Saúde e Enfermagem, no Laboratório de Pesquisa 

em Enfermagem na Saúde da Mulher e do Recém-

Nascido (GRUPESMUR), o qual é um grande incentivador de pesquisas 

científicas que tenham o propósito de conhecer e aprimorar as práticas 

assistenciais direcionadas à Saúde da Mulher e do Recém-Nascidos. No 

grupo o desenvolvimento das pesquisas acontece, essencialmente, nas 

seguintes linhas: O cuidado em Enfermagem à saúde da mulher e do 

recém-nascido; O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer; 

Filosofia e ética em saúde e Enfermagem; Educação, saúde e 

enfermagem. 
Sendo assim, frente ao que foi exposto, a questão norteadora do 

presente estudo foi: que elementos deveriam compor o Modelo Teórico 

de Cuidado de Enfermagem na saúde suplementar, direcionado às 

mulheres com câncer de mama, considerando as necessidades e 

expectativas dos Enfermeiros e das mulheres? 
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Ao desenvolver um modelo teórico de cuidado esperara-se auxiliar 

na evolução das práticas atuais, pois o modelo poderá romper com o 

cuidado centrado na cura e na fragmentação, para então chegar ao cuidado 

articulado, integral, centrado na pessoa e que integre toda a rede de 

atenção à saúde. Com isso, justifico a proposta da elaboração de um 

modelo teórico de cuidado às mulheres com câncer de mama, o qual 

pretendeu suprir as lacunas percebidas e aprimorar a prática dos 

profissionais de enfermagem envolvidos no cuidado. 
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2. OBJETIVOS GERAIS 

 

1) Compreender as necessidades de cuidado das mulheres em 

tratamento de câncer de mama sob a ótica delas mesmas, dos Enfermeiros 

e gestores, no Setor da Saúde Suplementar.  

2) Desenvolver um Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem às 

mulheres em tratamento de câncer de mama à luz do Pensamento 

Complexo no Setor da Saúde Suplementar. 
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3. REVISANDO A LITERATURA 

 

Este Capítulo está subdividido em duas partes, sendo que a 

primeira apresenta uma breve revisão narrativa da literatura, elaborada a 

partir de uma aproximação inicial com o tema do estudo. A revisão 

narrativa ou tradicional, é aquela que acontece de forma mais aberta, não 

seguindo de maneira rigorosa um protocolo para sua elaboração. As 

buscas pelas fontes de estudo não são pré-determinadas, o que a torna 

menos abrangente e com uma seleção arbitrária de artigos. Esse método 

pode trazer ao autor algum viés de seleção e inferências subjetivas sobre 

o tema (CORDEIRO, 2007).  

Na segunda parte, foi produzida uma Revisão Integrativa de 

Literatura (RIL) com abordagem qualitativa, segundo Ganong (1987), 

sob a forma de manuscrito, tendo a seguinte questão norteadora: quais são 

os modelos de cuidado de enfermagem existentes para mulheres com 

câncer de mama? A RIL é um método de pesquisa realizado de maneira 

sistematizada e ordenada. Com ele é possível obter uma síntese e 

desfechos gerais de uma determinada área de estudo. Nesse método são 

seguidos padrões de rigor metodológico de uma pesquisa que são 

descritos com clareza, a fim de explicitar características do método 

percorrido ao leitor, bem como proporcionar melhores subsídios para a 

enfermagem (GANONG, 1987). As informações sistematizadas utilizada 

na busca de dados para essa revisão encontram-se no Protocolo de RIL 

(APÊNDICE A).  

As revisões aqui apresentadas tiveram o objetivo de evidenciar 

características importantes referentes aos eixos centrais deste estudo, sem 

a intenção de esgotar as discussões relacionadas ao tema. 

 

3.1 REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA 

 

Esta revisão foi contruída a partir de artigos científicos e por meio 

de artigos que abordam assuntos como o câncer de mama, vivências das 

mulheres com câncer de mama, cuidados de Enfermeiros às mulheres 

com câncer de mama e modelos de cuidado. 

 

3.1.1 Entendendo o câncer de mama 

 

O número crescente de casos de câncer e o impacto social e 

econômico da doença levam o tema a ser uma preocupação constante para 

os setores da saúde, indivíduos, famílias, profissionais da área e gestores. 

Ademais, as consequências, muitas vezes negativas, sofridas na qualidade 
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de vida das pessoas acometidas pela doença, tornam a excelência na 

prestação de cuidados na área de oncologia um fator imprescindível para 

o sucesso do tratamento, tanto na perspectiva da cura, como no 

monitoramento e cuidados paliativos. 

Entre as mulheres, o câncer de mama é o tipo mais comumente 

diagnosticado, sendo o mais frequente em 140 países dos 184 do mundo. 

Tal fato leva a doença a ser o único câncer comum em toda a região do 

globo. Ainda considerando os dados mundiais, o câncer de mama ocupa 

a segunda posição como causa de morte nos países desenvolvidos, 

ficando atrás apenas do câncer de pulmão, e a primeira naqueles em 

desenvolvimento. Nos países desenvolvidos muitos casos de câncer de 

mama são detectados precocemente o que favorece um melhor 

prognóstico. Já naqueles em desenvolvimento, o câncer de mama é, por 

vezes, tardiamente diagnosticado, o que tem como consequência, um pior 

prognóstico (BRASIL, 2016). 

A América do Norte, Nova Zelândia e Europa Ocidental 

apresentam as maiores taxas de incidência, ao passo que as menores 

podem ser identificadas na África-subsaariana e Ásia (TORRE, 2015). 

Quando se refere às mortes por câncer, na população feminina brasileira, 

foram estimadas 522 mil mortes para o ano 2012, enquanto a taxa de óbito 

no ano de 2013, foi de 14 óbitos a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2016; 

OMS, 2012). 

No que diz respeito às características da doença, o câncer de mama 

pode ser entendido como um conjunto de doenças, as quais são resultantes 

do acúmulo de mutações genéticas, que alteram os mecanismos de 

controle das divisões celulares e, consequentemente, facilitam a 

proliferação das células mutadas. Esse crescimento irregular invade 

tecidos e órgãos, podendo afetar outras regiões do corpo, o que caracteriza 

a metástase (TORRE, 2015). 

Em relação aos fatores de risco, a idade é o principal fator para o 

câncer de mama feminino, sendo que as taxas de incidência aumentam até 

os 50 anos e, a posteriori, isso ocorre de forma mais lenta. Citam-se 

também outros fatores tais como: menarca precoce, nuliparidade, 

primeira gestação acima de 30 anos, história familiar de câncer da mama, 

alta densidade do tecido mamário, uso de anticoncepcionais, menopausa 

tardia, terapia de reposição hormonal, obesidade, entre outros (BRASIL, 
2016). 

Assim, as mutações genéticas, podem ser tanto influenciadas pelo 

ambiente interno, como por exemplo, a predisposição genética, como pelo 

ambiente externo, tais como hábitos alimentares, condições ambientais e 

estilo de vida (DEBIASE, 2012). Aqueles cânceres decorrentes das 
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alterações genéticas, perfazem um total de 5 a 10% dos casos, sendo 

conhecidos como “câncer de mama hereditário” (SLATTERY, 1993). Há 

ainda aqueles que possuem algumas características de tumor hereditário, 

no entanto, não apresentam um padrão específico que identifiquem a 

mutação genética. Esses representam cerca de 10 a 20% dos casos. Já os 

outros 70% dos casos, acontecem de maneira esporádica, por influência 

do meio ambiente onde a mulher está inserida e seu estilo de vida 

(DEBIASE, 2016).  

Dentre os sintomas da doença, a presença de nódulo na mama é o 

mais comum e, geralmente, se apresenta de forma indolor. Outros 

sintomas podem ser gânglios linfáticos aumentados, retração mamária, 

hiperemia, edema e/ou alterações nos mamilos (BRASIL, 2016). 

O diagnóstico da doença geralmente ocorre em várias etapas, as 

quais incluem achados no exame clínico e mamográfico, seguido de 

biópsia. Depois são realizados os exames necessários para classificação 

histopatológica e molecular. O prognóstico da doença está diretamente 

ligado ao momento do diagnóstico e início do tratamento, sendo que 

aqueles cânceres diagnosticados e tratados precocemente, possuem 

melhor prognóstico em relação aqueles diagnosticados em estágios 

avançados (BRASIL, 2016). 

Já o tratamento e comportamento do câncer de mama podem ser 

definidos pela localização, idade de apresentação, estadiamento e fatores 

como critérios histopatológico, biológicos, moleculares e genéticos 

(BRASIL, 2016). Dessa forma, as alternativas como tratamento local 

incluem cirurgia do tumor primário, avaliação do acometimento axilar e 

radioterapia, enquanto para o tratamento sistêmico utiliza-se os 

quimioterápicos, hormônios e anticorpos monoclonais. Ainda quanto ao 

tratamento sistêmico ele pode ser utilizado previamente ao procedimento 

cirúrgico, sendo conhecido como terapia neoadjuvante ou pós, que são as 

terapias adjuvantes (BRASIL, 2016). 

Além disso, mesmo após o recebimento do tratamento, essas 

mulheres precisam ser acompanhadas por até cinco anos. O 

acompanhamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar e deve 

contemplar a realização de uma consulta clínica com escuta qualificada, 

exame físico, laboratoriais e de imagem. Durante os primeiros três anos, 

o acompanhamento deve acontecer pelo menos a cada seis meses e nos 
próximos anos, pelo menos uma vez ao ano (BRASIL, 2016). 

Não menos importante, há também o impacto negativo que as 

pessoas acometidas pelo câncer sofrem em sua qualidade de vida, pois o 

tratamento é agressivo e suscita prejuízos na autonomia do indivíduo, 

suas funcionalidades, autoestima e relações sociais. Dessa forma, é 
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fundamental estabelecer um modelo de cuidado para essas mulheres, a 

fim de garantir que elas recebam o cuidado ideal e integral, no tempo 

certo, com o profissional certo e no estabelecimento de saúde adequado. 

 

3.1.2 Compreendendo a vivência das mulheres com câncer de mama 

 
Apesar dos importantes progressos tecnológicos e científicos do 

tratamento e do aumento da sobrevida nos últimos anos, o diagnóstico do 

câncer de mama ainda é, para muitas mulheres, recebido como uma 

sentença de morte. Segundo Silva (2017), o câncer de mama é uma das 

neoplasias que mais preocupam as mulheres, pois aos serem 

diagnosticadas muitos sentimentos negativos assolam o seu cotidiano. 

Nesse momento, a vida delas se transforma permanentemente, sendo que 

surgem sentimentos de medo, angústia e diversas preocupações, bem 

como a negação e a necessidade de uma rede de apoio (PAIVA, 2016a). 

Essas mulheres passam a ter uma noção distorcida quanto à sua 

autoimagem, autoestima e sexualidade. Além de que, há incertezas quanto 

ao seu futuro e o câncer se torna uma ameaça à sua integridade física e à 

sua vida. Há também grandes expectativas quanto ao caminho a ser 

percorrido e as dificuldades a serem enfrentadas, dúvidas quanto às 

formas de tratamento, o medo da mutilação e do sofrimento que virá em 

decorrência da escolha terapêutica (ALMEIDA, 2015). 

De acordo com Silva (2010), o processo vivenciado pelas mulheres 

com câncer de mama abrange três etapas que vão do recebimento do 

diagnóstico, a execução do tratamento, muitas vezes, longo e agressivo, e 

a aceitação do corpo, que pode vir a ser marcado por uma nova imagem. 

Todavia, os sentimentos negativos e reações podem ser observados ao 

longo de todo o tratamento, podendo afetar o bem estar físico, emocional 

e a capacidade funcional das mulheres (BATISTA, 2017). 

Na trajetória dessas mulheres a modalidade do tratamento utilizado 

é outro ponto importante para a evolução. Essas, podem ser a cirurgia 

conservadora, mastectomia, quimioterapia, radioterapia e a 

hormonioterapia, sendo que a escolha de uma ou mais modalidades está 

relacionada às características do tumor e condições clínicas. A 

quadrantectomia e a mastectomia são, na maioria das vezes, inevitáveis.  

Essas alterações na mama, levam também a transformações no campo 

emocional, social e psicológico. Isso ocorre, pois, a mama está ligada a 

simbologia e representações sociais do feminino, culturalmente 

construída (BATISTA, 2017). 

Nesse momento, é importante que os profissionais envolvidos no 

cuidado à essas mulheres, se desprendam do olhar dicotômico entre corpo 
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e mente, e as percebam como um ser humano integral, que tem consigo 

características singulares, valores, crenças e muitos outros significados. 

Isso contribui para um tratamento mais efetivo e rápido (VOLKMER, 

2016). 

Nesse contexto, o Enfermeiro tem uma importante atuação, já que 

as mulheres necessitam de suporte profissional desde o diagnóstico até o 

término do tratamento. Dessa maneira, o apoio familiar e profissional são 

essenciais, pois auxiliam as mulheres no enfrentamento dos seus medos e 

angústias referentes à quimioterapia, às dores, à autoimagem, à alopecia 

e à possível mastectomia. Esse apoio objetiva melhorar a compreensão 

dessas mulheres quanto ao processo de adoecer e cuidado. 

 

3.1.3 Enfermeiros cuidando das mulheres com câncer de mama 

 
Receber o diagnóstico, realizar o tratamento, ter a possibilidade da 

retirada da mama e medo da morte, levam a mulher e seus familiares a 

vivenciar um conjunto de emoções e sentimentos ao longo de toda a 

trajetória. Nesse período, incertezas, sintomas altamente agressivos, 

desconfortos e problemas sociais são constantes, exigindo apoio e 

cuidado contínuo. Para cuidar das mulheres com câncer de mama, são 

diversos os caminhos terapêuticos e em todos esses, o papel do 

Enfermeiro é essencial.  

O INCA identifica o Enfermeiro como membro integrante da 

equipe multidisciplinar e reforça que este profissional está envolvido em 

todas as etapas do processo, até a readaptação da mulher à vida cotidiana 

(COSTA, 2012). Sendo assim, a atuação do Enfermeiro vai desde o 

rastreamento da doença, ao seguimento pós tratamento e cuidados 

paliativos. Nesse processo, o Enfermeiro pode desenvolver ações de 

educação em saúde e suporte para o esclarecimento de dúvidas, estímulo 

às práticas de autocuidado, bem como atividades assistenciais 

propriamente ditas, como consulta de enfermagem e realização de 

procedimentos. 

Para tanto, ressalta-se a importância do Enfermeiro estar preparado 

para acolher essas mulheres, com empatia e com um arsenal técnico-

científico adequado a cada situação, a fim de apoiá-las conforme a 

necessidade de cada uma (FEIJÓ, 2016; PAIVA; SALIMENA, 2016). 

Ademais, considerando as características da formação do Enfermeiro, ele 

pode se tornar um importante integrador entre a paciente e os demais 

membros da equipe de saúde (COSTA, 2012).  



38 
 

O campo da oncologia exige alta complexidade assistencial 

durante todo o processo terapêutico, o que demanda do Enfermeiro maior 

habilidade empática e de se relacionar com os envolvidos no cuidado. 

Todavia, o que se observa é que os profissionais da saúde, inclusive o 

Enfermeiro, se inclinam a ver o cuidado apenas como uma assistência 

técnica. Isso torna mais desafiador o cuidar integralmente e a busca por 

mudanças na qualidade de vida das pessoas (PAIVA; SALIMENA, 

2016).  

A partir do diagnóstico do câncer de mama, a vida das mulheres 

sofre transformações significativas, no que diz respeito ao seu bem estar 

físico, emocional e social. Para tanto, é essencial que a prática profissional 

seja voltada à mulher, respeitando as particularidades de cada etapa da 

doença. Para a atuação dos profissionais de saúde deve estar pautada na 

perspectiva da integralidade, interdisciplinaridade e em fazeres e saberes 

científicos (SILVIA, 2012; PAIVA, SALIMENA, 2016). 

Diante disso, durante a Revisão Narrativa de Literatura, também 

houve a aproximação com temas relacionados aos modelos de cuidado na 

atenção à saúde. O item a seguir traz uma descrição sumária de algums 

modelos de atenção à saúde. 

 

3.1.4 Descrevendo brevemente os modelos de cuidado na atenção à 

saúde 

 

Entende-se por modelo de atenção à saúde a forma lógica como se 

organiza a Rede de Atenção à Saúde. O modelo deve articular a interação 

entre cada um dos pontos da rede, considerando as condições de saúde, 

os determinantes sociais e epidemiológicos atuais (MENDES, 2011). 

O modelo de atenção à saúde também pode ser compreendido 

como a maneira que se ordenam a oferta de serviços, as formas de 

intervenções práticas dos profissionais e estabelecimentos de saúde, tendo 

como premissa a individualidade das pessoas, o processo saúde doença, 

determinantes sociais e históricos (BRASIL, 2013). 

A fim de compreender melhor esses conceitos e conhecer alguns 

dos modelos existentes, a seguir, serão descritos os seguintes modelos: 

modelo de atenção crônica, modelo da pirâmide de riscos e modelo de 

atenção às condições crônicas. A escolha por esses modelos também teve 
a finalidade de auxiliar a pesquisadora principal a compreender como são 

estruturados os modelos de cuidado ou modelos de atenção. 

 

 



39 
 

3.1.4.1 Modelo de Atenção Crônica 

 

O Modelo de Atenção Crônica ou The Chronic Care Model (CCM) 

é o modelo que deu origem aos demais. Elaborado em 1998 por uma 

equipe do Mac Coll Institute for Healthcare Innovation, dos Estados 

Unidos, o modelo surgiu a partir de uma vasta revisão da literatura 

referente à gestão das condições crônicas.  

Nesse período, o Estados Unidos enfrentava uma crise na saúde 

devido à alta prevalência de condições crônicas e baixa resposta dos 

sistemas de saúde (MENDES, 2011). Essa crise também se dava pelos 

profissionais de saúde que não aderiam aos guidelines estabelecidos para 

a prática; faltava coordenação do cuidado; havia um déficit no 

monitoramento dos resultados; pacientes educados inadequadamente para 

o autocuidado ou autogerenciamento de saúde (ARRUDA, 2016). Assim, 

criou-se o CCM, um modelo que transpassava essa lógica e tinha como 

objetivo oferecer às pessoas uma vida mais saudável e bons atendimentos 

de saúde, a um custo sustentável.  

Segundo Wagner (1998) o CCM é constituído de seis elementos 

que se subdividem em dois macro campos que são: o sistema de atenção 

à saúde e a comunidade. No primeiro campo, conforme o modelo, as 

mudanças devem ocorrer no desenho e organização da atenção à saúde, 

nos sistemas de informações e suporte às decisões clínicas e no 

autocuidado apoiado. Já no segundo campo, sugere-se que essas 

mudanças estejam articuladas aos recursos da própria comunidade. 

Quando comtemplados esses elementos, é possível ter usuários 

informados e ativos e equipes preparadas e proativas, o que, 

consequentemente, melhora os resultados de saúde. 

Conforme Mendes (2011), esse modelo adapta-se melhor em 

sistemas amplos de atenção à saúde, aqueles que são públicos e 

universais. Como exemplo, tem-se o seu uso completo ou modular, em 

países como Alemanha, Austrália, Canadá, Dinamarca, Holanda, Itália, 

Noruega, Reino Unido, Nova Zelândia, Singapura e outros. O autor refere 

ainda que há evidências na literatura que ressaltam os efeitos positivos da 

implantação do modelo.  

 

3.1.4.2 Modelo da Pirâmide de Riscos 
 

Concebido por uma operadora de planos de saúde dos Estados 

Unidos, o modelo da pirâmide de riscos (MPR) também é chamado de 

modelo da Kaiser Permanente. O MPR considera que as necessidades das 

pessoas com doenças crônicas estão relacionadas com a condição clínica 
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em si e o tempo que ela dura, a urgência de intervenção, os serviços úteis 

para ela e a habilidade para o autocuidado. 

Ao considerar esses requisitos, torna-se possível subdividir essas 

pessoas em três grupos, conforme seu nível de complexidade: pessoas 

com grande capacidade para o autocuidado e com alguma condição 

crônica leve, com condição crônica moderada e com condição crônica 

grave e pouca capacidade para o autocuidado (MENDES, 2012). Essa 

divisão é que da forma à pirâmide de risco e subsídios técnicos científicos 

para as práticas assistências de cuidado. A Figura 1 apresenta o modelo 

da pirâmide de risco. 

 

Figura 1 - Modelo da Pirâmide de Risco. 

 

Fonte: Mendes (2011, p.156). 

 

Este modelo também tem como base o Espectro de Cuidado, que 

diz que: a atenção em saúde às pessoas com condições crônicas, varia de 

100% de autocuidado apoiado até 100% de cuidado profissional, podendo 

ocorrer momentos em que ambos se misturam. O grau de necessidade de 

cuidado profissional e autocuidado apoiado estão relacionados à 

complexidade da condição crônica em que a pessoa se encontra (BROCK, 

2005). 

As características principais desse modelo estão na estratificação 

da população por critério de risco, incentivo às ações de promoção da 

saúde e prevenção de doenças, atenção à saúde que considera as 



41 
 

necessidades individuais, articulação entre as redes de atenção à saúde, 

apoio às pessoas para as práticas de autocuidado, gestão dos casos em que 

as pessoas se encontram em condições altamente complexas, 

fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e embasamento das ações 

com uso de tecnologias clínicas e de informação (MENDES, 2012). 

 

3.1.4.3 Modelo de Atenção às Condições Crônicas 

 

O Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC), 

desenvolvido em 2012, é um modelo desenhado por um estudioso 

brasileiro, Eugênio Vilaça Mendes. Sua elaboração aconteceu pela 

necessidade de se ter um modelo que se encaixasse à realidade brasileira. 

A estrutura teórica do modelo tem como base o Modelo de Atenção 

Crônica, Modelo da Pirâmide de Riscos e Modelo de determinação social 

da saúde. O MACC é um modelo amplo e traz bases para atenção em 

saúde em seus diversos campos (MENDES, 2011). Em sua proposta, a 

atuação deve considerar: ações de promoção da saúde; prevenção de 

fatores de risco evitáveis; abordagens para o incentivo às mudanças de 

comportamento; transcendência do modelo prescritivo e centrado na 

doença, para uma atenção cooperada centrada na pessoa; cuidados 

voltados para as famílias; fortalecimento do autocuidado apoiado; 

equilíbrio entre os tipos de demandas, espontânea e programada e atenção 

multiprofissional, entre outros. 

O MACC está apresentado graficamente na Figura 2 para que seus 

componentes sejam didaticamente visualizados e compreendidos. 
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Figura 2 - O Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC). 

Fonte: Mendes (2011, p.169). 

 

Para que se assimile o MACC, esse deve ser lido em três colunas 

(MENDES, 2011). Coluna esquerda: encontra-se a população total 

estratificada em subpopulações por estratos de riscos. A leitura dessa 

coluna deve ter como base os preceitos estabelecidos no MPR. Na coluna 

direita: estão os diferentes níveis de determinação social da saúde. Na 

coluna central ficam os cinco níveis das intervenções de saúde sobre os 

determinantes e suas populações: intervenções promocionais, preventivas 

e de gestão da clínica. Essa coluna, por sua vez, foi desenvolvida sob a 

ótica do CCM.  

Considerando os modelos aqui descritos, nota-se que as premissas 

comuns encontradas foram: o cuidado deve ser centrado na pessoa e não 

na doença; é preciso ter profissionais e ferramentas aptas que auxiliem a 

pessoa a enfrentar as barreiras encontradas no sistema de saúde; o usuário 

deve estar vinculado aos serviços de saúde; a Atenção à Saúde deve 

funcionar em forma de uma Rede Integrada e o usuário deve estar apto e 

ser ativo para as práticas de autocuidado. 

Por fim, percebe-se que todos buscam desenvolver formas de 
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prestação de cuidados que tenham suas ações centradas na pessoa; a 

redução das barreiras existentes nos sistemas de saúde e formas de apoio 

para que as pessoas se movimentem no continuum da assistência, bem 

como resultados efetivos no que diz respeito ao controle de complicações 

e incidência das doenças crônicas. 
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3.2 REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 
3.2.1 MANUSCRITO 1: MODELOS DE CUIDADO DE 

ENFERMAGEM PARA MULHERES COM CÂNCER DE MAMA: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 
MODELOS DE CUIDADO DE ENFERMAGEM PARA MULHERES 

COM CÂNCER DE MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Ana Carolina Custódio1 

Evangelia Kotzias Atherino dos Santos2 

 

RESUMO 

Objetivos: identificar os modelos de cuidado de enfermagem para 

mulheres com câncer de mama e quais são os seus componentes. Método: 

trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura. Buscou-se por 

publicações científicas de Enfermagem em periódicos indexados nas 

bases de dados LILACS e BDENF e nas bibliotecas virtuais SciELO, 

BVS - BIREME, PUBMED entre os anos de 2015 e 2018. Resultados: 

foram selecionados 23 estudos. Dos estudos analisados emergiram as 

seguintes categorias: lacunas percebidas no cuidado de enfermagem às 

mulheres com câncer de mama; barreiras que afetam o cuidado de 

enfermagem as mulheres com câncer de mama e elementos essenciais 

para o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de 

mama. Conclusão: os resultados evidenciam que não há um modelo de 

cuidados de enfermagem às mulheres com câncer de mama. Entretanto, 

se de um lado as lacunas e barreiras identificadas dificultam a atuação do 

Enfermeiro, por outro lado, os elementos essenciais evidenciados podem 

contribuir para a construção do modelo de enfermagem às mulheres com 

câncer de mama, incluindo: o cuidado integral, a interdisciplinaridade, 

coordenação do cuidado e práticas baseadas em conhecimento técnico-

científico, tendo o Enfermeiro um importante papel neste contexto.  

 

                                                           
1Enfermeira. Discente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis. Santa Catarina, 

Brasil. E-mail: anacarolina.nfr@gmail.com 
2Doutora em Enfermagem. Professora Titular do PEN/UFSC. Líder do 

Laboratório de Pesquisa em Enfermagem na Saúde da Mulher e do Recém-

Nascido (GRUPESMUR), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: 

evanguelia.ufsc@gmail.com 
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Descritores: Enfermagem; Neoplasias da Mama; Modelos de 

Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 

 

NURSING CARE MODELS FOR WOMEN WITH BREAST 

CANCER: INTEGRATIVE REVIEW 

 

ABSTRACT 

Objectives: to identify nursing care models for women with breast cancer 

and what their components are. Method: this is an Integrative Review of 

Literature. Nursing scientific publications were searched in journals 

indexed in the LILACS and BDENF databases and in the virtual libraries 

SciELO, BVS-BIREME, PUBMED between the years 2015 and 2018. 

Results: 23 studies were selected. From the studies analyzed, the 

following categories emerged: perceived gaps in nursing care for women 

with breast cancer; barriers that affect nursing care for women with breast 

cancer and essential elements for the nursing care model for women with 

breast cancer. Conclusion: the results show that there is no model of 

nursing care for women with breast cancer. On the other hand, if the 

identified gaps and barriers hamper nurses' performance, on the other 

hand, the essential elements evidenced can contribute to the construction 

of the nursing model for women with breast cancer, including: integral 

care, interdisciplinarity, coordination of care and practices based on 

technical-scientific knowledge, and nurses have an important role in this 

context 

 

Descriptors: Nursing; Breast Neoplasms; Models Nursing; Nursing 

Care. 

 
MODELOS DE CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA MUJERES 

CON CÁNCER DE MAMA: REVISIÓN INTEGRATIVA 

 

RESUMEN 

Objetivos: identificar los modelos de cuidado de enfermería para mujeres 

con cáncer de mama y cuáles son sus componentes. Método: se trata de 

una Revisión Integrativa de la Literatura. Se buscó por publicaciones 

científicas de Enfermería en periódicos indexados en las bases de datos 

LILACS y BDENF y en las bibliotecas virtuales SciELO, BVS - 

BIREME, PUBMED entre los años de 2015 y 2018. Resultados: se 

seleccionaron 23 estudios. De los estudios analizados surgieron las 

siguientes categorías: lagunas percibidas en el cuidado de enfermería a 

las mujeres con cáncer de mama; barreras que afectan el cuidado de 
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enfermería a las mujeres con cáncer de mama y elementos esenciales para 

el modelo de cuidado de enfermería a las mujeres con cáncer de mama. 

Conclusión: los resultados evidencian que no hay un modelo de cuidados 

de enfermería a las mujeres con cáncer de mama. Sin embargo, si por un 

lado las lagunas y barreras identificadas dificultan la actuación del 

enfermero, por otro lado, los elementos esenciales evidenciados pueden 

contribuir a la construcción del modelo de enfermería a las mujeres con 

cáncer de mama, incluyendo: el cuidado integral, la interdisciplinaridad, 

coordinación del cuidado y prácticas basadas en conocimiento técnico-

científico, teniendo el enfermero un importante papel en este contexto 

 

Descriptores: Enfermería; Neoplasias da Mama; Proceso de Enfermería; 

Cuidados de Enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como uma das doenças que mais preocupa as mulheres devido ao 

seu acometimento físico, emocional e social, o câncer de mama é 

caracterizado pelo crescimento desordenado de células neoplásicas 

malignas do tecido mamário. Além disso, dentre os tipos de câncer que 

afetam a população feminina, é o mais incidente, quando desconsiderado 

o câncer de pele não melanoma (HORTA, 2016).  

Para o ano de 2012, por exemplo, estimou-se 1,67 milhão de casos 

novos diagnosticados de câncer de mama no mundo, o que perfaz 25,2% 

dos cânceres femininos, com uma taxa de incidência de 43,3/100 mil. Para 

o biênio, 2018 e 2019, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama 

no Brasil para cada ano, com uma taxa de incidência de 56,33 casos a 

cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2018). No que diz respeito à 

mortalidade, no ano de 2015 o Brasil registrou 15.403 óbitos devido ao 

câncer de mama. Os dados também apontam que os países de renda baixa 

e média, possuem maiores taxas de mortalidade e morbidade, já que o 

diagnóstico da doença, muitas vezes acontece em estadios mais 

avançados, o que reduz a sobrevida e a qualidade dela (BRASIL, 2018).  

Também é inegável que o recebimento do diagnóstico dessa 

doença causa diversos efeitos negativos na vida dessas mulheres. Além 

do medo da morte, há inúmeras perdas sociais, materiais e emocionais. 
Inclusive, os próprios tratamentos causam diversos efeitos adversos 

como, por exemplo, perda da mama ou de parte dela, queda dos cabelos, 

irregularidade no ciclo menstrual e infertilidade, o que fragiliza ainda 

mais a identidade do “Ser Mulher” (SILVA, 2008). 

Nesse contexto, o Enfermeiro tem um importante papel no cuidado 
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com essas mulheres, visto que faz parte da prática desse profissional 

cuidar das pessoas integralmente, considerando não só os aspectos 

clínicos, mas suas crenças, emoções e características sociais e 

econômicas. Além disso, devido aos inúmeros encontros e a própria 

estrutura de cuidados de enfermagem, o Enfermeiro é um profissional 

muito próximo dessas pacientes, tendo a oportunidade de avaliar essas 

mulheres de maneira global, considerando suas necessidades fisiológicas, 

clínicas, psicológicas e sociais (VILLAR, 2017). 
Para tanto, muitos são os protocolos assistências que norteiam a 

prática assistencial do Enfermeiro. Esses, por sua vez, são o detalhamento 

de uma situação específica de cuidado com definições operacionais, ou 

seja, neles são definidas as ações do como fazer e quem é o responsável 

(PIMENTA, 2017). Todavia, para uma prática eficaz e equânime, 

acredita-se que a abordagem deve ser sistêmica, sendo os cuidados de 

enfermagem pautados na complexidade do ser humano e unicidade de 

cada mulher. Assim, protocolos assistências são apenas uma parte, 

fazendo-se necessário ter o cuidado embasado em um modelo teórico de 

cuidados de enfermagem. 

O Modelo de Cuidado de Enfermagem pode ser entendido como 

um instrumento organizativo, que norteia o cuidado de enfermagem a 

populações em contextos específicos. Para tanto, o modelo é concebido a 

partir de considerações lógicas e sistematizadas e preceitos éticos. Sua 

estrutura é apoiada em um referencial teórico ou marco conceitual, 

método operacional ou prática do cuidado. Com ele objetiva-se contribuir 

com a forma de se fazer enfermagem, bem como fortalecer o corpo de 

saberes da disciplina (ARRUDA, 2016). Além do mais, o modelo teórico 

de cuidado de enfermagem desenvolvido com base teórico-científica, 

além de nortear a prática do trabalho da enfermagem, proporciona maior 

credibilidade à profissão. Dessa forma, considerando-se a complexidade 

do contexto e a necessidade de se conhecer modelos de cuidado de 

enfermagem às mulheres com câncer de mama questiona-se: quais são os 

modelos de cuidado de enfermagem existentes para mulheres com câncer 

de mama?  

Sendo assim, com este estudo teve como objetivo identificar os 

modelos de cuidado de Enfermagem para mulheres com câncer de mama 

e quais são os seus componentes. 
 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL). A RIL é 

um método que permite sintetizar achados provenientes de estudos 
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desenvolvidos por meio de diversos desenhos de pesquisa. Ela requer 

ainda uma análise rigorosa de dados (SOARES et al., 2014).  

Por meio de um protocolo de pesquisa previamente elaborado e 

validado, a RIL está baseada em critérios delineados referentes à coleta 

de dados, análise e apresentação dos resultados, desde o início do estudo. 

O protocolo foi elaborado e aplicado seguindo seis etapas, que são: 

seleção da pergunta de pesquisa; definição dos critérios de inclusão de 

estudos e seleção da amostra; representação dos estudos selecionados em 

formato de tableas; análise crítica dos resultados; discussão e 

interpretação dos resultados e apresentação de forma clara da evicêndia 

encontrada (GANONG, 1987). 

Como estratégia de busca e identificação dos artigos, utilizou-se de 

pesquisa em publicações indexadas entre os anos de 2015 e 2018 em bases 

de dados e revistas vistuais que são: Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem 

(BDEBF), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca 

Vistual em Saúde (BVS-BIREME) e Medical Literature Analysisand 

Retrieval System Online (PubMed), no mês de março de 2018. O acesso 

ocorreu on-line, por meio de um link disponibilizado pela Biblioteca 

Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina (BU/UFSC). 

Os critérios de inclusão considerados para a seleção dos estudos 

dessa revisão foram: artigos resultantes de pesquisa original, publicados 

de forma completa, artigos de revisão relacionados ao objetivo proposto 

e aqueles que possuíam em seu título e/ou resumos os seguintes 

descritores: Enfermagem, Neoplasias da Mama, Modelos de 

Enfermagem, Cuidados de Enfermagem nos idiomas português, inglês e 

espanhol. O recurso utilizado na pesquisa foi a expressão ‘termo exato’, 

associada aos descritores específicos. Foram excluídas aquelas 

publicações diferentes de artigos científicos, artigos que abordavam 

temas não relacionados ao objeto desse estudo e materiais publicados em 

outros idiomas. Com isso, a pesquisa resultou em um total de cento e sete 

artigos (107). Considerando os critérios de seleção foram incluídos e 

analisados vinte e três (23) estudos. Esses foram lidos de maneira 

minuciosa a fim de se avaliar a relação com o objeto de pesquisa. A Figura 

3 apresenta o fluxograma do processo de seleção dos estudos. 
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Figura 3: Fluxo do processo de seleção dos artigos incluídos na RIL. 

 

Fonte: Elaborado pela autora principal do estudo, Florianópolis, SC, Brasil, 

2018. 

 

Os artigos selecionados foram ainda tabulados por meio de um 

instrumento, elaborado pela pesquisadora principal, que continha 

informações como: título, periódico, ano de publicação, país do estudo, 

tipo de estudo, objetivos, natureza do estudo, referencial teórico, sujeitos, 

instrumentos de coleta de dados, métodos de análise, nível de evidência, 

lacunas percebidas nos cuidados prestados às mulheres com câncer de 

mama, práticas atuais de cuidados de enfermagem para mulheres com 

câncer de mama e contribuições para o modelo de cuidado de 

enfermagem. 

Para a classificação do nível de evidência foram utilizados os 

critérios segundo Melnik (2005) conforme os seguintes critérios: a) nível 

I: evidência resultantes de revisão sistemática ou de meta-análise de todos 

os ensaios clínicos randomizados; b) nível II: evidência derivada de pelo 

menos  um ensaio clínico randomizado; c) nível III: evidência obtida de 

ensaios clínicos sem randomização; d) nível IV: advindas de estudos de 

coorte e de caso-controle; e) nível V: evidências de revisões sistemáticas 

de estudos descritivos e qualitativos; f) nível VI: aquelas provenientes de 

um único estudo descritivo ou qualitativo e g) nível VII: as baseadas em 

opiniões de especialistas ou com base em normas ou legislação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Conhecendo os estudos 

 

Dos artigos incluídos nessa RIL, 17 deles (73,91%) foram 

publicados em periódicos nacionais e 6 deles, o que perfaz um total de 

26,08%, em periódicos estrangeiros, sendo que os países de origem dos 

estudos foram: Brasil com 73,91% dos artigos (17), Espanha 8,69% (2), 

Estados Unidas 8,69% (2), México e Alemanha com 8,69%, tendo um 

artigo cada.  

Ainda em relação aos periódicos, os artigos foram distribuídos 

conforme a categoria de publicação descrita no periódico que foram: 

54,16% de artigos originais (12), 26,08% artigos de pesquisa (6) e 19,75% 

distribuídos entre relato de caso clínico (1), relato de experiência (1), 

revisão de literatura (1), protocolo de estudo (1) e manuscrito do autor 

(1).  Quanto ao ano de publicação, os estudos ficaram subdivididos entre 

78,26% deles (18) publicados em 2015 e 2016, correspondendo 9 artigos 

para cada ano e 21,73% (5) em 2017. 

Os estudos também foram tabulados quanto aos desenhos 

metodológicos utilizados. Esses por sua vez, tiveram uma distribuição de 

56,52% (13) artigos de abordagem qualitativa e 43,47% (10) quantitativa. 

Já quanto ao contexto onde os estudos foram desenvolvidos, houve 

predominância do hospitalar, visto que 73,91% (17) estudos foram 

conduzidos neste ambiente, sendo a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

relacionada à 12,5% (3) e 8,3% (2) em Grupos de Apoio. Para análise do 

contexto, não foi considerado o artigo de revisão de literatura. 

A despeito do referencial teórico, 78,26% (18) estudos não 

explicitaram ou não o usaram. Os demais, 21,74% (5) artigos estavam 

fundamentados, um para cada referencial, nas seguintes teorias: Teoria 

Humanística de Paterson e Zderad, Teoria do Cuidado Humano por Jean 

Watson, Fenomenologia de Alfred Schütz, Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta e Referencial 

Heideggeriano. Quanto ao nível de evidência, nenhum dos artigos se 

enquadrou na classificação nível I, 8,68% (2) dos artigos tiveram nível de 

evidência igual a II e III, sendo um para cada categoria, 17,38% (4) dos 

artigos foram de nível IV e V, 60,86% (14) dos artigos de nível VI e 

13,04% (3) de nível VII. O Quadro 1 apresenta a descrição dos estudos 

incluídos. 
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Quadro 1 - Apresentação da descrição dos estudos incluídos na RIL. 

Referência Objetivo 
Delineamento 

Referencial 

teórico 

Sujeitos 

Instrumento 

de coleta de 

dados 

Nível 

Evidênci

a3 

Cesar et 

al., 2017 

Analisar a 

qualidade de 

vida de 
mulheres com 

câncer 

mamário 
submetidas à 

quimioterapia 

Quantitativo 

Descritivo-
transversal 

76 mulheres 

em 

tratamento 
quimioterápic

o 

Entrevista 
semiestrutur

ada 

EORTC 
QLQ-C30 

EORTC 

QLQ-Br23 

VI 

Nogueira, 

2017 

Câncer de 

mama: relato 

de caso em 
um hospital 

particular 

Qualitativo 

Estudo de 
caso 

1 mulher 

Entrevista 
semiestrutur

ada 

Exame 
físico 

Prontuário 

do paciente 

VI 

Batista et 

al., 2017 

Conhecer os 
sentimentos 

de mulheres 

com câncer de 
mama após 

mastectomia 

Qualitativo 
Descritivo- 

exploratório 

5 mulheres 
mastectomiza

das 

Entrevista 
semiestrutur

ada 

VI 

Villar et 

al., 2017 

Determinar o 
nível de 

qualidade de 

vida e da 
ansiedade 

como um 

estado e como 
um traço em 

mulheres 

diagnosticadas 
com câncer de 

mama antes e 

após o 

tratamento e 

determinar as 

variáveis 
associadas à 

qualidade de 

vida e à 
ansiedade no 

ponto inicial. 

Quantitativo 

Observacion

al 
prospectivo 

339 mulheres 

na análise de 
característica

s gerais 

181 para 
medidas de 

qualidade de 

vida 

169 para 

medidas de 

ansiedade 

Entrevista 
semiestrutur

ada 

Índice de 
comorbidade 

de Charlson 

EORTC 
QLQ-C30 

EORTC 

QLQ-Br23 

Inventário 

de 

Ansiedade 
Traço 

Estado 

V 

                                                           
3 Os estudos foram classificados conforme o Sistema de Classificação para a 

Hierarquia de Evidência para questões de Intervenção/Tratamento, segundo o 

método proposto por Melnyk e Fineout-Overholt, 2005. p.12. 
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Waterkam

per et al., 

2017 

Identificar a 

prevalência 

dos 
diagnósticos, 

intervenções e 

resultados na 
consulta de 

Enfermagem 

de seguimento 
a pacientes 

com câncer de 

mama, 
próstata e 

cólon em 

ambulatório. 

Quantitativo 
Transversal 

101 pacientes 
oncológicos 

Instrumento 

de coleta de 
dados do 

prontuário e 

histórico de 
enfermagem 

 

VI 

Balsanelli 

et al., 
2016 

Investigar 

quais 

variáveis 
podem estar 

associadas, ou 

são fatores 
preditores da 

esperança no 

paciente com 
câncer de 

mama em 

tratamento 
quimioterápic

o. 

Quantitativo 
Prospectivo 

de coorte 

longitudinal 

122 mulheres 

Escala de 
Esperança 

de Herth 

Karnofsky 
Performance 

Status 

Escala 
Numérica de 

Dor 

Inventario 

sobre 

Coping-

Jalowiec 

IV 

Silva et 

al., 2016 

Analisar a 
trajetória de 

vida de 

mulheres 
mastectomiza

das 

integrantes de 
um grupo de 

autoajuda 

Qualitativo 
Descritivo- 

exploratório 

20 mulheres 
mastectomiza

das 

Discurso 
História 

Oral 

VI 

Sousa et 

al., 2016 

Analisar os 

sentimentos 
de mulheres 

de um grupo 

de apoio sobre 
as alterações 

causadas pela 

mastectomia 

Qualitativo 
Descritivo- 

exploratório 

20 mulheres 
mastectomiza

das 

Entrevista 

semiestrutur
ada Discurso 

do sujeito 

coletivo 

VI 

Moraes et 

al., 2016 

Identificar as 

ações de 

rastreamento 
oportunístico 

do câncer de 

mama 
realizadas por 

Quantitativo 
Descritivo- 

transversal 

60 

Enfermeiros 

Formulário 
baseado no 

Programa de 

Controle de 
Câncer de 

Mama 

VI 
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Enfermeiros 

de unidades 

básicas de 
saúde (UBS) 

de Ribeirão 

Preto. 

Hernández

, 2016 

Descrever 

uma proposta 

referente ao 
cuidado de 

enfermagem 

para mulher 
que padece de 

câncer de 

mama, 
segundo uma 

experiência 

adquirida por 
docentes e 

estudantes de 

enfermagem 
por meio do 

programa de 

Atenção 
Integral às 

Mulheres com 

Câncer de 
Mama. 

Qualitativo 
Relato de 

Experiência 

108 mulheres 
com câncer 

de mama 

Não 

informado 
VII 

Paiva et 

al., 2016 

Descrever a 

construção de 
instrumentos 

para subsidiar 

o cuidado de 
enfermagem 

às mulheres 

que vivenciam 
o 

processo de 

mastectomia 

Qualitativo 
Relato de 

Experiência 

25 

diagnósticos 

de 
enfermagem 

NANDA 
International

, Nursing 

Intervention 
Classificatio

n e Nursing 

Outcome 
Classisficati

on 

VII 

Vila et al., 

2016 

Definir um 
novo papel 

para a 

enfermagem 
oncológica 

especialista 

em câncer de 
mama 

avançado, 

para ajudar a 
guiar os 

pacientes em 
todo o 

Qualitativo 
Revisão 

sistemática 

de literatura 

56 

publicações 

Índice de 

conteúdo do 
currículo de 

enfermagem 

Questionário 
Delphi 

V 
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itinerário de 

saúde 

Cirilo et 

al., 2016 

Compreender 
e analisar a 

gerência do 

cuidado de 
enfermagem à 

mulher com 

câncer de 
mama em 

quimioterapia 

Paliativa 

Qualitativo 
Descritivo- 

exploratório 

uso da TFD 

8 

Enfermeiros 
10 pacientes 

Entrevista 

semiestrutur
ada 

VI 

Paiva et 

al., 2016ª 

Conhecer a 
percepção dos 

cuidados de 
enfermagem 

na perspectiva 

da mulher 
com câncer de 

mama. 

Qualitativo 

Pesquisa 
bibliográfica 

22 

publicações 

Não 

informado 
VII 

Lester et 

al., 2015 

Identificar e 

comparar 
níveis de 

sofrimento e 

fontes de 

problemas 

entre 

pacientes com 
câncer de 

mama no 

início da 
sobrevivência. 

Quantitativo 

Descritivo-
transversal 

100 mulheres 
Termômetro 

da Angústia 
VI 

Almeida et 

al., 2015 

Compreender 

a vivência da 
mulher jovem 

diagnosticada 

com câncer de 
mama e 

mastectomiza

da 

Qualitativo 

Descritivo- 
exploratório 

Fenomenoló

gco 

7 

participantes 

Entrevista 

aberta 
VI 

Traeger et 
al., 2015 

Testar um 

modelo 

projetado para 
reduzir a 

carga de 

sintomas 
relatados pelo 

paciente a ser 

entregue pela 
equipe de 

enfermagem 

oncológica de 

Quantitativo 

Randomizad

o controlado 

120 pacientes 

Memorial 

Symptom 

Assessment 
Scale-Short 

Form items 

Family 
Caregiver 

Satisfaction-

patient scale 
Patient 

Health 

Questionnair

II 
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cada paciente 

(NP). 

e-4) 

Ferreira et 

al., 2015 

Identificar as 
barreiras que 

influenciam as 

práticas de 
enfermagem 

relacionadas à 

sexualidade 
no cuidado de 

mulheres com 

câncer de 

mama e 

ginecológico 

Qualitativo 

4 

enfermeiras, 

3 técnicas de 
enfermagem 

e 9 

auxiliares de 
enfermagem. 

Entrevista 
semiestrutur

ada 

VI 

Elias et 

al., 2015 

Descrever o 
perfil 

sociodemográ

fico e clínico 
e a capacidade 

funcional de 

mulheres 
diagnosticadas 

com câncer 

ginecológico, 
câncer 

mamário e 

doença 
trofoblástica 

gestacional 

em tratamento 
quimioterápic

o. 

Quantitativo 
Longitudinal 

retrospectivo 

438 mulheres 

em 
tratamento 

quimioterápic

o 

Instrumento 

de 

Karnofsky 
para 

avaliação da 

Capacidade 
Funcional 

Questionário 

estruturado 
para o perfil 

VI 

Garcia et 

al., 2015. 

Investigar a 

qualidade de 
vida das 

mulheres com 

neoplasia 
mamária 

submetidas à 

quimioterapia 
nos convênios 

público e 
privado 

Quantitativo 

Observacion

al, de coorte 
prospectivo 

64 mulheres 
com câncer 

de mama 

Quality of 

Life 

Questionnair
e-C30 

Questionário 

estruturado 
para o perfil 

IV 

Zapponi et 
al., 2015. 

Identificar as 

ações 

desenvolvidas 
pelos 

Enfermeiros 

na atenção à 
saúde da 

mulher e 

discutir a ação 

Qualitativo 

Descritivo-

exploratório 

12 
Enfermeiros 

Entrevista 

semiestrutur

ada 

VI 
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profissional 

do Enfermeiro 

na detecção 
precoce do 

câncer de 

mama no 
âmbito da 

atenção 

primária. 

Klafke et 

al., 2015 

Avaliar se o 

paciente com 

câncer, 
iniciando a 

quimioterapia 

se beneficia 
com um 

pacote de 

intervenções 
de 

enfermagem 

Quantitativo 

prospectivo 

parcialmente 
randomizado 

590 mulheres EORTC 

QLQC-30 

EORTCQL
Q-

PATSAT32 

PHQ-9 
WHOQOL-

BREF 

FACT-F 
MAT 

III 

Nasciment

o et al., 
2015 

Identificar os 

sentimentos 
frente ao 

diagnóstico de 

câncer e a 
mastectomia e 

as fontes de 
apoio 

emocional 

Qualitativo 

Descritivo 
Discurso do 

sujeito 

coletivo 

7 mulheres Entrevista 

semiestrutur
ada 

VI 

Fonte: Elaborado pela autora principal do estudo, Florianópolis, SC, Brasil, 

2018. 

 

Síntese dos resultados 

 
Os dados analisados tiveram como produto a síntese do 

conhecimento científico que, em seus resultados, apresentaram as 

seguintes categorias: Lacunas percebidas no cuidado de enfermagem às 

mulheres com câncer de mama; Barreiras que afetam o cuidado de 

enfermagem às mulheres com câncer de mama e Elementos essenciais 

para o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de 

mama, sendo essas apresentadas a seguir.  

 

Lacunas percebidas no cuidado de enfermagem às mulheres com câncer 

de mama 

 

Desde a década de 1980 com a Reforma Sanitária e a VIII 

Conferência Nacional de Saúde, momento em que o Brasil enfrentava a 
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elevação dos custos assistências, as lutas pela democracia e o fim da 

ditadura militar, as críticas ao modelo biomédico já ganhavam força 

(FERTONANI, 2015). Embora, desde então, muito se fale em cuidado 

humanizado, interdisciplinar e voltado para as pessoas, as práticas 

assistências ainda são baseadas no modelo biomédico. Tal aspecto pode 

ser caracterizado quando ainda se observa o mecanicismo, tecnicismo, 

nosocentrismo e a fragmentação do cuidado. Dessa forma, a organização 

de muitos serviços de saúde onde os Enfermeiros estão inseridos, seguem 

os preceitos desse modelo, o que consequentemente, culmina em lacunas 

e barreiras para efetivação do cuidado integral de enfermagem às 

mulheres com câncer de mama (FERREIRA et al., 2015). 
Os estudos incluídos nesta revisão, apontaram importantes lacunas 

relacionadas à práxis clínica da enfermagem, ao demostrar que seus 

fundamentos são centrados em atos prescritivos e na execução dos 

procedimentos. Com isso, o foco do cuidado está voltado para a 

preparação dos medicamentos, realização de curativos e aplicação da 

quimioterapia, deixando-se de considerar a singularidade de cada mulher, 

bem como suas percepções frente à atual situação clínica, qualidade de 

vida e capacidade funcional. Ademais, para alguns autores, a atuação do 

Enfermeiro está direcionada às questões relacionadas ao corpo físico e a 

saúde reprodutiva feminina. Podendo assim, ter as queixas, a 

subjetividade e outros aspectos, inclusive o da sexualidade e das relações 

sociais e familiares subvalorizados (FERREIRA et al., 2015; ELIAS, 

2017). 

Nesse contexto, é sabido que, independentemente, do estadiamento 

e do prognóstico, o diagnóstico e tratamento do câncer de mama são 

estressantes e podem levar às mulheres a terem problemas emocionais, 

espirituais, sociais, familiares, econômicos e psicológicos (VILLAR et 
al., 2017; CESAR et al., 2017; BALSANELI, 2016). Considerando 

assim, as diversas dimensões afetadas na vida dessas mulheres, ressalta-

se a necessidade de se fortalecer a abordagem interdisciplinar, já que 

diferentes profissionais de saúde podem favorecer o cuidado e a melhoria 

da qualidade de vida delas (VILLAR et al., 2017; BATISTA et al., 2017). 

Além disso, durante esse momento, a mulher acaba vivenciando 

uma série de medos e preocupações relacionadas aos filhos, ao marido e 

ao lar. Com esses sentimentos acolhidos e compreendidos, o Enfermeiro 
pode desenvolver um plano de cuidados individualizado, ofertando apoio 

não só a ela, mas a toda família e os auxiliando na busca por estratégias 

de enfrentamento e reorganização da rotina individual e familiar (SOUSA 

et al., 2016; SILVA et al., 2016; TRAEGER et al., 2017). 

Também são apresentadas lacunas relacionadas à própria formação 
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profissional. Aponta-se então, a necessidade de capacitar os Enfermeiros, 

no que diz respeito ao saber cuidar e orientar as pacientes com doenças 

oncológicas, quanto às formas de tratamento, efeitos adversos, 

prognóstico, mastectomia e alterações do corpo, saúde emocional e 

necessidade de seguimento após o tratamento, mesmo quando esses 

profissionais não são especialistas na área (GARCIA et al., 2015; SILVA 

et al., 2016; WATERKEMPER et al., 2017; CESAR et al., 2017).  

O déficit de conhecimento e dificuldade de atuação do Enfermeiro, 

também são mencionados no que refere aos cuidados paliativos e morte. 

Além do tema ainda ser incipiente no Brasil, há pouco investimento na 

área, desde a formação dos profissionais e aculturação, ou seja, entender 

que proporcionar uma morte digna é parte da assistência de qualidade 

(FERREIRA et al., 2015). 

Outro ponto importante apontado nos estudos, refere-se à 

sistematização da assistência de enfermagem. Essa é vista como uma 

estratégia fundamental para nortear a atuação do Enfermeiro. No entanto, 

destaca-se que esse processo ainda apresenta debilidades, especialmente, 

quando considerado o conhecimento profissional relacionado aos 

cuidados à população com câncer de mama (PAIVA et al., 2016; 

WATERKEMPER et al., 2017; CIRILO et al., 2016). 

Quanto às práticas de rastreamento precoce da doença, os estudos 

assinalam a importância da atuação do Enfermeiro nesse processo, visto 

que o diagnóstico antecipado impacta, positivamente, na história natural 

da enfermidade. O fato é que o exame clínico das mamas e o incentivo 

para que as mulheres conheçam o próprio corpo, nem sempre é realizado 

durante a consulta de enfermagem ou coleta do citopatológico do colo 

uterino, sendo que isso ocorre com maior regularidade em unidades 

básicas de saúde (NOGUEIRA, 2017). Nesse contexto, para Moraes 

(2016) é evidente a necessidade de investimento em ações de capacitação 

dos profissionais e implementação de ações de prevenção, detecção 

precoce e monitoramento da doença.  

Não menos importante, foram trazidas observações referentes às 

práticas de educação em saúde. Cita-se que essas são mais voltadas ao 

incentivo e orientação quanto aos métodos de detecção precoce da 

doença. Os fatores de risco e formas de tratamentos são pouco conhecidos 

pelas mulheres, o que evidência a fragilidade da educação em saúde 
quanto a esses pontos (FERREIRA et al., 2015; BATISTA et al., 2017).  

 

Barreiras que afetam o cuidado de enfermagem às mulheres com câncer 

de mama 
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Algumas barreiras estruturais e de processos foram destacadas nos 

artigos incluídos na RIL, tais como: estrutura física, alta demanda, 

dimensionamento inadequado da equipe de enfermagem e processos 

demasiadamente burocráticos. No que corresponde à infraestrutura, a 

falta de espaço físico ou a inadequação do ambiente, prejudicam tanto o 

trabalho da enfermagem, quanto o conforto e privacidade das pacientes. 

Isso acaba desfavorecendo a abordagem do Enfermeiro para assuntos de 

maior privacidade, como a sexualidade e relações pessoais das mulheres 

(FERREIRA et al., 2015).  

A alta demanda de pacientes combinada com a insuficiência de 

mão de obra, colaboram para a sobrecarga de trabalho do Enfermeiro e 

podem ser fontes estressoras para as pacientes (CIRILO et al., 2016; 

FERREIRA et al., 2015). De mais a mais, na conjuntura atual, muitas 

vezes, o Enfermeiro agrega funções assistências e administrativas e essas, 

são um tanto quanto burocráticos, o que acarreta na diminuição do tempo 

para o atendimento às mulheres com câncer de mama. Esses atendimentos 

acabam se tornando rápidos e automáticos, desvalorizando o contato e a 

proximidade entre o profissional e a paciente (FERREIRA et al., 2015; 

ELIAS et al., 2015; ZAPOLLINI et al., 2015).  

Assim, as barreiras acabam sendo dificultadoras do cuidado de 

enfermagem. Além do mais, prejudicam o alcance de uma assistência de 

qualidade, que privilegie o cuidado integral e a equidade (CIRILO et al., 

2016; FERREIRA et al., 2015). 

 

Elementos essenciais para o modelo de cuidado de enfermagem às 

mulheres com câncer de mama 

 
É indiscutível que o cenário atual das produções científicas, das 

políticas públicas e conferências mundiais está voltado para a busca de 

um novo modelo assistencial. Aquele que esteja alicerçado na 

integralidade do cuidado e que transgrida os problemas decorrentes do 

modelo biomédico (FERTONANI, 2015).  

Corroborando com isso, os estudos desta revisão trazem a 

integralidade, interdisciplinaridade, coordenação do cuidado e prática 

baseada no conhecimento técnico-científico como elementos essenciais 

para o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de 

mama. Para alguns autores é vital que o cuidado de enfermagem não 

considere somente as necessidades biológicas das mulheres, mas sim, que 

elas sejam assistidas na sua totalidade, ou seja, que o planejamento e a 

execução do cuidado leve em conta todas as dimensões que formam este 

ser (NOGUEIRA, 2017; BATISTA et al., 2017; PAIVA et al., 2016a). 
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 Quando considerados os efeitos produzidos pelo diagnóstico e 

tratamento do câncer de mama feminino, por exemplo, sejam eles físicos 

ou não, o Enfermeiro tem papel essencial. Um estudo prospectivo de corte 

longitudinal, realizado com 122 mulheres demonstrou que questões como 

depressão, ansiedade, dor e performance geral são mais influenciadas, 

negativamente, no momento do diagnóstico (BALSANILLI et al., 2016), 

o que evidência que o Enfermeiro deve cuidar dessa população, já nesse 

momento. Na fala das próprias mulheres, o cuidado humanizado é 

valorizado, quando percebem que os Enfermeiros exercem ações além da 

estabilização das alterações biológicas, sentindo-se cuidadas no âmbito 

psicossocial e espiritual (SILVA, 2016; PAIVA, 2016a; VILLAR, 2017).  

Além disso, cabe ao Enfermeiro apoiar as pacientes no 

enfrentamento dos medos e angústias e na elaboração de estratégias que 

visam melhorar os relacionamentos pessoais e situações de fragilidade. 

Assim, o Enfermeiro da suporte a essas mulheres durante toda a sua 

trajetória terapêutica, estando presente no diagnóstico, início e fim do 

tratamento, recaídas e fim da vida, quando necessário (CIRILO et al., 

2016, BATISTA et al., 2017, ALMEIDA et al., 2015; KLAFKE, 2015).  

A coordenação do cuidado também é entendida como elemento 

essencial para o modelo. Para Vila (2016) o Enfermeiro no cuidado às 

mulheres com câncer de mama tem o papel de "trabalhador-chave", sendo 

que a ele compete a coordenação do cuidado. Neste caso, o profissional 

pode auxiliar na aceleração de processos de saúde, promover o cuidado 

continuado e integrado, bem como atuar no manejo de sinais, sintomas e 

efeitos adversos advindos do tratamento. Nesse contexto, no México, foi 

implantado um programa de Atenção Integral às Mulheres com Câncer 

de Mama, ofertado à 108 mulheres. O programa tem como estratégia o 

atendimento individual, onde cada mulher é assistida conforme suas 

necessidades, considerando as distintas etapas do tratamento. Além dos 

cuidados clínicos, as mulheres participam de atividades coletivas e grupos 

de ajuda. Das 108 participantes, 100% delas visualiza no programa um 

ambiente para compartilhar experiências e um momento onde podem 

expressar seus sentimentos, além de ser um espaço onde uma auxilia outra 

e a si mesmas. O programa também oferece apoio para a integração com 

outros atendimentos clínicos, processos legais e de apoio social, por meio 

de uma estratégia da navegação clínica (HERNÁNDEZ, 2016). 
Além disso, as práticas assistenciais de cuidado, baseadas em 

evidências científicas, são entendidas como fundamentais, por 

valorizarem os cuidados específicos da profissão e a emancipação da 

enfermagem enquanto disciplina (PAIVA et al., 2016; NOGUEIRA, 

2017). Para tanto, a SAE quando alicerçada em um referencial teórico 
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consolidado é tida como uma ferramenta para a humanização do cuidado 

às mulheres com câncer de mama (WATERKEMPER et al., 2017).  

Com isso, percebe-se que o Enfermeiro deve ser um profissional 

com conhecimento para o cuidado tanto das condições clínicas, quanto 

das sociais e emocionais e para a tomada de decisão no que se refere às 

condutas planejadas às mulheres com câncer de mama, tendo como centro 

das decisões a pessoa, suas necessidades, qualidade de vida e o saber 

científico (CIRILO et al., 2016). 

 

Sugestões para pesquisas futuras 

 

De maneira geral os estudos sugerem prosseguir com pesquisas 

que tragam conhecimento acerca do manejo dos sintomas físicos e 

emocionais, bem como subsídios para a elaboração de políticas públicas 

e a prática da enfermagem (BATISTA et al., 2017). 

Outro interesse apontado pelos estudos foi o de aprofundar o 

conhecimento sobre a utilização da qualidade de vida como indicador que 

influencie as decisões clínicas e o quanto essas decisões podem impactar 

esse campo. Além disso, foram sugeridos estudos voltados a conhecer e 

compreender os sentimentos vivenciados pelas mulheres ao enfrentar o 

câncer de mama com um maior número de participantes (CESAR et al., 

2017; BATISTA et al., 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente revisão integrativa, acerca dos modelos de cuidado de 

enfermagem às mulheres com câncer de mama desenvolvida com o 

objetivo de identificar os modelos de cuidado de enfermagem para 

mulheres com câncer de mama e quais são os seus componentes, aponta 

que não há um modelo teórico de cuidado de enfermagem voltado à essa 

população. Ademais, pode-se observar que não foram produzidos estudos 

no Brasil e na América Latina com níveis de evidência forte, o que pode 

ser consequência da baixa atuação do Enfermeiro nesse campo de 

pesquisa. 

Quanto à síntese dos estudos analisados, essa revela que as práticas 

assistenciais do Enfermeiro estão embasadas no modelo médico 
hegemônico o que, por sua vez, leva a lacunas e barreiras que dificultam 

os cuidados de enfermagem. Para tanto, foram apresentados elementos 

essenciais que devem alicerçar a assistência do Enfermeiro à essa 

população. 

No que diz respeito às barreiras e lacunas reveladas pelos estudos 
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analisados, ressalta-se, especialmente, a predominância do modelo 

biomédico, sendo que o cuidado de enfermagem é tido como uma prática 

biologicista, desarticulada e mecanizada. O modelo é também visto como 

influenciador da organização dos processos assistenciais, estrutura física 

e de pessoal. Como não se privilegia o cuidado integral da mulher com 

câncer de mama, tem-se um número insuficiente de Enfermeiros atuando 

no cuidado, processos burocráticos e espaços físicos inadequados. Com 

isso, percebe que o modelo atual de cuidado pode ser deficitário em 

relação ao assistir adequadamente as pacientes, proporcionando 

insatisfação e desperdícios dos recursos. 

Dessa forma, o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres 

com câncer de mama apresenta-se como um desafio para a melhoria da 

assistência e ampliação da atuação do Enfermeiro. Os modelos de 

cuidados além de alicerçarem a prática, são construídos a partir 

referenciais teórico-científicos.  Considerando o que foi apresentado na 

síntese dos estudos, o modelo de cuidado às mulheres com câncer de 

mama deve estar pautado na integralidade, interdisciplinaridade, 

cientificidade e coordenação do cuidado. Nele o Enfermeiro tem 

atribuições significativas, sendo responsável por apoiar e direcionar as 

mulheres com câncer de mama pelo itinerário terapêutico de cada uma 

delas. Além disso, cabe ao Enfermeiro ser fonte de apoio e de informação 

tanto para as mulheres quanto para seus familiares. Para tanto, entende-se 

que o modelo deve prover de meios efetivos de comunicação entre os 

envolvidos e de meios para o manejo dos sintomas físicos e emocionais, 

além de ter a assistência de enfermagem sistematizada. 

Assim, aponta-se a necessidade de que sejam desenvolvidas outras 

investigações acerca do objeto de estudo, a fim de se compreender melhor 

a atuação do Enfermeiro no cuidado às mulheres com câncer de mama e 

os elementos constituintes de um modelo de cuidado. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO 

 

Entende-se por referencial teórico-filosófico a abordagem que 

embasa a construção do problema de pesquisa, bem como a análise e 

discussão dos dados. Assim, o referencial teórico deve estar 

interrelacionado com o fenômeno central da pesquisa, pois cada fase será 

articulada com ele. O referencial teórico é o guia do pesquisador, “ele está 

para o pesquisador como o mapa está para o viajante” (TRENTINI; 

PAIM, 2004, p.48). Isso posto, este estudo teve o Pensamento Complexo 

de Edgar Morin como referencial teórico-filosófico. 

Para tanto, este Capítulo apresenta uma breve revisão sobre Edgar 

Morin e os principais conceitos da Teoria da Complexidade, eleitos para 

dar sustentação teórica ao presente estudo. 

 

4.1 O PENSAMENTO COMPLEXO DE EDGAR MORIN 

 

Nascido em Paris em 8 de julho de 1921, em uma família de judeus 

e italianos, Edgar Morin, pseudônimo de Edgar Nahum, teve sua 

adolescência marcada pela expansão do nazismo e stalinismo. Formado 

em História, Geografia e Direito, Morin também participou de estudos 

nas áreas de Ciência Política, Sociologia, Filosofia e Economia. Esse 

arsenal teórico científico na área das ciências humanas e naturais foi 

essencial para a sustentação e criação do Pensamento Complexo. Morin, 

contrário ao paradigma clássico da simplicidade e estimulado ainda por 

autores como Heráclito, Pascal, Hegel e Marx, os quais se alicerçavam 

em contradições, traz fundamentos para a construção de um novo 

paradigma, o complexo, que possibilita a ampliação dos conceitos e 

explicações científicas (MORIN, 2013; LANZONI, 2013). 

Em latim complexus originalmente significa aquilo que é tecido 

junto, ou seja, são diferentes fios que quando tecidos juntos se 

transformam em uma única coisa. A trama de fios se entrelaça para formar 

a unidade da complexidade, porém, o todo não apaga a variedade nem a 

diversidade das complexidades que o teceram. Nessa ótica, a 

complexidade é tida como a forma de compreender o mundo, ao defender 

a relação de coexistência entre os seres no universo, bem como a relação 

de ordem e desordem; do singular e do diverso, da estabilidade e da 
mudança (SANTOS, 2003; MORIN, 2008). 

A partir do Pensamento Complexo entende-se que para se conhecer 

as partes é preciso conhecer o todo, como também, o conhecimento do 

todo é dependente do conhecimento das partes. Dessa forma, o mundo é 

visto na sua totalidade, onde tudo está interconectado, ou seja, não é 
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apenas a soma das partes separadas que faz o todo, mas a conexão entre 

cada componente (CRUZ, 2016). Para Morin (2005, p.206) o "sistema 

não é só uma constituição de unidade a partir da diversidade, mas também 

uma constituição de diversidade (interna) a partir da unidade [...]”. 

Com o Pensamento Complexo, Morin pretendeu a construção de 

um novo paradigma, quando sua obra questiona as ‘verdades’ próprias da 

ciência. Para o autor, assim como para Popper, Kuhn, Lakatus, 

Feyerabend, entre outros, a ciência é como um iceberg, onde há uma parte 

imensa e submersa não científica, apesar dessa parte ser essencial para o 

desenvolvimento da ciência. Dessa forma, o pensamento complexo surge 

da necessidade de oposição ao pensamento cartesiano mecanicista que 

tem como pilares: o determinismo absoluto e generalizado, a disjunção e 

a razão incontestável. Assim, o pensamento complexo foi construído a 

partir da reorganização das ideias de Morin que o próprio autor 

denominou como: “reorganização genética ou reorganizações/mutações 

cognitivas e existenciais”. (MORIN, 2013, p. 15). 

No período da Segunda Guerra Mundial e da Resistência aconteceu 

a “reorganização genética” que emergiu da necessidade de comunicar as 

verdades isoladas, relacionar contradições e dúvidas com base nos 

ensinamentos de Georges Lefebvre, Maurice Aymarde e Hegel, por meio 

das leituras de Marx. Depois disso, acompanhada da crise do marxismo, 

foi o período em que se construiu a antropologia complexificada, quando 

novamente se interroga generalizadamente, todos os saberes e problemas. 

Já em 1968 acontece a terceira reorganização. Nesse momento, Morin 

aprendeu sobre a teoria da informação (Weaver, Brillouin), da cibernética 

(Wiener, Ashby, Bateson), da teoria dos sistemas (Von Bertalanffy) 

surgindo então, novas ideias e teorias. Essa reorganização o direcionou 

definitivamente para a elaboração do pensamento complexo (MORIN, 

2013; LANZONI, 2013). 

Nesse contexto Morin (2008) definiu sete princípios básicos do 

pensamento complexo que são interdependentes e complementares entre 

si. Os princípios são: a) sistêmico ou organizacional; d) hologrâmico; c) 

da organização recursiva d) do circuito retroativo; e) da 

autonomia/dependência, f) dialógico e g) da reintegração do conceptor na 

concepção. A seguir segue a descrição de cada um deles. 

O Princípio sistêmico ou organizacional relaciona o conhecimento 
das partes ao conhecimento do todo e vice-versa. É a constituição de um 

sistema a partir de diferentes elementos. Aqui, nada está sozinho no 

universo, tudo possui uma relação e isso leva a se ter ao mesmo tempo, 

uma unicidade e uma multiplicidade. Considerando o arranjo sistêmico-

organizacional, o todo é mais do que a soma das suas partes, pois as 
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qualidades advindas desse sistema não existiriam se as partes estivessem 

separadas entre si. Mesmo o todo sendo mais do que a soma das partes, 

ele é igualmente menos do que essa soma, já que há qualidades que são 

limitadas e inibidas pelo efeito da retroação organizacional do todo sobre 

as partes (MORIN, 2008). 

Neste estudo, o todo é o Setor da Saúde Suplementar, que tem 

como partes o seu sistema de gestão, de regulação, a rede de apoio, os 

fornecedores e beneficiários. A unicidade desse sistema gera qualidades 

assistenciais e de cuidados que não existiriam se cada parte estivesse 

isolada. No entanto, a configuração das partes enquanto sistema restringe 

ou inibe qualidades das partes, por essas estarem no seio dessa 

organização sistêmica. 

No Princípio Hologrâmico entende-se que as partes estão no todo 

e que o todo está incrito nas partes. Com isso, o pensamento complexo 

propõe-se a ampliação da concepção reducionista ou holística quando 

cada parte conserva sua singularidade e sua identidade, mas de algum 

modo contém o todo. Esse princípio possibilita mover-se entre a parte e o 

todo e do todo para a parte para melhor compreensão do fenômeno 

(BACKES, 2011; MORIN, 2008). 

Cada mulher que vivencia o diagnóstico e o tratamento do câncer 

de mama traz consigo percepções, crenças, expectativas e necessidades 

de cuidados individualizadas. Assim, cada uma delas é parte do todo, do 

Setor da Saúde Suplementar. 

O Princípio da Organização Recursiva “é a organização cujos 

efeitos e produtos são necessários à sua própria causação e a sua própria 

produção”. Para o autor, a sociedade é construída a partir das interações 

entre indivíduos. Essas interações formam um todo organizador que 

também age sobre indivíduos para “co-produzi-los enquanto indivíduos 

humanos, o que eles não seriam se não dispusessem da instrução, da 

linguagem e da cultura” (MORIN, 2008, p.182). 

O cuidado às mulheres com câncer de mama prevê que os 

integrantes do Setor da Saúde Suplementar ajam de maneira integrada. 

Essa interação produz e retroalimenta o processo de cuidado, gerando 

uma auto-organização e a produção do processo em si. Dessa forma, os 

efeitos ou produtos são simultaneamente causa produtiva do próprio 

processo. 
Criado por Norbert Wiener o Princípio do Circuito Retroativo 

transpassa o princípio da casualidade linear, a noção de causa/efeito. No 

circuito retroativo os produtos e efeitos são produtores e causadores 

daquilo que os produz. Nesse caso, não só a causa age sobre o efeito, mas 

o efeito retroage de maneira informacional sobre a causa, permitindo a 
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autonomia organizacional do sistema (MORIN, 2008). 

Durante o diagnóstico e tratamento do câncer de mama, a mulher 

necessita de uma série de serviços de saúde, como por exemplo, exames 

e consultas médicas, produzindo um circuito ou percurso dentro do 

sistema.  Assim, espera-se que o Enfermeiro ou o responsável pela 

coordenação do cuidado, faça a referência dessa mulher para a rede de 

apoio. Igualmente, espara-se que a rede de apoio faça a contrarreferência, 

levando ao efeito da retroatividade. Além disso, quando as condutas e 

tratamentos dão resultados positivos, esses retroalimentam o setor. Nesse 

ponto, até os profissionais são impulsionados a terem cada vez mais 

condutas assertivas. 

O Princípio da autonomia/dependência representa a relação entre 

os seres humanos com o meio ambiente. Eles são entendidos como seres 

auto-eco-organizadores, ou seja, o homem se recria, o que determina a 

sua autonomia com dependência do ambiente. “A autonomia se 

fundamenta na dependência do meio ambiente e o conceito de autonomia 

passa a ser complementar ao da dependência do meio ambiente, mesmo 

sendo antagônicos” (MORIN, 2008, p.184). Nesse princípio, cada 

integrante do sistema é autônomo. Todavia, são dependentes do complexo 

Setor da Saúde Suplementar, ou seja, tem-se um sistema auto-eco-

organizado. 

Já o princípio dialógico significa que duas lógicas estão ligadas, 

sem, no entanto, se perder a dualidade. O homem, por exemplo, pode ser 

unidual, ou seja, totalmente biológico ou totalmente social ao mesmo 

tempo (MORIN, 2008). No contexto do estudo, o princípio dialógico leva 

a necessidade do cuidado da mulher a partir das suas necessidades 

biológicas, considerando também aquelas relacionadas aos aspectos 

emocionais e sociais. Cada necessidade é única, mas todas estão ligas 

entre si. 

Para o princípio da reintegração do conceptor na concepção o autor 

descreve que não é impossível eliminar o observador e/ou conhecimentos 

prévios dos contextos científicos estudados, pois conforme determina o 

princípio hologramático, o próprio observador está contido nele. Ele é 

possuído pela ciência, pela cultura, pelos saberes que possui (MORIN, 

2008). Nesse sentido, todos os integrantes do sistema operam com seus 

conhecimentos para reestabelecer a saúde das mulheres, inclusive elas 
próprias. No entanto, cada um os conduz conforme sua 

reconstrução/tradução feita pela mente/cérebro, numa determinada 

cultura e tempo. 
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Com isso, Santos (2012) diz que:  
[...] o pensamento complexo visa mover, conjugar, 

articular os diversos saberes compartimentados nos 

mais variados campos do conhecimento, sem 

perder a essência e a particularidade de cada 

fenômeno, religando matéria e espírito, natureza e 

cultura, sujeito e objeto, objetividade e 

subjetividade, arte, ciência, filosofia. Considera 

igualmente o pensamento racional-lógico-

científico e o mítico-simbólico-mágico. O 

pensamento complexo se estabelece como 

requisito para o exercício da interdisciplinaridade 

(SANTOS, 2012, p. 564).  

 

Assim, entende-se que o pensamento complexo leva a uma ética 

da solidariedade, por não ordenar, manipular e dirigir, mas sim, estimular, 

comunicar e organizar. Todavia, nota-se uma lacuna entre a intenção e a 

ação. Ao agir pelo bem, ao cumprir seu dever tudo indica que algo escapa 

à vontade do seu autor, “na medida em que entra no jogo das inter-retro-

ações do meio onde intervém. Assim, a ação corre o risco de fracassar e 

de sofrer desvio ou distorção de sentidos” (SANTOS, 2012, p. 564).  

Todo esse contexto está relacionado à multidimensionalidade do 

ser humano e o quanto as partes estão interconectadas. A mulher que 

vivência o câncer de mama, por exemple, é um ser que envolve múltiplas 

dimensões de cuidado, entre eles o cuidado físico, psíquico, mental ou 

esperitua. 

Seja ao consideramos o ser mulher, a mulher no seu contexto geral 

ou ainda a relação dela com a rede de apoio e o plano de sáude durante o 

tratamento do câncer. Assim, a prática do cuidar em enfermagem está 

intimamente ligada às concepções teórico-filosóficas do Pensamento 

Complexo, pois proporcionam uma ampla reflexão sobre a multiplicidade 

do ser humano e do processo de viver e/ou adoecer. Os pressupostos 

contidos na teoria da complexidade, constituíram um conjunto de 

conceitos pertinentes ao fenômeno central dessa pesquisa. Além disso, as 

teorias filosóficas, auxiliam na construção do pensamento teórico, crítico 

e prático.  
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5. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 
Tendo em vista um dos objetivos deste estudo, que pretendeu 

desenvolver um Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem às mulheres 

em tratamento de câncer de mama à luz do Pensamento Complexo de 

Edgar Morin no Setor da Saúde Suplementar, utilizou-se a Teoria 

Fundamentada em Dados (TFD) como referencial teórico-metodológico, 

já que este referencial possibilita compreender a realidade a partir da 

percepção que certo contexto ou objeto tem para a pessoa (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 
 
5.1 TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 
Desenvolvida nos Estados Unidos na década de 1960, pelos 

sociólogos Barney G. Glaser e Anselm L. Strauss, a Grounded Theory ou 

Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) apresentou-se como uma 

possibilidade à tradicional pesquisa qualitativa hipotético-dedutiva, por 

tratar-se de um método indutivo-dedutivo. Glaser teve sua formação na 

Universidade de Columbia, onde estudou métodos empíricos na teoria 

sociológica com o objetivo de compreender a relação do sistema social na 

conduta individual. Com formação acadêmica pela Universidade de 

Chicago, Strauss, sempre teve grande influência na tradição qualitativa e 

na abordagem crítica ao desenvolvimento de teorias (SANTOS, 2016). 

A TFD é um método de pesquisa qualitativa que se propõe a 

elaborar uma teoria de forma sistemática, a partir dos dados coletados por 

meio de entrevistas ou observações, provenientes de uma realidade social. 

Assim, opõe-se à forma de teorização lógico-dedutiva, uma vez que 

perpassa a indução-dedução, pois seu processo contempla a circularidade 

dos dados, a amostragem teórica, a sensibilidade teórica, a codificação, a 

comparação posterior à literatura, entre outras (STRAUSS; CORBIN, 

2008;).  

O processo indutivo-dedutivo exige a relação entre o fazer 

induções, ou seja, ir do específico para o amplo e assim formar conceitos 

a partir dos dados e deduções que requer que o pesquisador trafegue entre 

o amplo para o específico, construindo assim, hipóteses sobre as relações 

entre os conceitos derivados dos dados, a partir da interpretação 

(SANTOS, 2016; BACKES, 2011). Assim, a TFD colabora para 

aprimorar o cuidado de enfermagem prestado às pessoas e coletividades, 

pois visa compreender as perspectivas e experiências vivenciadas diante 

de uma doença ou condição específica de saúde. 



78 
 

Com o passar do tempo, Glaser e Strauss começam a discordar dos 

procedimentos metodológicos da TFD. Glaser mantém-se fiel a TFD 

clássica, aquela baseada no empirismo objetivo para a condução das 

investigações. Já Strauss leva o método para a verificação e assim, adere 

à novas ferramentas de análise, como, por exemplo, a descrição 

interpretativa dos dados. Surge então, a ruptura entre os autores e cada 

um passa a percorrer diferentes caminhos (SANTOS, 2016).  

Assim, Strauss em sua nova posição metodológica, publica o livro 

Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for 

Developing Grounded Theory, tendo Juliet Corbin como parceira. A 

partir disso, as obras de Strauss e Corbin visam auxiliar na aplicação da 

TFD como método científico. Elas apresentam a ideia sobre a geração da 

teoria. Para os autores a teoria surge apartir dos dados da pesquisa 

(STRAUSS; CORBIN, 2008) 

Segundo Strauss e Corbin (2008) a teoria fundamentada busca 

desenvolver uma teoria a partir de dados sistematicamente reunidos e 

analisados. E, por serem baseadas nos dados, pretendem possibilitar 

maior consciência, melhor entendimento e fornecer bases importantes 

para a ação. 

Devido ao fato de Strauss ter prática na realização de estudos 

vinculados aos processos de interações humanas e sociais, ligados à 

corrente do interacionismo simbólico, a TFD tem suas origens nessa 

corrente filosófica. Todavia, a utilização do interacionismo simbólico não 

é uma obrigação para o pesquisador utilizar o método. Dessa forma, os 

referenciais utilizados no desenvolvimento de uma TFD, são aqueles que 

exploram as relações e interações entre os sujeitos, dentro de um contexto 

social dinâmico e plural. Diante disso, tem-se como exemplo o 

pensamento complexo. Tal referencial teórico-filosófico proporciona 

uma compreensão intersubjetiva, considerando as múltiplas relações 

entre os fenômenos que se interligam e se completam (STRAUSS; 

CORBIN, 2008; SANTOS, 2016). 

A TFD possui quatro diferentes versões que são: glaseriana ou 

clássica, straussiana, chamaziana e clarkeiana. O que as distingue são as 

diferenças na condução e conceituação do método (APRAMIAN, 2016). 

Para condução deste estudo a versão escolhida foi a straussiana, devido à 

familiaridade da pesquisadora com o método. 
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6. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva.  As pesquisas 

qualitativas referem-se aos estudos que possuem como objeto central 

problemas que versam sobre os significados que os indivíduos ou grupos 

dão a uma questão social ou humana. São também caracterizadas devido 

ao seu processo de construção, pois a escolha do método segue a 

abordagem qualitativa da investigação e a coleta dos dados acontece no 

“contexto natural sensível às pessoas e aos lugares em estudo”, podendo 

a análise dos dados ser tanto indutiva quanto dedutiva (CRESWELL, 

2014, p.50). 

Para Minayo (2008) as pesquisas qualitativas buscam conhecer e 

compreender o universo dos significados, crenças, valores, motivos, 

expectativas e ações. Revelam um contexto carregado de relações, de 

processos e de fenômenos vividos pelos indivíduos. 

Neste Capítulo estão apresentadas as etapas percorridas para a 

realização do presente estudo, e que viabilizaram o alcance dos seus 

objetivos, bem como a compreensão do fenômeno estudado. Assim, estão 

aqui descritos o local onde se deu o estudo, quais os seus participantes, 

procedimento de coleta de dados, o plano de análise de dados, a validação 

do modelo teórico e os aspectos éticos. 

 

6.2 LOCAL E CONTEXTO DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma empresa que faz gestão para 

Planos de Saúde, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa a empresa assinou uma 

declaração dando ciência ao fato e afirmando as suas condições para tal. 

Essa declaração encontra-se no Apêndice B deste estudo. 

Inaugurada em 2011, a Qualirede é uma empresa que atua em 

âmbito nacional, no setor da Saúde Suplementar, oferecendo soluções de 

gestão para planos de saúde. Hoje com aproximadamente 1040 

funcionários, entre eles médicos, Enfermeiros, nutricionistas, 

fisioterapeutas, administradores, entre outros. A empresa oferece os 
seguintes serviços: 

a) Gestão do Cuidado: serviço que oferece ações para melhorar a 

qualidade de vida dos  
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indivíduos, o que, consequentemente, reduz a sinistralidade4 dos 

planos de saúde e aumenta a satisfação dos beneficiários. Esse serviço 

inclui a inovação do modelo assistencial, alicerçado pela Atenção 

Primária à Saúde; Gerenciamento de doenças crônicas; Programas de 

atenção à saúde populacional; Diagnóstico e estratificação de risco 

populacional; Visitas domiciliares e Telemonitoramento. Para esse 

serviço, a empresa conta com uma equipe multidisciplinar com cerca 

de 19 Enfermeiros, 4 médicos, 3 nutricionistas, 2 educadores físicos, 

2 assistentes sociais e 40 técnicos de enfermagem. 
b) Regulação e Auditorias: nesse ramo, Médicos, Enfermeiros, 

Farmacêuticos, Nutricionistas e Fisioterapêutas, especialistas em 

auditoria, atuam para autorizações de procedimentos, exames, 

medicamentos, materiais simples e especiais, com base em pareceres 

técnicos de medicina e enfermagem baseados em evidência. Também 

atuam na formação de segunda opinião médica e pareceres de 

auditoria de alta complexidade, auditoria concorrente e retrospectiva, 

avaliação de incorporação de novas tecnologias, parametrizações e 

contas médicas. 
c) Gestão da Rede Credenciada: este serviço objetiva realizar o 

credenciamento e relacionamento com a rede prestadora de serviços 

de saúde. São oferecidos ainda auditorias de qualidade assistencial e 

segurança do paciente, dimensionamento da rede, atualizações 

cadastrais e gestão de documentos e contratos. 
d) Clínica de Atenção Primária à Saúde (APS): são estabelecimentos de 

saúde, distribuídos conforme a necessidade do cliente e contratados 

por operadora de planos de saúde e/ou empresas. A Clínica de APS 

presta cuidados diferenciados e entrega para as pessoas e clientes, 

satisfação, assistência à saúde de qualidade a um custo adequado. As 

atividades da clínica são pautadas em protocolos clínicos, 

desenvolvidos segundo evidências científicas. Isso permite que a 

equipe se antecipe no cuidado das pessoas e evite doenças e mortes 

precoces. Além disso, com esse modelo de cuidado o aparecimento 

dos problemas de saúde torna-se mais tardio, garantido melhor 

qualidade de vida. 
A Qualirede foi escolhida como local para este estudo por atuar no 

ramo da Saúde Suplementar, por ser uma empresa apoiadora de projetos 

                                                           
4 Sinistralidade - índice calculado por meio da razão entre sinistros realizados, ou 

seja, custos de assistência, e as receitas provenientes da assistência, medida em 

percentual. Tal índice é usado pelas operadoras de saúde como balizador de 

reajuste de preços e saúde financeira (ARAÚJO, 2018). 
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inovadores para a área da saúde e por vir atuando no redesenho dos 

modelos de cuidado assistenciais atuais. Além disso, a empresa possui 

cerca de 16 grandes clientes, o que leva a gestão de 1,2 milhão de vidas e 

5 mil prestadores. A figura 4 abaixo, ilustra a relação entre a Qualirede, 

operadoras de planos de Saúde e beneficiários. 

 
Figura 4 – Representação gráfica do papel de uma empresa gestora de planos 

de saúde em relação às beneficiárias em tratamento de câncer de mama. 

Fonte: Elaborado pela autora principal do estudo. Florianópolis, SC, Brasil, 

2018. 

 

No seu escopo de trabalho, o setor de oncologia é um ponto crítico, 

pois o número de pacientes atendidos pela rede de prestadores vem 

crescendo anualmente, o que também eleva os custos assistenciais. Cuidar 

dessas pessoas adequadamente, favorece não só a satisfação dos sujeitos 

e das operadoras, como também auxilia na manutenção de uma adequada 

taxa de sinistralidade e consequente equilíbrio financeiro. 

Entre os anos de 2017 e 2018, por exemplo, um dos planos geridos 

pela Qualirede atendeu cerca de 1.221 pacientes oncológicos, dos quais 

334 (27,35%) eram mulheres com câncer de mama residentes no estado 

de SC. Desse total, 111 (33,23%) dessas mulheres eram de Florianópolis. 

 

6.3 AMOSTRAGEM TEÓRICA 

 
A amostragem teórica é um dos princípios essenciais da TFD e é 

também uma das características que diferencia o método dos demais 
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desenhos de pesquisa qualitativa. Na TFD a seleção dos participantes 

deve acontecer de acordo com a amostragem teórica. Com isso, tem-se 

um conjunto de pessoas ou documentos de onde serão retiradas as 

informações para a compreensão do fenômeno estudado. Strauss e Corbin 

(2008) determinam que a amostragem teórica deve maximizar as 

oportunidades de descobrir variações de conceitos e pode ser usada para 

gerar categorias em termos de propriedades e dimensões. A amostragem 

teórica é baseada em um processo de seleção de incidentes, fatias de vida, 

fatias de tempo ou pessoas com base em potenciais, manifestações ou 

representações importantes para construção de uma teoria. Nesse 

processo novas hipóteses vão sendo construídas e revelam novas 

possibilidades para o problema de pesquisa e para as perguntas que 

orientarão a entrevista. Na TFD o importante é coletar dados relacionados 

ao fenômeno do estudo em busca de hipóteses e da geração de categorias 

e não coletar o maior número de dados possíveis (SANTOS, 2016). 

Além disso, durante a coleta, análise e elaboração dos conceitos, 

nota-se que esses, muitas vezes, precisam ser melhor explorados e 

entendidos. Com isso, o pesquisador pode elencar outras pessoas e locais 

que, por ventura, poderão expandir e incrementar a explicação das 

relações e categorias até então incompletas. Dessa forma, a coleta de 

dados acontece de forma aberta (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

 

6.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Conforme característica do método, o número de participantes não 

poderia ser previamente definido, mas foi definido a partir do com o 

processo de análise dos dados e sensibilidade teórica do pesquisador 

durante o período de coleta dos dados. Sendo assim, a coleta de dados foi 

baseada na amostragem teórica, tendo um total de 19 participantes. 

Considerando que este estudo pretendeu construir um modelo 

teórico de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de mama para 

planos de saúde, a partir da perspectiva dos Enfermeiros e das mulheres 

em tratamento da doença, a amostragem teórica inicial foi composta por 

Enfermeiros que atuavam no setor da saúde suplementar e mulheres em 

tratamento de neoplasia maligna mamária. 

Sendo assim, os critérios de inclusão dos participantes foram: 
Para os Enfermeiros: ser Enfermeiro da Qualirede por pelo menos 

6 meses e ter desenvolvido atividades de cuidado relacionadas às 

mulheres com câncer de mama. 

Para as mulheres em tratamento de câncer de mama: estar em 

tratamento de câncer de mama; ser beneficiário dos planos de saúde 
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geridos pela Qualirede; ter idade maior ou igual a 18 anos; estar com as 

capacidades cognitivas não afetadas e ser moradora da grande 

Florianópolis. 

Já os critérios de exclusão dos participantes foram: 

Para os Enfermeiros: estar de licença ou férias no momento da 

pesquisa e atuar em áreas não envolvidas no cuidado às mulheres com 

câncer de mama. Já para mulheres em tratamento de câncer de mama 

foram: não estar mais em tratamento da doença; estar internada no 

momento da pesquisa ou estar excluída dos planos de saúde geridos pela 

empresa. 

A seleção dos participantes Enfermeiros, aconteceu de forma 

intencional, considerando aqueles que tinham experiências relevantes em 

relação ao fenômeno em investigação, ou seja, os que possuíam mais 

conhecimento sobre os processos assistenciais e gerenciais relacionados 

aos cuidados às mulheres com câncer de mama. Quanto às mulheres, a 

seleção aconteceu de forma aleatória, considerando os critérios de 

inclusão e o cadastro de pacientes em tratamento de câncer de mama. 

Durante as entrevistas com os Enfermeiros de planos de saúde, 

observou-se que grande parte deles reportavam que as dificuldades ou 

facilidades para a composição do modelo de cuidado de enfermagem às 

mulheres com câncer de mama estavam relacionadas à gestão do plano de 

saúde. Os pontos referidos tratavam de formas de pagamento à rede de 

apoio, foco no custo do tratamento e cuidado fragmentado entre os 

envolvidos. As entrevistas com as mulheres com câncer de mama, 

também trouxeram a necessidade de compreender mais sobre a dinâmica 

de cuidado recebido na clínica, pois demostraram-se satisfeitas com elas 

ao passo que cada uma relatava uma dinâmica diferente de cuidado. Nesse 

momento, também trouxeram a percepção sobre a baixa atuação dos 

Enfermeiros no planejamento e cuidado, levando a necessidade de 

entender melhor a percepção dos Enfermeiros que atuavam nas clínicas 

de oncologia.  

Sendo assim, no decorrer da coleta e análise de dados, pela 

necessidade de se buscar informações mais minuciosas sobre os conceitos 

e a fim de compreender melhor o fenômeno, surgiu a necessidade de 

incluir novos participantes. Então, depois da amostragem teórica inicial, 

verificou-se a hipótese de que para se compreender todo o processo de 
cuidado às mulheres com câncer de mama no Setor da Saúde 

Suplementar, era preciso. compreender a percepção dos gestores de 

planos de saúde quanto ao fenômeno do estudo e dos Enfermeiros 

atuantes em clínicas de oncologias credenciadas aos planos de saúde. 

Tal hipótese levou a busca por uma nova amostragem, composta 
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desta vez por gestores de planos de saúde e profissionais Enfermeiros que 

atuavam em clínicas oncológicas e que prestaram assistência às mulheres.  

Para esses participantes os critérios de inclusão foram: ser 

profissional atuante em áreas afins ao fenômeno do estudo, há pelo menos 

6 meses e ter desenvolvido atividades de cuidado relacionadas às 

mulheres com câncer de mama. Os critérios de exclusão foram: estar de 

licença ou férias no momento da pesquisa e atuar em áreas não envolvidas 

no cuidado aos beneficiários. No Quadro 2 a seguir, estão apresentadas as 

descrições dos participantes, segundo grupo amostral e características 

relacionadas ao tema. 

 

Quadro 2 - Descrição dos participantes, segundo grupo amostral, tempo 

de experiência no setor da Saúde Suplementar ou tempo de diagnóstico, 

quando mulher com câncer de mama e tempo de formação, sexo e média 

de idade, 2018. 

Participantes 

Tempo de 

experiência no setor 

Saúde Suplementar 

ou diagnóstico 

Formação 
Distribuição 

por sexo 

Média 

de 

idade 

5 Enfermeiros 
que atuavam na 

saúde 

suplementar 

1 a 9 anos 
5 especialistas 

1 mestre 

4 mulheres 

1 homem 

39, 2 

anos 

8 Mulheres em 

tratamento de 

câncer de mama 

6 meses a 3 anos 

1 comerciante 
1 administradora 

2 professoras 

1 policial militar 
1 auxiliar de 

enfermagem 

2 cargos 
administrativos 

8 mulheres 
51,25 
anos 

4 Gestores de 

planos de saúde 
3 a 9 anos 4 especialistas 

2 mulheres 

2 homens 

37,75 

anos 

2 Profissionais 
de Clínicas 

Oncológicas 

4 e 7 anos 
1 especialista  

1 graduado 

1 mulher 

1 homem 
33 anos 

Fonte: Elaborado pela autora principal do estudo, Florianópolis, SC, Brasil, 

2018. 

 

6.5 COLETA E REGISTRO DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de agosto e 

dezembro de 2018, por meio de entrevista semiestruturada e individual. 

As entrevistas com os Enfermeiros e gestores de planos de saúde 

(APÊNDICE C), foram previamente agendadas pela pesquisadora, 



85 
 

momento em que também foram apresentados os pesquisadores 

envolvidos, objetivos e método da pesquisa para posterior convite à 

participação. Diante do aceite, foram definidos, a data, a hora e o local de 

preferência dos entrevistados.  

Para os Enfermeiros e gestores de planos de saúde as questões 

disparadoras foram: 1) Como são e quais são os cuidados fornecidos às 

mulheres com câncer de mama em um plano de saúde? 2) Qual é o modelo 

de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de mama atualmente? 

3) Na sua perspectiva, que elementos devem compor um modelo de 

cuidado de enfermagem para mulheres com câncer de mama, 

considerando todas as etapas (diagnóstico, tratamento, monitoramento e 

cuidados paliativos)? 

Ressaltasse-se que previamente ao início da coleta de dados, todos 

os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Esse documento encontra-se no Apêndice D deste estudo. 

A coleta de dados feita com as mulheres em tratamento de câncer 

de mama também aconteceu por meio de entrevistas semiestruturadas e 

individuais (APÊNDICE E), as quais foram previamente agendadas pela 

equipe de telemonitoramento da Qualirede. No momento do 

agendamento, os técnicos de enfermagem também apresentaram os 

objetivos e método do estudo e convidaram as mulheres para participar 

da pesquisa. Confirmada a participação, foi então agendada uma visita 

domiciliar com o Enfermeiro da equipe da AIS. Esse profissional foi 

antecipadamente treinado pela pesquisadora, estando apto para condução 

das entrevistas e tendo sempre em mãos o roteiro de entrevista e o termo 

de consentimento (APÊNDICE F). 

Para esse grupo, as perguntas disparadoras foram: 

1) Como foi o cuidado recebido durante todo o seu tratamento? 

2) Qual foi ou foram os serviços de apoio recebidos pelo seu 

plano de saúde? 

3) Na sua perspectiva, como deveria ser a forma que o plano de 

saúde cuida das mulheres com câncer de mama? 

A pesquisadora conduziu o roteiro de pesquisa dando oportunidade 

de fala aos depoentes, bem como proporcionou um espaço para que esses 

contassem suas vivências, angústias, medos e emoções, já que o tema 

câncer de mama por si só gera uma série de desafios e incertezas, tanto 
aos profissionais Enfermeiros e gestores, como às mulheres. 

Segundo Minayo (2008) as entrevistas proporcionam a ampliação 

da perspectiva dos símbolos, valores e normas de um dado objeto ou 

fenômeno. Para Duarte (2004) as entrevistas são instrumentos essenciais 

quando se deseja conhecer os universos sociais, tais como práticas, 
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crenças e valores. Quando bem realizadas, possibilitam um mergulho 

profundo nos dados e a extração de informações consistentes. Para esse 

processo, a entrevista foi uma importante ferramenta por proporcionar 

possibilidades de conhecer as percepções dos participantes de maneira 

direta. Com ela foi possível compreender perspectivas, significados das 

vivências e sentimentos relacionados ao fenômeno.  

Todas as entrevistas foram áudio-gravadas em meio digital, por 

meio de aplicativo de gravador de voz e transcritas por uma transcritora 

logo após aos encontros com os entrevistados. Depois das transcrições, 

foi realizada leitura minuciosa de cada documento, acompanhando o 

áudio simultaneamente. O objetivo desse procedimento foi averiguar se, 

por ventura, alguma informação havia sido perdida durante a transcrição. 

Também seguido das entrevistas, realizava-se memorandos e diagramas 

que foram analisados e serão apresentados a posteriori. Destaca-se que a 

transcrição das entrevistas aconteceu em documento padrão Microsoft 

Word®. Depois de transcritas as mesmas também foram verificadas pelos 

participantes, por meio da leitura do documento e assinatura. 

Foram também coletados outros dados dos arquivos internos da 

empresa, tais como relatórios gerenciais e de custos assistenciais. Desses, 

as informações coletadas foram, dados de identificação das mulheres com 

câncer de mama e local onde realizaram o tratamento. Para registro de 

memorandos, diagramas e coleta de dados, as informações foram 

organizadas em documento padrão Microsoft Excel® em forma de 

planilhas e os dados coletados provenientes de documentos foram 

armazenados em meio digital. 

Segundo Strauss e Corbin (2008), a coleta de dados encerra-se a 

partir da saturação teórica, ou seja, quando as informações começam a se 

repetir ou não modificam mais aquilo que já foi encontrado. A saturação 

teórica dos dados é um conceito que se emprega em estudos qualitativos 

e define quando se interrompe a coleta de dados. Com ela a delimitação 

do número de participantes fica definida a partir do momento em que os 

dados obtidos passam, na avaliação do pesquisador, a apresentar repetição 

ou redundância, não sendo necessário a continuidade da coleta de dados 

(FALQUETO; FARIAS, 2016). Com isso, depois da décima nona 

entrevista, foi encerrada a coleta de dados, sendo atingida a saturação 

teórica das categorias, ou seja, já não surgiam dados novos ou importantes 
e as categorias já estavam bem desenvolvidas. 

 

6.6 ANÁLISE DOS DADOS 
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A análise dos dados é quando ocorre a interação entre a ciência e a 

sensibilidade, ou seja, os dados coletados e o pesquisador. Nesse sentido, 

a ciência se refere ao rigor científico e fundamentação em dados, 

enquanto a sensibilidade está relacionada a aptidão e criatividade do 

pesquisador em fazer conexões, comparações e perguntas, bem como 

identificar as categorias adequadamente, o que resulta em uma teoria 

realista criada a partir dos dados brutos (STRAUSS; CORBIN, 2008) 

Nessa fase é importante que o pesquisador mantenha o equilíbrio 

entre ciência a e sensibilidade. Tal equilíbrio leva a uma interpretação 

imparcial dos dados, sendo a análise fundamentada em fatos e sensível 

suficientemente, para encontrar as sutis diferenças, significados e 

conexões entre os dados e os conceitos. Isto é, a sensibilidade da espaço 

a criatividade e a descoberta do novo ao atribuir sentido às informações 

contidas nos dados. (STRAUSS; CORBIN, 2008; BACKES, 2011). 

Assim sendo, durante todo o processo de análise, o pesquisador buscou 

manter o equilíbrio entre a objetividade e a sensibilidade.  

Desse modo, para a análise substantiva dos dados, realizou-se as 

três etapas de codificação que são: codificação aberta, axial e seletiva. As 

etapas de análise, ocorrem interdependentes, não sendo necessária a 

conclusão de uma para iniciar a outra, promovendo o movimento de 

circularidade dos dados. Esse processo de codificação consiste na redução 

dos dados para ir ao encontro de uma teoria, ou seja, os dados são 

categorizados, conceitualizados e inter-relacionados. Isso oferece rigor 

científico à pesquisa, bem como densidade teórica, fundamento e relação 

entre os fatos, para então ser gerada a teoria (STRAUSS; CORBIN, 2002; 

2008). Como instrumento de apoio à análise, a pesquisadora utilizou uma 

planilha em Software Excel®. 

Sendo assim, o processo de codificação iniciou-se com a 

codificação aberta, momento em que o pesquisador se submeteu ao 

processo de leitura rigorosa das entrevistas, sendo essas examinadas linha 

a linha, incidente a incidente, buscando por similaridades e diferenças e 

gerando, a partir disso, os códigos preliminares. Na codificação aberta, 

para cada fragmento da entrevista atribui-se palavras/expressões que 

formam os códigos preliminares (DANTAS et al., 2009). Dessa maneira, 

o processo de codificação aberta iniciou desde a primeira coleta seguido 

da análise dos dados brutos das dezenove entrevistas. 
Ainda nessa etapa, os códigos preliminares foram reunidos por 

similaridades, convergindo então em códigos conceituais. A fim de 

identificar similaridades e diferenças a pesquisadora também realizou 

diversos questionamentos para melhor compreender o que cada incidente 

indicava, que foram: O que é isso? O que está acontecendo? O este 
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incidente indica? Com isso, o pesquisador construiu suas interpretações 

sobre o conjunto de informações colhidas conceitualizando-as com 

palavras que transmitiram ação. A codificação aberta foi realizada até o 

alcance das principais categorias. 

Os Quadros 3 e 4 a seguir apresentam alguns exemplos de 

codificação aberta, elaboradas pela pesquisadora principal. 

 

Quadro 3 - Codificação Aberta da Entrevista Semiestruturada realizada 

com o Participante 01, 2018. 

ID_Entrevista Incidente Códigos preliminares 

ENF_OPS_01  

Inicialmente eu acho que a palavra 

que resume é integralidade. A 

formação do Enfermeiro é muito 
voltada à integralidade da saúde, do 

cuidado. Então, essa avaliação inicial, 

eu acho que é importante que o 
Enfermeiro faça para justamente 

conseguir avaliar de 

forma...psicologicamente, 
economicamente, todos os aspectos 

que envolvem essa mulher. 

Percebendo a integralidade como 

elemento compositor do modelo 

Entendendo que uma avaliação 

inicial deve ser feita pelo 
Enfermeiro no momento do 

diagnóstico 

Identificando o Enfermeiro como 

profissional apto para abordar 
integralmente 

ENF_OPS_01  

Porque a gente sabe que a mulher 

com câncer, ela envolve muito a 

família. O que eu observo na minha 

experiência é que a família fica muito 
perdida nesse cuidado. Não só a 

mulher, porque a mulher vai na 

clínica, na clínica ela tem esse 
respaldo. Eu acredito que a família 

que é o suporte direto, poderia ter um 

respaldo maior. 

Percebendo que a mulher busca 

apoio na família para o 

enfrentamento da doença 

Identificando que a família 

também precisa de suporte durante 
o tratamento 

Reconhecendo que a família 
também fica abalada 

Fonte: Elaborado pela autora principal do estudo, Florianópolis, SC, Brasil, 

2018. 
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Quadro 4 - Elaboração dos conceitos a partir das entrevistas 1 e 2 com 

Enfermeiros que atuavam em planos de saúde. 

Códigos preliminares Códigos conceituais 

Percebendo a integralidade como elemento compositor 

do modelo 
Entendendo a integralidade 

como elemento do modelo Identificando ser necessária uma abordagem integral da 

mulher e das famílias 

Percebendo que junto com o diagnóstico surgem outras 

implicações de cunho social 

Buscando fontes de apoio 

durante o processo de 

adoecer/tratar 

Percebendo que a mulher busca apoio na família para o 

enfrentamento da doença 

Buscando suporte na espiritualidade e terapias 

alternativas 

Pensando nos familiares para encontrar apoio para 

seguir em frente 

Buscando fontes de apoio para seguir em frente  

Percebendo que em algumas situações as mulheres não 

possuem apoio da família por essa também estar 

abalada 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado pela autora principal do estudo, 

Florianópolis, 2018. 

 

Na etapa denominada de codificação axial, os códigos conceituais 

divididos na etapa anterior, agora foram reagrupados. Iniciou-se então a 

organização em categorias e subcategorias. O objetivo desse processo é 

permitir maior abstração para estabelecer novas combinações e formar as 

subcategorias. Essas, por sua vez, foram organizadas em categorias, 

iniciando o delineamento de conexões que explicam os fatos do 

contexto/cenário social. Durante a codificação axial, atribui-se respostas 

para questões do tipo: de que forma, onde, quando e como. Dessa forma, 

oportunizou-se o estabelecimento de relações que tendem a ser de caráter 

condicional ou por consequências (STRAUSS; CORBIN, 2008).  

Apesar de serem descritas em sequência, essas etapas ocorreram 

simultaneamente, ou seja, assim que realizada a codificação preliminar já 

se relacionou-se os conceitos. Os Quadros 5 e 6 a seguir, apresentam, 

respectivamente, um exemplo de elaboração de conceitos e de 

organização de uma categoria e suas subcategorias: 
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Quadro 5 - Elaboração das subcategorias a partir dos conceitos. 

Códigos conceituais Subcategorias 

Entendendo a continuidade do cuidado como elemento do 

modelo 
Considerando a 

integralidade, 

coordenação do 

cuidado e 

interprofissionalidade 

como elementos 

compositores do 

modelo 

Entendendo a integralidade como elemento do modelo 

Valorizando a empatia e o carinho durante o tratamento 

Entendendo a interprofissionalidade como elemento do 

modelo 

Reconhecendo características da atenção primária como 

positivas para o modelo 

Identificando a coordenação do cuidado, desde o diagnóstico 

como elemento do modelo 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado pela autora principal do estudo, 

Florianópolis, 2018. 

 

Quadro 6 - Elaboração de uma categoria a partir das subcategorias. 

Subcategorias Categorias 

Considerando a integralidade, coordenação do cuidado 

e interprofissionalidade como elementos compositores 

do modelo 
Cuidando das mulheres com 

câncer de mama por meio de 

um modelo de cuidado 

integral, interprofissional e 

coordenado pelo Enfermeiro 

no contexto da Saúde 

Suplementar 

Entendendo o diagnóstico como um momento 

importante para a trajetória do cuidado 

Enfermeiro sendo responsável pela coordenação do 

cuidado e suporte adequado 

Plano de saúde proporcionando acesso aos serviços 

com agilidade 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado pela autora principal do estudo, 

Florianópolis, 2018. 

 

A TFD propõe ainda que os dados sejam organizados conforme o 

modelo paradigmático, com o objetivo de classificar e constituir as 

relações advindas das categorias. O paradigma pode ser entendido como 

a forma de agrupar e interligar sistematicamente os dados, tornando 

possível visualizar a dinâmica e a natureza evolutiva dos fatos. É um 

instrumento que facilita a organização sistemática dos dados, pois seu 

esquema estruturante possibilita a classificação das conexões emergentes 

e integra condições estruturais ao processo (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

Os componentes básicos do paradigma são: condições e 

consequências. As ‘condições’ são uma forma conceitual de agrupar 

respostas às questões: por quê, onde, de que forma e quando. Reunidas, 

elas referem-se à estrutura, ou seja, circunstâncias, acontecimentos ou 
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fatos pertencentes a um fenômeno. Já as ‘consequências’ são resultadas 

das ações/interações (processos), representadas por questões do tipo: o 

que acontece como resultado dessas ações e interações? (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 

Sendo assim, depois de construídas as categorias elas foram 

comparadas, relacionadas e interconectadas de acordo com o modelo 

paradigmático utilizado. A escolha pela versão 2008 se deu pelo 

detalhamento do método e pela maior afinidade da pesquisadora.  

Os componentes desse modelo paradigmático são: a) fenômeno 

que significa a ideia, evento ou acontecimento central aos quais as ações 

e interações estão relacionadas; b) condições causais que são os elementos 

e situações que possibilitam o surgimento do fenômeno; c) contexto é o 

local em que as ações e interações acontecem; d) condições intervenientes 

são fatores que influenciaram ou alteraram as condições causais nos 

fenômenos; e) as estratégias são ações e interações utilizadas para lidar 

com o fenômeno. Essas, são identificadas com o caráter processual 

(sequências, movimento, mudanças, dentre outros) e f) consequências: 

devem ser consideradas como o resultado/resposta, positiva ou negativa. 

Neste estudo o paradigma foi um meio utilizado para organizar e 

analisar sistematicamente os resultados alcançados e para integrar as 

condições estruturais (condições causais, o contexto e as interveniências) 

ao processo (estratégia e consequências). Ressalta-se que essa etapa foi 

longa e desafiadora, pois foi um momento que exigiu bastante 

comprometimento e atenção da pesquisadora para com o processo de 

pesquisa. Foi entre entrevistas, análises e reanalises dos dados que se 

decidiu os passos da pesquisa. 

Na última etapa da análise, a codificação seletiva, a finalidade é o 

refinamento e a integração das categorias. Aqui o máximo de abstração 

possível deve ser empregada no âmbito teórico dos dados fazendo emergir 

a teoria. Dessa forma todas as categorias são analisadas, refletidas, 

sistematizadas e interrelacionadas, orientando o pesquisador a encontrar 

o fenômeno central, que consiste na teoria fundamentada (STRAUSS; 

CORBIN, 2008).  

De acordo com Backes (2011): 
A redução e a integração das categorias é o meio de 

se delimitar a teoria emergente. Nesse momento, o 

investigador busca, a partir de grupos pequenos de 

conceitos de alta abstração, delimitar a 

terminologia e o texto. A lista de categorias é 

delimitada quando essas se tornam teoricamente 

saturadas. No final do processo, a teoria é, portanto, 
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fruto da redução, abstração, delimitação e 

saturação das categorias, que se originaram a partir 

do universo dos dados coletados. Em suma, as três 

fases do processo de codificação, ou seja, a 

codificação aberta, axial e seletiva ocorrem por 

meio de um processo sequencial, dinâmico e 

integrado, que envolvem a redução e abstração dos 

dados brutos (BACKES, 2011, p.118). 

 

Esta foi uma etapa que demandou bastante dedicação da 

pesquisadora, pois foi o momento em que se identificou a categoria 

central e após, formulou-se a integração das demais categorias com ela. 

Ademais, foi o momento que se verificou o que ainda estava frágil, pouco 

claro e o que precisava ser melhor esclarecido.  

Durante o processo analítico ainda foram utilizados memorandos 

e os diagramas. Sendo que nos memorandos são descritas as ideias, 

inferências e insight sobre os códigos e as relações entre esses ou uma 

nova ideia, enquanto os diagramas são representações gráficas dessas 

relações. Ambos são essenciais na manutenção dos registros da análise 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; BACKES, 2011). A seguir, estão 

apresentados um exemplo de memorando (Quadro 7) e diagrama (Figura 

5). 

 

Quadro 7 - Memorando da entrevista do Participante 6. 
MEMORANDO 06 

Nota-se que o câncer tem grande importância para o plano de saúde, tanto em 

relação ao custo, quanto no comprometimento da qualidade de vida do 

paciente. Sabe-se também que isso será mais relevante ainda, pois a população 

está envelhecendo e há inúmeros avanças tecnológicos. Hoje os cuidados 

oferecidos pelos planos de saúde são fragmentados, desorganizados, 

descontinuados e com pouco compartilhamento das informações. E é nesse 

contexto que se insere a prática do Enfermeiro, muitas vezes, focado somente 

na assistência e pouco participativo nos demais campo do cuidado. Mas como 

fazer diferente? Não podemos esperar resultados diferentes fazendo a mesma 

coisa. Será que a integração multiprofissional e da rede de apoio, tendo o 

Enfermeiro como coordenador é uma saída? 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado pela autora principal do estudo, 

Florianópolis, 2018. 
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Figura 5 - Diagrama elaborado a partir da entrevista 4 

 
Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado pela autora principal do estudo, 

Florianópolis, 2018. 

 

6.7 VALIDAÇÃO DO MODELO TEÓRICO 

 

Considerando que a TFD é um método indutivo-dedutivo o 

processo encerra-se com a validação da teoria. Por dedução, entende-se o 

processo pelo qual o pesquisador interpreta os dados ao conceituá-los ou 

desenvolver hipóteses. Dessa forma, a indução acontece fundamentada na 

base de dados, enquanto a dedução ocorre quando se integram as 

categorias, surgindo a teoria. Esta, por sua vez, representa uma 

interpretação abstrata do pesquisador sobre os dados brutos. Dessa forma, 

a validação é um processo importante ao determinar como a abstração se 

adequa aos dados brutos e indicar se algo essencial foi omitido do 

esquema teórico (STRAUSS; CORBIN, 2008; BACKES, 2011). 

Sendo assim, a validação da teoria “é um processo de comparar 

conceitos e suas relações com os dados durante o ato de pesquisa para 

determinar o quanto eles são apropriados para tal investigação” 
(STRAUSS; CORBIN, 2008, p.37). No presente estudo a validação do 

modelo teórico, ou seja, da teoria, foi realizada de duas maneiras. 

No primeiro momento, o esquema teórico construído foi 

comparado por duas vezes com os dados brutos, a fim de conceituar 

melhor as categorias. Na segunda etapa, foi elaborado um instrumento de 
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avaliação a partir dos seis componentes do modelo paradigmático tendo 

como base o modelo teórico final (APÊNDICE G). O modelo foi 

apresentado para três Enfermeiros, sendo um participante da pesquisa e 

dois atuantes em planos de saúde. Ressalta-se que um desses últimos tinha 

conhecimento sobre a TFD. 

A proposta do modelo foi aceita pelos Enfermeiros validadores, os 

quais perceberam no modelo a capacidade de abstração, ou seja, a 

possibilidade de ser utilizado em outros planos de saúde e para outros 

tipos de cânceres. Foi sugerido o acréscimo do termo cuidado na categoria 

Estratégia. 

Com isso, percebe-se que a teoria substantiva “Cuidando das 

mulheres com câncer de mama por meio de um modelo de cuidado 

integral, interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da 

Saúde Suplementar”, resultou na construção de um esquema explanatório 

que inter-relaciona as categorias de forma sistemática proporcionando 

entendimento do conceitos, explicando ou antevendo e reconhecendo 

estratégias para a ação. 

 

6.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida cumprindo os preceitos éticos 

determinados pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e a 

Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de 

Saúde/MS (BRASIL, 2012; 2016), que dispõe sobre as diretrizes e 

normas da pesquisa com seres humanos. O projeto foi submetido à 

Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Santa Catarina para sua aprovação obtendo parecer favorável 

sob o número 2651309 e CAAE: 82811718.7.0000.0121 (ANEXO A). 

A participação dos sujeitos aconteceu por meio dos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B e D e F). Os 

participantes da pesquisa autorizaram sua participação voluntariamente 

na pesquisa e estavam cientes do seu direito de se retirar da pesquisa, a 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo a eles. Além disso, preservou-

se o anonimato de cada participante com o uso de códigos para as 

entrevistas, seguido de numeral, conforme a ordem da coleta de dados. A 

codificação usada para identificação das entrevistas foi a letra “P” de 

participante. Os dados obtidos foram mantidos em local seguro, sob a 

guarda da pesquisadora responsável, tendo acesso a eles somente as 

pesquisadoras envolvidas. Com o término da pesquisa, os resultados serão 

divulgados à comunidade científica e a população em geral.  
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussão deste 

estudo, sob a forma de manuscritos resultantes da pesquisa de campo, 

respeitando o estabelecido na Instrução Normativa nº.1/PEN/2016, que 

estabelece os critérios para elaboração e formato de apresentação dos 

trabalhos de conclusão dos Cursos de Mestrado e Doutorado em 

Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC.  

 A pesquisa de campo resultou na produção de três manuscritos, a 

saber: 

             Manuscrito 2 deste estudo: “Cuidando da mulher com 

câncer de mama por meio de um modelo de cuidado integral, 

interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde 

Suplementar” em que são apresentados os resultados relacionados ao 

fenômeno central da teoria substantiva.  

             Manuscrito 3 deste estudo: “A complexidade do modelo 

de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de mama no setor 

da saúde suplementar” que teve como base os componentes do modelo 

paradigmático proposto por Strauss e Corbin (2008) sob a ótica do 

pensamento complexo (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

              Manuscrito 4 deste estudo: “Saúde suplementar: um 

complexo contexto para o cuidado integral do Enfermeiro às 

mulheres em tratamento do câncer de mama”, são apresentados os 

resultados relacionados ao contexto. 
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7.1 MANUSCRITO 2 – MODELO DE CUIDADO INTEGRAL E 

COORDENADO PELO ENFERMEIRO NO CONTEXTO DA SAÚDE 

SUPLEMENTAR 

 
MODELO DE CUIDADO INTEGRAL E COORDENADO PELO 

ENFERMEIRO NO CONTEXTO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Ana Carolina Custódio5 

Evangelia Kotzias Atherino dos Santos6 

 

RESUMO 

Objetivo: compreender o cuidado de enfermagem às mulheres em 

tratamento de câncer de mama a partir de um modelo de cuidado 

coordenado pelo Enfermeiro no Setor da Saúde Suplementar. Método: 

trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como referencial teórico-

filosófico o Pensamento Complexo e teórico-metodológico a Teoria 

Fundamentada nos Dados. A coleta dos dados ocorreu entre os meses de 

agosto a dezembro de 2018, por meio de entrevista semiestruturada com 

5 Enfermeiros vinculados às operadoras de planos de saúde, 8 mulheres 

em tratamento de câncer de mama, 4 gestores de planos de saúde e 2 

Enfermeiros vinculados às clínicas de oncologia distribuídos em 4 grupos 

amostrais. A coleta e análise dos dados seguiram os princípios da 

amostragem teórica. A análise dos dados foi realizada por codificação 

aberta, axial e seletiva. Resultados: para o modelo de cuidado de 

enfermagem às mulheres em tratamento de câncer de mama na saúde 

suplementar, emergiu a necessidade de que esse tenha como elementos 

compositores a abordagem integral, interprofissional e coordenada, tendo 

o Enfermeiro como gestor do cuidado. Conclusão: a implantação desse 

modelo foi considerada complexa, pois o Setor da Saúde Suplementar 

ainda possui o foco na assistência biomédica e no custo assistencial. 

Dessa forma, para que haja evolução do modelo atual há a necessidade de 

profissionais e rede de apoio qualificados, meios de avaliação dos 

resultados e alteração na forma de remuneração da rede de apoio. 

                                                           
5Enfermeira. Discente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN) da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Florianópolis. Santa Catarina, 

Brasil. E-mail: anacarolina.nfr@gmail.com 
6Doutora em Enfermagem. Professora Titular do PEN/UFSC. Líder do 

Laboratório de Pesquisa em Enfermagem na Saúde da Mulher e do Recém-

Nascido. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: 

evanguelia.ufsc@gmail.com 
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Descritores: Enfermagem; Neoplasias da Mama; Modelos de 

Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 

 

MODEL OF COMPREHENSIVE AND COORDINATED CARE 

BY THE NURSE IN THE CONTEXT OF SUPPLEMENTAY 

HEALTH 

 

ABSTRACT 

Objectives: to understand nursing care for women in breast cancer 

treatment in the Supplementary Health Sector. Method: this is a 

qualitative research that as theoretical-philosophical reference was used 

the Complex Thought and theoretical-methodological Grounded Theory. 

Data were collected between August and December of 2018, through a 

semi-structured interview with 5 nurses linked to health plan operators, 8 

women in the treatment of breast cancer, 4 health plan managers and 2 

related nurses to oncology clinics in 4 sample groups. Data collection and 

analysis followed the principles of theoretical sampling. Data analysis 

was performed by open, axial and selective coding. Results: for the 

nursing care model for women with breast cancer in supplementary 

health, the need emerged for the latter to have the integral, 

interprofessional and coordinated approach as composing elements, with 

the nurse as care manager. Conclusion: the implantation of the model 

was considered complex, since the supplementary health sector still has 

the focus on biomedical care and cost of care. Thus, in order for the 

current model to evolve, there is a need for professionals and a qualified 

support network, a means of evaluating the results and changing the way 

in which the support network is remunerated.  

 

Keywords: Nursing; Breast Neoplasms; Nursing Models; Nursing care. 

 
 MODELO DE CUIDADO INTEGRAL Y COORDENADO POR 

EL ENFERMERO EN EL CONTEXTO DE LA SALUD 

SUPLEMENTARIA 

 

RESUMEN 

Objetivo: comprender el cuidado de enfermería a las mujeres en 

tratamiento de cáncer de mama en el Sector de la Salud Suplementaria. 

Método: trata de una investigación cualitativa que tuvo por como 

referencial teórico se utilizó el Pensamiento Complexo, combinada con la 

propuesta metodológica de la Teoría Fundamentada en los Datos. La 

recolección de datos fue hecha a través de entrevistas semiestructuradas 
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con cinco enfermeros vinculados a las empresas operadoras de planes de 

salud, ocho mujeres en tratamiento de cáncer de mama, cuatro gestores 

de planes de salud y dos enfermeros de clínicas oncológicas. Resultados: 

Para el modelo de proceso de enfermería con las mujeres con cáncer de 

mama en la salud suplementar surgió la necesidad de que dicho proceso 

se fundamente en el abordaje integral, interprofesional y coordinado, 

teniendo al enfermero como gestor del cuidado. Conclusión: la 

implementación de un modelo con esas características se consideró 

compleja, porque el sector de la salud complementar todavía se basa en 

la asistencia biomédica y en los costos financieros de la asistencia. De tal 

forma, para que haya evolución del modelo actual se necesitan de 

profesionales y de una red de apoyo calificados, de medios de evaluación 

de resultados y de la modificación en la forma de remunerar a dicha red 

de apoyo. 

 

Descriptores: Enfermería; Neoplasias da Mama; Proceso de Enfermería; 

Cuidados de 

Enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entre os cânceres mais incidentes no Brasil e no mundo, sem 

considerar o câncer de pele não-melanoma, o câncer de mama é o mais 

comum na população feminina e também o mais letal. Todavia, as 

chances de cura são maiores quando a doença é descoberta precocemente.  

Apesar disso, estudos apontam que o câncer de mama é 

diagnosticado tardiamente, elevando assim, a taxa de mortalidade. A 

descontinuidade do cuidado, as dificuldades de gestores em organizarem 

os fluxos assistenciais, o déficit de capacitação profissional, são alguns 

dos pontos que levam a isso, tanto no setor público, quanto na saúde 

suplementar (BRASIL, 2018; MACHADO et al., 2017). Esses fatos, 

também levam essa doença a ser, presumidamente, a mais temida pelas 

mulheres. 

Ressalta-se que as preocupações acerca da doença não acontecem 

apenas pelo seu perfil epidemiológico e organização dos serviços. Elas 

surgem, especialmente, pelos efeitos e repercussões negativas provocadas 
na vida das pessoas acometidas pela doença. Com isso, ao receber o 

diagnóstico do câncer, cada mulher o vivencia de maneira diferente. No 

entanto, todas experimentam sentimentos e mudanças, tanto em suas 

relações familiares e sociais, quanto consigo mesmas (BRASIL, 2018; 

FURTADO et al., 2016). 
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Estudos apontam que durante o processo de ser diagnosticada e 

tratada, a mulher e seus familiares vivenciam sentimentos negativos como 

angústia, estresse, frustração, baixa da autoestima e perda da identidade. 

Tanto esses sentimentos, como as alterações advindas desse processo, são 

relatadas pelas mulheres a partir das suas dificuldades em lidar com os 

seus papeis tais como o ser mulher, ser mãe, ser profissional, dentre 

outros. Não é à toa que para o enfrentamento da doença, muitas buscam 

meios de suporte, sejam essas atividades em grupo, suporte profissional, 

espiritual ou religioso (FURTADO et al., 2016; CONTIJO; FERREIRA, 

2014). 

Além do mais, confirmada a doença, a mulher trespassa pelo 

tratamento que comumente envolve a cirurgia, quimioterapia, 

radioterapia, hormonioterapia e imunoterapia, os quais podem ser 

realizados individualmente ou de maneira combinada, a depender das 

possibilidades prognósticas. Por vezes, esses tratamentos levam a efeitos 

colaterais como a toxicidade hematológica, renal, gastrointestinal e 

cardíaca, alterações hepáticas e complicações neurológicas e 

reprodutivas. Já a mastectomia, frequentemente utilizada, além das 

implicações físicas, repercute nas representações do ser mulher, devido à 

mutilação de um órgão que retrata o feminino (ARAÚJO; FERNANDES, 

2016; SALIMENA et al., 2012). 

Nesse contexto, ocorre a necessidade de suporte e apoio ao 

processo de tratamento, momento em que os profissionais da saúde são 

considerados agentes essenciais para esse enfrentamento. Já que, além das 

práticas assistenciais, são responsáveis por oferecer esclarecimentos 

quanto à doença e sua evolução, bem como dar conforto e coragem. A 

enfermagem, por estar mais próxima dessas mulheres, tem a oportunidade 

de estabelecer um vínculo favorável à integralidade do cuidado, 

oportunizando à mulher a conhecer a si própria e as suas singularidades, 

falar de si com propriedade, enquanto o Enfermeiro usa de seu 

conhecimento técnico-científico para atender e assistir suas necessidades 

(SALIMENA et al., 2012). 

Para o tratamento e o enfrentamento da doença, no contexto da 

saúde suplementar, as mulheres acometidas precisam de um modelo de 

cuidado integrado, organizado e resolutivo, com pessoas capacitadas, 

bem como fácil acesso à informação. No entanto, nota-se que nesse setor 
a atenção permanece fragmentada, desorganizada e com pouca 

informação (OLIVEIRA, 2016). 

Todos os aspectos descritos apontam para a importância de se 

entender as necessidades de cuidados de enfermagem às mulheres em 

tratamento de câncer de mama. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi 
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compreender o cuidado de enfermagem às mulheres em tratamento de 

câncer de mama a partir de um modelo de cuidado coordenado pelo 

Enfermeiro no Setor da Saúde Suplementar. 

 

MÉTODO 

 

Estudo com abordagem qualitativa que teve como referencial 

teórico-metodológico a Teoria Fundamentada em Dados (TFD), já que 

esta possibilita a descoberta de fenômenos ou a compreensão da 

realidade, considerando a percepção que as pessoas possuem frente a 

certo contexto ou objeto (STRAUSS; CORBIN, 2008).  

A coleta dos dados ocorreu entre os meses de agosto e dezembro 

de 2018, em uma empresa especialista em gestão para planos de saúde e 

que está localizada na região Sul do Brasil. Os participantes do estudo 

foram Enfermeiros, mulheres com câncer de mama e gestores de plano de 

saúde. Esses, foram selecionados por amostragem teórica, ou seja, o 

processo de amostragem e a análise ocorreram simultaneamente e, com 

isso, a análise guiou a continuidade da coleta de dados. Nesse sentido, os 

pesquisadores decidiram, a partir das respostas e hipóteses levantadas na 

pesquisa, onde e com quem buscar mais informações (STRAUSS; 

CORBIN, 2008; BACKES, 2011). 

Dessa forma, inicialmente foram coletados dados com Enfermeiros 

vinculados a operadoras de planos de saúde com atuação de pelo menos, 

seis meses, totalizando cinco participantes. Como instrumento de coleta 

de dados utilizou-se de entrevista semiestruturada e individual, cujas 

questões disparadoras foram: Como são e quais são os cuidados 

fornecidos às mulheres com câncer de mama em um plano de saúde? Qual 

é o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de mama 

atualmente? Na sua perspectiva, que elementos devem compor um 

modelo de cuidado de enfermagem para mulheres com câncer de mama, 

considerando todas as etapas (diagnóstico, tratamento, monitoramento e 

cuidados paliativos)? Durante a entrevista a pesquisadora realizou outras 

perguntas a partir das respostas dos participantes. 

Na sequência foram coletados dados com mulheres em tratamento 

de câncer de mama, beneficiárias de planos de saúde e que não estivessem 

internadas no momento da pesquisa, perfazendo um total de oito 
participantes. Para elas as perguntas disparadoras foram: Como foi o 

cuidado recebido durante todo o seu tratamento? Qual foi ou foram os 

serviços de apoio recebidos pelo seu plano de saúde? Na sua perspectiva, 

como deveria ser a forma que o plano de saúde cuida das mulheres com 

câncer de mama? 
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Durante a coleta e processo de análise dos dados, identificou-se a 

necessidade de conhecer e compreender também a perspectiva dos 

gestores de planos de saúde e Enfermeiros atuantes em clínicas de 

oncologia, pelas categorias levantadas inicialmente fazerem referência a 

esses atores. Dessa forma, foram entrevistados quatro gestores de planos 

de saúde e dois Enfermeiros de clínicas de oncologia. Para esses, utilizou-

se das mesmas perguntas feitas aos Enfermeiros vinculados às operadoras 

de planos de saúde. Sendo assim, a amostra final foi composta por 19 

participantes. Todas as entrevistas foram áudio-gravadas e integralmente 

transcritas.  

A análise substantiva dos dados, obedeceu às três etapas 

determinadas pelo método que são: codificação aberta, axial e seletiva. 

Na codificação aberta, os dados foram analisados exaustivamente, linha 

por linha, a fim de identificar os incidentes. Nesse momento, foram então 

gerados os códigos preliminares. Depois disso, esses códigos foram 

agrupados, culminando na elaboração dos conceitos. Na codificação 

axial, os dados divididos na etapa anterior, foram reagrupados, formando 

as categorias e as suas respectivas subcategorias. Esse processo visa 

proporcionar uma explicação mais densa e clara sobre os fenômenos. É 

nessa etapa também que se utiliza do modelo paradigmático, o qual ajuda 

na integração da estrutura e processo da teoria. Na etapa de codificação 

seletiva, foi então definida a categoria central, bem como feita a 

integração dela com as demais categorias e subcategorias encontradas 

anteriormente (STRAUSS; CORBIN, 2008). A saturação dos dados foi 

alcançada a partir da consolidação das categorias e a não descoberta de 

novos dados.  

Desse processo, surgiu o fenômeno central do estudo “Cuidando 

da mulher com câncer de mama por meio de um modelo de cuidado 

integral, interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da 

Saúde Suplementar” o qual está alicerçado pelos componentes do modelo 

paradigmático que são: o contexto, a condição causal, a interveniência, as 

estratégias e as consequências. Considerando a relevância desse 

fenômeno central, optou-se por abordá-la separadamente neste 

manuscrito. 

Quanto à validação do Modelo Teórico, essa ocorreu com três 

Enfermeiros. Um participante da pesquisa e dois atuantes em planos de 
saúde. Ressalta-se que um desses últimos tinha conhecimento sobre a 

TFD. Destaca-se ainda que os participantes foram recrutados por meio de 

contato telefônico, presencial ou e-mail, momento em que houve a 

apresentação da pesquisa quanto aos objetivos e pesquisadores 
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envolvidos. Depois de confirmada a participação, foi agendado o local, a 

data e a hora de acordo com o a vontade do participante. 

Ademais, este estudo foi realizado respeitando os preceitos éticos 

determinados pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e a 

Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de 

Saúde/MS (BRASIL, 2012; 2016), que dispõe sobre as diretrizes e 

normas da pesquisa com seres humanos. O estudo foi aprovado no Comitê 

de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina sob o número de parecer 2.562.717 e CAAE: 

82811718.7.0000.0121, bem como todos os participantes assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Para preservar a identidade 

dos participantes utilizou-se a letra “P” de participante, seguido de um 

numeral referente a sequência da realização das entrevistas. 

 

RESULTADOS 

 

A teoria substantiva originada a partir da coleta de dados e 

processo analítico, desvela os significados e conexões entre a 

ação/interação do cuidado de enfermagem às mulheres em tratamento de 

câncer de mama, no complexo contexto da Saúde Suplementar. Sendo 

assim, o fenômeno central da pesquisa: “Cuidando das mulheres com 

câncer de mama por meio de um modelo de cuidado integral, 

interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde 

Suplementar”, é sustentado por 06 (seis) categorias. Entretanto, nesse 

manuscrito será abordado apensas o fenômeno central que compreende 

04 (quatro) subcategorias que são: 1) Entendendo o diagnóstico como um 

momento importante para a trajetória do cuidado; 2) Plano de saúde 

proporcionando acesso aos serviços com agilidade; 3) Considerando a 

integralidade, coordenação do cuidado e interprofissionalidade como 

elementos compositores do modelo e 4) Enfermeiro sendo responsável 

pela coordenação do cuidado e suporte adequado e. A figura 6 a seguir 

apresenta o processo de conexão das categorias que possibilitou o 

desenvolvimento da teoria. Nela está demonstrado o fenômeno central e 

sua interrelação com os componentes do modelo paradigmático. 
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Figura 6 – O Fenômeno Central do estudo e sua interação com os 

componentes do modelo paradgmático 

 

Fonte: Pesquisa de campo. Elaborado pela autora principal do estudo, 

Florianópolis, 2018. 

 

1ª Entendendo o diagnóstico como um momento importante para a 

trajetória do cuidado 

 

Esta subcategoria evidencia a importância do momento de 

diagnóstico, visto que esse é percebido como uma ocasião em que as 

mulheres vivênciam uma série de sentimentos negativos, como medo da 

morte, incertezas e insegurança quanto ao desconhecido.  
“Claro, que quando tu recebe o diagnóstico você 

fica abalada né. Mas depois, quando tu vai vendo 

que as coisas vão dando certo, vai embora.” P 11 

 

“No começo eu achei assim que tinha acabado o 

mundo, mas depois eu fui colocando na minha 

cabeça que eu tinha marido, que eu tinha minha 

família, tinha meus filhos.” P 12 
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Na percepção dos profissionais da saúde, esse é um momento 

crucial para a oferta de suporte e que a abordagem feita durante esse 

momento acaba influenciado nas demais etapas. 
“A partir do momento que a mulher tem o 

diagnóstico, ela precisa ser acolhida. Eu percebo 

que normalmente ela é acolhida ou pelo médico ou 

pelo psicólogo. Mas ela poderia ter esse cuidado 

com o Enfermeiro, justamente para ele avaliar. 

Penso mais como Saúde Suplementar mesmo, essa 

mulher chegando e tendo o diagnóstico de CA de 

mama.” P 01 

 

“E aí as mulheres traziam muito isso, sabe? De 

solidão, de desamparo, de desconhecimento, de 

medo, disso, daquilo.” P 03 

 

O momento do diagnóstico é visto como uma oportunidade 

importante para esclarecer as dúvidas, explicar o que é a doença e o 

tratamento, bem como acolher a família, considerando-a parte do 

processo. 
“Mas eu imagino assim [...] Ah, eu vou me usar de 

exemplo pra não usar ninguém, né? ‘’A Fulana foi 

lá e ela tem um diagnóstico, ela tem uma situação 

anormal na mama dela. E aí ela precisa fazer algum 

procedimento. Isso já gera na fulana um monte de 

medo. Só que a gente já sabe que isso vai gerar na 

Fulana e em outras tantas Fulanas um monte de 

medo. Então Fulana, a partir desse seu diagnóstico 

aqui...o próprio profissional poderia saber, o teu 

plano te oferece um suporte aqui.” P 03 

 
“Vir, explicar como funciona, explicar o que é o 

câncer, quais os tipos de câncer de mama, o tipos 

de tratamento, principalmente, em relação a 

quimioterapia, o que que ela faz, o que que ela não 

faz, porque pra quem é leigo, está com câncer ‘’vai 

morrer’’. É incrível isso! Se o plano desse esse 

suporte [...]. P 06 

 
No entanto, ressalta-se a dificuldade dos planos de saúde hoje 

saberem do diagnóstico no exato momento que ele é recebido/informado 
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às mulheres. Essa informação é conhecida apenas quando é feita a 

solicitação da quimioterapia e/ou radioterapia. Até mesmo os casos 

cirúrgicos geram dúvidas, visto que nas solicitações feitas pela rede de 

apoio ao plano de saúde, não é obrigatório a colocação do código da 

classificação internacional de doenças. Isto mostra como o modelo de 

atenção é desarticulado. Se fosse integrado, o próprio médico que 

comunicou o diagnóstico de câncer de mama para a mulher, poderia 

comunicar a rede de apoio e o plano de saúde. 

 

2ª Plano de saúde proporcionando acesso aos serviços com agilidade 

 

O diagnóstico e o tratamento do câncer de mama requerem uma 

série de exames e procedimentos, muitas vezes, urgentes e complexos. 

Nesse contexto, o plano de saúde oportunizou acesso aos serviços com 

agilidade o que, consequentemente, diminuiu a ansiedade e a preocupação 

das mulheres, por essas saberem que foram tratadas em tempo oportuno. 

Nesse sentido, as mulheres entrevistadas compartilharam sentimentos de 

satisfação com o acesso aos serviços e agilidade. 

 
“Eu faço na clínica. Lá eu sempre fui muito bem 

atendida e pelo plano também. Sempre foi tudo 

muito rápido. Lá no início eu não fiz nada né, quem 

fez foi tudo a clínica, eles que direcionam.” P_11 

 

“Comparada a minha experiência anterior da saúde 

pública, então eu não vejo muita. Na verdade, eu 

não vejo reclamação nem de demora de 

diagnóstico, nem de aprovação de procedimentos, 

enfim. Então não tenho lembranças de queixas 

nessa questão de tratamento, de todo processo que 

envolve a doença, né?” P_05 

 

“Foi muito bom. Eu não tenho nenhuma 

reclamação, nem do plano e nem da clínica que eu 

faço.”P_06 

 

“Até Pet Scan eu fiz e foi aonde apareceram as 

coisas que não tinham aparecido nos outros né. 

Então foi tudo sempre muito rápido. Então, eu não 

tenho reclamação quanto a isso, porque em nenhum 

momento eu fiquei na mão.” P_09 
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“Olha, na verdade sempre me pergunto, o que seria 

de mim se não fosse o plano de saúde né.”P_08 

  
Oferecer acesso aos serviços necessários e de maneira rápido torna 

a complexa trajetória de vivenciar o câncer de mama com menos 

incertezas, já que a mulher, logo que recebe o seu diagnóstico, passa a ser 

tratada. 

 

3ª Considerando a integralidade, coordenação do cuidado e 

interprofissionalidade como elementos compositores do modelo 
 

Nesta subcategoria são definidos os elementos compositores do 

cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de mama. Dessa forma, 

segundo os participantes do estudo, o modelo de cuidado de enfermagem 

às mulheres em tratamento de câncer de mama deve considerar a 

integralidade, visto que o diagnóstico da doença e o tratamento acometem 

aspectos emocionais, sociais, espirituais, familiares e biológicos. As falas 

a seguir ilustram esse elemento: 
“Inicialmente eu acho que a palavra que resume é 

integralidade. A formação do Enfermeiro é muito 

voltada à integralidade da saúde, do cuidado. 

Então, essa avaliação inicial, eu acho que é 

importante que o Enfermeiro faça para justamente 

conseguir avaliar de forma...psicologicamente, 

economicamente, todos os aspectos que envolvem 

essa mulher.” P_01 

 

“O que falta é isso, pensar na paciente não só com 

aquela doença, o tratamento que ela vai fazer, no 

protocolo, o custo que isso vai ter para o setor 

suplementar. É preciso também pensar na outra 

parte, o biopsicossocial.” P_02 

 

“Então tem uma série de implicações sociais que 

vem junto com a mulher num diagnóstico desse que 

seguramente, ela seria beneficiada se tivesse um 

tratamento ou um cuidado mais interdisciplinar e 

mais holístico com ela, né?” P_03 

 
Além disso, para os participantes, mesmo sendo um modelo de 

cuidado de enfermagem, esse deve ter uma abordagem interprofissional. 

Esse elemento surgiu a partir da percepção de que é complexa a trajetória 
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vivenciada pelas mulheres em tratamento de câncer de mama, sendo 

necessário relacionar os saberes das diversas disciplinas do 

conhecimento. A interprofissionalidade, corrobora com o elemento da 

integralidade, já que quando uma equipe atua de forma multiprofissional 

e interdisciplinarmente, há maiores chances das práticas de cuidado 

abrangerem a totalidade do ser humano.  
“Não me vejo sozinha no trabalho. O modelo de 

enfermagem ele pode abranger tudo. Então esse é 

um modelo que eu gostaria muito assim.[...] estar 

aqui nessa sala hoje com o paciente, familiar, com 

o psicólogo, com o farmacêutico, com a nutrição e 

com a enfermagem. Esqueci alguém... 

fisioterapeuta. Sentar todos os profissionais com 

esse paciente e poder fazer o planejamento dele.” 

P_19 

 

“Então, primeiro o acompanhamento das mulheres, 

então faria o acompanhamento firme dessas 

mulheres, durante o tratamento. É, um 

acompanhamento com equipe multidisciplinar, 

porque tem umas coisas que acontecem que as 

pessoas não conhecem. Então, toda a questão da 

nutrição, da psicologia, até o próprio dentista, 

porque tem um problema grande com os dentes.” 

P_14 

Outro elemento compositor do modelo de cuidado de enfermagem 

levantado pelos participantes durante as entrevistas foi a coordenação do 

cuidado. Para eles o diagnóstico e tratamento geram diversas dúvidas e 

necessidades de suporte durante todas as etapas do processo terapêutico. 

Nesse contexto, tanto a mulher com câncer de mama, quanto sua família, 

vivenciam um movimento de incertezas e inseguranças, além de se 

sentirem perdidas quanto à que rede de apoio buscar, por exemplo, para 

o tratamento. As falas a seguir denotam isso: 
“Têm pessoas que sabem escolher um serviço de 

saúde, e têm as pessoas que não sabem escolher um 

serviço de saúde. Então, eu acharia 

superimportante. Eu estando dentro do mercado de 

saúde, se eu tivesse câncer de mama, eu iria falar 

"cara, onde que eu vou?". Eu iria querer alguém pra 

falar pra mim - não, o melhor lugar para você ir é 

esse daqui, vá lá, esse é bom. Aqui você vai ter um 

tratamento de qualidade. Depois você vai sair daqui 

e se você tiver uma dúvida, pode ligar pra mim, 
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enfermeira, que eu posso te ajudar. Quando você 

chegar em casa, deixa que eu vou lá explicar pra 

sua família. Porque, às vezes, eles vão ficar muito 

apavorados que você está com câncer e, às vezes, o 

médico não explica adequadamente. E eu vou lá 

explico para eles, como é que eles vão ter que 

cuidar de você - era como eu iria querer. P_15 

 

“Então esse profissional conduziria ela: - “olha 

nesse momento você vai fazer esse exame, a gente 

já pode agendar por aqui”. Seria alguém que 

facilitasse o caminho. Porque eu percebo que não 

só a família, mas também a pessoa, elas ficam 

perdidas durante um tempo até irem assimilando, 

porque é tudo muito agressivo.” P 01 

 
“A minha experiência, que as mulheres 

reclamavam isso, ela tem um diagnóstico de 

câncer, ela vai no médico pra fazer exame de rotina 

e aí é surpreendida com um diagnóstico de câncer 

que pra mulher, de mama, pra mulher tem um 

significado importante em função de estética e a 

valorização do nosso corpo do jeito que é feito. Aí 

ela não sabe bem pra onde ela vai.” P 03 

 

Ademais, a coordenação do cuidado facilita o acompanhamento 

continuado dessas mulheres durante todas as fases do tratamento. As 

fases, aqui consideradas, foram o diagnóstico, o tratamento em si com 

quimioterapia, radioterapia e/ou cirurgia, o seguimento ou cuidados 

paliativos, quando necessário.  
“Acho que seria importante do começo ao fim ter 

alguém que pudesse inclusive, se vier para 

cuidados paliativos, falar abertamente sobre isso. 

Não só para ela, mas para todos que estão 

envolvidos. Que do começo ao fim pudesse ter uma 

pessoa que pudesse conduzir ela e ter o vínculo 

né.”P 04 

 

“Acho que essa coisa assim, a partir do momento 

que sabe, ficar cuidando, ficar monitorando como 

que está ou não, eu acho isso bem interessante.” P 

12 
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Com isso, entende-se que as mulheres em tratamento do câncer de 

mama, seriam melhor cuidadas se as práticas de cuidado de enfermagem 

considerassem a integralidade, interprofissionalidade e a coordenação do 

cuidado. 

 

4ª Enfermeiro sendo responsável pela coordenação do cuidado e 

suporte adequado 

 

Considerando as características do fenômeno central da teoria 

substantiva, os participantes vêem no Enfermeiro o profissional 

responsável pela coordenação do cuidado, bem como aquele que 

consegue integrar os demais envolvidos.  
“O Enfermeiro eu acho que ele tem essa capacidade 

de agregar tudo isso, de ser um canal muito mais 

próximo do paciente. O médico, muitas vezes, ele 

tem um certo grau de distanciamento, o Enfermeiro 

é muito mais acessível. O Enfermeiro, ele é muito 

mais próximo mesmo de um paciente. Então, 

questões que nem sempre transparecem numa 

consulta podem ficar muito mais evidentes nesse 

contato com o profissional da enfermagem. Eu 

acho que ele pode sim ser a pessoa que faz essa 

integração entre os diferentes profissionais e as 

diferentes especialidades, e pode ser esse canal 

mais direto de referência e suporte para o 

paciente.” P 15 

 

“Então, o Enfermeiro é o único profissional 

hoje, quer dizer não que é o único, mas é o pilar 

para que possa conduzir tudo isso. Não por ser 

enfermeira, mas por saber que na prática, no dia a 

dia, é quem o paciente procura.  Então assim, o 

Enfermeiro ele tem muito mais contato, ele se sente 

mais acolhido, parece alguém da família.  É um 

Enfermeiro que vai conseguir conduzir toda esta 

prática, tanto dentro do plano de saúde, no hospital, 

numa clínica, enfim.” P 02 

 

Além do mais, o Enfermeiro é o profissional que, na visão dos 

participantes está mais próximo das mulheres com câncer de mama, sendo 

capaz de perceber as nuances que não transparecem em uma consulta 

médica, facilitando assim o suporte e a condução das mulheres pela linha 

de cuidado. 
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DISCUSSÃO 

 

Considerando a perspectiva dos participantes do estudo, esses 

compreendem que o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres com 

câncer de mama deve promover ações e interações que visam uma 

atenção integral, interprofissional e coordenada pelo Enfermeiro. Dessa 

forma, o modelo vai ao encontro do pensamento complexo de Edgar 

Morin, entendendo que esse deve abranger as múltiplas dimensões do 

cuidado e o conjunto de elementos que o compõe, ou seja, o modelo levou 

em conta o todo que envolve as partes e também as partes que envolvem 

o todo (MORIN, 2008). 

No que diz respeito à integralidade, são diversos os conceitos a ela 

empregados. Para Souza (2012) a integralidade é um dos pilares da 

Atenção Primária e está fundamentada na garantia de assistência em todos 

os níveis de atenção, bem como de ações de promoção, proteção e 

reabilitação. Essa é ainda entendida como a atenção à saúde que 

“considera as dimensões biológicas, psicológicas e sociais do indivíduo, 

além de articular de forma contínua os diferentes níveis de complexidade 

do sistema de saúde” (SANTOS, 2016 p. 02). Nesse estudo, o conceito 

empregado para integralidade é aquele que considera o ser humano em 

suas diversas dimensões. 

Assim, ainda seguindo a premissa do pensamento de Morin, 

entende-se que a mulher que vivencia o diagnóstico de câncer de mama é 

um ser multidimensional. Para Morin (2002) o ser humano é complexo, 

plural, socio-político-cultural e cognoscente, com aptidões para produzir 

e construir a sua autonomia. Logo, as suas exigências de cuidado, não são 

só biológicas, mas sim integrais, sendo que a complexidade também 

reside no fato de o Enfermeiro ter que conceber a articular todos estes 

aspectos para a promoção de um cuidado centrado na pessoa.  

No entanto, no âmbito da saúde suplementar, independentemente 

de onde o Enfermeiro atua, o cuidado integral é ainda um desafio para 

esses profissionais. Em muitos casos, as práticas estão pautadas no 

modelo biomédico e tecnicista, onde o Enfermeiro deixa de considerar a 

subjetividade do ser humano, negando assim, a integralidade do sujeito 

(FERREIRA, 2015).  
O modelo teórico de cuidado de enfermagem às mulheres com 

câncer de mama trouxe ainda a percepção e reflexões sobre a necessidade 

de que o cuidado deve ser desenvolvido por uma equipe interprofissional. 

A ideia da interprofissionalidade é, justamente, garantir a transposição do 
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cuidado fragmentando, onde hoje os saberes distintos e especializados, 

dão base à atuação de cada profissional individualmente.  

No caso, a interprofissionalidade, é sustentada pelos movimentos 

inter-relacionados e articulados da equipe, ou seja, há reflexões sobre os 

papeis, sobre a resolução de problemas e o planejamento do cuidado, a 

partir da construção de um conhecimento dialógico e composto pela 

singularidade dos diferentes saberes e práticas profissionais (ARAÚJO, 

2016). Dessa forma, na abordagem complexa vê-se que o conhecimento 

ou os dados isoladamente, são insuficientes, enquanto a 

multiprofissionalidade traz a religação dos saberes e a relação do todo e 

das partes (SANTOS; HAMMERSCHMIDT, 2012). Apesar do setor da 

saúde suplementar contar com tecnologias e profissionais de diferentes 

especialidades, a abordagens de cuidado entre as diferentes profissões é, 

muitas vezes, pouco articulada e integrada (OLIVEIRA, 2016). 

Ainda considerando os elementos compositores do modelo de 

cuidado de enfermagem, tem-se a coordenação do cuidado conduzida 

pelo Enfermeiro. Nesse contexto, ela é entendida como ações que 

articulam, harmoniosamente, a interação entre o paciente, os diferentes 

profissionais e/ou serviços de saúde, com o objetivo de garantir atenção 

integral e de qualidade às mulheres com câncer de mama, de acordo com 

suas necessidades, ou seja, possibilita que elas sejam assistidas em tempo 

oportuno, no local e pelos profissionais adequados (BOUSQUAT, 2016). 

Algumas ações no campo na saúde suplementar vêm sendo desenvolvidas 

a fim de contemplar esse elemento. Dentre elas está o projeto Oncorede 

que visa reorganizar a rede de atenção oncológica, contando com o apoio 

do “assistente do cuidado”.  

Na perspectiva dos participantes desse estudo, o Enfermeiro é o 

profissional capaz de coordenar o percurso terapêutico das mulheres 

acometidas pela doença e facilitar a prestação de serviços e ações de saúde 

em local e tempo oportunos. A estratégia de coordenação do cuidado ou 

“navegação do paciente” vem sendo difundida e incentiva pelos órgãos 

públicos de saúde norte-americano, como, por exemplo, o National 

Institutes of Health (NIH) e do National Cancer Institute (NCI) visto que 

pesquisas tem comprovado que o método tem melhorado a aderência do 

paciente, do diagnóstico ao tratamento (OLIVEIRA, 2016). Apesar disso, 

ainda são incipientes as ações nesse sentido, o que ressalta a necessidade 
dos planos de saúde investirem nesse aspecto do modelo, para que o 

itinerário do paciente oncológico seja efetivamente coordenado em suas 

diferentes etapas e estruturas. Em contrapartida, tem-se o acesso e a oferta 

de serviços, que, por vezes é mais abrangente e facilitada nesse setor. 
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Nesse contexto, a complexidade moriniana contribui para a 

compreensão do cuidado como um sistema complexo, que deve ser 

coordenado, considerando o seu processo dinâmico, dialógico e essencial 

na vida dos seres humanos, enquanto para a enfermagem, aplica-se à 

prática inter-relacional, interdisciplinar, integrando e articulando 

conhecimentos dos profissionais e serviços da saúde (SANTOS; 

HAMMERSCHMIDT, 2012). 

Dessa forma, o modelo de cuidado de enfermagem aqui apresenta, 

transpassa a assistência médico-hospitalar para uma assistência integral e 

coordenada pelo Enfermeiro, com integração interprofissional, além de 

atenção continuada durante todas as fases do processo de adoecer e tratar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reassumindo o objetivo do estudo, entendeu-se que o cuidado de 

enfermagem às mulheres em tratmento de câncer de mama, a partir de um 

modelo de cuidado coordenado pelo Enfermeiro tem a 

interprofissionalidade, a coordenação do cuidado e a abordagem integral 

como elementos compositores. Nesse contexto, o Enfermeiro foi tido 

como o profissional “chave” para a gestão/coordenação do cuidado, bem 

como capaz de promover a integração entre os envolvidos no processo e 

conduzir o paciente pelo itinerário terapêutico, desde o diagnóstico ao 

seguimento pós-tratamento.  

Apesar dos desafios que o Enfermeiro enfrenta para promoção de 

um cuidado integral e coordenado, sua capacidade para tal foi ressaltada 

devido a sua formação e por estar mais próximo das mulheres durante o 

tratamento. Sendo assim, o Enfermeiro foi considerado capaz de cuidar 

das mulheres em sua totalidade e integrar os diferentes envolvidos no 

complexo sistema da saúde suplementar. 

As limitações desse estudo dizem respeito a utilização de apenas 

um método de coleta de dados. Acredita-se ainda que a utilização de 

outras técnicas, dariam maior densidade teórica ao fenômeno. No entanto, 

o objetivo proposto foi alcançado a partir das entrevistas 

semiestruturadas. 

Para continuidade desse estudo sugere-se novas pesquisas que 

tenha como objetivo comparar se há diferenças na qualidade de vida e 
custo assistencial de mulheres cuidadas a partir dos elementos 

compositores do modelo de cuidado coordenado pelo Enfermeiro em 

relação aquelas cuidadas em um modelo fragmentado, biomédico e com 

baixa atuação do Enfermeiro. 
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7.2 MANUSCRITO 3 – A COMPLEXIDADE DO MODELO DE 

CUIDADO DE ENFERMAGEM ÀS MULHERES COM CÂNCER DE 

MAMA NO SETOR DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

A COMPLEXIDADE DO MODELO DE CUIDADO DE 

ENFERMAGEM ÀS MULHERES COM CÂNCER DE MAMA NO 

SETOR DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

Ana Carolina Custódio7 

Evangelia Kotzias Atherino dos Santos8 

 

RESUMO 

Objetivos: compreender, a partir da percepção de Enfermeiros, de 

mulheres em tratamento e gestores, que elementos deveriam compor o 

modelo de cuidado de enfermagem à mulher em tratamento de câncer de 

mama no Setor da Saúde Suplementar. Método: estudo qualitativo 

conduzido pelo referencial-metodológico da Teoria Fundamentada nos 

Dados e referencial teórico-filosófico do Pensamento Complexo de Edgar 

Morin. A coleta e análise de dados ocorreram concomitantemente, entre 

os meses de agosto e dezembro de 2018. A análise dos dados seguiu as 

etapas de codificação aberta, axial e seletiva. Resultados: do processo de 

coleta e análise dos dados emergiu o fenômeno: Cuidando das mulheres 

com câncer de mama por meio de um modelo de cuidado integral, 

interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no complexo contexto da 

saúde suplementar o qual está sustentado por 6 categorias e 18 

subcategorias. Conclusão: revela-se a necessidade do cuidado integral, 

interdisciplinar e integrado, tendo o Enfermeiro como responsável pela 

coordenação do cuidado.  

 

Descritores: Enfermagem; Neoplasias da Mama; Modelos de 

Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 
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THE NURSING CARE MODEL COMPLEXITY FOR WOMEN 

WITH BREAST CANCER IN THE SUPPLEMENTARY HEALTH 

SECTOR 

 

ABSTRACT 

Objectives: To understand, from the perception of nurses and women in 

breast cancer treatment, which elements should be part of the nursing care 

model in the Supplementary Health Sector. Method: a qualitative study 

conducted by the Grounded Theory methodology (TFD) and the 

theoretical-philosophical framework of Edgar Morin's Complex Thought. 

Data collection and analysis occurred concurrently between August and 

December 2018. Data followed the steps of open, axial and selective 

coding. Results: the process of collecting and analyzing the data emerged 

the phenomenon: Caring for the woman with breast cancer through a 

model of integral care, interprofessional and coordinated by the nurse 

inserted in the complex context of supplementary health, which is 

supported by 6 categories and 18 subcategories. Conclusion: the need for 

comprehensive, interdisciplinary and integrated care is revealed, with 

nurses responsible for coordinating care. 

 

Keywords: Nursing; Breast Neoplasms; Nursing Models; Nursing care. 

 
A COMPLEJIDAD DE MODELO DE CUIDADO DE 

ENFERMAGEM CON MULHERES COM CÂNCER DE MAMA 

NO SETOR DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

RESUMEN 

Objetivos: comprender, a partir de la percepción del enfermero y de las 

mujeres en tratamiento de cáncer de mama, qué elementos deberían 

componer el modelo de cuidado de enfermería en el Sector de la Salud 

Suplementaria. Método: estudio cualitativo conducido por el referencial-

metodológico de la Teoría Fundamentada en los Datos (TFD y referencial 

teórico-filosófico el Pensamiento Complejo de Edgar Morin. La 

recolección y análisis de datos ocurrieron concomitantemente entre los 

meses de agosto y diciembre de 2018. El análisis de los datos siguió las 

etapas de codificación abierta, axial y selectiva. Resultados: del proceso 

de recolección y análisis de los datos surgió el fenómeno: Cuidando a la 

mujer con cáncer de mama por medio de un modelo de cuidado integral, 

interprofesional y coordinado por el enfermero insertado en el complejo 

contexto de la salud suplementaria el cual está sustentado por 6 categorías 

y 18 subcategorías. Conclusión: se revela la necesidad del cuidado 
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integral, interdisciplinario e integrado, teniendo al enfermero como 

responsable de la coordinación del cuidado. 

 

Descriptores: Enfermería; Neoplasias de la Mama; Modelos de 

Enfermería; Cuidados de Enfermería. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama configura-se hoje como um grande desafio para 

o Setor da Saúde Suplementar. Devido ao seu impacto na vida das 

mulheres acometidas pela doença, elevação dos custos assistenciais, a alta 

taxa de mortalidade e de incidência, esse setor tem buscado alternativas 

para melhorar o cuidado prestado e o monitoramento do câncer de modo 

geral, incluindo o de mama (BRASIL, 2018; OLIVEIRA, 2016). 

De modo geral, as mulheres com câncer de mama experenciam 

uma série de sentimentos na descoberta do diagnóstico e durante o 

tratamento. Esses se relacionam à autoimagem, à sexualidade, à 

maternidade, à dor física e à feminilidade. Ademais, a doença pode levar 

a alterações nas relações familiares e sociais e a necessidade constante de 

cuidado e amparo (FEIJÓ et al., 2016). 

Nesse contexto, os serviços e os profissionais de saúde devem ser 

facilitadores dessa complexa trajetória. Quando as mulheres possuem um 

cuidado coordenado e acesso facilitado à serviços de qualidade, prestados 

por profissionais capacitados, elas conseguem percorrer com maior 

tranquilidade pela linha de cuidado. Conseguem ainda, transitar de um 

serviço para o outro com segurança ao receberem uma assistência que 

proporciona bem estar e autonomia (FEIJÓ et al., 2016). 

No entanto, esses aspectos nem sempre são levados em 

consideração no modelo biomédico de atenção à saúde, podendo os 

serviços de saúde e os profissionais serem considerados entraves nesse 

percurso. Nesse modelo, o foco está na doença, na cura, na fragmentação 

do saber e, algumas vezes, “nem mesmo o ser que é cuidado é visto como 

um todo integrado, um ser de múltiplas relações sociais, potencializadas 

pelo meio ambiente natural e social.” (BACKES, 2011, p.40). Quando há, 

por exemplo, um cuidado fragmentado, dificuldade de acesso, lacunas de 

comunicação entre os envolvidos e das mulheres para com os 
profissionais, as mulheres se sentem desamparadas, o que pode dificultar 

o enfrentamento da doença (FEIJÓ et al., 2016) 

Como se vê, as necessidades assistenciais dessas mulheres 

envolvem múltiplas dimensões de cuidado. Esses integram o conjunto de 

elementos que compõem o Setor da Saúde Suplementar. Assim, na 
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perspectiva da complexidade, precisa-se considerar o todo que envolve as 

partes, como as partes que envolvem o todo (MORIN, 2008). A 

enfermagem, como a profissão responsável pelo cuidado humano e por 

uma prática que abrange desde a realização de assistência direta, a 

coordenação dos serviços e do cuidado prestado, está inserida nesse 

contexto. Além do mais, ela é capaz de oferecer um cuidado que 

ultrapassa o senso comum, de uma atenção disjuntiva e episódica, para 

constituir uma atenção contínua, coordenada, integral e contextualizada 

(ANDRADE et al., 2016). 

Sendo assim, frente ao que foi exposto, a questão norteadora do 

presente estudo foi: que elementos deveriam compor o Modelo Teórico 

de Cuidado de Enfermagem, no Setor da Saúde Suplementar, direcionado 

às mulheres com câncer de mama, considerando as necessidades e 

expectativas dos Enfermeiros e das mulheres? Para tanto, o estudo teve o 

seguinte objetivo: compreender, a partir da percepção de Enfermeiros, de 

mulheres em tratamento e gestores, que elementos deveriam compor o 

modelo de cuidado de enfermagem à mulher em tratamento de câncer de 

mama no Setor da Saúde Suplementar. 

 

MÉTODO 

 

Estudo qualitativo que teve a Teoria Fundamentada em Dados 

(TFD) como referencial teórico-metodológico, já que esta possibilita 

compreender os significados das relações e interações, considerando a 

percepção que as pessoas possuem frente a certo contexto ou objeto 

(STRAUSS; CORBIN, 2008).  

Os dados foram coletados entre agosto e dezembro de 2018. O 

cenário do estudo foi uma empresa que realiza a gestão para planos de 

saúde. Localizada na região Sul do Brasil  esta empresa tem no seu quadro 

de funcionários cerca de 1.040 pessoas distribuídas nacionalmente. Como 

participantes do estudo teve-se: Enfermeiros, mulheres com câncer de 

mama e gestores de planos de saúde. Para seleção dos participantes foram 

considerados os princípios da amostragem teórica, ou seja, o processo de 

amostragem e a análise ocorreram concomitantemente. A análise já 

durante o processo de coleta de dados permite dar maior adensamento aos 

conceitos. Isso possibilita que o pesquisador busque outras fontes de 
informação a partir das respostas e hipóteses levantadas na pesquisa 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; BACKES, 2011). 

Assim, ao iniciar a coleta de dados, foram entrevistados cinco 

Enfermeiros vinculados a operadoras de planos de saúde com atuação de 

pelo menos seis meses no local. Os dados foram coletados por meio de 
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entrevista semiestruturada, áudio-gravada e individual. As questões 

disparadoras foram: como são e quais são os cuidados fornecidos pelas 

mulheres com câncer de mama em um plano de saúde? Qual é o modelo 

de cuidado de enfermagem às mulheres com câncer de mama atualmente? 

Na sua perspectiva, que elementos devem compor um modelo de cuidado 

de enfermagem para mulheres com câncer de mama, considerando todas 

as etapas (diagnóstico, tratamento, monitoramento e cuidados paliativos)? 

Durante as entrevistas a pesquisadora fez outras perguntas considerando 

as respostas dos participantes. 

A seguir foram entrevistadas oito mulheres em tratamento de 

câncer de mama e beneficiárias de planos de saúde. Para essas as 

perguntas iniciais foram: Como foi o cuidado recebido durante todo o seu 

tratamento? Qual foi ou foram os serviços de apoio recebidos pelo seu 

plano de saúde? Na sua perspectiva, como deveria ser a forma que o plano 

de saúde cuida das mulheres com câncer de mama? 

Considerando-se a amostragem teórica, identificou-se a 

necessidade de conhecer e compreender a perspectiva dos gestores de 

planos de saúde e Enfermeiros trabalhadores de clínicas de oncologia 

credenciadas à planos de saúde. Essa necessidade surgiu a partir das 

hipóteses levantadas com as entrevistas realizadas. Assim, foram 

entrevistados quatro gestores de planos de saúde e dois Enfermeiros de 

clínicas de oncologia. Para esses, as perguntas feitas foram as mesmas 

realizadas aos Enfermeiros vinculados às operadoras de planos de saúde. 

A amostra final foi composta por 19 participantes. Ressalta-se que o 

recrutamento dos participantes aconteceu por contato telefônico, 

presencial ou e-mail. 

A análise substantiva dos dados seguiu a codificação aberta, axial 

e seletiva. Na primeira etapa, os dados foram analisados, linha por linha, 

com o objetivo de identificar os incidentes. Assim, geraram-se os códigos 

preliminares. Esses foram agrupados, levando aos conceitos. Na 

codificação axial os dados foram reagrupados formando e associando as 

categorias as suas respectivas subcategorias. Nesse momento, também se 

utilizou do modelo paradigmático que auxilia na integração da estrutura 

e processo da teoria. Na codificação seletiva, definiu-se a categoria 

central e o refinamento da teoria substantiva (STRAUSS; CORBIN, 

2008). A saturação dos dados foi alcançada a partir da consolidação das 
categorias e a não descoberta de novos dados.  

Desvelou-se então o fenômeno “Cuidando das mulheres com 

câncer de mama por meio de um modelo de cuidado integral, 

interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde 

Suplementar” que se sustenta pelos componentes do modelo 
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paradigmático que são: contexto, condição causas, interveniência, 

estratégias e consequências. A validação do Modelo Teórico foi realizada 

por meio de um instrumento aplicado a dois Enfermeiros vinculados a 

planos de saúde e não participantes do estudo. Um desses possui 

conhecimento sobre TFD.  

Este estudo foi realizado respeitando os preceitos éticos 

determinados pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e a 

Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de 

Saúde/MS (BRASIL, 2012; 2016a), que dispõe sobre as diretrizes e 

normas da pesquisa com seres humanos. O projeto foi aprovado no 

Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal 

de Santa Catarina sob o número de parecer 2.562.717 e CAAE: 

82811718.7.0000.0121, bem como todos os participantes assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Para preservar a identidade 

dos participantes utilizou-se a letra “P” de participante, seguido de um 

numeral referente a sequência de entrevistas. 

 

RESULTADOS 

 

O processo de reflexões, comparações e interação entre os dados 

desvelaram a teoria substantiva “Cuidando das mulheres com câncer de 

mama por meio de um modelo de cuidado integral, interprofissional e 

coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde Suplementar”. Essa, 

por sua vez, é sustentada por seis categorias e dezoito subcategorias que 

serão aqui apresentadas. O Modelo Teórico apresenta o fenômeno central, 

integrado aos componentes do modelo paradigmático: Condição causal, 

Contexto, Condições Intervenientes, Estratégias e Consequências 

A condição causal: “Mulheres e familiares vivenciando a 

complexa trajetória do diagnóstico e tratamento do câncer de mama” 

está sustentada pelas seguintes subcategorias: Percebendo o processo de 

adoecer e tratar complexo e rodeado de sentimento negativos; Buscando 

fontes de apoio durante o processo de adoecer/tratar e Família 

vivenciando sentimentos negativos e a necessidade de suporte. Esses 

elementos apontam como é complexa a trajetória vivida pelas mulheres 

em tratamento do câncer de mama e suas famílias. Ambas, durante o 

processo de tratamento de câncer experimentam uma série de sentimentos 
relacionados à morte, às incertezas e à imagem. Além disso, há também 

alterações no dia a dia que podem levar a implicações sociais, físicas e 

econômicas, exigindo um reajuste da família, bem como suporte 

continuado dos serviços de saúde. As falas a seguir ilustram o exposto: 
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“Então, existe uma perda geral, assim, de saúde, de 

família, de pessoa, de entendimento e autonomia. 

O medo da morte é muito presente. Medo da morte 

muito presente, o câncer ainda, ele traz muito essa 

coisa da morte, então… Medo da morte, medo de 

quem vai cuidar dos meus filhos, a questão, ela tem 

que trabalhar, mas ela tem que se cuidar, ‘’como é 

que fica? P_03 

 

“O paciente oncológico ele necessita, ele é carente. 

Ele precisa de auto estima. Trabalhar a auto estima 

dele. Trabalhar com que ele enxergue que ele não 

vai morrer” P_19 

 

A categoria contexto denomina-se “Assistindo as mulheres com 

câncer de mama no complexo contexto da Saúde Suplementar, num 

modelo fragmentado, biomédico e com baixa atuação do 

Enfermeiro”. Essa relaciona-se às seguintes subcategorias: Percebendo 

o modelo atual como fragmentado e centrado na doença, na cura e no 

custo; Reconhecendo que o compartilhamento do cuidado e a 

integralidade não são obrigatórios pelo plano de saúde e Identificando o 

Enfermeiro como pouco atuante no modelo atual. As questões que 

permeiam essa categoria estão relacionadas ao complexo setor da saúde 

suplementar. Na visão dos participantes do estudo, esse setor foi 

considerado complexo, pois neles estão inseridos diversos atores como a 

rede de apoio, a gestão do plano, os beneficiários, os fornecedores e os 

setores regulamentadores. As falas a seguir demonstram isso:  
“Como eu te falei né, aqui é fragmentado, cada um 

faz uma parte. A gente não acompanha o paciente 

como um todo.” P_18 

 

“O nosso modelo ele ainda é, como falei, é muito 

especializado. O plano de saúde tem lá uma clínica 

de oncologia credenciada, tem uma clínica de 

radioterapia, tem uma clínica de psicologia, e cada 

uma conduz isso de maneira independente, não 

necessariamente elas conversam, muito pouco se 

conversam. E os planos, isso eu falo dos planos em 

geral, acabam tendo pouca interferência.” P_16 

 

“Mas o plano, ele não obriga isso no geral. [...] Tem 

planos que tem programa específico pra isso, que 

tem referência e contrarreferência, porta de 

entrada, que tem enfermeira que cuida só do 
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programa, tem... Não vou falar que não tem. Tem 

muitas iniciativas muito positivas, mas no geral 

não.P_15 

 

“Eu não vejo muito presente assim o papel da 

enfermeira como cuidadora. Eu a percebo muito 

assistencial. Ela dá assistência enquanto a mulher 

está em quimioterapia, quando ela vai para a radio, 

mas eu não consigo perceber assim, esse cuidado 

de atenção primária.” P_01  

 

Quanto as condições intervenientes, tem-se a seguinte categoria: 

“Considerando o custo assistencial para definição do modelo” 

sustentada pela subcategoria “Considerando o custo para implantação das 

ações”. Relacionada aos aspectos que impactam no modelo, essa 

categoria trata do quanto o recurso financeiro é considerado para o 

desenvolvimento das ações de cuidado em saúde pelos planos.  Ao decidir 

por implantar um novo modelo de cuidado o plano de saúde sempre 

considera o custo assistencial ou a potencial economia que tal ação pode 

trazer. Além do mais, devido à baixa sensibilidade dos gestores, as ações 

que impactam a médio e longo prazo na saúde das pessoas, muitas vezes, 

não são consideradas custo efetivas já que os beneficiários tem liberdade 

de sair e entrar do plano de saúde, respeitando um pequeno período de 

carência. 
“[...] Isso é muito cruel o que eu vou falar, mas é a 

realidade. Não enquanto autogestão, mas os outros. 

Se eu sou dona de uma carteira, de uma operadora 

e a empresa contrata. Pra ela (operadora) não é 

interessante identificar o câncer. Por que ela vai 

tratar um câncer e não tem garantia que vai ficar 

com a carteira. Então, se ela identificar o câncer, 

ela vai ter que fazer o tratamento e quem vai levar 

pode ser o outro. Quem vai ficar bem na foto é a 

outra operadora. Porque você já tratou e já 

consumiu esse custo.” P_14 

 

“Então, é muito, especialmente, gestores, não da 

área da saúde, com formação em outras áreas que a 

gente ouve mais isso. Como tem muito nas 

operadoras, né? Então eu continuo vendo ainda, 

como uma gestão muito forte do sinistro e uma 

baixa compreensão, por vezes, de que aquele caso 

pode voltar mais agravado.” P_03 
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“Sim, tudo envolve o custo. Por isso que esses 

sentidos são difíceis, porque você não prova nada. 

Se vai reduzir, se vai adequar, se vai aumentar. 

Aumentar vai, principalmente, se você falar só de 

despesa administrativa, vai aumentar o custo. 

Sempre vai aumentar. Então hoje você vai ter que 

estar disposto a isso, mas a decisão envolve o custo, 

com certeza.” P_15 

 

Ainda compondo as condições intervenientes do modelo, surgiu a 

categoria “Judicialização influenciando nas decisões” com a 

subcategoria: “Judicialização estando entre a relação do plano e mulheres 

com câncer de mama.” O plano de saúde, para definir a implantação de 

um modelo de cuidado direcionado à uma população específica, leva em 

consideração as possibilidades de judicialização. Além do mais, as 

próprias mulheres buscam esse recurso para conseguir a execução de 

procedimentos ou medicamentos fora do rol de cobertura do plano de 

saúde, bem como aqueles sem pertinência científica, segundo análise 

técnica. 
“...e aí entra a questão das liminares, e isso impede 

muito. Você fica com medo, você fica retraído e vai 

botar um programa que vão achar que é obrigação. 

Então os planos que, às vezes, entram com 

qualquer tipo dessa situação já pensam, que isso 

pode ser um dificultador!” P_15 

 

“...se não, eu teria que entrar com o juiz. Enfim, 

porque não sei, eles alegam que não tem dentro da 

ANS. Enfim, só sei que foi bem complicado. Foi o 

período que eu fiquei mais chateada, porque foi 

praticamente final do tratamento.” P_06 

 

Já a categoria “Definindo o cuidado e suporte continuado, 

qualidade assistencial e alteração na forma de pagamento da rede de 

apoio como estratégias ao modelo” relaciona-se ao componente 

estratégias do modelo paradigmático. Os participantes enxergam nessas 

ações a possibilidade de mudanças para o modelo de cuidado de 

enfermagem. Identificam que esses movimentos facilitariam o cuidado 

integral, interprofissional e coordenado, que se relacionam ao fenômeno 

central da teoria construída nesse estudo. 

Acredita-se que desde o momento do diagnóstico e durante o 

seguimento, as mulheres com câncer de mama devem receber cuidados 

de enfermagem e suporte, tanto no que diz respeito às questões de saúde, 
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como emocionais e, o acesso às informações. Para tanto, vê-se a 

necessidade de profissionais capacitadas, como habilitações pertinentes 

às questões referentes ao câncer de mama e suas nuances. A qualidade 

assistencial também relaciona-se ao próprio serviço de saúde que deve 

oferecer estrutura adequada e segurança aos pacientes.  

Nesse contexto, insere-se também a necessidade de alteração da 

forma de remuneração da rede de saúde e dos profissionais. De modo 

geral, esses recebem por procedimento. Com isso, quanto maior o número 

de procedimentos, maior será o lucro, não sendo avaliado o resultado das 

ações na saúde e qualidade de vida das pessoas assistidas. Dessa forma, 

muitas mulheres são expostas à eventos desnecessários e às atrogenias. 

Isso também acarreta maior custo assistencial para o plano de saúde. 

Então, pretende-se que a rede de apoio e os profissionais da saúde 

recebam um valor por vida, ou seja, um valor global por pessoa vinculada 

ou um pacote global pela assistência prestada. Assim, independente do 

que for feito, o valor será o mesmo. 
 

“A gente vê que algumas doenças crônicas hoje 

acabam sendo monitoradas e acompanhadas, e 

infelizmente na oncologia isso não acontece. 

Deveria ser, pois cada vez mais a doença 

oncológica ela se torna uma doença crônica. Os 

pacientes vivem muito mais tempo. Eles têm muito 

mais linhas de tratamento, com uma sobrevida 

maior. Então, esse paciente se comporta como 

paciente crônico, e nada mais correto como fazer a 

gestão desse tratamento e desse acompanhamento 

do paciente.” P_16 

 

“É, teríamos que pensar num modelo de pagamento 

diferente, que não fosse um pagamento por fee for 

service, onde o plano paga cada atendimento, cada 

procedimento, mas talvez, eu fico imaginando que 

tivesse que ser como um DRG que tem para os 

diagnósticos hospitalares e aí paga-se pelo DRG.” 

P_03 

 

“Acho que a qualificação desse atendimento do 

começo ao fim, se for para cura ou se for, 

infelizmente a óbito, é importantíssimo. 

Infelizmente a gente está tendo o aumento de casos 

e percebemos que cada vez mais cedo. Então assim, 

é importante a capacitação dos profissionais e até 
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mesmo do prestador.” P_01 

 
Como consequência, surgiu a categoria “Entendendo que o 

modelo pode trazer benefícios às mulheres e ao plano de saúde” que 

se fundamenta em duas subcategorias que são: Percebendo benefícios à 

mulher num modelo de cuidado integral e coordenado e  Entendendo que 

o cuidado continuado pode reduzir custos. O cuidado coordenado e 

continuado pode melhorar a qualidade de vida das mulheres durante o 

processo de adoecer e tratar, bem como favorecer o engajamento para o 

tratamento e a aumentar a confiança. Já que ela terá sempre um 

profissional de saúde apto para conduzi-la pela complexa linha de cuidado 

e também orientá-la sempre que houver necessidade. Para o plano de 

saúde, aponta-se consequências positivas no que tange ao custo 

assistencial. Quando a mulher passa a ser cuidada de maneira coordenada, 

isso evita gastos contraproducentes com procedimentos e exposição à 

riscos. Além do mais, a coordenação do cuidado pode também auxiliar 

nos mecanismos de regulação do plano de saúde, pois o coordenador do 

cuidado estará ciente de toda e qualquer conduta de cada membro do 

sistema de cuidado.  
 

“E se o paciente interna para fazer uma 

quimioterapia é porque, muitas vezes, ele não está 

tão bem. Muitas vezes, a gente precisa abordar um 

pouco mais, detalhar um pouco mais o que 

aconteceu. O que ele precisa e o que eu posso 

oferecer como plano de saúde para melhorar a 

saúde dele. Ele melhorando, vai evitar aumento do 

custo do plano. Evitar custos sim, mas pensando 

nele também.” P_02 

 

“Ela se sente muito mais segura e confiante no 

tratamento.  Porque, muitas vezes, é simples. A 

lista vem assim, quando você faz 

quimioterapia,  eles te mandam uns quatro 

antieméticos para tomar. Compro tudo? Não é 

barato. O antiemético, muitas vezes, você não 

ganha da clínica,  nem no plano de saúde, nem no 

SUS. Não, não precisa. Como que tu tá? Então tem 

que explicar para ela, desde uma simples receita 

médica de um antiemético né,  se já tem dúvida.... 

imagina o restante! Precisa orientar estes 

pacientes.” P_02 
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“Mas, às vezes, se eu também não controlo um 

tratamento desses num olhar mais amplo e esse 

custo vem pra mim três vezes maior depois. Então, 

talvez se a gente tivesse, no momento um 

diagnóstico, um tratamento bem mais de suporte 

num todo, a gente reduziria anos de terapia, depois 

que as pessoas estão tendo ou metástase que depois 

vem, ou, não sei o que que vem, de outro jeito esse 

custo, então eu acho que a gente teria que pensar 

numa solução diferente.” P_03, 
 

DISCUSSÃO 

 

O modelo de cuidado aqui desvelado, denota a necessidade de 

buscar por melhorias no modelo de cuidado atual. Esse indica que o Setor 

da Saúde Suplementar deve oferecer às mulheres em tratamento de câncer 

de mama um modelo de cuidado integral, interprofissional e coordenado 

pelo Enfermeiro desde o momento do diangóstico, já que as mulheres  em 

tratamento do câncer de mama vivenciam a necessidade de um cuidado 

em rede e multidimensional. 

No presente estudo foi apontado que as mulheres com câncer de 

mama enfrentam uma complexa trajetória durante o tratamento. Nesse 

momento, experimentam alterações físicas, emocionais e sociais. Essa 

percepção corrobora com o que diz a literatura, que aponta que o 

diagnóstico e o tratamento do câncer de mama influenciam 

significativamente a vida da mulher. Esses são períodos em que surgem 

diversos sentimentos, resultantes do sofrimento por elas vivenciado. Os 

sentimentos como desespero, medo da morte, ansiedade, tristeza, 

angústia, choro e distúrbios no autoconceito, em especial, relacionados à 

autoestima e à imagem corporal, a acompanham durante todo o 

tratamento (BATISTA, 2017; NASCIMENTO, 2015) 

Outro aspecto demostrado nesse estudo, refere-se ao contexto em 

que hoje as mulheres experienciam essa trajetória. A investigação trouxe 

o Setor da Saúde Suplementar como oferecendo um cuidado fragmentado, 

biologicista e médico-centrado. Esses aspectos levam a um cuidado 

dissociado entre os atores que compõem o complexo sistema desse setor 

e das próprias necessidades e expectativas dessas mulheres. Essa falta de 

compartilhamento do cuidado, de interdisciplinaridade e coordenação do 

cuidado, por vezes, coloca as mulheres em situações de risco, por falta de 

informações, bem como elevam os desperdícios em saúde. 

Convergindo a isso, autores dizem que o cuidado desse setor é, 

predominantemente, pautado no modelo biomédico. No entanto, percebe-
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se a necessidade de mudanças desse modelo para conseguir melhores 

resultados assistenciais e econômico-financeiros. O modelo de cuidado 

precisa ser capaz de garantir a qualidade dos serviços e a sustentabilidade 

do setor (DIAS, 2017; OLIVEIRA, 2016).  

Além do mais, para Overney (2013) é preciso ainda que o cuidado 

seja coordenado e  organizado em redes assistenciais articuladas. Esse 

deve prever mecanismos que garantam a continuidade do cuidado e que 

reduzam a produção de procedimentos desnecessários ou duplicados, 

decorrentes de uma assistência desarticulada e competitiva. 

Com isso, alguns pontos são indicados como intervenientes ao 

modelo.  O Setor da Saúde Suplementar, ao definir ou implantar um 

modelo de assistência à saúde, considera o custo e o impacto na 

sinistralidade do plano, porém, sem uma avaliação de custo efetividade a 

médio e longo prazo. O recurso econômico-financeiro deve sim ser 

considerado para o planejamento e implantação de ações ou modelos de 

cuidado, visto que a própria ANS  fiscaliza se há uma gestão cautelosa 

dos recursos financeiros administrados pelas operadoras. O objetivo disso 

é a manutenção da saúde financeira da operadora, para que ela ofereça a 

continuidade da prestação de assistência à saúde, com a qual se 

comprometeu junto aos seus beneficiários (BRASIL, 2016). Todavia, um 

modelo de cuidado integral, interprofissional e coordenado, pode 

proporcionar cuidados adequados para cada mulher. Isso culmina em uma 

maior racionalidade no uso dos recursos e redução dos custos 

(OVERNEY, 2013). 

Outro ponto levantado como interveniente refere-se à 

judicialização da saúde. Essa, por sua vez, é apontada como um fator que 

influencia na tomada de decisão para desenvolvimento de um modelo de 

cuidado voltados à uma população específica. Isso porque a população 

tem recorrido significativamente a esse recurso e pode vir a entender que 

o modelo de cuidado deve ser para todo e qualquer beneficiário.  

É fato que o fenômeno da judicialização da saúde vem crescendo 

de maneira rápida a cada ano. Contudo, nem sempre as decisões dos 

processos judiciários significam benefícios para o próprio indivíduo, mas 

acabam acarretando desequilíbrios financeiros e  sociais. O vertiginoso 

incremento das ações judiciais movidas por beneficiários da Saúde 

Suplementar promove a distorção do financiamento ao impor alocação de 
recursos em áreas nem sempre prioritárias ou de adequada relação custo-

benefício técnico, econômico ou moral. Além disso, suscinta em 

iniquidade e desorganização dos processos de funcionamento do setor 

(OLIVEIRA, 2015; VIEGAS, 2014). 

As potenciais estratégias apresentadas para a busca do modelo de 
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cuidado de enfermagem integral, interdisciplinar e coordenado, dizem 

respeito ao cuidado longitudinal ofertado por serviços qualificados, com 

oferta constante de suporte às mulheres com câncer de mama, bem como 

a alteração na forma de remuneração da rede de apoio.  

No que diz respeito à remuneração da rede de apoio, essa 

perspectiva já vem sendo amplamente discutida no Setor da Saúde 

Suplementar. O mercado de saúde internacional já tem agido de forma 

mais arrojada para buscar esses novos arranjos. Hoje tem se discutido o 

pagamento por vida (capitaion), a formação de Accountable Care 

Organizations (ACO), Diagnoses Related Groups (DRG) entre outros. 

As principais características entre essas formas de remuneração são que 

o pagamento está vinculado à qualidade do cuidado prestado, ou seja, a 

rede de apoio será premiada pelos serviços de qualidade e pela eficiência 

na atenção à saúde. Com isso, espera-se aumentar a qualidade do serviço 

e diminuir o crescimento nos gastos em saúde (OLIVEIRA, 2016). 

O cuidado e o suporte continuados são tidos como importantes, 

visto que esses pressupõem a integração entre o Enfermeiro, o plano de 

saúde, a rede de apoio e as mulheres com câncer de mama, durante todo 

o processo de tratamento da doença. A continuidade ou longitudinalidade 

do cuidado ocorre a partir da coordenação do cuidado (OVERNEY, 

2013). 

Nesse contexto, o Enfermeiro é visto como o profissional capaz de 

realizar a coordenação do cuidado às mulheres com câncer de mama. Ele 

foi dito como o profissional chave, aquele que tem habilidade de articular 

com todos os elementos que compõem o sistema de Saúde Suplementar. 

Ademais, o Enfermeiro foi indicado, por estar mais próximo das 

pacientes. Em função da sua própria formação, que orienta para um 

cuidado integral, bem como pela rotina assistencial.  

As práticas assistenciais do Enfermeiro, permeiam todas as etapas 

do processo, ou seja, estão presentes desde o diagnóstico, ao enfretamento 

e tratamento da doença. Dentro do escopo de atuação desse profissional 

há a coordenação do cuidado, as ações de acolhimento, de escuta 

qualificada, a consulta de enfermagem e a oferta contínua de apoio e 

conforto para superação dos sintomas e sentimentos advindos da doença. 

O Enfermeiro tem ainda, possibilidades constantes de oferecer 

informações e esclarecimentos a essas pacientes, com o objetivo de 
proporcionar mais segurança e tranquilidade (BATISTA, 2017; VILLAR, 

2017). 

Nessa perspectiva, percebe-se que o modelo teórico de cuidado de 

enfermagem às mulheres com câncer de mama no Setor da Saúde 

Suplementar, não pode ser considerado somente como meio de produção 
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de cuidado, ou seja, permeado pelo pensamento simples e reducionista, 

onde cada membro do sistema age, exclusivamente, para o seu objetivo. 

Há a necessidade de que o pensamento complexo venha compor a 

organização e as conexões desse setor. Para o Enfermeiro, a mudança do 

paradigma cartesiano para o complexo, traz novas perspectivas, visto que 

neste contexto há ampliação do papel da enfermagem e do Enfermeiro, 

em especial, no cuidado às mulheres com câncer de mama. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os objetivos desse estudo, entende-se que a 

integralidade, multiprofissionalidade e coordenação do cuidado feita pelo 

Enfermeiro, são os elementos que deveriam compor o modelo de cuidado 

de enfermagem às mulheres em tratamento de câncer de mama. 

Esse modelo de cuidado converge para inter-relação entre os 

diferentes campos de saberes, bem como para a dinamicidade de um 

modelo de cuidado em rede, sob a ótica da complexidade. A compressão 

quanto à complexidade desse modelo passa pela não simplificação dos 

aspectos que envolvem a trajetória da mulher em tratamento de câncer de 

mama, bem como o próprio setor da saúde suplementar. O modelo aponta 

para a interconectividade do todo com as partes em uma relação dinâmica 

e auto-eco-organizacional entre o plano de saúde, beneficiárias e rede de 

apoio. 

Para tanto, o modelo de cuidado de enfermagem aqui proposto, 

pode ser entendido como uma nova perspectiva de cuidado para o Setor 

da Saúde Suplementar. Esse corresponde ao pensamento complexo e está 

baseado em estruturas e processos ligados ao fenômeno central do estudo: 

“Cuidando das mulheres com câncer de mama por meio de um modelo de 

cuidado integral, multiprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no 

contexto da Saúde Suplementar.” 
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7.3 MANUSCRITO 4 – SAÚDE SUPLEMENTAR: UM COMPLEXO 

CONTEXTO PARA O CUIDADO INTEGRAL DO ENFERMEIRO ÀS 

MULHERES EM TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

 
SAÚDE SUPLEMENTAR: UM COMPLEXO CONTEXTO PARA O 

CUIDADO INTEGRAL DO ENFERMEIRO ÀS MULHERES EM 

TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

 

Ana Carolina Custódio9 

Evangelia Kotzias Atherino dos Santos10 

 

RESUMO 

Objetivos: compreender o contexto do Setor da Saúde Suplementar e sua 

influência no modelo de cuidado de enfermagem às mulheres em 

tratamento de câncer de mama. Método: estudo qualitativo que teve a 

Teoria Fundamentada nos Dados como referencial teórico-metodológico 

e o Pensamento Complexo como referencial teórico-filosófico. Os dados 

foram coletados e analisados simultaneamente, conforme os princípios da 

amostragem teórica. A análise dos dados seguiu as etapas de codificação 

aberta, axial e seletiva. Resultados: do processo de coleta e análise dos 

dados emergiu o fenômeno: Cuidando das mulheres com câncer de mama 

por meio de um modelo de cuidado integral, interprofissional e 

coordenado pelo Enfermeiro no contexto da saúde suplementar. 

Conclusão: desvela-se a necessidade do cuidado integral, interdisciplinar 

e integrado, tendo o Enfermeiro como responsável pela coordenação do 

cuidado. No entanto, o contexto da saúde suplementar traz barreiras para 

o desenvolvimento dessa prática, pois a assistência atual é baseada no 

modelo biomédico e fragmentado, imbricado pelo custo assistencial. 

 

Descritores: Enfermagem; Neoplasias da Mama; Modelos de 

Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 
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ABSTRACT 

Objectives: to understand the context of the Supplementary Health Sector 

and its influence on the model of nursing care for women in the treatment 

of breast cancer. Method: a qualitative study based on the Grounded 

Theory as a theoretical-methodological reference and Complex Thought 

as a theoretical-philosophical reference. The data were collected and 

analyzed simultaneously, according to the principles of the theoretical 

sampling. Data analysis followed the steps of open, axial and selective 

coding. Results: the process of collecting and analyzing the data emerged 

the phenomenon: Caring for the woman with breast cancer through a 

model of integral care, interprofessional and coordinated by the nurse 

inserted in the complex context of the supplementary health. Conclusion: 

the need for comprehensive, interdisciplinary and integrated care is 

revealed, with nurses responsible for the coordination of care. However, 

the context of supplementary health brings barriers to the development of 

this practice, since the current assistance is based on a biomedical and 

fragmented model, imbricated by the cost of care. 

 

Keywords: Nursing; Breast Neoplasms; Nursing Models; Nursing care. 

 

RESUMEM 

Objetivos: comprender el contexto del Sector de la Salud Suplementaria 

y su influencia en el modelo de cuidado de enfermería a las mujeres en 

tratamiento de cáncer de mama. Método: estudio cualitativo basado en la 

Teoría Fundamentada en los Datos (TFD) como referencial metodológico 

e en el Pensamiento Complejo como referencial teórico. El análisis de los 

datos siguió las etapas de codificación abierta, axial y selectiva. 

Resultados: a partir del proceso de recolección y análisis de los datos 

surgió el fenómeno: Cuidando de la mujer con câncer de mama por medio 

de un modelo de cuidado integral, interprofesional e coordinado por el 

enfermero, inserto en el complejo contexto de la salud suplementar. 

Conclusión: se evidencia la necesidad del cuidado integral, 

interdisciplinar e integrado, recurriendo al enfermero como responsable 

de la coordinación del cuidado. Sin embargo, en el contexto de la salud 

suplementar hay barreras para el desarrollo de tal práctica, pues la 

asistencia actual se fundamenta en un modelo biomédico e fragmentado, 

imbricado com el costo financiero de la asistencia. 

 

Palabras claves: Nursing; Breast Neoplasms; Nursing Models; Nursing 

care. 
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INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer nos 

países em desenvolvimento e a segunda nos desenvolvidos, quando 

considerados os cânceres femininos. No Brasil, são estimados 59.700 

casos novos de câncer de mama para os anos de 2018/19 e em Santa 

Catarina (SC) estima-se 2.190 casos novos de câncer de mama, sendo 

Florianópolis responsável por 200 casos novos (FERLAY, 2013; 

BRASIL, 2018). Além disso, essa doença e o tratamento, acometem 

significativamente a vida das mulheres, no que diz respeito a saúde física 

e emocional, bem como suas relações sociais e pessoais (FURTADO et 

al., 2016). 

Com isso, o câncer de modo geral, incluindo o de mama, tornou-

se um contínuo desafio para o sistema da saúde suplementar deveido ao 

crescente custo gerado pelo tratamento. Isso acontece especialmente pela 

incorporação de novas drogas antineoplásicas e tecnologias, muitas vezes 

de maneira acrítica e, também a ampliação da sobrevida e gastos 

relacionados às incapacidades decorrentes da doença. Dessa forma, todos 

esses elementos, podem levar a um impacto econômico global de 

aproximadamente U$ 1.16 trilhão/ano (BRASIL, 2018; OLIVEIRA, 

2016). 

Ressalta-se ainda que nesse contexto, mesmo com a acesso 

facilitado e diversificação dos serviços assistenciais, há a predominância 

do modelo biomédico fragmentado com dificuldades para o 

compartilhamento de informações e cuidado interdisciplinar. Fato que 

dificulta a efetividade da atenção e emprego de um cuidado integral e 

coordenado (BRASIL, 2012a). Segundo Mendes (2010) os sistemas 

fragmentados se organizam por meio de um conjunto de pontos isolados 

de atenção. Nesse caso, há uma rede de apoioo com sistemas ineficientes 

ou inexistentes de comunicação entre si que, por consequência, são 

incapazes de prestar uma atenção contínua à população. 

Nesse contexto, diferentes estratégias têm surgido na busca por 

resposta a esses desafios. A exemplo disso, na Europa Central e nos 

Estados Unidos emergiu o modelo denominado Accountable Care 

Organization (ACO). A implementação desse modelo visa que um 

conjunto de prestadores de serviços da rede de apoio sejam responsáveis 
pelo cuidado em saúde das pessoas. Sendo que esse cuidado deve ser 

pautado em três metas que são: uma assistência segura, a satisfação dos 

usuários a um custo adequado (OLIVEIRA, 2016; IHI, 2012). 
Outra estratégia que vem sendo utilizada nos Estados Unidos é a 

navegação do paciente. Aqui, o “navegador do cuidado” identifica as 



136 
 

barreiras de acesso ao cuidado e auxilia os pacientes a transporem tais 

obstáculos. Além do mais, segue o paciente e oferece a ele suporte durante 

toda a sua movimentação pela linha de cuidado do câncer (LUCKETT, 

2015). 

Dessa forma, observa-se que a efetividade do cuidado depende de 

um modelo de cuidado integral, integrado e coordenado. Geralmente o 

papel da coordenação do cuidado é ocupado pelo Enfermeiro. Esse 

profissional é capaz de inter-relacionar os diversos níveis de atenção do 

sistema e os profissionais da equipe de saúde, facilitando o percurso do 

paciente e a comunicação entre os envolvidos no cuidado (FONSECA, 

2015). 

Com base no exposto, questiona-se: como as práticas de cuidado 

do Enfermeiro às mulheres com câncer de mama se inserem no complexo 

contexto da saúde suplementar? Em busca de respostas para esta questão 

foi desenvolvido o presente estudo com o objetivo de compreender o 

contexto do Setor da Saúde Suplementar e sua influância no modelo de 

cuidado de enfermagem às mulheres em tratamento de câncer de mama à 

luz do Pensamento Complexo. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa que  teve a Teoria 

Fundamentada em Dados (TFD), vertente Straussiana, como referencial 

teórico-metodológico e a teoria da complexidade como referencial 

teórico-filosófico. A escolha da TDF se deu pelo método proporcionar 

maior compreensão sobre determinado fenômeno, bem como oferecer 

fundamentos para elaboração de um modelo teórico (STRAUSS; 

CORBIN, 2008). 

O cenário da pesquisa foi uma empresa especialista em gestão para 

planos de saúde, que possui cerca de 1.040 funcionários e está localizada 

na região Sul do Brasil. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas e áudio-gravadas entre os meses de agosto e dezembro 

de 2018. 

Na TFD, a amostra não é previamente definida. Sendo que essa é 

delineada a partir da coleta e análise dos dados. Esse processo é chamado 

de amostragem teórica, que é quando o pesquisador decide a partir das 
respostas e hipóteses de pesquisa, com quem e onde buscar mais 

informações (STRAUSS; CORBIN, 2008). Dessa forma, participaram do 

estudo Enfermeiros, mulheres em tratamento do câncer de mama e 

gestores de planos de saúde.  
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Inicialmente, foram entrevistados cinco Enfermeiros que laboram 

para operadoras de planos de saúde, com atuação de pelo menos seis 

meses. Logo, realizou entrevistas com oito mulheres beneficiárias de um 

plano de saúde e que estavam em tratamento do câncer de mama no 

momento da pesquisa. E, na sequência entrevistou-se quatro gestores de 

planos de saúde. Para finalizar a coleta de dados, foram entrevistados dois 

Enfermeiros de clínicas de oncologia. 

As entrevistas surgiram a partir de hipóteses levantadas por meio 

da análise dos dados do primeiro e segundo grupo. As hipóteses estavam 

relacionadas a implicações da gestão do plano de saúde para o modelo de 

cuidado de enfermagem e também às dinâmicas de cuidado desenvolvidas 

nas clínicas de oncologia. No final o estudo contou com 19 participantes. 

Ressalta-se que todos tiveram suas entrevistas transcritas na íntegra, bem 

como aceitaram participar da pesquisa por meio da assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido. Destaca-se também que os 

participantes foram convidados a participar da pesquisa por meio de 

contato telefônico, presencial ou e-mail. Depois de confirmada a 

participação, foi agendado o local, data e hora de acordo com o a vontade 

do participante. 

A coleta e análise dos dados ocorreram concomitantemente, 

conforme preconiza a TFD. Para análise substantiva dos dados, utilizou-

se da etapa de codificação aberta, axial e seletiva. Na codificação aberta, 

os dados foram analisados minuciosamente, com o objetivo de encontrar 

incidentes. Também foram elaborados os códigos preliminares. Ainda 

nessa etapa, os códigos preliminares foram agrupados gerando os 

conceitos.  

Na etapa de codificação axial, os dados foram reagrupados 

emergindo às categorias e suas subcategorias. Essas foram ajustas 

conforme o modelo paradigmático. O modelo paradigmático é um 

esquema organizacional que auxilia na integração e ordenação das 

categorias. Na etapa de codificação seletiva, definiu-se o fenômeno 

central da pesquisa, bem como foi feito o refinamento da teoria 

(STRAUSS; CORBIN, 2008). No momento em que houve a consolidação 

das categorias e novos dados deixaram de surgir, alcançou-se a saturação 

teórica dos dados. 

Utilizando-se do modelo paradigmático os achados foram 
organizados sistematicamente e integrados em seis componentes que são: 

Fenômeno, Contexto, Condições Causais, Condições Intervenientes, 

Estratégias, Consequências, que quando integrados deram origem ao 

fenômeno ou categoria central: “Cuidando da mulher com câncer de 

mama por meio de um modelo de cuidado integral, interprofissional e 
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coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde Suplementar". 
O fenômeno está fundamentado a partir dos dados coletados e 

analisados metodicamente. Além disso, pode ser denominado como teoria 

substantiva por referir-se a um âmbito mais específico de preocupações 

(STRAUSS; CORBIN, 2008), que neste caso trata dos cuidados ofertados 

pelos planos de saúde e sua rede de apoio às mulheres com câncer de 

mama. Devido à relevância do componente “contexto” para o modelo de 

cuidado de enfermagem às mulheres em tratamento do câncer de mama, 

ele será abordado separadamente, com enfoque às suas respectivas 

subcategorias. 

O processo de validação do modelo teórico se deu por meio de um 

instrumento de validação analisado e preenchido por dois Enfermeiros de 

planos de saúde que não participaram da pesquisa, um deles conhecedor 

do método, e um Enfermeiro participante do estudo. Além disso, este 

estudo foi desenvolvido cumprindo os preceitos éticos determinados pela 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 e a Resolução nº 510 de 07 

de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde/MS (BRASIL, 2012; 

2016), que dispõe sobre as diretrizes e normas da pesquisa com seres 

humanos, sendo aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina sob o número sob o 

número de parecer 2.562.717 e CAAE: 82811718.7.0000.0121. Utilizou-

se ainda de códigos para preservar a identidade e o anonimato dos 

participantes das entrevistas, sendo este a letra “P” seguido de um 

numeral referente a sequência de entrevistas.  

 

RESULTADOS 

 
O item contexto do fenômeno “Cuidando das mulheres com câncer 

de mama por meio de um modelo de cuidado integral, interprofissional e 

coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde Suplementar” é 

formado pela categoria: Assistindo as mulheres com câncer de mama no 

complexo contexto da Saúde Suplementar, num modelo fragmentado, 

biomédico e com baixa atuação do Enfermeiro. Essa é sustentada por três 

subcategorias que são: Percebendo o modelo atual como fragmentado e 

centrado na doença, na cura e no custo; Reconhecendo que o 

compartilhamento do cuidado e a integralidade não são obrigatórios pelo 

plano de saúde; Identificando o Enfermeiro como pouco atuante no 

modelo atual. 

 

Percebendo o modelo atual como fragmentado e centrado na doença, 

na cura e no custo 



139 

 

Nesta subcategoria apontam-se características do modelo atual 

que, apesar de iniciativas incipientes, ainda é percebido pelos 

participantes do estudo, como sendo fragmentado, centrado na doença, na 

cura e no custo, como ilustram as falas a seguir: 
“Extremamente fragmentado, frio… É… Onde ele 

entra como mais um caso nas Operadoras e aquelas 

que reclamam de alguma coisa, às vezes, recebem 

uma atenção um pouco diferenciada. Mas é tudo 

engessado.” P_03 

 
“E dentro da Saúde suplementar, é preciso não 

direcionar o foco somente para doença entendeu,  a 

gente precisa entender, por exemplo,  se esse 

paciente atrasou o protocolo,  por que que ele 

atrasou? É preciso ter um acompanhamento muito 

maior desse paciente.” P_02 

 

Percebe-se ainda que a transposição dessas características é um 

tanto quanto complexa. A baixa sensibilidade dos gestores de planos de 

saúde, especialmente quando não são da área, acaba por definir suas ações 

somente no custo e na doença, conforme demostra a fala abaixo:  
“A baixa sensibilidade dos gestores dos planos, 

porque olham a agregação de custo... mas como 

tudo é muito custoso para as operadoras, este outro 

lado, ele acaba ficando pra um segundo momento. 

Então, é muito, especialmente gestores, não da área 

da saúde, com formação em outras áreas que a 

gente ouve mais isso. Como tem muito nas 

operadoras, né? Então eu continuo vendo ainda, 

como uma gestão muito forte do sinistro e uma 

baixa compreensão, por vezes, de que aquele caso 

pode voltar mais agravado.” P_03 

 

“Sim, tudo envolve o custo. Por isso que esses 

sentidos são difíceis, porque você não prova nada. 

Se vai reduzir, se vai adequar, se vai aumentar.” 

P_15 

 

Reconhecendo que o compartilhamento do cuidado e a integralidade 

não são obrigatórios pelo plano de saúde 

 

Os participantes do estudo, reconhecem como fundamental o papel 

do plano de saúde na cobertura de serviços e acesso facilitado e entendem 
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que hoje o cuidado integral e compartilhado não é uma obrigação dada 

pelos planos de saúde. As falas abaixo, demonstram o exposto. 
“Acesso ao tratamento, mas não com 

monitoramento. Não tem um cuidado de qualidade, 

isso eu não vejo em nenhum plano de saúde. 

Assim, ter um cuidado da qualidade daquilo que a 

mulher está recebendo, se o tratamento está 

correto, como que ela é quando chega na casa dela, 

se a família está conseguindo lidar com aquilo 

adequadamente, se ela está tendo um suporte 

psicológico. Esse contexto, o plano de saúde, não 

entendo que vê como responsabilidade dele. Não 

estou falando de saúde do mercado, já existem 

planos direcionados um pouco melhor para isso 

né.” P_15 

 

“Então, se eu achar outros meios que eu consiga 

trazer pra melhorar a saúde no paciente, bom. Só 

que assim, quantas operadoras investem em 

sistema de promoção e prevenção à saúde? É quase 

zero.” P_14   

 

Apesar disso, os participantes entendem a importância da 

coordenação e da longitudinalidade do cuidado. O acompanhamento 

dessa paciente ao longo das etapas implícitas à doença, bem como a 

responsabilização de um profissional ou equipe em relação a um paciente 

ou grupo de pacientes, gerando assim, confiança e vínculo.   
“E até assim, é, orientar essa pessoa do cuidado, do 

que vai acontecer durante, no pós, tem o pós 

imediato e tem o pós-pós. Então o pós imediato, eu 

acho que ele tem que ter um tratamento um pouco 

mais acirrado, um monitoramento talvez melhor 

dessa carteira, pelo médico assistente e pela equipe 

multidisciplinar. De novo, então assim, alguém 

monitorando, ligando pra essa paciente, vendo 

como as coisas estão, como que está indo, como 

que está caminhando. Pra gente não ter um, eu não 

digo nem a recidiva do câncer em si, porque isso 

não vai acontecer à curto prazo, mas pra que ela 

não tenha outras complicações que não afete mais 

o processo dela.” P_14 

 

Identificando o Enfermeiro como pouco atuante no modelo atual 
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No que diz respeito a atuação do Enfermeiro na atenção 

direcionada a essas mulheres, os resultados do estudo apontam que esse 

profissional, apesar da sua capacidade técnico-cientifica, ainda tem baixa 

participação no planejamento e monitoramento do cuidado dessa 

população. 
“Mas muitas coisas estão mudando, a Enfermagem 

e o Farmacêutico estão tendo um pouquinho mais 

de, como que eu posso dizer, conseguem fazer 

parte de algumas condutas do tratamento, mas a 

participação é ainda muito baixa.” P_02 

 

“Eu não vejo muito presente assim, o papel da 

Enfermeira como cuidadora. Eu a percebo muito 

assistencial. Ela dá assistência enquanto a mulher 

está em quimioterapia, quando ela vai para a radio, 

mas eu não consigo perceber assim, esse cuidado 

de atenção primária. Esse cuidado de realmente 

verificar as necessidades daquela mulher, naquele 

momento, o que realmente está interferindo no 

trabalho, por exemplo. Acredito que a enfermeira 

poderia ser mais atuante.” P_02 

 

Todavia, reconhece-se nesse profissional o potencial para a 

coordenação do cuidado. Os participantes o referenciam como o pilar do 

modelo de cuidado, capaz de auxiliar durante todo o itinerário terapêutico. 
“Mas assim, a gente nem óbito fica sabendo. Às 

vezes, o paciente não vem, compra medicação e 

tudo e o paciente morreu. Se a gente não liga, não 

fica sabendo. Por isso que eu digo sabe, o 

Enfermeiro tinha que acompanhar o paciente do 

início ao fim.” P_18 

 

“O Enfermeiro ele é o pilar. Por mais que o Médico 

tenha todo  o “nome” é o Enfermeiro que é o pilar. 

Na parte tanto assistencial, como vendo hoje na 

gestão de planos de saúde,  o  Enfermeiro é quem 

escuta,  é quem está ao lado do paciente.  O 

paciente quando ele não pergunta para o médico, é 

para o Enfermeiro que ele vai perguntar.” P_02 

 

“Eu acho que enfermagem, ela poderia ter um 

papel como se fosse um coordenador nesse 

acompanhamento. Porque esse paciente do câncer 

de mama, ou outro tipo de câncer ele precisa ser 
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amparado por um oncologista, ele tem que ter um 

profissional da área da psicologia, um 

instrumentista, ele tem que ter vários profissionais 

que fazem a condução. O Enfermeiro eu acho que 

ele tem essa capacidade de agregar tudo isso, de ser 

um canal muito mais próximo do paciente.” P_16 

  

DISCUSSÃO 

 

Este estudo com a TFD revela a complexidade do cuidar de 

mulheres em tratamento de câncer de mama no contexto da saúde 

suplementar. Já que, nesse setor, as práticas atuais de cuidado são médico-

centradas, fragmentadas e pautadas no custo. Além disso, há a baixa 

atuação do Enfermeiro no que se refere a integralidade e coordenação do 

cuidado. 

Para esse estudo o modelo biomédico pode ser entendido por uma 

assistência baseada na lógica da racionalidade médica científica. Nesse 

caso, o cuidado em saúde é garantido por meio de um conjunto de 

procedimentos técnicos e tecnológicos, voltados à doença, ao tratamento 

e a cura. Sendo a doença a único e principal objeto de atenção. Há ainda, 

uma super valorização da figura do médico e dos níveis de atenção mais 

especializados. Os cuidados são destituídos de um olhar integral e 

singularizado com baixa relação entre profissional e paciente 

(CONTATORE, 2017). 

Essas características estão imbricadas no setor da saúde 

suplementar, influenciando a organização dos serviços e a baixa atuação 

profissional do Enfermeiro. No entanto, o modelo biomédico vem sendo, 

gradualmente, desvalorizado devido a sua ineficiência em resolver os 

diversos problemas e condições de saúde. Fato que, acontece devido as 

ações estarem pautadas no paradigma cartesiano, ou seja, “no tratamento 

da doença, a partir da produção de evidências científicas que visam aferir 

a eficácia dos procedimentos e o seu custo, para, assim, poder generalizá-

los” (CONTATORE, 2017 p.557). 

Quando se busca por alternativas ao modelo atual, percebe-se que 

há uma necessidade de se transcender o pensamento reducionista, que 

separa, unifica e simplifica o que é complexo. O cuidado em saúde requer 

a articulação, a inter-relação e a interdependência, entre o paciente, o 
Enfermeiro, a rede de apoio e todo o contexto da Saúde Suplementar onde 

esses estão inseridos. Para então, obter-se a compreensão e resultados 

daquilo que é tecido junto, da totalidade (MORIN, 2008). 
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Nesse contexto, onde nada pode ser isolado, mas sim relacionado, 

devido às suas habilidades e formação, o Enfermeiro é percebido como o 

profissional capaz de ver, de maneira ampliada, o ser humano, o cuidado, 

a doença e a saúde. Além de ter habilidades para coordenar o cuidado e 

articular os saberes dos diversos serviços envolvidos no cuidado às 

pessoas (MORIN, 2008; LANZONI, 2013). 

A coordenação do cuidado pode ser entendida como um atributo 

organizacional dos serviços de saúde. É quando ocorre a articulação 

sincronizada entre os diversos serviços e ações de atenção à saúde, 

independentemente do local onde sejam prestados. Ela também, está 

fundamentada na integração entre esses serviços, dando ao paciente a 

lógica da continuidade, conforme as necessidades e expectativas de cada 

um (ALMEIDA, 2010).  

Retomando o pensamento de Edgar Morin, a coordenação do 

cuidado, conduzida pelo Enfermeiro, auxilia nas interações e ligações 

entre as partes. Levando assim, a visão da totalidade. Com ela, obtém-se 

uma integração dialética e complexa dos diferentes elementos que 

compõem esse contexto, como o social, econômico, organizacional, 

pessoal, entre outros. Além do mais, essa integração e interações produz 

e retroalimenta o processo de cuidado, gerando uma auto-organização e a 

produção do processo de cuidado em si. Dessa forma, os efeitos ou 

produtos do cuidado são simultaneamente causa produtiva do próprio 

processo (MORIN, 2008). 

Ainda dentro desse contexto, observa-se a necessidade do plano de 

saúde prover meios e ferramentas que favoreçam a integralidade e o 

compartilhamento do cuidado. Entendendo que a prática interprofissional 

proporciona amplitude na compreensão da vida humana, ao abarcar o 

conhecimento, a diversidade, a subjetividade, o ambiente e os saberes dos 

diversos sujeitos inseridos nessa abordagem. Além do mais, a 

interprofissionalidade permite um constante exercício de 

questionamentos sobre o que parece evidente, bem como aceitar os 

limites do pensamento e a existência de incertezas (SANTOS; 

HAMMERSCHMIDT, 2012). 

Dessa forma, a ineficiência do modelo assistencial biomédico 

predominante na Saúde Suplementar, torna urgente o repensar e 

reorganizar as práticas de cuidado. Para que essas fundamentem-se não 
só conhecimento técnico-científico, mas também na complexidade do 

sistema e do ser humano a fim de se promover a auto-organização 

dinâmica e viva (MORIN, 2008). 
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CONCLUSÃO 

 

Haja vista os objetivos desse estudo, entende-se que os modelos de 

cuidados no Setor da Saúde Suplementar, devem prever uma assistência 

integral e coordenada. Além de atenção continuada durante todas as fases 

do processo de adoecer e tratar com integração interprofissional. Para 

tanto, tem-se o Enfermeiro como pilar da coordenação do cuidado e 

articulador entre os envolvidos. Dessa forma, o modelo de cuidado de 

enfermagem nesse contexto deve transpassar a assistência médico-

hospitalar para um cuidado centrado na pessoa.  

A importância do câncer de mama e a sua magnitude para a 

organização dos modelos de cuidado na Saúde Suplementar, não são mais 

questionadas. Dado ao seu caráter epidemiológico e impacto na qualidade 

de vida das pessoas. Contudo, deve-se refletir sobre qual modelo de 

cuidado possível de ser desenvolvido dentro desse setor e qual é o papel 

do Enfermeiro nesse contexto. 

Quanto as limitações do estudo, essas são inerentes à pesquisa 

qualitativa local, cujo contexto e amostra de participantes são 

relacionadas a um ambiente específico, o que compromete sua capacidade 

de generalização. Outras técnicas de coleta de dados poderiam ampliar a 

compreensão deste fenômeno, no entanto, os objetivos gerais foram 

alcançados. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O estudo permitiu compreender as necessidades de cuidado das 

mulheres em tratamento de câncer de mama a partir da percepção dela e 

dos Enfermeiros e gestores, no setor da saúde suplementar e, com base 

nos dados, desenvolver um Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem 

a essa população. A partir de um rigoroso processo analítico dos dados, 

foi possível revelar o fenômeno: Cuidando das mulheres com câncer de 

mama por meio de um modelo de cuidado integral, interprofissional e 

coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde Suplementar. Esse, 

por sua vez, se sustenta a partir da integração de seis categorias e dezoito 

subcategorias, distribuídas pelos componentes do modelo paradigmático 

utilizado nessa pesquisa. 

A partir do estudo realizado, entende-se que às mulheres com 

câncer de mama no contexto da Saúde Suplementar, deveriam ser 

cuidadas, especialmente, pelo Enfermeiro, por meio de um modelo de 

cuidado que seguisse as premissas da integralidade, 

interprofissionalidade e coordenação do cuidado, pois percebe-se como 

complexa a trajetória de vivenciar o diagnóstico e o tratamento do câncer 

de mama, culminando em uma necessidade de cuidado constante.  

A trajetória dessas mulheres é considerada complexa, pois a partir 

do diagnóstico da doença, ela e, muitas vezes, a sua família, 

experimentam uma série de sentimentos negativos, como medo da morte, 

inseguranças e incertezas, além das próprias consequências advindas da 

doença e do tratamento, que acarretam em alterações físicas, sociais e 

emocionais. 

Dessa forma, essas mulheres necessitam de cuidado, desde o 

momento do diagnóstico. E esse cuidado não se limita apenas às práticas 

curativas assistências da enfermagem, mas sim, a oferecer 

esclarecimentos referente aos processos que envolvem a doença, o plano 

de saúde, conforto, apoio e coragem, bem como auxiliá-las a transitar pela 

linha de cuidado durante todo o itinerário terapêutico.  

Além disso, durante o tratamento são muitas as necessidades de 

integração com diversos serviços da rede de apoio. Para isso, o 

Enfermeiro foi considerado como o profissional chave, ou seja, aquele 

capaz de coordenar o cuidado e promover a interlocução entre os demais 

serviços. Esse profissional também foi percebido como apto a 

acompanhar essas mulheres, oferecendo a elas apoio e suporte, 

longitudinalmente, ou seja, durante todas as etapas do tratamento. 

No entanto, no contexto atual, o modelo existente no setor da saúde 

suplementar é considerado fragmentado, biomédico e voltado ao custo 
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assistencial, dificultando o cuidado integral e coordenado. A exemplo 

disso, tem-se a rede de apoio contratada pelos planos de saúde, que atua 

focada na doença/cura, de maneira isolada e disjuntiva. Tal prática leva a 

desorganização dos fluxos de cuidado, a falta de compartilhamento de 

saberes e informações e desperdício dos recursos. Além disso, por falta 

de coordenação, muitas vezes, as pacientes se sentem perdidas e buscam 

por uma série de cuidados, desordenadamente, sem um efetivo vínculo e 

continuidade o que culmina, mais uma vez, na necessidade do cuidado 

integral e coordenado pelo Enfermeiro. 

O cenário da saúde suplementar também foi considerado complexo 

para a efetivação do modelo, visto que esse tem as suas relações 

imbricadas no custo assistencial. Hoje, a rede de apoio é pouco cobrada 

em relação a qualidade assistencial, integralidade e compartilhamento do 

cuidado, sendo especialmente responsável por oferecer acesso em tempo 

oportuno e cobertura de procedimentos.  

Ainda quanto à rede de apoio, a forma atual de remuneração 

também afeta o modelo, pois essa está baseada na produção e não nos 

resultados. Dessa forma, os prestadores da rede se preocupam em fazer 

mais procedimentos e os mais caros, pois quanto mais fazem mais 

ganham. Essa prática não valoriza a singularidade, a qualidade 

assistencial, a experiência/satisfação das mulheres no cuidado recebido, 

nem a adequação do custo assistencial.  

Ressalta-se que a decisão de implantar ou não uma nova prática de 

cuidado pelo plano de saúde, também leva em consideração a 

judicialização. A partir do momento que o plano de saúde oferta um 

programa ou um cuidado diferenciado para um determinado grupo de 

pessoas, isso abre brechas para liminares judicias, pois, partindo do 

princípio que a saúde é um direito de todos, os beneficiários do plano 

podem recorrer judicialmente para obter esse cuidado. 

Dessa forma, entende-se que a alteração na forma de remunerar a 

rede de apoio é um meio para efetivar o novo modelo de cuidado. Para 

essa estratégia, a alternativa sugerida pelos participantes foi o pagamento 

por capitação, ou seja, uma rede de apoio é responsável por oferecer 

cuidado integral e de qualidade a um determinado grupo de pessoas. Para 

tanto, esse grupo de prestadores receberá um valor per capita, podendo 

gerenciá-lo a partir das necessidades de cada indivíduo. Outra estratégia 
apontada para efetivação do novo modelo é ter profissionais qualificados 

e aptos para trabalhar com o fenômeno central da pesquisa, já que a 

oncologia é uma área complexa e exige conhecimento de todas as 

dimensões que podem ser afetadas durante o processo de diagnóstico e 

tratamento.  



149 

 

Além disso, o suporte continuando, com efetivo meio de 

comunicação entre Enfermeiro-rede de apoio e Enfermeiro-mulheres com 

câncer de mama também foi evidenciado como estratégia ao modelo. Os 

participantes do estudo entendem que a partir do momento que as 

mulheres possuírem um canal de comunicação aberto e suporte 

continuado, isso fortalecerá o vínculo com a equipe de saúde, dará a elas 

maiores subsídios sobre sua doença e tratamento, resultando no aumento 

da segurança para o enfrentamento da doença. 

Sendo assim, a partir do que já foi apresentado, verifica-se que o 

novo modelo terá como consequência resultados positivos para as 

mulheres e para o plano de saúde. No que diz respeito às mulheres com 

câncer de mama, acredita-se que o cuidado ampliado e coordenado 

diminui as chances de abandono do tratamento, proporciona conforto e 

confiança, ao saber que existe uma equipe de saúde destinada ao cuidado 

delas, bem como apta para auxiliá-las durante todo o processo. Ademais, 

com um cuidado integrado e coordenado, quando essa mulher for ao 

pronto atendimento, por exemplo, não corre o risco de sofrer iatrogenias, 

pois todos os envolvidos terão acesso às informações sobre ela. 

Quanto ao plano de saúde, percebe-se que o modelo de cuidado 

coordenado pelo Enfermeiro pode evitar a execução de procedimentos 

contraproducentes, diminuindo assim, os desperdícios em saúde. Já que o 

cuidado é integral e coordenado, oportuniza que as mulheres sejam 

cuidadas pelo profissional certo, no momento certo e no tempo oportuno. 

Para mais, verifica-se que os resultados deste estudo se relacionam 

aos achados encontrados na revisão integrativa de literatura desenvolvida 

pela autora principal, especialmente, no que diz respeito à: 

• Práticas assistenciais ainda baseadas no modelo 

biomédico, levando à lacunas e barreiras para efetivação 

do cuidado integral da enfermagem. 

• Organização dos serviços de saúde onde os Enfermeiros 

estão inseridos, seguindo os preceitos do paradigma 

cartesiano. 

• Baixa atuação do Enfermeiro, no que tange à 

integralidade e coordenação do cuidado, estando a 

prática voltada para a preparação dos medicamentos, 

realização de curativos e aplicação da quimioterapia. 

• Percepção de que as mulheres acometidas pelo câncer 

tem implicações físicas, sociais e emocionais. 

• A necessidade de uma abordagem interdisciplinar, no 

que diz respeito ao cuidado a essas mulheres. 
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• O Enfermeiro como responsável pela coordenação do 

cuidado. 

• A necessidade de capacitação profissional. 

Assim, ao compreender as necessidades de cuidado das mulheres 

em tratamento de câncer de mama, considerando a percepção dela, de 

Enfermeiros e gestores no Setor da Saúde Suplementar foi possível 

desenvolver um Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem à essa 

população. Ressalta-se ainda que, ao considerar que grande parte dos 

estudos relacionados ao tema estão voltados ao Sistema Único de Saúde 

no âmbito hospitalar, acredita-se que este estudo contribui, 

significativamente, no campo de conhecimento sobre a saúde das 

mulheres no Setor da Saúde Suplementar. 

No que diz respeito ao método, a TFD, contribuiu de maneira 

importante para que os objetivos fossem alcançados, ao proporcionar 

reflexões e a compreensão acerca desse complexo fenômeno. Também, 

entende-se que a teoria substantiva aqui apresentada envolve um processo 

dinâmico do conhecimento e da vida em si, o que possibilita alterações e 

a contínua construção/desconstrução desse conhecimento. 

Já em relação as limitações, essas relacionam-se ao uso de uma 

única técnica de coleta de dados. Acredita-se que outras poderiam dar 

maior densidade teórica ao fenômeno, no entanto, o objetivo foi 

alcançado. 

Para continuidade desse estudo sugere-se pesquisas que tenham 

como objetivo comparar se há diferenças na qualidade de vida e custo 

assistencial de mulheres cuidadas a partir do modelo aqui proposto em 

relação àquelas cuidadas em um modelo fragmentado, biomédico e com 

baixa atuação do Enfermeiro. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Protocolo de Revisão Integrativa de Literatura 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: FILOSOFIA E CUIDADO 

EM SAÚDE E EM ENFERMAGEM 

PROTOCOLO PARA REVISÃO INTEGRATIVA DA 

LITERATURA 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Mestranda: Ana Carolina Custódio 

Orientadora: Prof.ª Drª. Evangelia Kotzias Atherino dos Santos 

Grupo de Pesquisa: O Cuidado em Enfermagem à Saúde da Mulher 

e do Recém-nascido (GRUPESMUR). 

Área de Concentração: Filosofia e Cuidado em Saúde e 

Enfermagem. 

II. VALIDAÇÃO EXTERNA DO PROTOCOLO:  

Maria Gorete Monteguti Savi, Bibliotecária da Biblioteca Setorial do 

Centro de Ciências da Saúde – UFSC 

III. III. PERGUNTA:  

Quais são os modelos de cuidado de enfermagem existentes para 

mulheres com câncer de mama? 

IV. OBJETIVO  

Identificar os modelos de cuidado de enfermagem para mulheres com 

câncer de mama e quais são os seus componentes.  

V. DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de uma Revisão Integrativa, com abordagem qualitativa. Na 

operacionalização desta revisão, serão seguidas as seguintes etapas 

(GANONG, 1987): 

1. Seleção da pergunta de pesquisa.  

2. Definição dos critérios de inclusão de estudos e seleção da 

amostra. 

3. Representação dos estudos selecionados em formato de tabelas, 

considerando as características em comum. 

4. Análise crítica dos resultados, identificando diferenças e 

conflitos. 
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5. Discussão e interpretação dos resultados. 

6. Apresentação de forma clara da evidência encontrada. 

VI. FINANCIAMENTO  

01 arquivo virtual (e-mail) exclusivo à Revisão Integrativa de 

Literatura; 01 impressora a laser monocromática; 01 pen-drive; 02 

resmas de folha A4; 03 canetas marcador texto; recurso financeiro 

disponível para compra de materiais (referências) que não estão 

livres nas bases de dados. 

VII. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO:  

● Estudos que contenham os descritores listados neste protocolo. 

Periódicos disponíveis nas Bases Eletrônicas de Dados: LILACS, 

BDENF, SciELO, BVS- BIREME e PUBMED.  

● Serão incluídos artigos resultantes de pesquisa original publicados de 

forma completa, artigos de revisão, de relatos de caso e de 

experiência que condigam com o objetivo proposto, bem como 

protocolo de estudo e manuscrito do autor. 

VIII. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Editoriais; Cartas; Artigos de Opinião; Comentários; Resumos de 

Anais; Ensaios; Publicações duplicadas; Dossiês; Documentos 

oficiais de Programas Nacionais e Internacionais; Relatos de 

experiência; Estudos de reflexão; Estudos teóricos; Teses; 

Dissertações; TCC; Boletins Epidemiológicos; Relatórios de gestão; 

Livros; Materiais publicados em outros idiomas que não sejam em 

inglês, português e espanhol; e, estudos que não contemplem o 

escopo deste protocolo. 

IX. IX. ESTRATÉGIAS DE BUSCA (Pesquisa avançada): 

As estratégias de buscas serão realizadas com base nos descritores do 

DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e palavras-chave (com 

variações singular/plural, de/da) listadas abaixo: 

● Enfermagem, Nursing e Enfermería. 
● Neoplasias da Mama, Neoplasias de la Mama e Breast 

Neoplasms. 
● Modelos de Enfermagem, Models, Nursing e Modelos de 

Enfermería. 
● Cuidados de Enfermagem, Nursing Care e Atención de 

Enfermería. 
 

Bases Eletrônicas de Dados:  
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LILACS - Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde: é uma base cooperativa do Sistema BIREME que compreende 

a literatura relativa às Ciências da Saúde, publicada nos países da 

região, a partir de 1982. Indexa artigos de cerca de 1.300 revistas, 

teses, capítulos de teses, livros, capítulos de livros, anais de 

congressos e conferências, relatórios técnico-científicos e 

publicações governamentais.  

 

BDENF - Base de Dados de Enfermagem: fonte de informação 

composta por referências bibliográficas da literatura técnico-

científica brasileira em Enfermagem. Sua operação, manutenção e 

atualização é coordenada pela Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal de Minas Gerais e Centros Cooperantes da 

Rede BVS Enfermagem.  

 

SciELO – Scientific Electronic Library Online: é uma biblioteca 

eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos 

científicos brasileiros. A SciELO é resultado de um projeto de 

pesquisa da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo), em parceria com a BIREME (Centro Latino-Americano 

e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde). A partir de 2002, 

o Projeto conta com o apoio do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

 

MEDLINE/PubMed -Medical Literature AnalysisandRetrieval 

System Online: é um Sistema On-line de Busca e Análise de 

Literatura Médica que consiste numa base de dados da literatura 

internacional da área médica e biomédica, produzida pela National 

Library of Medicine (NLM), que contém referências bibliográficas e 

resumos de mais de 5.000 títulos de revistas publicadas nos Estados 

Unidos e em 70 países. Contém aproximadamente 11 milhões de 

registros da literatura, desde 1966 até o momento, que cobrem as 

áreas de: Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Odontologia, 

Veterinária e Ciências afins. A atualização das bases de dados é 

mensal.  

 

BVS-BIREME – A Biblioteca Virtual em Saúde – BVS MS, 

disponível na internet desde 2001, é uma divisão da Biblioteca do 

Ministério da Saúde, responsável pela veiculação do site da BVS MS, 

no qual são publicadas as informações bibliográficas produzidas pelo 
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Ministério da Saúde, bem como informações gerais na área de 

ciências da saúde. Como as publicações do MS não são 

comercializadas, a BVS MS torna-se o principal canal de acesso para 

essa produção. 

 

● Estudos publicados no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de 

dezembro de 2017. 

X. X. SELEÇÃO DOS ESTUDOS:  

Como indica a Revisão Integrativa, os dados serão sistematizados em 

tabelas e posteriormente será realizada uma releitura criteriosa dos 

artigos selecionados, levando-se em conta o critério de exaustão e 

pertinência do conteúdo, denominada de segunda seleção. Os 

trabalhos que atenderem aos objetivos propostos pelo estudo serão 

submetidos à etapa de avaliação crítica. 

XI. AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS  

Será realizada releitura dos trabalhos pré-selecionados com avaliação 

crítica sistemática dos dados em categorias. Esta avaliação está 

baseada no modelo analítico Ganong (1987), que viabiliza a Revisão 

Integrativa da Literatura. A avaliação e discussão dos artigos 

selecionados serão feitas de acordo com a literatura. 

XII. INFORMAÇÕES A SEREM EXTRAÍDAS DAS 

PRODUÇÕES 

● Ano de produção; 
● Título; 
● Autor(es); 
● Profissão e titulação dos autores; 
● Periódico; 
● Estado/País; 
● Descritores e Palavras-chave; 
● Base de dados de localização dos autores; 
● Categoria da pesquisa; 
● Natureza da pesquisa; 
● Referencial teórico; 
● Método de análise dos dados; 
● População; 
● Cenário do estudo; 
● Temática dos artigos; 
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● Identificar o conhecimento científico produzido sobre os 

modelos de cuidado de enfermagem existentes e seus 

componentes. 

XIII. XIII. SÍNTESE E CONCLUSÃO  

Por se tratar de uma Revisão Integrativa de Literatura com 

abordagem qualitativa, a síntese será realizada na forma de descrição 

a partir da análise e checagem dos dados coletados. 

XIV. DIVULGAÇÃO 

XIV. Publicação dos achados deste estudo em periódicos após apreciação 

da banca de sustentação. 

XV. CRONOGRAMA 

Elaboração do protocolo: agosto/2017 

Validação do protocolo: agosto/2017 

Busca dos artigos: agosto/2017 

Seleção dos artigos (1ª peneira): setembro/2017 

Organização dos artigos: outubro a dezembro/2017 

Avaliação crítica dos artigos (2ª peneira): janeiro e fevereiro/2018 

Organização em tabelas: fevereiro e março/2018 

Análise dos dados coletados: abril e maio/2018 

Discussão e conclusões: junho a agosto/2018 

Elaboração do manuscrito: junho a agosto/2018 

Encaminhamento do manuscrito para periódico: agosto/2018 
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APÊNDICE B –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

Qualirede – Gestão Para Planos De Saúde 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CEP: 88040-970 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - 

BRASIL 

Tel. (48) 3721.9480 - 37219399 Fax (48) 37219787 

E-mail: nfr@ccs.ufsc 

Homepage: www.nfr.ufsc 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins e efeitos legais que, objetivando 

atender as exigências para a obtenção de parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, e como representante legal da Instituição 

Qualirede – Gestão para Planos de Saúde, tomei conhecimento do projeto 

de pesquisa intitulado Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem às 

Mulheres em Tratamento de Câncer de Mama na Saúde Suplementar 

conduzido pela mestranda Ana Carolina Custódio e cumprirei os termos 

da Resolução CNS 466/12 e suas complementares, e como esta instituição 

tem condição para o desenvolvimento deste projeto, autorizo a sua 

execução nos termos propostos. 

    

 

Florianópolis, …...../........./............. 

 

ASSINATURA: 

….................................................................................................. 

NOME:.....................................................................................................

... 

CARGO: 

…................................................................................................... 

CARIMBO DO/A RESPONSÁVEL 

http://www.nfr.ufsc/
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APÊNDICE C - Entrevista semiestruturada aplicada para 

Enfermeiros e gestores de planos de saúde 

 

Dados de Identificação 

Iniciais do nome:                                                       Idade:                                                                                   

Profissão:                                                                  Tempo de Atuação: 

Data:                                                                         Tempo de Entrevista: 

 

Perguntas disparadoras 

1. Como são e quais são os cuidados recebidos pelas mulheres com 

câncer de mama em um plano de saúde? 

2. Como é o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres com 

câncer de mama atualmente? 

3. Na sua perspectiva, que elementos devem compor um modelo de 

cuidado de enfermagem para mulheres com câncer de mama, 

considerando todas as etapas (diagnóstico, tratamento, 

monitoramento e cuidados paliativos)? 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

Enfermeiros e Outros Profissionais 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CEP: 88040-970 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - 

BRASIL 

Tel. (48) 3721.9480 - 37219399 Fax (48) 37219787 

E-mail: nfr@ccs.ufsc 

Homepage: www.nfr.ufsc 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o(a) Sr.(a) a participar da pesquisa "Modelo Teórico 

de Cuidado de Enfermagem à Mulheres com Câncer de Mama". Esta 

pesquisa está associada ao projeto de mestrado da aluna Ana Carolina 

Custódio, do programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina e orientado pela Profª. Drª. 

Evangelia Kotzias Atherino dos Santos. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, com o uso da teoria fundamentada em dados que tem como 

objetivo desenvolver um Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem às 

Mulheres em Tratamento de Câncer de Mama na Saúde Suplementar. 

Para isso, como parte do estudo, serão desenvolvidas entrevistas 

individuais com profissionais da saúde que atuam no cuidado direto ou 

indireto às mulheres com câncer de mama. 

A entrevista será semiestruturada, orientada por um roteiro de 

perguntas e ocorrerá em data e local de preferência do entrevistado. As 

entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas, observando o 

anonimato dos participantes. A análise destes dados será qualitativa, 

visando obter informação para alcançar o objetivo da pesquisa. 

Informamos que os riscos oferecidos por esta pesquisa são 

mínimos, uma vez que estão relacionados ao desconforto que poderá ser 
gerado durante aplicação do questionário, no entanto os pesquisadores se 

comprometem em minimizar e controlar os riscos advindos da pesquisa, 

utilizando para isso a escuta atenta e oportunizando o tempo necessário 

para que o participante possa se recuperar emocionalmente, se necessário. 

http://www.nfr.ufsc/
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Declaramos que a pesquisa respeita aos princípios éticos contidos 

nas Resoluções 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Caso 

aceite participar da pesquisa, solicitamos a sua autorização para a 

gravação da entrevista individual. Informamos ainda que garantimos que 

seu nome e/ou qualquer outro dado que o(a) identifique, serão mantidos 

em anonimato e que o(a) sr.(a) terá liberdade para desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.  

Informamos que não haverá benefícios diretos ao participante. O 

benefício será apenas científico, no que se refere ao melhor conhecimento 

quanto ao cuidado às mulheres com câncer de mama. 

As pesquisadoras Ana Carolina Custódio e Profª. Dra. Evangelia 

Kotzias Atherino dos Santos poderão ser contatadas a qualquer momento 

para o esclarecimento de dúvidas a respeito da pesquisa através dos 

contatos: Ana Carolina Custódio – Celular: (48) 9. 9119 – 7558, e-mail: 

anacarolina.nfr@gmail.com, ou endereço: Rua Luiz Oscar de Carvalho, 

n. 149. Trindade. CEP 88036-400. Florianópolis, SC. Evangelia K. A. dos 

Santos – Celular: (48) 9.9969-0135 e e-mail: evanguelia.ufsc@gamil.com  

Se necessário, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos localizado na Biblioteca 

Universitária Central – Setor de Periódicos (térreo), campus Trindade, 

Florianópolis, ou pelo telefone (48) 3721-9206.  

 

Após ler o presente Termo de Consentimento e aceitar participar 

voluntariamente da pesquisa, pedimos que o assine.  

Eu,..................................................................................................., 

abaixo assinado, declaro por meio deste instrumento, meu consentimento 

para participar voluntariamente como sujeito da pesquisa: "Modelo 

Teórico de Cuidado de Enfermagem às Mulheres com Câncer de Mama". 

Declaro ainda, que estou ciente de seus objetivos e métodos, bem como 

de meu direito de desistir a qualquer momento, sem penalização alguma. 

Autorizo o uso de gravador para o registro da entrevista mediante 

anonimato sobre minha identidade. 

 

Florianópolis,____de ________________________de 2018. 

 

 
_________________________________ 

Assinatura do participante 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador
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APÊNDICE E – Entrevista semiestruturada aplicada para mulhes 

em tratamento de câncer de mama 

 

Dados de Identificação 

Iniciais do nome:                                                       Idade:                                                                                   

Profissão:                                                                  Estado Civil: 

Tempo de diagnóstico: 

Data:                                                                          Tempo de Entrevista: 

 

Perguntas disparadoras 

Para esse grupo, as perguntas disparadoras foram: 

1. Como foi o cuidado recebido durante todo o seu tratamento? 

2. Qual foi ou foram os serviços de apoio recebidos pelo seu plano 

de saúde? 

3. Na sua perspectiva, como deveria ser a forma que o plano de 

saúde cuida das mulheres com câncer de mama? 
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APÊNDICE F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

Mulheres com Câncer de Mama e em Tratamento Oncológico 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO 

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CEP: 88040-970 - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA - 

BRASIL 

Tel. (48) 3721.9480 - 37219399 Fax (48) 37219787 

E-mail: nfr@ccs.ufsc 

Homepage: www.nfr.ufsc 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Convidamos o(a) Sr.(a) a participar da pesquisa "Modelo Teórico 

de Cuidado de Enfermagem à Mulheres com Câncer de Mama". Esta 

pesquisa faz parte do projeto de mestrado da aluna Ana Carolina 

Custódio, do programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Catarina e orientado pela Profª. Drª. 

Evangelia Kotzias Atherino dos Santos. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que tem como objetivo desenvolver um Modelo Teórico de 

Cuidado de Enfermagem às Mulheres em Tratamento de Câncer de Mama 

na Saúde Suplementar. 

Sendo assim, como parte do estudo, serão realizadas entrevistas 

individuais com mulheres em tratamento de câncer de mama. Ela será 

orientada por um roteiro de perguntas e ocorrerá em data e local de 

preferência do entrevistado. As entrevistas serão gravadas e 

posteriormente transcritas, sempre preservando o sigilo e anonimato dos 

participantes.  

Informamos que os riscos oferecidos por esta pesquisa são 

mínimos, uma vez que estão relacionados ao desconforto que poderá ser 

gerado durante aplicação do questionário. No entanto, os pesquisadores 

se comprometem em minimizar e controlar os riscos advindos da 
pesquisa, utilizando para isso a escuta atenta e oportunizando o tempo 

necessário para que o participante possa se recuperar emocionalmente, se 

necessário. 

Declaramos que a pesquisa respeita aos princípios éticos contidos 

nas Resoluções 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Caso 

http://www.nfr.ufsc/
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aceite participar da pesquisa, solicitamos a sua autorização para a 

gravação da entrevista individual.  

Informamos ainda que garantimos que seu nome e/ou qualquer 

outro dado que o(a) identifique, serão mantidos em anonimato e que o(a) 

sr.(a) terá liberdade para desistir de participar da pesquisa a qualquer 

momento, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo.  

Informamos também que não haverá benefícios diretos ao 

participante. O benefício será apenas científico, no que se refere ao 

melhor conhecimento quanto ao cuidado às mulheres com câncer de 

mama. 

As pesquisadoras Ana Carolina Custódio e Profª. Dra.  Evangelia 

Kotzias Atherino dos Santos poderão ser contatadas a qualquer momento 

para o esclarecimento de dúvidas a respeito da pesquisa por meio dos 

contatos: Ana Carolina Custódio – Celular: (48) 9. 9119 – 7558, e-mail: 

anacarolina.nfr@gmail.com, ou endereço: Rua Luiz Oscar de Carvalho, 

n. 149. Trindade. CEP 88036-400. Florianópolis, SC. Evangelia K. A. dos 

Santos – Celular: (48) 9.9969-0135 e e-mail: evanguelia.ufsc@gamil.com  

Se necessário, você poderá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos localizado na Biblioteca 

Universitária Central – Setor de Periódicos (térreo), campus Trindade, 

Florianópolis, ou pelo telefone (48) 37219206.  

 

Após ler o presente Termo de Consentimento e aceitar participar 

voluntariamente da pesquisa, pedimos que o assine.  

Eu,.............................................................................................................., 

abaixo assinado, declaro por meio deste instrumento, meu consentimento 

para participar voluntariamente como sujeito da pesquisa: "Modelo 

Teórico de Cuidado de Enfermagem às Mulheres em Tratamento de 

Câncer de Mama na Saúde Suplementar". Declaro ainda, que estou ciente 

de seus objetivos e métodos, bem como de meu direito de desistir a 

qualquer momento, sem penalização alguma. Autorizo o uso de gravador 

para o registro da entrevista mediante anonimato sobre minha identidade. 

 

Florianópolis,____de ________________________de 2018. 

 

_________________________________ 
Assinatura do participante 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador  
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APÊNDICE G- INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO MODELO 

“CUIDANDO DA MULHER COM CÂNCER DE MAMA POR 

MEIO DE UM MODELO DE CUIDADO INTEGRAL, 

INTERPROFISSIONAL E COORDENADO PELO ENFERMEIRO 

NO CONTEXTO DA SAÚDE SUPLEMENTAR” 
 

Instrumento de Validação do Modelo  

“Cuidando da mulher com câncer de mama por meio de um modelo 

de cuidado integral, interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro 

no contexto da Saúde Suplementar” 
Nome do validador: 

Instituição: 

 

APRESENTAÇÃO RESUMIDA DA DISSERTAÇÃO: 

Esta síntese foi elaborada com o objetivo de apresentar os objetivos 

e percurso metodológico percorrido para o alcance da teoria: “Cuidando 

da mulher com câncer de mama por meio de um modelo de cuidado 

integral, interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da 

Saúde Suplementar”. Além disso, visa auxiliar os participantes no 

processo de validação do método. Sendo assim, os componentes desse 

estudo foram: 

 

PERGUNTA DE PESQUISA: Que elementos deveriam compor o 

Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem, na saúde suplementar, 

direcionado às mulheres com câncer de mama, considerando as 

necessidades e expectativas dos Enfermeiros e das mulheres? 
 

OBJETIVOS GERAIS:  

1. Compreender as necessidades de cuidado das mulheres em 

tratamento de câncer de mama sob a ótica dessas mulheres e dos 

Enfermeiros, no setor da saúde suplementar.  

2. Desenvolver um Modelo Teórico de Cuidado de Enfermagem às 

mulheres em tratamento de câncer de mama à luz do Pensamento 

Complexo de Edgar Morin no setor da saúde suplementar. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO: Teoria da Complexidade de Edgar Morin. 
 

REFERENCIAL METODOLÓGICO: Teoria Fundamentada nos 

Dados (TFD). 
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CAMINHO METODOLÓGICO: 

A coleta de dados aconteceu entre os meses de setembro e 

dezembro de 2018, por meio de entrevistas semiestruturadas e áudio-

gravadas com Enfermeiros, mulheres com câncer de mama e gestores de 

planos de saúde, tendo as seguintes perguntas disparadoras: 

Para Enfermeiros e gestores de planos de saúde: Como são e quais são os 

cuidados recebidos pelas mulheres com câncer de mama em um plano de 

saúde? Como é o modelo de cuidado de enfermagem às mulheres com 

câncer de mama atualmente? Na sua perspectiva, que elementos devem 

compor um modelo de cuidado de enfermagem para mulheres com câncer 

de mama, considerando todas as etapas (diagnóstico, tratamento, 

monitoramento e cuidados paliativos)? 

Para mulheres em tratamento de câncer de mama :Como foi o cuidado 

recebido durante todo o seu tratamento? Qual foi ou foram os serviços de 

apoio recebidos pelo seu plano de saúde? Na sua perspectiva, como 

deveria ser a forma que o plano de saúde cuida das mulheres com câncer 

de mama? 

 No final da coleta a amostra dois de 19 participantes, sendo eles: 

5 Enfermeiros vinculados à planos de saúde, 8 mulheres com câncer de 

mama, 4 gestores de planos de saúde e 2 Enfermeiros atuantes em clínicas 

de oncologia. Segundo Santos (2008, p.327) o método da TFD 

proporciona a exploração das diversas experiência humanas o que 

colabora para a elaboração de teorias, “sobretudo aquelas relativas a 

fenômenos específicos, denominadas de substantivas”. Nesse sentido, 

durante esse estudo, a TFD permitiu compreender os fenômenos 

emergentes do processo de coleta e análise concomitante e sistemática e 

dos dados, por meio dos conceitos surgidos durante a pesquisa. Como 

resultado disso, tem-se uma teoria desenvolvida a partir das relações 

estabelecidas entre os conceitos descobertos. De maneira geral, as teorias 

são modelos conceituais que permitem acumular e organizar descobertas 

resultantes das investigações. Nesse estudo a teoria revela em torno do 

propósito de se desenvolver um modelo teórico de cuidado de 

enfermagem às mulheres com câncer de mama foi: Cuidando da mulher 

com câncer de mama por meio de um modelo de cuidado integral, 

interprofissional e coordenado pelo Enfermeiro no contexto da Saúde 

Suplementar. A seguir apresenta-se o diagrama do modelo teórico. 
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Como guia da validação, utilizar-se-á o esquema proposto por Sousa 

(2008)11 e Lanzoni (2013)12. Sendo assim, segue: 

1) Observem o diagrama acima considerando a categoria central e 

aquelas definidas como contexto, condições causais, condições 

intervenientes, estratégias e consequências. Com base nisso, avaliem 

se essa figura representa um modelo teórico de cuidado de 

enfermagem às mulheres com câncer de mama.  

2) Quanto aos 6 componentes do modelo paradigmático comente sobre 

a clareza e coerência de cada um. 

                                                           
11SOUSA, F.G.M. Tecendo a teia do cuidado à criança na Atenção Básica de 

Saúde: dos seus contornos ao encontro com a integralidade. 2008. Tese 

(Doutorado em Enfermagem) Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 132, 2008. 
12LANZONI, G.M.M. Revelando as práticas de liderança do Enfermeiro no 

complexo contexto da Atenção Básica à Saúde. Tese (Doutorado em 

Enfermagem). Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, Florianópolis, 2013.239 p. 

 



180 
 

Esses são: Fenômeno (O que está acontecendo/desejando aqui?); 

Contexto (Onde acontece ou condições que possibilitam?); Condição 

Causal (O que influencia?); Condição Interveniente (O que pode 

restringir/facilitar/dificultar?); Estratégias (Que ações/interações são 

desenvolvidas para lidar com o fenômeno?) e Consequência 

(Resultado atuais ou potenciais). 

3) Avaliem também os seguintes pontos: 

A figura revela a integração das categorias?  

As categorias estão bem nomeadas?  

Os conceitos (categorias) são abstratos?  

Há poder de generalização? 

Você se reconhece/vivenciou o que está representado nas categorias? 
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ANEXOS  

 

ANEXO A - PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

COM SERES HUMANOS DA UFSC 
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