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RESUMO 

 

VILELA, S. C. Escala de observação da interação enfermeiro-cliente: construção e 

validação. 2012. 220 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, Universidade São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

As relações interpessoais são discutidas em vários campos da enfermagem; na saúde mental e 

na psiquiátrica elas se desenvolvem como relações terapêuticas sendo abordadas como relação 

de ajuda ou relacionamento interpessoal. Na Abordagem Centrada na Pessoa as atitudes de 

consideração positiva incondicional, atitude empática e congruência são imprescindíveis para 

se desenvolver relações interpessoais terapêuticas promovendo nelas um clima de facilitação 

do crescimento e desenvolvimento do sujeito no cuidado. Na literatura brasileira de 

enfermagem não foram encontradas medidas de avaliação de tais atitudes embora se acredite 

que serão necessárias tanto no campo do cuidado quanto da educação. Através deste estudo, 

buscou-se desenvolver um instrumento de avaliação das relações interpessoais, abrangendo as 

três atitudes facilitadoras: consideração positiva incondicional, atitude empática e congruência 

e realizar a análise exploratória quanto à dimensionalidade e a fidedignidade do instrumento.  

O polo teórico envolveu a explicação dos construtos, a elaboração dos itens e as análises 

empíricas; o polo empírico relacionou-se a fase de experimentação do instrumento. Trata-se 

da escala de observação da interação enfermeiro-cliente constituída de itens positivos e 

reversos, tipo likert com cinco pontos. A consideração positiva incondicional ficou com 22 

itens (15 reversos); a atitude empática compôs-se de 18 itens (2 reversos) e a congruência 

totalizou em 8 itens (2 reversos). Tais itens expressam o componente comportamental, verbal 

e motor de cada construto e foram indicados para o uso em situações de observação durante o 

cuidado. Optou-se pela filmagem das relações interpessoais desenvolvidas por 10 enfermeiros 

com 92 pessoas diagnosticadas com transtornos mentais durante consultas de enfermagem 

realizadas nas Estratégias de Saúde da Família de uma cidade do interior de Minas Gerais. No 

polo analítico, utilizou-se da análise fatorial (AF) e a consistência interna (coeficiente alfa de 

Cronbach) segundo referencial teórico-metodológico utilizado. O instrumento foi avaliado 

segundo modelo teórico apresentando alfa da escala global de 0,82, do atributo um 

(consideração positiva incondicional) 0,68, do atributo dois (atitude empática) 0,76 e do 

atributo três (congruência) 0,49. Devido à baixa consistência interna do atributo três em 

conformidade com os resultados das cargas fatoriais, analisou-se um modelo sugerido pela AF 

de 36 itens, o que se mostrou frágil em relação aos conceitos constitutivos e a 

operacionalização. Os melhores resultados apontaram para um instrumento composto de três 

subescalas. A escala global de consideração positiva incondicional apresentou alfa de 0,687, a 

escala de atitude empática teve escore global de 0,769 e a terceira de 0,517. Itens com cargas 

fatorais abaixo de 0,40 foram eliminados. Todos os coeficientes foram significativos com 

valor-p <0,01 e correlação significativa observada pelo coeficiente de Spearman. Consideram-

se necessários ajustes no construto/atributo três, devido à fragilidade dos resultados, embora 

estejam dentro dos parâmetros considerados aceitáveis. O instrumento construído pode ser 

utilizado por profissionais que desejam avaliar as relações interpessoais no cuidado de 

enfermagem que tenha a finalidade de pesquisa ou didática. 

 

Descritores: relação interpessoal, abordagem centrada na pessoa, enfermagem. 

 



 

ABSTRACT 

 

VILELA, S. C. Scale of observation of nurse-client interaction: construction and 

validation 2012. 220 pp. Thesis (Doctorate in Sciences) - Ribeirão Preto Nursing School, 

University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

The interpersonal relations are discussed in many nursing fields and in mental health or 

psychiatric nursing they develop themselves as therapeutic relations that are approached as 

help relations or interpersonal relationship. In the Person-Centred Approach, unconditional 

positive consideration attitudes, empathetic attitudes and congruence are indispensable to 

develop therapeutic interpersonal relations and to promote an environment of growing and 

development facilitation for the subject on care. In Brazilian nursing literature, evaluation 

measures for these attitudes were not found although one believes that they will be necessary 

so far as in care and education fields. Through this study, one had as an objective to develop 

an interpersonal relationship evaluation instrument that enfolds the three facilitating attitudes, 

unconditional positive consideration attitudes, empathetic attitudes and congruence, and to 

perform the exploratory analysis concerning the dimensionality and reliability of such an 

instrument. The theoretic pole involved the explanation of the constructs, elaboration of the 

items and empirical analysis; the empirical pole related to the experimentation phase of the 

instrument. It is a matter of nurse-customer interaction observation scale constituted of 

positive and reverse items like a Likert-scale with five points. The unconditional positive 

consideration stayed with 22 items (15 reverse); the empathetic attitude was composed of 18 

items (2 reverse) and the congruence counted for 8 items (2 reverse). Such items express the 

behavioral, oral and motor component of each construct and were indicated for using in 

conditions of observation during care. One chose for recording the interpersonal relations 

developed by 10 nurses involving 92 subjects with mental-impaired patients during nursing 

inquiries performed in Family Health Strategies in an inland city of Minas Gerais. In the 

analytical pole one made use of the factorial analysis (FA) and the internal consistency 

(Cronbach’s alpha-coefficient) according the used theoretic-methodological referential. The 

instrument evaluated concerning to the theoretical model presented an alpha-scale global 

outcome of 0.82, being 0.68 for attribute one (unconditional positive consideration), 0.76 for 

attribute two (empathetic attitude) and 0.49 for attribute three (congruence). Due to the low 

internal consistency of attribute three in relation to the factorial load results, one analyzed a 

model of 36 items suggested by FA that showed itself fragile in relation to constitutive 

concepts and operationalization. The best outcomes indicate a three-subscale instrument. The 

unconditional positive consideration global scale presented an alpha of 0.687, the empathetic 

attitude scale got a global score of 0.769, and congruence featured 0.517. Items with factorial 

load below 0.40 were eliminated. All coefficients were significant for p<0.01 and significant 

correlation confirmed by Spearman coefficient. Some adjustments are necessary for the third 

construct/item due to the fragility of the results, although they are within acceptable 

parameters. The instrument so developed can be used by professionals who wish to evaluate 

the interpersonal relations in nursing care with research or didactic purpose.  

 

Descriptors: interpersonal relation, person-centred approach, nursing. 

 

 



 

RESUMEN 

 

VILELA, S. C. Escala de observación de la interacción enfermera-cliente: construcción y 

validación. 2012. 220 pp. Tesis (Doctorado en Ciencias) - Escuela de Enfermería de Ribeirão 

Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

Las relaciones interpersonales son discutidas en variados campos de la enfermería; en la salud 

mental y psiquiátrica ellas se desarrollan como relaciones terapéuticas, siendo abordadas 

como relaciones de ayuda o de relacionamiento interpersonal. En la Abordaje Centrada en la 

Persona, actitudes de consideración positiva incondicional, actitud empática y congruencia 

son imprescindibles al desarrollarse relaciones interpersonales terapéuticas, promoviendo en 

ellas un clima de facilitación de lo crecimiento y desarrollo de lo sujeto en lo cuidado. En la 

literatura brasileña de enfermería no fueron encontradas medidas de evaluación de tales 

actitudes, todavía se cree que serán necesarias tanto en el campo de lo cuidado cuanto en el de 

la educación. Tras eso estudio se ha objetivado desarrollar un instrumento de evaluación de 

las relaciones interpersonales, abrigando las tres actitudes facilitadoras, actitudes de 

consideración positiva incondicional, actitud empática y congruencia y realizar el análisis 

exploratorio cuanto a la dimensionalidad y fidelidad de eso instrumento. El polo teórico 

envolvió la explanación teórica de los constructos, la elaboración de los ítems y los análisis 

empíricos; el polo empírico se relacionó con la fase experimental de lo instrumento. Tratase 

de la escala de observación de la interacción enfermero-cliente constituida de ítems positivos 

y reversos, tipo escala de Likert con cinco puntos. La consideración positiva incondicional 

estuve compuesta por 22 ítems (15 reversos); la actitud empática fue compuesta por 18 ítems 

(2 reversos) y la congruencia totalizó en 8 ítems (2 reversos). Tales ítems expresan el 

componente del comportamiento, verbal y motor de cada constructo y fue indicado para el uso 

en situaciones de observación durante lo cuidado. Se ha optado por la grabación de las 

relaciones interpersonales desarrolladas por 10 enfermeros con 92 personas diagnosticadas 

con disturbios mentales durante las consultas de enfermería realizadas en las Estrategias de 

Salud de la Familia de una ciudad en el interior de Minas Gerais. En el polo analítico, se 

utilizó de la análisis factorial (AF) y la consistencia interna (coeficiente alfa de Cronbach) 

según el referencial teórico-metodológico utilizado. El instrumento fue evaluado según el 

modelo teórico presentando alfa de 0,82 de la escala global, 0,68 de lo atributo uno 

(consideración positiva incondicional), 0,76 de lo atributo dos (actitud empática) y 0,49 de lo 

atributo tres (congruencia). Debido a la baja consistencia interna de lo atributo tres frente a los 

resultados de las cargas factoriales, se analizó un modelo sugerido por la AF de 36 ítems que 

se mostró frágil en relación a los conceptos constitutivos y la operacionalización. Los mejores 

resultados apuntaran para un instrumento compuesto de tres escalas. La escala global de 

consideración positiva incondicional presentó alfa de 0,687, la escala de actitud empática tuve 

escore global de 0,769 y la tercera fue de 0,517. Ítems con cargas factoriales abajo de 0,40 

fueran eliminados. Todos los coeficientes fueran significativos con valor p <0,01 y 

correlación significativa observada por el coeficiente de Spearman. Es necesario hacer 

algunos ajustes en el constructo/atributo tres debido a la fragilidad de los resultados, aún elles 

esteban dentro de los parámetros considerados aceptables. El instrumento construido pode ser 

utilizado por profesionales que desean evaluar las relaciones interpersonales en el cuidado de 

enfermería, que tengan finalidad de pesquisa o de didáctica. 

 

Descriptores: relación interpersonal, abordaje centrada en la persona, enfermería. 
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   Introdução  16 

 

1.1 A enfermagem e a evidência de novos desafios 

 

 

A enfermagem, segundo Santos (2008) configurou-se, no mundo entre duas vertentes 

de trabalho: a enfermagem enquanto visitadoras com a ênfase na saúde pública e na 

assistência no interior dos hospitais. No âmbito da saúde pública, ela sofre a influência do 

modelo sanitarista, principalmente no combate às epidemias e, no ambiente institucionalizado, 

os conceitos de vocação e missão advindos das religiosas misturam-se ao profissionalismo 

tecnicista do paradigma positivismo sustentando o modelo biomédico. 

No Brasil, nas décadas de 70 e 80, devido ao desenvolvimento e sofisticação do ato 

médico, cresceu a especialização, em particular da enfermagem, de maneira a acolher as 

exigências do mercado de trabalho hospitaleiro. Isso fez com que os currículos de 

enfermagem centrassem suas disciplinas naquelas de cunho assistencial, com ênfase no 

biológico e na tecnicidade do cuidado e os estágios realizados quase que exclusivamente nos 

hospitais (GEOVANINI et al., 2002). Todavia, a situação caótica da saúde refletiu-se nos 

profissionais, em especial na enfermagem, culminando numa insatisfação geral levada pelo 

baixo padrão de assistência, pelas condições precárias de trabalho e pelos baixos salários.  

Por outro lado, as autoras acrescentam que, nessas décadas, ocorreram transformações 

importantes no âmbito político nacional e, consequentemente, na estrutura social como, por 

exemplo, fim da ditadura, crise financeira, progressão da classe médica, aumento da demanda 

no setor previdenciário, desenvolvimento técnico-científico, dentre outras. Essas 

transformações puseram em cheque as premissas e previsões dos antigos modelos e, num 

nível mais profundo, do paradigma científico (PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000). Para 

Geovanini et al. (2002), tais condições provocaram a enfermagem a enfrentar um grande 

desafio – redefinir sua prática e redirecionar a formação profissional. 

Nesse período, os dois modelos de atenção vigentes no país, na concepção de Paim 

(2003), eram o modelo médico-assistencial privativista e o assistencial sanitarista. Acrescenta 

ele que o primeiro é voltado à assistência individual por livre demanda quando o sujeito se 

sente doente. Esse modelo é predominantemente curativo, tem suas origens na filantropia e na 

medicina liberal e consolida-se na medicina capitalista, assim como não concebe a noção de 

coletivo, a prevenção e a proteção e promoção da saúde. No segundo modelo, os problemas 

de saúde da população são enfrentados por meio de campanhas e programas específicos. A 

atenção é centrada em certos agravos e em determinados grupos de risco, o que não atinge a 

totalidade dos desequilíbrios da saúde.  
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Diante dessa situação, para Paim e Almeida Filho (2000) tornou-se necessário a 

discussão e identificação de pontos de encontro com os movimentos de renovação da saúde 

pública, tanto ao nível de campo científico quanto das práticas, incorporando a complexidade 

da promoção, saúde, doença e cuidado numa perspectiva pragmática. 

Essa necessidade, somada à insatisfação dos profissionais quanto à situação 

fragmentária da saúde e juntamente com o fortalecimento do pensamento democrático, levou, 

na saúde, à discussão política e epistemológica de remodelar o sistema. Para isso, foi 

viabilizada a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo às propostas do 

movimento reformista, cujo marco fundamental foi a VIII Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986. 

O SUS foi ordenado numa proposta de um novo modelo de saúde voltado para as 

necessidades da população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-

estar social (BRASIL, 2011).  Com ele, surge a oportunidade de superar a crise na saúde como 

numa perspectiva alternativa, por meio da incorporação de novas teorias, modelos e conceitos 

de saúde, de doença e de cuidado. Assim, as noções de territorialização, integralidade e 

impacto epidemiológico reorientam o planejamento de serviços e ações em saúde e daí 

surgem os modelos tidos como alternativos, os quais são expressos nas necessidades de saúde 

da população, por meio de uma oferta de serviços organizados e planejados a partir dos 

princípios do SUS. 

A década de 90 foi marcada pela implantação do SUS numa lógica de proteção social, 

com ênfase na saúde coletiva, tendo como princípios a universalização, acessibilidade, 

regionalização, hierarquização, descentralização e interdisciplinaridade, bem como a 

participação popular por meio do controle social, assim como implantar serviços de saúde 

com modelos assistenciais alternativos (BRASIL, 2011). 

O programa de saúde da família (PSF) foi instituído em 1994, com a proposta de 

identificar e sanar os problemas regionalizados por meio de planejamento local de ações de 

proteção e promoção da saúde, prevenção da doença e agravos, recuperação, reabilitação e a 

educação em saúde (BRASIL, 2007). 

Os conceitos de vigilância a saúde, risco, vulnerabilidade, indicadores sociais, dentre 

outros, são norteadores na identificação e planejamento das ações de saúde na busca por 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. Frente a isso, em 1998, o PSF foi renomeado como 

Estratégia de Saúde a Família (ESF), por voltar-se mais aos moldes de uma estratégia do que 

de um programa (SCHERER; MARINO; RAMOS, 2005). Nas palavras de Ribeiro, Pires e 

Blank (2004) a posição de estratégia é reivindicada pelo fato dos PSFs sinalizarem um 
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caminho possível para se alcançarem os objetivos do SUS, reorientando o modelo assistencial 

a partir da atenção básica, e, por conseguinte, ser capaz de influenciar e produzir impactos no 

sistema como um todo. 

Pires e Gõttems (2009) alertam de que o potencial de mudança da ESF reside tanto na 

reorganização de serviços e práticas de saúde quanto no processo de trabalho dos 

profissionais. 

Segundo Brasil (2007) a organização do processo de trabalho nas ESFs se compõe por 

meio de equipes multidisciplinares, portanto deveria romper com a noção do trabalho 

centrado no saber e decisões médicas, visto que a multidisciplinaridade diz respeito à atuação 

conjunta de várias categorias profissionais que se fazem presentes nas diferentes situações, 

com o desenvolvimento de intervenções técnicas específicas. Dessa forma, o saber se 

complementa e tende a ser interdependente, ao mesmo tempo em que assegura a autonomia 

própria de cada profissional (ALMEIDA; MISHIMA, 2001). Por outro lado, há dificuldades 

dos profissionais em lidarem com as subjetividades, porque os saberes, instrumentos e 

tecnologias apreendidas na formação e as suas práticas se encerram na racionalidade moderna 

(PIRES; GÕTTEMS, 2009). Portanto, as mudanças nas práticas exercidas pelos profissionais 

da saúde dependem da modificação da excessiva tecnicidade do cuidado, a qual se expressa 

pela ultra-especialização, mecanicidade dos serviços e das ações e pela inibição da autonomia 

presente na relação de trabalho.  

Assim, faz-se urgente a revisão de saberes e fazeres nas diversas categorias de 

profissionais que enquadram nas ESFs, o que poderá contribuir para a reversão do modelo 

assistencial vigente, isto é, por meio das ações desses profissionais é que os novos modelos de 

atenção em saúde poderão se emancipar e se tornar uma realidade prática, deslocando o foco 

da produção de procedimentos (COSTA et al., 2009; LUCENA et al., 2006). 

Como resultado dessa política, não se pode negar a melhoria no acesso da população 

aos serviços de saúde e às modalidades terapêuticas, assim como a ênfase na prevenção e 

promoção de saúde, na melhoria de vínculo da população com os profissionais das ESFs, na 

melhoria no controle social por meio dos conselhos municipais e locais de saúde e na 

melhoria nos indicadores de saúde como: Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e 

Diabéticos (HIPERDIA), dentre outros. Contudo, esses indicadores ainda parecem centrados 

no modelo sanitarista, o que intensifica os desafios relacionados à integralidade do cuidado, 
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com práticas que visem à complexidade do ser humano nas dimensões biopsicossociais de 

todos os extratos da população. 

A enfermagem, na ESF, segue a lógica da integralidade do saber-fazer de cada 

profissional (ALMEIDA; MISHIMA, 2001; ARAUJO; ROCHA, 2007; COTTA et al., 2006; 

FRANCISHINI; MOURA; CHINELLATO, 2008; PAVONI; MEDEIROS, 2009; SILVA; 

TRAD, 2005), assim como busca alternativas para o modelo centrado na assistência 

individualizada e curativa. 

Alguns autores pontuam que a enfermagem deve abrir-se ao coletivo em detrimento do 

individual, ao campo da atenção vigilância à saúde em contrapartida à noção reducionista da 

doença e integrar os aspectos psicossociais do indivíduo, que envolvem tanto a promoção e 

reabilitação da saúde quanto a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença, 

colaborando com o cuidado do corpo biológico (COSTA et al., 2009; ESCOREL et al., 2007; 

OGATA; MACHADO; CATOIA, 2009; ROSA; LABATE, 2005; SOUZA; MERCHÁN-

HAMANN, 2009a, 2009b). O quê não exclui suas funções técnicas específicas.  

Sustentando essas possibilidades, a enfermagem está também caminhando de uma 

postura de servidão para uma emancipação da sua autonomia profissional, permitindo maior 

controle sobre o seu objeto de trabalho e melhor definição de seu papel (ARAUJO, 2005; 

VILLAS BÔAS; ARAÚJO; TIMÓTEO, 2008). Nesse sentido, a profissão está em fase de 

transição, o que exige novas concepções dos processos de saúde-doença, de trabalho, das 

relações e significados intersubjetivos. 

Quanto à saúde mental, até o final da década de 80, a atenção era voltada para a 

exclusão, com predomínio do modelo médico privativista centrado nos hospitais, ou seja, a 

institucionalização e medicalização da loucura (SILVA; BARROS; OLIVEIRA, 2002; 

VILELA, 2002; VILELA, MORAIS, 2008; VILELA; SCATENA, 2004). Cabia à 

enfermagem a vigilância e manutenção da ordem, os cuidados tecnicistas com enfoque na 

manutenção e preservação da vida, com a ênfase no biológico. A indústria da loucura gerou 

mega-hospitais com condições desumanas, causou a cronificação da pessoa institucionalizada, 

a exclusão social e familiar daqueles ali internados. Propiciou práticas assistenciais 

exclusivistas a partir do advento dos psicotrópicos, os quais se tornaram o tratamento de 

escolha. 

Em consonância com os movimentos políticos e sociais que culminaram na 

implantação do SUS e a consciência crítica dos trabalhadores de saúde mental, influenciada 

pelo modelo italiano de Franco de Basaglia e pela mobilização na França, Inglaterra e Estados 

Unidos, iniciou-se o movimento de reforma psiquiátrica pelo processo de 
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desinstitucionalização. Esse movimento aponta para a ressocialização, a manutenção do 

vínculo familiar e comunitário do portador de transtorno mental, a assistência multiterápica, 

por meio de equipe multiprofissional e nas diferentes esferas de complexidade. Levou 

também à redução progressiva de leitos hospitalares e à implantação de outras modalidades de 

serviços de saúde, assistenciais e terapêuticas (BRASIL, 2004a). 

Nessa lógica, serviços de atenção primária e secundária são imperativos para a atenção 

em saúde mental e psiquiátrica, pois os portadores de transtornos mentais passam a integrar-se 

à vida social e política da comunidade, pois saem de trás dos muros – de alienados a cidadãos. 

Juntamente com a inclusão da atenção à saúde mental e psiquiátrica nos serviços de atenção 

primária à saúde, é necessário romper com as práticas asilares de tutela, coercivas 

hegemônicas e implementar uma psiquiatria existencial e humanista, buscando o cuidado 

integrado, ético, humanizado, coerente com as noções de reabilitação psicossocial. 

Amarante e Cruz (2008) e Nunis, Jucá e Valentin (2007) apontam que a reforma da 

assistência psiquiátrica está epistemologicamente fundamentada no modelo de atenção 

psicossocial. Esse modelo tenta romper com o cartesianismo, centrado na doença e no 

tratamento, e com os procedimentos exclusivamente tecnicistas, em detrimento do encontro 

com a subjetividade, o contato e as relações interpessoais, o qual exige ações articuladas 

intersetorial e socialmente humanizadas e competentes. Nele, há uma concepção holística e 

ecológica de mundo, o corpo é multidimensional, o lócus do cuidado é a vida do indivíduo e 

família, no meio natural e social (PUSCHEL; IDE; CHAVES, 2006). Isso não quer dizer que 

se deve romper em definitivo com as noções já construídas em bases orgânicas da doença, 

mas elas devem ser vistas sempre na relação do organismo com o meio, diante da existência 

de um e de outro (VIETTA; KODATO; FURLAN, 2001).  

Como na enfermagem geral, para Alves e Oliveira (2010), a atualidade, para a 

enfermagem psiquiátrica, caracteriza-se pela transição entre uma prática de cuidado de 

contenção e disciplinar, característica do hospital e a incorporação de novos princípios 

adequando a prática interdisciplinar, aberta às contingências dos sujeitos em cada momento e 

em cada contexto. Dessa forma, torna-se um período crítico e bastante favorável para o 

conhecimento e reorientação do processo de trabalho.  

Esses novos princípios envolvem trabalhar com a subjetividade, com questões de 

ordem de existência, de experiência do vivido e de complementar e revitalizar o seu papel 

terapêutico; assim como enfrentar a atenção aos portadores de transtornos mentais como 

pessoas que demandam cuidados voltados ao sofrimento decorrentes de diversas experiências 

e vivências, daqueles que procuram pela escuta terapêutica.  
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O cuidar da loucura está presente nos serviços de atenção primária e secundária à 

saúde quanto em hospitais gerais. Dessa forma, os princípios norteadores do cuidado em 

saúde mental e psiquiatria devem assumir um contexto mais amplo, envolvendo a 

enfermagem em todas as suas especificidades e especialidades. 

Todavia, na prática da enfermagem nas ESFs, presencia-se um processo de trabalho 

ainda voltado ao modelo hegemônico. Na atenção primária a saúde, os estudos de Costa et al. 

(2009), Ermel e Fracolli (2006), Ferraz e Santos (2007), Moretti-Pires (2009) e Oliveira e 

Marcon (2007) demonstram tal predominância. Esses estudos discutem sobre o caráter 

biomédico e curativista das ações fundamentados nas ações individualizadas, fundamentadas 

na prática clínica e na medicalização; comentam que as ações com direcionamento mais 

coletivo são as visitas domiciliares, atividades de grupo e educação em saúde que embora 

sejam menos realizadas, podem ser melhor desenvolvidas. 

Corroborando com o exposto, Nascimento e Braga (2004) ao analisarem a prática do 

enfermeiro e do médico no programa de saúde da família em Caucaia, no Ceará, identificaram 

que o atendimento é organizado pela demanda livre, com agendamento de consultas, com 

foco principal do tratamento à doença, baseado na queixa clínica, assim como as ações são 

organizadas em função dos programas ministeriais. Eles identificaram ações de educação em 

saúde, realizadas principalmente pelo enfermeiro, vinculadas ao paradigma preventivo. 

Escorel et al. (2007) identificaram, pelo estudo de dez municípios de grande porte, que 

existe dificuldade de substituição das práticas tradicionais de saúde e que as práticas voltadas 

para família e comunidade no sentido de influenciar os determinantes sociais do processo 

saúde-doença, foram incorporadas parcialmente pela equipe. 

Quanto à parceria entre saúde mental e atenção básica, verifica-se, por meio dos 

estudos de Machado e Mocinho (2003), Ribeiro et al. (2010), Silveira e Vieira (2009), Souza 

et al. (2007) e Souza e Scatena (2007) realizados em diferentes regiões do Brasil, a ênfase na 

realização de consulta médica e psicológica, transcrição de receitas e distribuição de 

psicofármacos, encaminhamentos, visitas domiciliares, atividades de grupo e informações 

sobre o uso de psicofármacos como sendo as atividades realizadas pela equipe da ESF aos 

portadores de transtornos mentais, assim como as enfermeiras não se sentem capacitadas para 

assistir a pessoa com transtorno mental. 

Todavia, encontram-se alguns indícios de atividades que estão sendo realizadas e 

mostram frutos positivos, como é demonstrado no trabalho de Pereira, Machado e Nascimento 

(2008), que evidenciam a desconstrução de certos conceitos sobre a doença mental por parte 

da equipe de ESF, decorrente de oficinas de sensibilização com essa temática. Andrade, 
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Buchele e Gevaerd (2007) criaram grupos de autoajuda para deprimidos e, segundo elas, tais 

grupos auxiliaram positivamente, aumentando o conhecimento desses usuários sobre a 

doença, o saber lidar com a mesma e a ajuda que uns prestam aos outros. 

Alguns estudos que tratam dessa parceria evidenciam que há muito a ser discutido e 

viabilizado, pois inquietações e desafios têm-se instalado e merecem atenção. Com relação ao 

despreparo dos profissionais de saúde da atenção básica quanto à atenção à saúde mental os 

trabalhos de Munari et al. (2008), Nunis, Jucá e Valentim (2007), Souza e Scatena (2007), 

Souza et al. (2007) e Vecchia e Martins (2009) discutem sobre essa demanda e confirmam a 

necessidade de se desenvolverem estratégias de educação permanente em saúde. Assim, 

concorda-se com David et al. (2009) que refere a existência de uma dicotomia entre a teoria e 

a prática na atenção básica, que está caminhando a passos curtos para a integralidade do 

cuidado nesse aspecto. 

Diante desse contexto dicotômico entre modelos-princípios e a prática, ainda acredita-

se que a enfermagem precisa considerar e incorporar a relação interpessoal como fundamento 

de sua práxis a fim de propiciar a mudança de modelo ou talvez de paradigma, envolvendo, 

além das técnicas e procedimentos, as subjetividades e relações humanas. 

 

1.2 A enfermagem e o saber-fazer 

 

 

A enfermagem sempre atravessou duas vertentes essenciais: a necessidade de um 

conhecimento e um saber técnico-científico próprio e a exigência de competências 

relacionais, tidas como essenciais (HENDERSON, 1969). 

Quanto ao saber técnico-científico da profissão, McEven e Wills (2009) e Vale, 

Pagliuca e Quirino (2009) reportam que os tipos de saberes da enfermagem são o 

conhecimento empírico, a ciência, o estético, a arte, o pessoal e o ético, assim como o 

histórico, o técnico, o humanístico, o sócio-político, o metafísico ou espiritual e o intuitivo. 

Tais saberes são, para essas autoras, como instrumentos indispensáveis à prática do fazer e do 

agir de forma eficiente e eficaz, viabilizando uma práxis libertadora, solidária, emancipatória 

e o cuidado converge à ciência, à ética, à arte e à estética. 

Enquanto ciência, a enfermagem articula o processo humano, o universo e a saúde em 

três facetas: a ontologia, a epistemologia e a metodologia (MCEVEN; WILLS, 2009). 

Enquanto o saber científico – teoria em si - data-se da se década de 50, nos Estados Unidos, 

quando algumas enfermeiras começaram a teorizar a prática (PERSEGONA et al., 2009), 
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tentando reconhecimento dessa profissão como ciência, por meio da construção de um corpo 

de conhecimentos próprios (VALE; PAGLIUCA; QUIRINO, 2009).  

No século passado, a partir da década de cinquenta, majoritariamente nas décadas de 

60 e 70, novas teorias foram criadas, exprimindo um modo sistematizado de olhar o mundo, 

uma conceituação articulada e comunicada da realidade com a finalidade de descrever, 

explicar, prever ou prescrever o cuidado de enfermagem (OLIVEIRA; PAULA; FREITAS, 

2007). Diferentes concepções foram sendo desenvolvidas como: a teoria dos sistemas de 

Imogene King, a teoria do déficit do autocuidado de Dorothea Oren, da enfermagem 

transcultural de Madeleine M. Leininger, do cuidado transpessoal de Jean Watson, do 

processo adaptativo de Callista Roy, das necessidades humanas básicas de Vanda de Aguiar 

Horta, a teoria humanista de Josephine E. Paterson e Loretta T. Zderad (OLIVEIRA; PAULA; 

FREITAS, 2007; POTTER; PERRY, 2006; ROSA et al., 2010). Segundo Carvalho (2009), as 

teorias de enfermagem já ultrapassam trinta contribuições explicativas. 

Assim, as teorias possibilitam fundamentar a prática conforme uma maneira de 

perceber o mundo, o homem e a relação saúde-doença, ou seja, instrumentalizar o pensar e o 

fazer num contexto da cientificidade, em atendimento às necessidades dos clientes. Nesse 

sentido, a enfermagem também se ajusta aos conhecimentos das ciências humanas, pois elas 

estudam a vida valorizando as experiências vivenciadas e buscam entendê-la em sua matriz de 

padrões de significado e valor, adotando a idéia de subjetividade (MCEVEN; WILLS, 2009).  

Confirma Viana (2005), ao dizer que da execução de técnicas da antiguidade, hoje o 

objeto da enfermagem está centrado no cuidado que é entendido como uma forma de ser e de 

se relacionar. Por essa razão, acredita-se que a enfermagem deve acrescentar como ferramenta 

de sua prática, além das técnicas e procedimentos, a vertente do cuidado humanizado com 

enfoque nas interações e relações estabelecidas com o seu cliente. 

O termo “cuidado” tem sido estudado em várias teorias de enfermagem e tem tomado 

um lugar de destaque por muitos estudiosos, sendo que alguns o caracterizam como a essência 

da enfermagem (MCEVEN; WILLS, 2009). Todavia, acrescentam que existem certos debates 

em termos do cuidado como um conceito central, por três razões: pelas diversas visões quanto 

à natureza do cuidado, de um traço humano a uma intervenção terapêutica; pelo uso desta 

terminologia com uma conceituação de papel especializado, questionando se o cuidado é de 

domínio específico da enfermagem; pelas referencias sobre as implicações futuras da 

profissão, no sentido dele ser adotado como uma obrigação exclusiva. As autoras, entretanto, 

não descrevem sobre que vertente do cuidado estão falando. 
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Compreendendo o termo historicamente, Neves (2002) pontua que o cuidar sempre 

esteve presente nas diferentes dimensões do processo de viver, adoecer e morrer, mesmo antes 

do surgimento das profissões. Assim como, do ponto de vista existencialista de Heidegger, em 

“Ser e Tempo”, o cuidado é constituído na própria dimensão do ser da pre-sença, o pôr-se 

para fora, ou seja, é um movimento de existir, dando-se no acontecer e no tempo. O que 

significa dizer que o cuidado é encontrado em toda atitude e situação de fato, assim “é um 

modo-de-ser essencial da humanidade” (LUZ; MIRANDA, 2010). 

Seguindo tais preceitos, o cuidado pode ser entendido como um traço humano e não é 

exclusivo da enfermagem, contudo nem por isso a enfermagem deixa de ser uma profissão 

que está diretamente ligada ao cuidado do ser humano, pois seu saber-fazer condiz com o 

cuidar do outro quando o ampara nas suas necessidades biopsicossociais. 

Sob esse prisma, entende-se cuidado pelo ponto de vista de inúmeras intervenções 

terapêutica que envolvem todas as competências e habilidades definidas como pertencentes ao 

campo teórico-prático da enfermagem. Morse et al. (1990) afirma que o cuidado se apresenta 

em cinco categorias ontológicas: como uma condição humana, como imperativo moral, como 

afeto, como ação terapêutica e como relação ou interação interpessoal. 

Quando relacionado à visão existencialista e humanista do homem, entende-se o ser 

terapêutico, no sentido mais amplo, isto é, o enfermeiro precisa ir além do corpo biológico. 

Deve integrar os conceitos das ciências humanas, ou seja, a percepção e compreensão do 

significado da experiência para a pessoa, partindo do princípio de que essa pessoa tem 

potencial para cuidar de si mesma, embora necessite de ajuda em algum aspecto de sua 

existência, sendo que o enfermeiro, naquele momento, é uma pessoa capaz de ajudá-la.  

Para tal, é necessário estar presente e se relacionar, pois embora o corpo seja o objeto 

palpável de cuidado, esse corpo se concretiza na manifestação de sua sociabilidade 

(LEOPARDI; GELBCKE; RAMOS, 2001) numa relação EU-TU e EU-ISSO conforme 

descreveu Buber (1979), manifestando uma crença na tendência atualizante do homem, como 

diz Rogers (2001b). Assim, o cuidado é tido como um processo interativo entre os sujeitos, de 

forma que se configura em um artifício de ajuda que possibilita ao outro crescer, através da 

confiança mútua e da qualidade de relações. Esse pensamento está condizente com os 

apontamentos de Mayeroff (1971), Neves-Arruda e Marcelino (1997) e Waldow (2001), 

dentre outros. 

O cuidado é estudado nos diversos campos de saberes-práticas da enfermagem, tanto 

no nível da atenção como da educação em saúde, seja no âmbito hospitalar ou na saúde 

pública, no contexto individualizado ou de grupo, por meio de reflexões teórico-filosóficas, 
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ético-políticas e outras (AMESTOY et al., 2010; BISON; FUREGATO.; SANTOS, 2007; 

COSTA et al., 2009; ERDMANN, et al., 2007; FERRAZ et al., 2005; FERREIRA; ACIOLI, 

2009; FONSECA; LACERDA; MAFTUM, 2006; PIRES; GOTTEMS, 2009; LUZ; 

MIRANDA, 2010; SANTOS, 2009; ROCHA et al., 2008; SENA et al., 2008; SOUZA et al., 

2005; VERGEL; ZEQUEIRA;  GUERRA, 2010; WALDON, 2009; ZABOLI, 2004). Nestes 

estudos, em sua maioria de cunho reflexivo, percebe-se a ênfase no cuidado subjetivo e 

relacional, tendo como destaque as teorias de cunho fenomenológico, humanista-

existencialista da enfermagem, ou seja, o cuidado mediado por relações subjetivas, diálogo 

irrepetível e construído de atitudes humanas peculiares de cada pessoa como única e 

potencialmente criativa. 

Henderson (1969) propôs as exigências de competências relacionais na enfermagem. 

A centralidade na relação aqui manifestada não exclui outras formas de cuidar da 

enfermagem, como por exemplo, relacionada ao ambiente, às técnicas e procedimentos e ao 

campo gerencial. Todavia, parece que essas formas de cuidar se emancipam por meio de 

interações entre o enfermeiro e o cliente, segundo Martins (2010), o homem só pode ser 

compreendido em sua totalidade. 

Sob o prisma do existencialismo e humanismo, não é possível o homem retirar-se do 

mundo, porque o homem só é homem em ligação com o “ser” e com os homens (o ser com); 

está intimamente ligado ao mundo em sua coexistência, assim, ele só existe quando projeta 

para além de si mesmo. Nesse contexto, ele deve ser tratado como fim em si e não como 

meio, valorizado pelo encontro no aqui-agora onde o outro aparece em sua alteridade, 

afetando e sendo afetado, buscando-se pelo que ele tem de bom, de positivo e de 

potencialmente transformador, no caminho da reconstrução da identidade perdida ou confusa 

(ABBAGNANO, 2006; LESSA; SÁ, 2006; MARTINS, 2010; RIBEIRO, 1999). 

Frente a esses modos de se ver o homem no mundo, percebe-se que ele se torna 

presente na relação com os outros homens e consigo mesmo a partir do encontro, bem como 

não se pode compreender a existência humana na sua singularidade se não o fizermos na 

totalidade do homem, nos campos da psique, do organismo, da espiritualidade, bem como no 

campo do indivíduo e do coletivo, no campo das relações e do diálogo. 

O foco da enfermagem, na perspectiva do modelo humanista-existencial, é a 

compreensão da pessoa que procura ajuda, na perspectiva de sua real situação na vida, é sobre 

como as pessoas vivenciam sua vida relacionada à saúde, doença e sofrimento, com o objetivo 

de aliviar o sofrimento e promover auto-cuidados, bem como atentar para o que significa 
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sofrimento para a pessoa (BERG; SARVIMAKI, 2003). Isso não se faz, de outra maneira, se 

não pela relação interpessoal. 

Nas palavras de Luz e Miranda (2010) a enfermagem se distanciou do cuidado, em 

detrimento das práticas gerencial e organizacional de serviços, delegando o cuidar a suas 

subcategorias, mas é necessário que ela o resgate nas suas práticas cotidianas. Lucena et al. 

(2006) acreditam que, por meio do cuidado, a enfermagem pode encontrar um dos caminhos a 

serem trilhados na tentativa de assumir o novo desafio da sua prática cotidiana, ou seja, 

superar a utilização predominante dos conceitos do modelo biomédico e de sua tecnologia no 

tratamento da doença. Um caminho que tem se desvelado, neste sentido, é atentar para a 

humanização da assistência. Waldow (2009) em seu estudo sobre educação e competências da 

enfermagem, relata que, atualmente, as competências mais solicitadas são aquelas que 

contemplam a relação interpessoal. 

O contexto das relações interpessoais, do encontro e da comunicação ou diálogo, como 

já mencionado, pode vir a ser uma possibilidade de ruptura e superação do modelo 

hegemônico, visto que ele condiz com a demanda dos modelos alternativos de atenção à 

saúde, como o modelo psicossocial, adentrando no campo das subjetividades da existência 

humana e dos seus significados. 

Maya e Acosta (2008) apontam que dentre as teorias de enfermagem que envolvem a 

interação humana entre enfermeiro-paciente, do ponto de vista da subjetividade, estão as 

Teoria Interpessoais de Peplau e de Travelbee, as quais serão sumarizadas, enquanto 

possibilidades de mudança de modelo de atenção à saúde. Acrescenta-se a teoria 

fenomenológica humanista de Josephine E. Paterson e Zderad, por elas considerarem o 

encontro e o diálogo como fundamentais no cuidado de enfermagem. 

Para Peplau (1993), a enfermagem psiquiátrica, como ciência aplicada, se encontra em 

posição singular para identificar os problemas humanos que surgem na vida cotidiana, assim 

como para ajudar os pacientes a lidarem com tais problemas em momentos que estão 

submetidos a estresse e tensões adicionais, para identificar as habilidades necessárias às 

pessoas no enfrentamento de dificuldades, assim como para desenvolver com o paciente um 

tipo de relação que fomente o progresso de suas habilidades. Para ela, a enfermagem se faz 

pela relação humana entre a pessoa que está enferma e necessita de serviços de saúde e um 

enfermeiro com formação especializada para reconhecer e responder à necessidade de ajuda. 

A Teoria de Relações Interpessoais de Hildegard Elizabeth Peplau é considerada, na 

enfermagem, em especial na enfermagem psiquiátrica, o marco teórico de referência para a 

sua prática, datada em 1952 (ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 2005). Segundo as 
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autoras, essa enfermeira graduou-se em psicologia interpessoal e dedicou-se a entender e a 

desenvolver a teoria interpessoal do Sullivan, na tentativa de aplicá-la à enfermagem. 

Naquela época, uma das questões de que Peplau se ocupava era compreender o que 

seria a enfermagem; daí vislumbrou-a como processo interpessoal, por meio do qual, ela 

acreditava que tanto o enfermeiro quanto o paciente poderiam obter crescimento e 

desenvolvimento pessoal (ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 2005; PEPLAU, 1993). 

O crescimento e o desenvolvimento, para ela, ocorrem de forma gradual e num padrão 

único influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos envolvem as 

capacidades e habilidades do enfermeiro/ terapeuta e do cliente por meio das características de 

personalidade e amadurecimento de cada um, enquanto que os fatores extrínsecos envolvem 

as características culturais e do ambiente. 

Peplau (1993) acredita que, à medida que o enfermeiro compreende a si mesmo e sua 

função, ele pode compreender o cliente e ajudá-lo no seu desenvolvimento pessoal. 

A base do exercício da enfermagem é a relação humana entre uma pessoa enferma que 

procura por serviços de saúde e um enfermeiro com função especializada para reconhecer e 

responder às necessidades de ajuda (PEPLAU, 1993). Seu objetivo é ajudar os indivíduos e 

comunidade a produzir mudanças que possam influenciar de forma positiva em suas vidas, ou 

seja, por meio da relação interpessoal o enfermeiro pode auxiliar as pessoas a avaliar suas 

experiências interpessoais para desenvolverem novas habilidades (ALMEIDA; LOPES; 

DAMASCENO, 2005; PEPLAU, 1993; RIGOL, 2007). 

A relação interpessoal se estabelece num processo dinâmico, que se caracteriza por 

meio de quatro fases: orientação, identificação, exploração e resolução. Os papéis que a 

enfermagem assume durante essas fases, são contínuos, inter-relacionados e definidos como 

pessoa estranha, pessoa-recurso, educadora e líder (ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 

2005; ARRENDONDO-GONZÁLEZ; SILES-GONZÁLES, 2009; MAYA; ACOSTA, 2008; 

MONTEIRO; PAGLIUCA, 2008; MORAES; LOPES; BRAGA, 2006). 

Vários são os trabalhos realizados nas últimas décadas, que elucidam a importância, 

pertinência e aplicação dessa teoria em diferentes campos de atuação da enfermagem, como 

por exemplo: Araújo, Garcia e Coller (1999), Ataíde, Pagliuca e Damasceno (2002), Buswell 

(1997), Courey et al. (2008), Feely (1997), Fowler (1994), Hall (1994), Lego (1998), Macedo 

et al. (2006), Marchese (2006), McGuinness e Peters (1999), McNaughton (2005), Merritt e 

Procter (2010) e Moraes, Lopes e Braga (2006) e outros. Todos esses estudos inferem efeitos 

positivos do uso da Teoria Interpessoal de Peplau no cuidado da enfermagem nas áreas 

eleitas. 
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Almeida, Lopes e Damasceno (2005) ao analisarem essa teoria com base no 

referencial de Barbara Barnaum confirmam a operacionalização da teoria interpessoal de 

Peplau em quaisquer situações de interação de enfermagem. Enquanto que Cardoso, Oliveira 

e Loyola (2006) fizeram uma análise relacionando a teoria aos preceitos da reforma 

psiquiátrica brasileira, por meio do enfoque da metanálise, e confirmaram que essa teoria, 

ainda hoje, é aplicável no cuidado de enfermagem psiquiátrica. 

No estudo de Bondan (2006), utilizando essa teoria na consulta de enfermagem em 

saúde mental, ele evidenciou que a mesma favorece uma maior satisfação pessoal, ameniza as 

recaídas e facilita a integração social e familiar dos envolvidos no estudo, dentre outras 

vantagens. 

Travelbee, outra enfermeira americana, desenvolveu sua teoria influenciada por Jean 

Orlando e embasou-a nos conceitos da logoterapia de Viktor Emil Frankl (WAIDMAN; 

ELSEN; MARCONI, 2006). Na sua compreensão, a enfermagem define-se como um 

processo interpessoal, mediante o qual a enfermeira ajuda uma pessoa, a família e a 

comunidade, com o objetivo de promover a saúde, bem como ajuda a pessoa a lidar com a 

experiência da enfermidade e do sofrimento mental e, se necessário, contribui na descoberta 

de um sentido para essas experiências. Dessa forma, constitui um processo interpessoal que se 

ocupa de pessoas, as quais podem ser pacientes individuais, familiares ou grupos que 

necessitem de ajuda que a enfermagem pode oferecer. Para Travelbee (1982), tal definição 

permanece constante, independentemente da área de especialidade clínica que a enfermagem 

esteja exercendo. 

Para ela, o processo interpessoal é constituído de etapas sobrepostas de observação, 

interpretação, tomada de decisão, ação e avaliação de suas ações. Essas etapas são 

consideradas, por ela, atitudes básicas que todo enfermeiro necessita, acrescentando a 

capacidade de comunicar-se com um propósito determinado (TRAVELBEE, 1982; 

WAIDMAN; ELSEN; MARCONI, 2006). 

Travelbee (1982) acrescenta que uma relação só é possível quando se transcendem os 

papéis de enfermeiro-paciente e cada um percebe o outro como ser humano único, numa 

relação se dá por meio da habilidade de comunicar-se. Assim, ela definiu diálogo significativo 

como aquele caracterizado por uma comunicação recíproca entre os envolvidos na interação 

que tem um propósito e que se orienta para os problemas do aqui-agora. 

As funções da enfermagem, segundo Travelbee (1982), são promover a saúde mental, 

prevenir a enfermidade, ajudar as pessoas a enfrentarem as pressões da enfermidade mental e 
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assistir o paciente, a família e a comunidade a encontrarem um sentido a partir da 

enfermidade mental. 

A utilização da teoria de Travelbee na enfermagem também é ampla e abrangente, 

como se percebe pelos estudos de Chistóforo, Zagonel e Carvalho (2006), Linard, Pagliuca e 

Rodrigues (2004), Oliveira et al. (2005), Paula, Furegato e Scatena (2000), Pinho e Santos 

(2007), Reis et al. (1999) e Waidman, Elsen e Marconi (2006). 

Tanto a teoria de Peplau quanto a de Travelbee nasceram da experiência das autoras e 

de estudos voltados para a enfermagem psiquiátrica, todavia essas teorias se aplicam em 

qualquer que seja a especificidade da enfermagem (PEPLAU, 1993; TRAVELBEE, 1982), tal 

como está evidenciado em trabalhos citados anteriormente. 

Essas teorias trazem à tona a pessoa como o centro e o enfermeiro como o profissional 

capaz de ser o interlocutor na relação, com funções e atitudes voltadas para a compreensão do 

outro, tal qual ele se apresente, por meio da relação interpessoal. Com isso, percebe-se que o 

processo interpessoal pode ser terapêutico, se estiver pautado em algumas atitudes do 

enfermeiro e na habilidade de comunicar-se com o outro. 

Dessa forma, entende-se a teoria humanista na enfermagem com suas raízes no 

modelo holístico de ser e fazer saúde, destacando-se a relevância do estar-com na prática 

assistencial, enfatizando-se a enfermagem como uma experiência existencial, um diálogo vivo 

que surge a partir do estabelecimento de uma relação intersubjetiva de sujeito para sujeito, 

com todos os potenciais e limitações humanas (MORAIS; COSTA, 2009; SANTOS, 2009). 

Na teoria fenomenológica humanista de Josephine E. Paterson e Loretta T. Zderad, a 

enfermagem define-se como uma relação transacional e investigativa, expondo como foco 

central o encontro genuíno. Para elas o cuidado se dá por meio do encontro, na originalidade e 

totalidade do diálogo e na presença ativa. A relação enfermeiro - cliente se estabelece pela 

mutualidade da presença dos envolvidos, como sujeitos de sua vida (KARL, 2004; LUCIO; 

PAGLIUCA; CARDOSO, 2008; PADOIN; PAULA; SCHAURICH, 2009; PATERSON; 

ZDERAD, 1988; PAULA et al., 2004). Essa teoria está diretamente influenciada pelo 

referencial filosófico de Martim Buber (KARL, 2004). 

A mesma teoria também é utilizada em diferentes contextos da enfermagem, 

aproximados da relação interpessoal, como os trabalhos de Lucio, Pagliuca e Cardoso (2008), 

Mercês e Rocha (2006), Persegona e Zagonel (2006, 2008), Ramos et al. (2006), Rolim 

(2008) e Rolim, Pagliuca e Cardoso (2005). 

Uma terceira vertente teórica, da qual a enfermagem se apropria ao discutir relações 

interpessoais, é a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Mello (2009), ao delinear as bases 
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psicoterápicas da enfermagem, diz que a ACP é usada nas áreas da saúde como uma filosofia 

de vida. 

Na concepção de Amatuzi (2010), a ACP define-se no campo dos valores, das 

predisposições e preferências, falando-se de fins e não de meios, instrumento ou técnica. A 

ACP é considerada por muitos estudiosos como Palma (2009), Rogers (1987), Wood et al. 

(1994) e outros, como um jeito de ser, e, não apenas, não como um jeito de fazer. 

Um “jeito de ser” porque exige do profissional abrir-se às suas experiências, arriscar-

se a novos encontros – com os outros e consigo mesmo – modificar seus conceitos e valores, 

aceitar escolhas alheias e as diferenças pessoais. Não é apenas um modo de fazer porque, 

segundo Palma (2009), envolve, além da dimensão teórico-prática (conhecimento teórico), a 

dimensão pessoal e relacional do terapeuta. 

A dimensão pessoal envolve o autoconhecimento, conhecer suas potencialidades, 

limites, impacto dos outros sobre si mesmo, reconhecer gostos e preferências, preconceitos e 

rejeições, confiar na sua experiência e na sua capacidade de autodeterminação. Estar 

realmente disponível às mudanças, a alargar limites, expandir consciências, abster-se do poder 

sobre o outro, por fim, desenvolver condições internas de correr risco de ser genuíno e de 

acolher o outro na sua singularidade. A relacional, diz respeito à genuinidade, à transparência 

e à incondiconalidade no “estar com o outro”, envolvendo a predisposição do terapeuta em 

captar o mundo fenomenológico do cliente como também a sua percepção quanto a essas 

características do terapeuta (PALMA, 2009). 

Amatuzzi (2010) considera a Abordagem Centrada na Pessoa distinta da Terapia 

Centrada na Pessoa (TCP). Para ele, a ACP se aplica a outros campos, como a grupos de 

encontros, a educação, a resolução de conflitos etc., assim, ela tem maior amplitude.  

Talvez seja nesse entendimento que a enfermagem se ajusta aos fundamentos da ACP, 

no estudo das relações humanas, como inferem os estudos de Travelbee, Peplau, Rodrigues, 

Furegato, Scatena, Stefanelli, dentre outros. 

A Abordagem Centrada na Pessoa será descrita à parte por duas razões: primeiro, por 

não ser uma teoria da enfermagem e sim da psicologia; segundo, porque ela será utilizada 

como fundamentação teórica para o desenvolvimento deste estudo. 
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1.3 Fundamentação Teórica da Abordagem Centrada na Pessoa  

 

 

A pedra fundamental da Abordagem Centrada na Pessoa de Carl Ransom Rogers é a 

crença de que “existe em todo organismo, em qualquer nível, um fluxo subjacente de 

movimento para realizações construtivas de suas potencialidades intrínsecas”, porque “há no 

homem uma tendência natural ao desenvolvimento completo, ou seja, o homem tende a 

crescer e a se atualizar” (ROGERS, 2001a, p. 8). Ele crê que, mesmo que as circunstâncias do 

meio ambiente possam alterar os resultados deste crescimento, o ser humano tem um 

organismo positivo e construtivo (ROGERS, 1987). 

Esclarece que tal capacidade pode ser latente ou manifesta, embora não seja  

automática, pois requer certas condições, como um clima interpessoal facilitador, para sua 

atualização eficaz (ROGERS, 1975). Assim, o ambiente com o clima facilitador será o agente 

desencadeador dos recursos para a autocompreensão e para a modificação dos autoconceitos, 

das atitudes e do comportamento autônomo do homem (ROGERS, 1987). 

Para Rosenberg (2005) a premissa básica de Rogers, de que todo homem é um 

organismo em que se pode confiar, não trata de negar as condições externas que podem alterar 

ou destruir as tendências ao crescimento ou que haja um desligamento do homem em relação 

a tais condições, mas de destacar o grau maleável da liberdade humana. Ela complementa que, 

como o homem é influenciado por circunstancias externas, e elas podem estabelecer ameaças 

e imposições ao “eu”, podendo também agir de forma a facilitar o caminho para o 

desenvolvimento integrado do soma, ou seja, do raciocínio, dos afetos e do corpo. Nesse 

ínterim, a liberdade individual complementa a culturalização do universo e não a contradiz. 

Também não significa uma ilusão no sentido do “homem essencialmente bom” tendendo à 

polaridade de bom-mau enquanto virtude e do julgamento qualitativo. 

O fator terapêutico da relação interpessoal é a reunião de percepção e escolhas das 

pessoas, enquanto que a relação pessoal facilitadora representa o elemento catalizador. Assim, 

todas as escolhas do ser humano são consideradas por Rogers como tentativas de 

autorrealização e de crescimento integrado (ROSENBERG, 2005). 

Na década de 30 e no início da de 40, a teoria rogeriana foi denominada de orientação 

não diretiva. Isso provocou e tem provocado equívocos que merecem esclarecimentos. 

Rogers, ao refletir sobre sua prática psicoterápica e observar o pessoal de sua clínica, 

chegou à conclusão de que as teorias que haviam lhe ensinado correspondiam pouco ao que 

sua realidade lhe apresentava, parecendo-lhe pouco eficazes na prática. Ele concluiu que, 



   Introdução  32 

 

quando centrava a atenção na pessoa e o processo terapêutico ocorria em função da 

experiência do cliente e não em função de teorias, princípios e técnicas, estranhos a esta 

experiência, os resultados psicoterápicos eram melhores (ROGERS, 1975, 2001b). Assim, a 

não-diretividade entendida por Rogers, implica em uma atitude incondicionalmente positiva, 

com o significado de não dar direção e abster-se de juízo de valor, ou seja, livre de julgamento 

no sentido de qualidade como bom-mau, verdadeiro-falso, realista-ilusória, etc. (KINGET, 

1975). 

Rogers comenta que diversos nomes foram dados, por ele, a essa abordagem como: 

Aconselhamento Não-Diretivo, Terapia Centrada no Cliente, Ensino Centrado no Aluno, 

Liderança Centrada no Grupo, mas como os campos de aplicação cresceram em número e 

variedade, o rótulo "Abordagem Centrada na Pessoa" lhe parecem ser o mais adequado 

(ROGERS, 2001a, p. 5). 

Daí o termo “client-centered”, ou seja, o cliente como centro. Isso porque o que lhe 

interessava, do ponto de vista empírico e científico, era que condições tornavam possível a 

mudança e o desenvolvimento em uma pessoa e quais eram os efeitos ou resultados dessa 

condição (ROGERS, 2001a). Amatuzzi (2010) menciona que a palavra “pessoa” parece 

referir-se a todo o grupo ou a díade, aludindo ao que há de pessoal e não factual ou empírico 

na relação. Para ele, esse termo ultrapassa o plano empírico e objetivo dos indivíduos e se 

abre aos sentidos e valores vivenciados na subjetividade. 

Rogers também se opunha à forma implícita de direção em que as correntes teóricas da 

época se fundamentavam, o que lhe causou resistências e choque de idéias entre seus pares. 

Isso porque a maioria dos seus contemporâneos tinha uma concepção hierárquica das relações 

interpessoais baseada em relacionamentos de superioridade-inferioridade, ascendência-

submissão e autoridade-subordinação, o que lhes dava o rotulo de competência ou de 

responsabilidade profissional (KINGET, 1975). O contrário disso, para Rogers a Abordagem 

Centrada na Pessoa centraliza o desenvolvimento da capacidade e da autonomia da pessoa, do 

direito de escolhas e da responsabilidade por elas, o que reflete uma relação altamente 

igualitária (ROGERS, 2001a). 

Assim, ele começou a mudar a forma de conduzir a terapia, pois seu objetivo direto 

encontra-se na possibilidade de estimular a maior independência e integração da pessoa e não 

no auxílio dado à resolução de problemas, transformando o foco do problema para a pessoa. 

Fundamentava-se na crença de que, se auxiliasse o crescimento do indivíduo, esta pessoa 

estaria apta a resolver tanto o problema presente quanto os posteriores de forma mais 

integrada (ROGERS, 2001a). 



   Introdução  33 

 

Todavia, somente em 1940, quando se integrou ao corpo docente da Universidade de 

Ohio (Ohio State University), ele percebeu quão longe estava das correntes teóricas da 

psicologia, ou seja, do Behaviorismo e da psicanálise, bem como o quanto tinha desenvolvido 

uma perspectiva pessoal que partia de sua experiência (ROGERS, 1975). 

O papel do terapeuta na relação de ajuda fundamentada na ACP é criar um clima 

facilitador para o desenvolvimento e o crescimento do “eu” do outro e, por isso, Rogers o tem 

como facilitador. 

Rogers pontua, como um alerta, que na ACP o facilitador deve renunciar a qualquer 

controle sobre o outro ou a qualquer tomada de decisão pelo cliente, visto que o lócus da 

tomada de decisão e da responsabilização pelos efeitos desta decisão é exclusivamente do 

cliente (ROGERS, 2001a). Dessa forma, ele entende que a abordagem é politicamente 

centrada no cliente, cabendo a ele ajudar na liberação da capacidade do outro quando se 

relaciona de forma real, exprimindo seus sentimentos, quando vivencia o cuidado, o amor não 

possessivo e quando compreende com aceitação o mundo interno do outro. 

Crendo na tendência atualizante do homem, o facilitador dependerá de outros três 

elementos essenciais para estabelecer a relação terapêutica: a autenticidade ou congruência, a 

aceitação incondicional e a compreensão empática (ROGERS, 1987, 2001a,2001b; ROGERS; 

KINGET, 1977; ROGERS; ROSENBERG, 2005; TAMBARA; FREIRE, 2010). Rogers 

pontua esses elementos como atitudes ou princípios que promoverão o clima de crescimento 

no relacionamento do facilitador com o cliente, de professor e aluno, de pai e filho, de líder e 

grupo, de administrador e equipe, ou seja, tanto nas relações diádicas quanto nas grupais 

(ROGERS, 2001a). 

O princípio da congruência ou autenticidade, utilizada no sentido de pessoa unificada 

e integrada, é uma espécie de vivência com consciência, na qual a pessoa precisa de 

consistência entre o “eu” consciente e o campo existencial ou fenomenal. O autor amplia tal 

concepção ao dizer que a congruência abrange adequadamente a experiência, a consciência e 

a comunicação. 

Segundo Rogers (2001b), quando as relações se dão fundamentadas na autenticidade, 

sem uso de máscaras e expressando os sentimentos e atitudes abertamente, a transformação 

pessoal é positiva. Quanto mais a pessoa, na figura do facilitador, tiver consciência do que 

está vivenciando e puder comunicar ao outro seus sentimentos positivos ou negativos de 

forma transparente, mais ele terá condições de desenvolver a relação de ajuda e será capaz de 

facilitar o crescimento do cliente. Alerta que o que promove a relação facilitadora é a 

comunicação congruente de sentimentos e não de opiniões ou julgamento sobre a outra pessoa 
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(ROGERS, 2001a). Em termos práticos, o autor acrescenta que isso significa comunicar ao 

cliente a capacidade de sentir compreensão, compaixão, ternura, mas também tédio, raiva, 

medo como são simbolizados na consciência. Assim, há uma equiparação ou congruência 

entre o que está sendo vivenciado no nível visceral, o que está na consciência e o que está 

sendo expresso ao cliente. Para Rogers, a congruência é a principal atitude na relação 

interpessoal, por possibilitar a relação genuína. 

A segunda atitude facilitadora é a aceitação incondicional positiva, ou seja, é a 

condição do facilitador prezar o cliente tal qual ele é, sem julgamento ou avaliação, sem uma 

determinada condição, livre de qualquer juízo de valor (ROGERS, 1987, 2001a, 2001b). Essa 

atitude positiva, aceitadora em relação ao cliente, contribui para o movimento terapêutico e, 

quanto mais esta atitude é vivenciada pelo facilitador, maior habilidade ele terá para o sucesso 

da sua aplicação e da mudança positiva no cliente (ROGERS, 2001a). O facilitador será visto 

pelo cliente como alguém que o compreende, o respeita e o aceita tal como ele próprio se 

percebe e se conceitua. Essa atitude faz com que o cliente perceba que ele pode ser ele 

mesmo, livre de julgamento e tensão. Tal fato possibilita-lhe atitudes livres de mecanismos 

coercivos e ameaçadores. O inverso favorece ao cliente falsear ou negar internamente a sua 

vivência, reprimir sentimentos e desejos e agir de maneira a defender a integridade do “eu”. 

Por fim, o terceiro aspecto é a compreensão empática. Rogers, em 1959, definiu a 

empatia como “a capacidade de aperceber-se com precisão o quadro de referência interno de 

outra pessoa, juntamente com os componentes emocionais e significados a ele pertencentes, 

como se fôssemos a outra pessoa, sem perder jamais a condição de ‘como se’[...]” (ROGERS, 

2005, p. 72). Posteriormente, ele descaracterizou a empatia como um estado, por acreditar ser 

mais um processo. No conceito atual da empatia, Rogers a coloca não de forma operacional, 

mas a descreve como o facilitador deve “ser” na relação com a outra pessoa: 

Significa penetrar no mundo perceptual do outro e sentir-se totalmente à vontade dentro dele; 

requer sensibilidade constante a mudanças que se verificam nesta pessoa em relação aos 

significados que ela percebe, ao medo, à raiva, à ternura, à confusão ou ao que quer que seja 

que ela esteja vivenciando; significa viver temporariamente sua vida, mover-se delicadamente 

dentro dela sem julgar, perceber os significados que ela quase não percebe, tudo isso sem 

tentar revelar sentimentos dos quais a pessoa não tem consciência, pois isso poderia ser muito 

ameaçador; implica transmitir a maneira como você sente o mundo dela, à medida que 

examina, sem viés e sem medo, os aspectos que a pessoa teme; significa, frequentemente, 

avaliar com ela a precisão do que sentimos e nos guiarmos pelas respostas obtidas. Passando a 

ser um companheiro confiante dessa pessoa em seu mundo interior, mostrando os possíveis 

significados presentes no fluxo de suas vivencias, ajudando a pessoa a focalizar essa 

modalidade útil de um ponto de referência, a vivenciar os significados de forma mais plena e a 

progredir nessa vivência (ROGERS, 2005, p. 73). 
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Isso significa que o facilitador capta com precisão os sentimentos e significados que o 

cliente está vivendo tal como lhe comunica essa compreensão. Em um nível máximo de 

empatia, o facilitador não apenas capta os significados simbolizados pelo cliente, mas aqueles 

não conscientes ou não simbolizados (ROGERS, 1987, 2001a, 2001b). 

Contudo, o alerta está no sentido de que o facilitador deve ser capaz de apreender a 

vivência do outro como ele a sente e a vê, sem que a sua própria identidade se dissolva nesse 

processo, ou seja, apreender os significados experienciados pelo outro na condição de “ser do 

outro”, deixando de lado os próprios pontos de vista e valores, ou seja, deixar de lado o 

próprio “eu” do facilitador (ROGERS; ROSENBERG, 2005). 

Esses autores apontam que a empatia talvez seja a atitude que desencadeia as demais, 

pois tanto a congruência quanto a aceitação só emergem quando se compreende a experiência 

do outro tal qual ele a sente e vive. 

Rogers verificou que, quando um cliente se depara com um facilitador que escuta seus 

sentimentos com aceitação, torna-se capaz, também, de aceitar-se. Assim como, quando 

encontra um facilitador que aprecia e valoriza mesmo os seus aspectos desagradáveis, ele 

começa a vivenciar o apreço e afeição por si mesmo e, à medida que o facilitador é percebido 

como uma pessoa real, o cliente deixa de usar fachadas para mostrar abertamente sua vivência 

e experiência interna (ROGERS, 2001a). Por outro lado, acrescenta que, à medida que o 

cliente conhece seus sentimentos internos, ele reduz o poder dos outros em inculcar-lhe 

culpas, medos e inibições; quando o cliente se aceita possibilita o comando do “eu” 

dominando a si mesmo e, assim que o cliente torna-se autoconsciente, mais auto-aceitador e 

menos defensivo, ele tem mais liberdade para crescer e mudar as suas direções e escolhas. É 

nesse sentido que se possibilita o crescimento terapêutico (ROGERS, 2001a). 

Dessa forma, quando a congruência, a aceitação incondicional e a empatia são 

expressas claramente ao outro, este começa a afastar-se de funcionamento estático, insensível 

e impessoal, caminhando para uma experiência fluida e receptiva. A consequência de tal 

movimento é a alteração do comportamento, condizendo, então, com a saúde, a maturidade 

psíquica e relações mais realistas consigo mesmo, com os outros e com o mundo (ROGERS, 

2001b). Sinaliza que, na interação genuína, tanto o cliente quanto o facilitador se modificam. 

Aí está o verdadeiro significado do processo terapêutico (ROGERS, 2001a, 2001b). 

A comunicação interpessoal é fundamental no processo terapêutico, pois as referidas 

atitudes só se tornam facilitadoras quando expressas ao cliente de forma clara, aberta, 

transparente na relação “eu-tu” fazendo com que ele as perceba e as experimente. Ela se 

constitui numa relação complexa, por meio de símbolos verbais e não-verbais com os quais a 
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mensagem será interpretada pelos comunicadores, fazendo com que eles se percebam 

mutuamente, avaliem suas ações e intenções e também respondam apropriadamente ou não à 

relação (LITTLEJOHN, 1982). 

Na concepção rogeriana ou “acepista”, a congruência entre comunicação verbal e não-

verbal é uma forma de demonstrar a aceitação incondicional, a empatia e a autenticidade na 

relação, fazendo com que o outro se sinta aceito tal qual ele é, valorizado e compreendido 

(ROGERS, 2001a,b; ROGERS; ROZENBERG, 2005). 

A incongruência se dá quando o que é falado, demonstrado ou percebido não condiz 

com o “eu” real da pessoa comunicante. Daí a importância da comunicação interpessoal. Ela 

se dá entre a consciência e a experiência, entre a consciência e a comunicação e entre a 

experiência e a comunicação (ROGERS, 2001b). Assim, a comunicação não-verbal tem um 

valor ponderável na manifestação e na percepção da incongruência, numa relação entre os 

comunicantes. 

Todavia, para que a relação seja terapêutica, Rogers e Kinget (1975) entendem que a 

experiência imediata do facilitador deve ser corretamente simbolizada na consciência e que 

este esteja em estado de acordo interno. Eles exemplificam que, se o facilitador acredita 

experimentar sentimentos como a consideração positiva e a compreensão empática quando, na 

realidade, ele sente angústia e mal-estar, então não se encontra em acordo interno e as 

relações, bem como a comunicação, ficarão prejudicadas. 

Embora sejam atitudes que dependam de algumas condições internas do facilitador, 

elas podem ser aprendidas e treinadas, passando para a esfera das habilidades interpessoais. A 

empatia, para ele, talvez seja a atitude mais fácil de treinar, pois envolve uma escolha por 

parte do facilitador para com a escuta (ROGERS, 2001a). Dessa forma, ela é tanto uma 

atitude quanto uma habilidade. 

Ainda que as atitudes facilitadoras sejam passíveis de aprendizado, cabe ao facilitador 

compreender, pois se ele ignora as suas atitudes dominantes, que determinam as suas 

inclinações e aversões, será incapaz de fazer uma representação realista das coisas que lhes 

são contadas pelo cliente. O funcionamento da personalidade do facilitador não trata da 

imagem intelectual do “eu”, mas da existencial, de maneira que seja um conhecimento do 

“eu” tal qual ele age na situação imediata. Tomando as palavras de Rogers, é uma abertura 

constante para a experiência (ROGERS; KINGET, 1975). 

Pessoas enrijecidas que tenham problemas com essa abertura terão mais dificuldades 

de trabalhar com a ACP, tal como aquelas que necessitam de exercer controle sobre as demais. 

A política da ACP implica que o facilitador evite e renuncie conscientemente a qualquer 
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controle sobre o cliente e abdique de qualquer tomada de decisão do mesmo (ROGERS, 

2001a). Na medida em que tenta controlar o outro, o facilitador se contradiz na concepção 

fundamental da abordagem, ou seja, a tendência atualizante. 

No contexto cultural, considera-se que a natureza da pessoa é tal que não se pode 

confiar nela, de maneira que o indivíduo deve ser guiado, instruído, recompensado, punido, 

controlado pelos mais sábios ou por indivíduos que possuam status superior. A ACP é uma 

prática contestadora (ROGERS, 2001a). Assim, parece que pode ser de difícil aplicação no 

sistema de saúde e de educação, como também se torna uma vertente que contradiz a 

hegemonia do militarismo e da disciplina presentes nesses sistemas e que têm sido 

amplamente discutidas e negadas, tal como se tem negado a noção dominante do modelo 

biomédico. Essa é uma das questões que conduziu à escolha deste referencial teórico. Além 

disso, mesmo aqueles que têm dificuldades na Abordagem Centrada na Pessoa, se desejarem, 

poderão desenvolver a sua capacidade empática e de congruência, pois, segundo Rogers e 

Rosenberg (2005), estas atitudes básicas podem se beneficiar do treinamento cognitivo e 

vivencial. 

A Abordagem Centrada na Pessoa passou a ser aplicada, com o passar do tempo, para 

o domínio das ciências sociais, da educação, das relações interpessoais em diversos contextos 

(familiares, conjugais, profissionais, dentre outras), da comunicação interpessoal, da gestão de 

recursos humanos, gestão de empresas, mediação e resolução de conflitos (FONSECA, 2010). 

Isso se justifica pela percepção de Rogers de que a ACP é aplicada em qualquer 

relacionamento interpessoal, seja na família, no trabalho, na educação e na psicoterapia 

(RUDIO, 1999; ROGERS, 2001a). Também é aplicada tanto em relações interpessoais entre 

duas ou mais pessoas, constituindo-se aí a aplicação nos grupos.  

Na década de setenta, Carl Rogers, juntamente com outros colegas americanos, 

dedicaram-se à construção do que ele chamou de Comunidades, nas quais trabalharam com 

grupos (ROGERS, 1987). Nessa obra, Rogers comenta que, nas comunidades temporárias, a 

maioria dos participantes vivencia tanto uma percepção aguda do seu poder quanto um 

sentimento de união estreita e respeitosa com os membros do grupo. A comunicação 

interpessoal se torna cada vez mais aberta e uma psique coletiva e harmoniosa de natureza 

quase espiritual se forma. 

A nomenclatura adotada para se referir a tais comunidades são os grupos de encontro 

que se realizam por meio dos Workshops centrados na pessoa, nos quais os experimentos 

sociais genuínos são colocados em prática (ROGERS, 1987). Tais workshops eram intensivos, 

ou seja, as pessoas se reuniam por alguns dias (um final de semana, uma ou mais semanas) 
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experienciando as relações interpessoais, os processos e tensões grupais, praticavam as 

atitudes facilitadoras da Abordagem Centrada na Pessoa, adquirindo habilidades nas relações 

interpessoais, ou seja, a liberdade para ser um indivíduo e trabalhar visando suas metas numa 

harmonia de diversidades. 

Quanto ao sistema educacional, parece que Rogers desacreditava do sistema 

tradicional pela massificação e burocratização do ensino tal como a transmissibilidade de 

conteúdos valorizando apenas o intelecto, ou seja, no modelo tradicional de ensino. Ele 

descreve que o sistema educacional é o lócus do intelecto e não da pessoa integral, ou seja, 

não há lugar para os sentimentos e vivências dos educandos (ROGERS, 1986). Para ele a 

aprendizagem deve ser significante, ou seja, aquela que envolve a pessoa como um todo, em 

seus aspectos sensórios e cognitivos, ou seja, é experiencial e auto-iniciada, por acreditar que 

“mesmo que o estímulo venha do exterior, o senso da descoberta, de alcance, de apreensão e 

compreensão vem de dentro”. Ela abrange a pessoa integral por acrescentar “o lógico e o 

intuitivo, o intelecto e os sentimentos, o conceito e a experiências, as idéias e o significado” 

(ROGERS, 1986, p. 29), utilizando todas as capacidades humanas. Esse tipo de aprendizagem 

agrega significado para o aprendiz por ser experiencial e faz diferença no comportamento, na 

atitude e até mesmo na personalidade (ROGERS, 1978, 1986). 

Quanto ao campo epistemológico, na concepção de Rogers o conhecimento adquirido 

deve ser usado pela pessoa no sentido de mudança de comportamento, ou seja, ele existe para 

ser utilizado. Este é um dos sentidos em que a aprendizagem se torna significativa, 

provocando mudanças quer seja no comportamento, na orientação para uma ação futura ou 

nas atitudes e na personalidade (ROGERS, 2001a, 2001b; ROGERS; ROSENBERG, 2005). 

Segundo Rogers (1978, 1986) e Rogers e Rosenberg (2005), certas qualidades 

atitudinais devem existir na relação interpessoal entre o facilitador e o aprendiz, as quais se 

aproximam daquelas atitudes apontadas no processo terapêutico. Elas são: autenticidade ou 

genuinidade; apreço, confiança e aceitação; compreensão empática. 

 Nesse contexto teórico, percebe-se que na Abordagem Centrada na Pessoa, 

independentemente de estar situada no contexto psicoterapêutico ou educacional, no encontro 

individual ou em grupo, as atitudes facilitadoras do processo de crescimento da pessoa se dão 

por meio da relação interpessoal. Fica claro também que a tendência atualizante é o cerne para 

que se possa desenvolver tal relação. Dessa forma, entende-se que o jeito de ser, mais que a 

teoria, será o fator agregante nessa abordagem. Esse jeito de ser vai se transformando à 

medida que encontra o ambiente e as relações propícias e, com isso, as atitudes facilitadoras 
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se intensificam, em quantidade e qualidade, e as relações estabelecidas ficam mais 

humanizadas. 

Na enfermagem, um dos termos utilizados que se aproxima do referencial da 

Abordagem Centrada na Pessoa é o Cuidado Centrado no Paciente ou na Pessoa. O’Donovan 

(2007); Innes, Macpherson e Mccabe (2006) referem que o cuidado centrado na pessoa teve 

origem no Reino Unido, na atenção ao idoso, particularmente na demência, e que está 

crescendo tanto naquela região quanto na Austrália, com indícios de crescer também na 

Europa Ocidental e América do Norte.  Acrescentam que é um método que ganhou atenção 

considerável na literatura de enfermagem e está sendo amplamente utilizado na literatura 

teórica e de pesquisa. Para O’Donovan (2007), ele ainda está mal compreendido na prática e 

existem várias definições para descrevê-lo, sendo que, tal variedade de modelos adotados, por 

causar conflitos. Por outro lado, diferentes instâncias, como Sainsbury Centre for Mental 

Health, Department of Health and Children e Mental Health Commission, ambos da Irlanda, 

têm recomendado que em todos os cuidados de saúde sejam adotados com o princípio do 

cuidado centrado no paciente. 

O’Donovan (2007) relata que os modelos de cuidado centrado no paciente que estão 

sendo tratados relacionam se ao cuidado de idosos, na comunidade ou hospitalizados, e em 

especial são: Authentic Consciousness Model de McCormack’s (2003), Burford Model de 

John’s (1994), Positive Persons Work model de Kitwood’s (1990), Senses Framework de 

Nolan, Davies e Brown (2004), Skilled Companionship model de Titchen’s (2001) e Tidal 

Model de Barker’s (2000). Entretanto, segundo a autora, necessitam ainda de ter avaliada sua 

eficácia na prática, bem como alguns ainda estão em estágio conceitual inicial e necessitam 

ser trabalhados e operacionalizados.  

Tais modelos são fundamentados nas teorias humanísticas, como por exemplo, o Tidal 

Model de Barker´s (2001), que foi desenvolvido no Reino Unido, na Newcastle University, 

com ênfase no trabalho multidisciplinar da enfermagem em saúde mental e na espiritualidade, 

que traz referência à teoria de Peplau e enfoca a abordagem centrada na pessoa similar à ACP. 

Valoriza o significado da experiência vivida pela pessoa e a importância do relacionamento 

interpessoal, representando intervenções centradas na capacidade de gerar soluções, usando 

três dimensões: o mundo, o eu e o outro. 

O modelo de McCormack’s (2003) explora o sentido da autonomia do idoso no poder 

de decisão, valorizando suas perspectivas, crenças e valores. Seu referencial teórico se apoia 

em Kant e Frankfurt. Nesse modelo, a enfermagem, por meio de interações interpessoais, 

deve facilitar a consciência autêntica do sujeito, criar um ambiente de confiança sendo 
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flexível, recíproca, transparente, simpática e negociante (LANDERS; MCCARTHY, 2007; 

MCCORMACK, 2003, 2004). 

Alguns estudiosos do cuidado centrado na pessoa têm adotado, em seus estudos, esses 

referenciais, tais como Green (2006) que descreve as atividades de enfermagem em centro de 

cuidados paliativos no Reino Unido; utiliza o estudo de caso para analisar o aconselhamento, 

fundamentado na abordagem centrada na pessoa. Conclui que, a ACP pode ser utilizada pela 

enfermagem facilitando a abordagem emocional, psicológica e mesmos as necessidades 

físicas dos clientes no final de vida.  Acrescenta que, a empatia, a congruência e a aceitação 

pode permitir o crescimento de confiança, favorecendo a maior expressão de sentimentos e de 

pensamentos antes suprimidos, sendo, assim, de importância vital para ajudar as pessoas e 

seus familiares na transição final de vida. 

Baumann (2007), Buron (2010), Grosch, Medvene e Wolcott (2008), Lawson (2008), 

Levesson (2009) e Rosemond (2009) trazem o uso da ACP como fundamento da enfermagem 

no trabalho com idosos nos Estados Unidos; Hall et al. (2007) utilizaram na prática da 

colaboração interprofissional; Talerico (2003) discorre sobre a sua importância para a 

qualidade dos servicos de saúde americanos. 

Esses estudos citados mostram algumas das habilidades do cuidado centrado no 

paciente que podem ser usadas no desenvolvimento da relação enfermeiro-paciente para 

facilitar a abordagem emocional, psicológica e mesmo as necessidades físicas dos pacientes. 

A congruência, empatia e aceitação podem permitir o crescimento da confiança e invocam a 

necessidade de irem além da competência técnica, exigindo dos enfermeiros a execução de 

práticas autênticas de cuidado humanístico, abraçando todas as formas de conhecer e agir. 

No Brasil, Pettengill, Nunes e Barbosa (2003) compartilham da experiência de ensino-

aprendizagem centrada no aluno na disciplina de enfermagem pediátrica, acompanhando a 

versão de Rogers da aprendizagem significativa. 

Todavia, cabe ressaltar que muitos estudos, embora não definam a ACP como a 

abordagem teórica, referenciam ou citam Rogers e seus pressupostos nos trabalhos sobre 

relacionamentos humanos, relação de ajuda, relação ou interação terapêutica. Evidencia-se 

isso pelos estudos de Fanes e Maftum (2002), Kantorski et al. (2005),  Kantorski, Pinho e 

Schrank (2003), Mariutti et al. (2005), Paula, Furegato e Scatena (2000), Scanlon (2006), 

Simões, Fonseca e Belo (2006) e Siqueira Júnior, Furegato e Scatena (2001). 

Por outro lado, outros estudos embora não  trazem referência a Rogers, citam Alfred 

Benjamin, Furegato Rodrigues, Franz Victor Rudio, Maguida Costa Stefanelli, sendo que 

esses estudiosos da relação terapêutica na origem de seus trabalhos citam, referenciam e 
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discutem a fundamentação teórica da Abordagem Centrada na Pessoa. Como exemplo, 

pontuam-se os estudos de Bertone, Ribeiro e Guimarães (2007), Ribeiro e Pedrão (2005) e 

Roehrs et al. (2007) e outros. 

Nesse sentido, pode-se inferir que a ACP tem, direta ou indiretamente, influenciado a 

enfermagem nas suas relações terapêuticas. 

 

1.4 A Enfermagem no campo das relações interpessoais 

 

 

O processo de trabalho da enfermagem varia de acordo com três elementos não 

dissociados: o cuidado, as ações gerenciais e a educação em saúde. Tais elementos têm como 

objetivo a manutenção e o restabelecimento da saúde, proporcionando a melhoria na 

qualidade de vida, independentemente da área de atuação. Seu dinamismo é marcado por uma 

multiplicidade de fatores, ou seja, o multiculturalismo, aspectos históricos, sociais e políticos, 

a natureza relacional e os processos comunicativos. 

As relações interpessoais têm sido valorizadas na enfermagem nos três campos de 

práxis. Na concepção de gerenciamento, a ênfase se dá nas competências e habilidades 

interpessoais para a resolução de conflitos, liderança, trabalho em equipe, comunicação, 

dentre outras. Braga, Dyniewicz e Campos (2008) apontam que competência interpessoal é a 

habilidade de lidar com pessoas de forma adequada às necessidades e exigências da situação, 

enquanto que Fernandes et al. (2003) sinalizam que a competência interpessoal é um subsídio 

para a reorientação do saber-fazer no campo da saúde. Nesse campo, não bastam à técnica e 

os procedimentos corretos, ou seja, exigem-se habilidades para lidar com as emoções do EU 

do profissional, do cliente e da equipe, bem como o autoconhecimento e a empatia. 

Na Educação, a novas diretrizes pedagógicas direcionam-se para as teorias da 

complexidade, do interacionismo e outras, as quais compreendem o aprendizado numa 

comunhão de valorização do contexto, do social e do pessoal. Saupe et al. (2007) afirmam que 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por meio das diretrizes curriculares, 

direciona para a articulação entre os projetos político-pedagógicos e as políticas nacionais de 

saúde, na expectativa de profissionais cada vez mais competentes para com as novas 

exigências da sociedade. 

No domínio do cuidado, atualmente evidencia-se uma demanda pela escuta, pelo 

cuidado humanizado, pelo estabelecimento de vínculos como aponta a política nacional de 

humanização do SUS (BRASIL, 2004b, 2006b, 2009), por certos estudos realizados com 
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enfoque na necessidade de mudança de paradigmas e de modelos assistenciais (PAIM, 2003; 

PAIM; ALMEIDA FILHO, 2000), tal como nos estudos relacionados ao processo de trabalho 

da enfermagem (AYRES, 2006; CORBANI; BRÊTAS; MATHEUS, 2009; MORAIS et al., 

2009; SCHOLZE; DUARTE JÚNIOR; SILVA, 2009; SILVA; PORTO; FIGUEIREDO, 2008; 

TRAD; ESPERIDIÃO, 2009). 

Frente a esse contexto histórico-político é que se refere ao enfermeiro enquanto agente 

terapêutico na ótica da relação, da subjetividade e da compreensão do cliente/usuário como 

um ator agregador ao profissionalismo da enfermagem. 

Um ato de interação entre pessoas torna-se terapêutico quando o enfermeiro utiliza de 

sua pessoa e sua personalidade, da comunicação e da relação interpessoal como ferramentas 

de trabalho (STUART; LARAIA, 2002). Nesse sentido, Rogers (2005) difundiu a crença na 

força das atitudes da pessoa facilitadora como fator terapêutico em si. 

No ponto de vista de Stuart e Laraia (2002) e de Townsend (2002) certas qualidades 

são consideradas essenciais, como a autoconsciência, crescimento pessoal, valores, crenças, 

exploração de sentimentos, altruísmo, ética e responsabilidade, uso terapêutico do EU e 

atitudes positivas para efetivar uma relação terapêutica na enfermagem.  

 

1.5 Relações interpessoais na enfermagem, consolidando o papel terapêutico do 

enfermeiro. 

 

 

Para Buber (1979), o homem é um ente de relação, ou seja, a relação é essencial e o 

fundamento da existência humana, pois a palavra proferida é uma atitude efetiva e 

atualizadora do homem; no entanto, o seu princípio ontológico é de que homem é um ser 

dialogal. Para ele, o valor existencial da relação é o encontro dialógico, assim o homem só 

existe por meio da relação estabelecida entre as palavras-princípio EU-TU e EU-ISSO. 

Rigol (2007) pontua que as relações têm características diferentes, mas quando situam 

no contexto profissional elas adquirem implicações e constitutivas específicas. Quando a 

relação é estabelecida com pessoas que requerem ajuda ou enfermos, com fins terapêuticos, 

entendemo-la como relação terapêutica ou relação de ajuda. Acrescenta que esses termos têm 

conotações similares, e suas diferenças residem nas definições de diferentes autores e nos 

modelos conceituais, resultando numa difícil diferenciação. Entretanto, no entendimento de 

Novel (2007), esses termos são indistintos, porque tanto a sua finalidade como os seus 

conteúdos são sinônimos. 
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Assim, no Brasil, depara-se com os termos relação terapêutica, relação de ajuda, 

relacionamento terapêutico, relacionamentos interpessoais e interação; cada termo parece 

representar uma determinada teoria, como o apontado por Rigol (2007), mas em grande parte 

dos trabalhos a teoria não fica claramente definida. 

Opta-se por tentar proceder com alguns esclarecimentos desses termos, a fim de situar 

o leitor no contexto das relações interpessoais, não pretendendo eliminar todas as 

possibilidades. 

Rogers (2001b) define a relação de ajuda como sendo “a relação na qual pelo menos 

uma das partes, procura promover no outro o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, 

um melhor funcionamento e uma maior capacidade de enfrentar a vida”, o que incorre em um 

dos participantes, ou ambos, procurar promover no outro uma maior apreciação, expressão e 

utilização funcional dos recursos internos latentes. Todavia, tal definição é abrangente, 

fazendo com que a Relação de Ajuda envolva qualquer modalidade de relação, cunho 

educacional, familiar, vocacional, dentre outras, cujo objeto central é facilitar o crescimento 

pessoal. 

Furegato e Morais (2009), ao descreverem as bases do relacionamento interpessoal em 

enfermagem, tratam da Relação de Ajuda como sendo uma atividade do enfermeiro em 

qualquer de suas especialidades, em hospitais, ambulatórios, rede de atenção primária e 

comunitária, envolvendo tanto atividades individuais como grupais. Para elas, a relação de 

ajuda, em se tratando do enfermeiro em saúde mental, é um processo dialógico que, além de 

ajudar a pessoa a identificar e resolver suas necessidades, a auxilia no encontro dos pontos 

positivos ajudando a lidar com problemas e, consequentemente, promovendo o crescimento e 

amadurecimento possíveis. 

Rudio (1999) define Relação de Ajuda como uma conversa estruturada, com fins de 

resolver um problema ou uma dificuldade com base na não-diretividade. Stefanelli, Fukuda e 

Arantes (2008) elucidam que a Relação de Ajuda centra-se em auxiliar o outro na resolução 

de um problema, implica na disposição para ajudar a quem necessita de apoio em um dado 

momento e não tem o objetivo de promoção, de manutenção ou de recuperação de saúde. 

Furegato (1999) e Rudio (1999) apontam características básicas do profissional ao se 

desenvolver Relação de Ajuda como sendo compreender-se e aceitar-se, o contato num clima 

efetivo tendo para com o cliente a consideração positiva incondicional, a compreensão 

empática e a congruência. Frente a isso, entende-se que a matriz do pensamento rogeriano, 

quanto às atitudes facilitadoras, influencia tais autores. 
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Quanto ao relacionamento terapêutico, Furegato (1999) e Furegato e Morais (2009) 

situam o na enfermagem em duas modalidades estruturais: sob a forma de interações 

terapêuticas e sob a forma de seguimento ou processo. 

Para essas autoras, as interações interpessoais incluem todos os contatos entre 

enfermeiro-cliente, em diferentes ambientes de cuidado, desde que não tenham duração maior 

que o contato em si, com o proposto de prover conforto, higiene ou procedimentos técnico 

específicos, ou seja, têm o propósito de cuidar. Por outro lado, o relacionamento terapêutico 

na forma de seguimento, acontece em fases, numa sequência ou em etapas, a fim de atingir o 

objetivo de aporte psicológico, tendo como propósito ajudar a pessoa no enfrentamento de 

uma doença, de um sofrimento e/ou de uma situação de crise. Nas duas interações, o foco do 

cuidado não é a técnica nem a doença, mas a pessoa em si. Assim como exigem-se que 

desenvolvam em locais que favoreçam a abertura à relação, formando-se de encontros 

programados com definição de acordos quanto ao local, horário e objetivo estabelecido, assim 

como o pacto ou contrato terapêutico. 

Em se tratando de interações, Williams e Irurita (2004) diferem as interações 

interpessoais nesses dois contextos; nas suas palavras, eles trazem a seguinte diferenciação: 

interações interpessoais são situações em que estão presentes duas ou mais pessoas e nelas 

ocorre a comunicação verbal e não verbal entre enfermeiro e cliente; já a interação 

interpessoal terapêutica é aquela interação que facilita o conforto emocional, aumentando o 

sentimento do paciente quanto ao controle pessoal, ajudando-o a sentir-se seguro, informado e 

valorizado. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de uma relação em que o enfermeiro ajuda o cliente 

pode ocorrer em situações de interações interpessoais terapêuticas, relações terapêuticas ou 

relações de ajuda e relacionamentos terapêuticos, cada qual com suas peculiaridades próprias. 

Quanto à noção de processo, todas essas possibilidades abrangem etapas ou fases, quer 

sejam num contínuo de encontros ou no mesmo encontro. As fases de início, desenvolvimento 

e término ou inicial, intermediária e final como são classificadas por Furegato (1999), 

Rodrigues (1986, 1996) e por Novel (2007), respectivamente, acontecem também em 

interações de enfermagem terapêuticas ou não. 

Novel (2007) informa que, de um modo em geral, a relação terapêutica compreende de 

três a cinco fases, segundo diferentes autores e, que cada uma dessas fases possui objetivos, 

características e necessidades de intervenção diferentes. 

Quanto ao relacionamento interpessoal, Peplau (1993) e Travelbee (1982) descrevem 

quatro fases. As fases para Travelbee são pré-interação, introdutória ou de orientação, 
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identidade emergente e termino; enquanto para Peplau são: orientação, identificação, 

exploração e resolução. Ambas descrevem as características de cada fase, que trazem uma 

lógica em comum – à medida que o relacionamento vai se firmando por meio do 

estabelecimento de vínculo, maior abertura e, por conseguinte, maior exploração da 

necessidade ou problema, as atividades tanto do enfermeiro quanto do cliente vão caminhando 

para o desfecho, para a emancipação da autonomia e da independência do cliente.  

Para Rogers (2001b) o processo terapêutico, em psicoterapia, envolve sete estágios, os 

quais se caracterizam pela abertura do cliente e do facilitador, desde um estágio de fixidez e 

distanciamento e rigidez psicológica até a maior abertura do Eu livre de máscara e tensão 

psicológica, no qual a pessoa se aproxima dela mesma, aceitando-se, com uma comunicação 

interior livre, com uma confiança sólida na sua própria evolução e com uma consciência 

subjetiva e reflexiva de sua existência. 

Tanto Travelbee, Peplau, Rogers, Furegato entendem que as fases num processo 

terapêutico são inter-relacionadas. De uma forma em geral, suas características e intervenções 

são peculiares em conformidade com o crescimento pessoal alcançado, a abertura do sujeito 

que, por conseguinte, se consegue por meio da qualidade da relação estabelecida, ou seja, 

desenvolvimento de vínculo e de aliança terapêutica, dentre outras questões. 

Na Abordagem Centrada na Pessoa, a qualidade da relação interpessoal é o elemento 

mais significativo para sua eficiência, sendo mais importante que o conhecimento do 

terapeuta e sua orientação teórica, ou seja, o encontro que se dá durante a relação terapêutica, 

propicia ao cliente ser compreendido e reconhecido como pessoa, firmando a plena existência 

(ROGERS, 2001b, 2005). 

Para Novel (2007), uma relação terapêutica tem as seguintes características: primeira é 

que uma relação multiforme, visto que a relação estabelecida entre enfermeiro-cliente é única 

e não se repete, pois cada um tem forma distinta de se relacionar e os resultados diferem entre 

si segundo as características pessoais de cada um. Nesse sentido, acrescenta que não existe 

um protocolo sobre a forma de iniciar e manter uma relação de ajuda, devendo esta estar 

adequada à pessoa, à situação e ao momento presente. O que condiz com os dizeres de Rogers 

(2001b) ao elucidar que o processo terapêutico é uma experiência dinâmica e única, diferindo 

de indivíduo para indivíduo. Nesse contexto, para Tambara e Freire (2010), a relação 

terapêutica, por ser de orientação não-diretiva, é única e sui generis. Para esses autores, as 

atitudes do terapeuta devem ser vivenciadas de forma genuína, autêntica, sincera e 

espontânea. 
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A segunda característica é que a relação terapêutica implica um processo de 

crescimento pessoal, no qual tanto o cliente quanto o enfermeiro vivenciam uma experiência 

ímpar de aprendizagem e de crescimento. Na concepção de Rogers (2004), a ACP é uma 

maneira de ser que se expressa em atitudes e comportamentos que criam um clima facilitador 

do crescimento; é também uma filosofia que, se vivida, ajuda a pessoa a expandir o 

desenvolvimento de suas próprias capacidades e estimula mudanças construtivas nas pessoas 

à sua volta. Bower (2004) acrescenta que as três atitudes facilitadoras que a ACP enfatiza em 

relação aos clientes devem também ser internalizadas pelo terapeuta, as quais devem estar 

interligadas e coexistirem compondo o todo para, assim, facilitar a mudança. 

A terceira é que cada relação terapêutica se estrutura e evolui de acordo com um 

processo determinado, ou seja, cada tipo de relação se desenrola em um contexto e momentos 

determinados e pode-se falar em atitudes necessárias à sua evolução, assim como a existência 

de fase ou de etapas na sua evolução. Rogers (2001b) também pontua o processo terapêutico 

em sete estágios, nos quais o indivíduo sai da rigidez psicológica para uma unidade em 

movimento equilibrado em direção à experiência organísmica. 

A quarta característica difere dos demais tipos de relação como, por exemplo, a social. 

A relação terapêutica ou relação de ajuda difere das demais em algumas características: pelo 

calor e a capacidade de resposta por parte do terapeuta tornando a relação possível de evoluir 

a um nível mais profundo; por existir uma permissibilidade na expressão de sentimentos livre 

de qualquer julgamento ou atitude moralista por parte do terapeuta, ou seja, a atitude de 

compreensão impregna toda a entrevista; mesmo diante da completa liberdade de expressão, 

existem limites definidos quanto à ação do cliente na entrevista terapêutica, como por 

exemplo, as questões do contrato estabelecido entre o terapeuta e o cliente, que envolve, 

dentre outras coisas a questão de tempo e local; a consulta é livre de qualquer tipo de pressão 

ou coerção, como também na orientação existencialista, quando o profissional evita toda 

análise, dedução, interpretação e linguagem técnica (KINGET, 1975). 

A quinta refere-se à exigência de conhecimentos, habilidades e competências 

específicas a respeito de diferentes questões como diversidade cultural, problemas 

emocionais, crenças, manejo de situações difíceis, habilidades relacionais, tomada de decisão 

e ser capaz de reconhecer as formas mais eficazes de apoio em cada situação. Também exige 

do enfermeiro autoconhecimento suficiente para identificar e compreender as próprias 

necessidades, as crenças, os valores e as causas do próprio comportamento. Por fim, o 

enfermeiro deve possuir certas atitudes facilitadoras da relação como a empatia, aceitação, 

autenticidade, escuta e disponibilidade. Nesse sentido, para Rogers (2001a, 2001b), as 
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atitudes do facilitador é que determinam a eficácia da relação, embora não se possa  

desconsiderar que a percepção do cliente quanto a tais atitudes é que as fará efetivas. 

Por fim, a relação terapêutica se desenvolve cogitando sempre de acordo com 

objetivos terapêuticos, os quais devem ser definidos em consenso com o cliente, com a 

família e/ou com grupo, com um acordo mútuo e explícito, como um contrato terapêutico, 

permitindo responsabilidades de cada um, os limites e a participação ativa da pessoa em seus 

próprios cuidados (NOVEL, 2007). 

Os resultados da relação terapêutica serão sempre o crescimento e o desenvolvimento 

tanto da pessoa do cliente e como do facilitador. Para Tambara e Freire (2010), Rogers 

identificou três características básicas que emergem numa pessoa quando passa por uma 

terapia centrada na pessoa bem sucedida: a crescente abertura à experiência, crescente 

confiança no próprio organismo e crescente engajamento no processo de se tornar ela mesma. 

Isso leva a identificar a necessidade de certas habilidades como a comunicação interpessoal, 

com suas técnicas, princípios e a entrevista de ajuda. 

A capacidade de comunicação tem um valor especial na qualidade da relação e Rogers 

(2001b) explica que, à medida que o terapeuta consegue comunicar ao cliente as atitudes 

facilitadoras, sendo genuíno e o cliente percebe tais atitudes de forma clara, o processo 

terapêutico se inicia; assim é possível perceber que não adianta o terapeuta ter as atitudes 

facilitadoras, é preciso comunicá-las/expressá-las ao cliente, de forma que ele as perceba 

claramente. 

Com base em um levantamento bibliográfico sobre comunicação e enfermagem, 

Spagnoulo e Pereira (2007) concluem que, para o enfermeiro enfrentar os desafios de agentes 

transformadores e de mudança, deve abandonar as estratégias informais e unilaterais da 

comunicação e adotar prática dialogada sensível à demanda, compartilhando com o outro. 

Corroborando com isso, Schaurich e Crossetti (2008) compreendem a enfermagem 

como um diálogo vivo, constituído de um encontro vivido e dialogado, o qual exige do 

enfermeiro a disponibilidade para ajudar, a existência de uma pessoa que necessita de ajuda e 

que ambos estejam abertos à relação dialógica. Braga e Silva (2007) comentam que a 

comunicação se torna competente quando o enfermeiro a compreende como um processo 

interpessoal, sendo então uma habilidade fundamental a ser adquirida por esse profissional. 

A comunicação interpessoal para Littlejohn (1982) ocorre no contexto da interação 

face a face por meio da permuta de signos verbais e não-verbais, envolvendo troca de 

mensagem, a codificação dos signos e significantes, relativamente carente de estrutura, 
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marcada por certa informalidade e flexibilidade. Ocorre em interações simétricas ou 

complementares. 

Na enfermagem, é consenso que a comunicação é um de seus instrumentos básicos, 

segundo Cianciarullo, (2003), Furegato, (1999), Furegato e Morais (2009), Mendes, (1994), 

Morais et al. (2009), Peplau (1993), Pontes, Leitão e Ramos (2008), Stefanelli, (1993), 

Stefanelli e Carvalho (2005), Stuart e Laraia (2002), Taylor (1992), Townsend (2002) e 

Travelbee, (1982) dentre outros, uma vez que evidenciam que os objetivos dessa profissão 

não se dariam se não por meio de processo de comunicação, quer seja a interpessoal, a de 

grupo e a de massa. Contudo a comunicação interpessoal talvez seja a mais valorizada e 

enfatizada, principalmente ao se tratar do papel terapêutico da enfermagem. 

Santos et al. (2010) e Silva (1996) sinalizam que o profissional de enfermagem 

somente poderá ajudar seu cliente a conceituar seus problemas, enfrentá-los, buscar 

alternativas de solução dos mesmos, decidir de forma autêntica e conscienciosa, desenvolver 

novos padrões de comportamento e avaliar possíveis consequências de seus atos pelo uso da 

comunicação efetiva, interagindo diretamente com ele e atentando às técnicas de comunicação 

interpessoal. 

Quando a Comunicação interpessoal se processa com o objetivo de ajuda, tendo como 

foco as necessidades e satisfações do outro, ela se torna terapêutica, pois facilita o enfermeiro 

ampliar seu papel, ou seja, identificar e explorar os problemas com o cliente, desenvolver 

maneiras saudáveis de satisfazer as necessidades dos mesmos e ter uma relação interpessoal 

satisfatória (TOWNSEND, 2002). Também deve oferecer elementos ao cliente para 

identificar, enfrentar e resolver uma necessidade, desenvolver o autocuidado e o potencial 

para participação no tratamento, na recuperação e na reintegração na família e na comunidade, 

além de satisfazer as necessidades de inclusão e afeição social, criar oportunidades de 

aprendizagem e promover nos pacientes sentimentos de confiança (STEFANELLI; 

FUKUDA; ARANTES, 2008). 

Stefanelli (1993) e Stefanelli e Carvalho (2005) conceituam a comunicação terapêutica 

como sendo a habilidade do enfermeiro em utilizar os conhecimentos sobre comunicação e 

suas estratégias para tornar efetiva a ajuda às pessoas. Para isso, utilizam a facilitação de 

expressão, a clarificação da mensagem (signos e significantes) e a validação da mesma 

(STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008). 

Para Tambara e Freire (2010), as atitudes facilitadoras se expressam e se tornam 

presentes na relação terapêutica por meio da comunicação interpessoal entre o terapeuta e o 

cliente. Contudo, elas acrescentam que a comunicação não se restringe ao processo verbal; os 
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sinais não-verbais emitidos pelo terapeuta compõem o quadro dinâmico da relação, sendo que 

o calor, a acolhida, a receptividade, a segurança e a confiança são comunicados muito mais 

por esses sinais que pelas palavras. 

Na ACP, o potencial terapêutico está diretamente ligado à habilidade do terapeuta em 

comunicar ao cliente as três atitudes facilitadoras - a empatia, a aceitação incondicional e a 

congruência. Enquanto que as duas primeiras atitudes estão na perspectiva do terapeuta para 

com o cliente, a terceira perspectiva é especialmente em relação ao terapeuta consigo mesmo. 

A congruência se refere a uma atitude do terapeuta em relação à autenticidade e a 

harmonia em três níveis - entre a sua experiência organísmica, a consciência e sua 

representação, assim como a comunicação. Rudio (1999) relata que o comportamento 

congruente é um processo que envolve as seguintes situações: primeiramente, sentir o que 

está acontecendo no seu organismo, experimentá-lo como real, ou seja, percebendo a 

experiência, representando-a conscientemente, aceitando-a e assumindo-a como próprio, por 

fim, manifestar essa experiência tal como foi aceita. 

O fruto do comportamento congruente será a comunicação congruente daquilo que o 

terapeuta sentiu, simbolizou e comunicou no ato existencial da relação e será percebido pelo 

cliente como um comportamento harmônico, genuíno e sincero, proporcionando-lhe agir de 

tal forma (ROGERS, 2001a, 2001b). 

A relação interpessoal terapêutica, na ACP e na enfermagem, toma a dimensão 

estrutural de entrevista ou encontro fundamentado na orientação não-diretiva. 

A entrevista é amplamente utilizada na enfermagem e apresenta-se em vários 

contextos e com diferentes objetivos, como recorrer à informação e proporcioná-la, detectar 

necessidades, ensinar e favorecer a relação terapêutica (LLUCH, 2007). 

Na relação terapêutica, a entrevista, geralmente, é denominada de entrevista de ajuda. 

Para Benjamin (2008), a entrevista de ajuda é uma interação ampla, cuja finalidade é o ato de 

capacitação, de maneira que o entrevistador capacita o entrevistado a reconhecer, sentir, 

saber, decidir e escolher se deve mudar. 

Como na relação ou relacionamento terapêutico, Benjamin (2008) define três estágios 

principais de uma entrevista de ajuda – a abertura ou colocação do problema, 

desenvolvimento ou exploração e encerramento. 

Quanto à sua forma estrutural, as entrevistas de ajuda geralmente são do tipo abertas e 

livres, o que Pagés (1976) e Rudio (1999) denominam como não diretivas. Embora grandes 

sejam as discussões a respeito desse tema na abordagem rogeriana, inclusive, com o passar do 

tempo o próprio Rogers deixou de fazer tal menção, na enfermagem é a orientação de escolha 
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ao se tratar de relação de ajuda. Isso por acreditar que os métodos não-diretivos facilitam a 

comunicação do cliente com ele mesmo, abstém-se de interpretação e provoca a 

espontaneidade. 

Pagés (1976), situando a noção de não-diretividade, esclarece que essa noção, antes de 

uma técnica ou método, é uma atitude do terapeuta em face ao cliente, pela qual se recusa 

imprimir nele uma direção e um plano qualquer. Isso testemunha a confiança na capacidade 

de autodireção do cliente e acredita-se no processo natural de auto-desenvolvimento, auto-

realização, autonomia e ajustamento do cliente (PAGÉS, 1976; RUDIO, 1999). 

O papel do terapeuta é criar condições facilitadoras que auxiliam o cliente a libertar-se 

de tensões psicológicas e emocionais, como ser avaliado, julgado e interpretado por meio de 

um referencial de juízo de valor. Tal referencial seria o critério de aceitabilidade e inclusão, 

contudo, tais abstenções levam o cliente a sentir, perceber, simbolizar e experienciar aceitação 

de si pelo outro (o terapeuta) (PAGÉS, 1976; RUDIO, 1999). Esses são os pontos positivos 

das técnicas ou métodos não-diretivos e é em função deles que a enfermagem adota tal 

referencial. 

Vários autores têm abordado a relação ou relacionamento terapêutico e a comunicação 

interpessoal terapêutica na enfermagem como Alves (2008), Arrendondo-González e Siles-

Gonzáles (2009), Briga (2010), Chistóforo, Zagonel e Carvalho, (2006), Coelho et al. (2009), 

Courey et al. (2008), Lima, Silva e Gentile (2007), Monteiro e Pagliuca, (2008), Moraes, 

Lopes e Braga, (2006), Oliveira et al. (2005), Roehrs et al. (2007), Veiga, Fernandes e 

Sadigursky (2010) e Waidman, Elsen e Marcon, (2006). Sendo consenso, nesses estudos, os 

resultados positivos desses temas para a enfermagem em diferentes especificidades, como na 

relação de ajuda com mães de recém-nascidos internados em unidade de tratamento intensivo, 

no cuidado em pré-operatórios, com idosos oncológicos, na condução de grupos, na questão 

da violência sexual, com familiares de adolescentes, na formação do enfermeiro, na relação 

com pessoas impossibilitadas de se comunicarem, na redução do estresse em pré-operatórios, 

dentre outros. Com a ênfase na atenção aos portadores de transtornos mentais, estão os 

estudos de Hoga (2004), Macedo et al. (2006), Manetti e Marziale (2007), Paes et al. (2009), 

Ramos, Pedrão e Furegato (2009), Ribeiro e Pedrão (2005), Rodrigues e Botti (2009), Rolim 

(2008), Rolim, Pagliuca e Cardoso (2005) e outros. 

Os componentes da relação enfermeiro cliente são citados por Novel (2007) e 

Townsend (2002) como merecedores de habilidades e competência por parte do enfermeiro e 

citam como atitudes facilitadoras: a atitude empática, a aceitação, a congruência e a 

autenticidade, dentre outras. 
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A empatia tem sido amplamente estudada em várias áreas como, por exemplo, na 

psicologia, na enfermagem, na medicina (ALCORTA-GARZA et al., 2005; CARVAJAL et al., 

2004; DECETY; LAMM, 2006; DUARTE, 2009; OLIVEIRA; FALCONE; RIBAS JUNIOR, 

2009; WEBSTER, 2010; YEGDICH, 1999) e outros. 

Segundo os estudos de Brunero, Lamont e Coates, (2010), Çinar et al. (2007), Duarte, 

(2009), Falconi, Gil e Ferreira, (2007), Mercer et al. (2004), Mercer e Reynolds, (2002), 

Oliveira, Falcone e Ribas Júnior, (2009), Yegdich (1999) e Yu e Kirk, (2009) a empatia é um 

componente importante, fundamental e essencial na formação, no desenvolvimento e na 

continuidade nas relações interpessoais, principalmente as terapêuticas. Ela é tida também 

como uma habilidade que pode ser adquirida por meio de processos educacionais como 

treinamentos (BRUNERO; LAMONT; COATES, 2010; FALCONE, 1999; ROGERS, 2001a). 

Quanto à consideração positiva incondicional e à congruência, alguns autores como 

Furegato (1999), Furegato e Morais (2009), Stefanelli (1993), Stefanelli, Fukuda e Arantes 

(2008), Stuart e Laraia (2002), Townsend (2002) referem-se a esses termos quando tratam do 

relacionamento terapêutico e da comunicação terapêutica. 

Segundo Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008), a aceitação envolve aceitar ao outro sem 

julgá-lo, não necessariamente aceitar o comportamento do outro, mas a pessoa. Alguns trazem 

esta aceitação como respeito por não querer que os padrões de comportamento do cliente 

satisfaçam determinados padrões sociais, morais, etc. (TOWNSEND, 2002). 

A congruência encontra-se evidente no cenário da comunicação terapêutica e, às vezes, 

apresenta-se como “autenticidade”, ou seja, implica na capacidade do enfermeiro de ser 

franco e autêntico e na capacidade de demonstrar aquilo que está realmente sentindo 

(STUART; LARAIA, 2002). No mais, elas acrescentam que, isso não significa que o 

enfermeiro deve se expor por completo, mas que tudo o que vier a demonstrar seja real, assim 

como não significa que ele deve adotar relações ou comportamentos sociais, de familiares ou 

de amizade para o cliente, mas manter-se atento, pois suas necessidades devem dar lugar as do 

cliente.  
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1.6  Avaliação do processo terapêutico na relação interpessoal  

 

 

Tambara e Freire (2010) comentam que Rogers, insatisfeito com os critérios de se 

avaliar um processo terapêutico da época, pelo ajustamento do indivíduo à sociedade ou por 

critérios psicodiagnósticos relacionados à patologia e à normalidade, usou de sua experiência 

clínica e de pesquisas realizadas pela sua equipe para avaliar suas hipóteses e pressupostos. 

Para Rogers, o que importava em relação à produção de conhecimento era a agudeza 

da observação e o caráter disciplinado, criador da reflexão e das deduções feitas a partir dos 

dados observados. Também com pactuava com a idéia de que o conhecimento deve implicar 

mudança e progresso, assim como ele é provisório (ROGERS, 1975). Tais convicções 

levaram o autor a estabelecer observações sistemáticas relacionadas ao processo terapêutico e 

às atitudes facilitadoras de tal processo (TAMBARA; FREIRE, 2010), por meio de encontros 

gravados. 

As hipóteses elaboradas foram sendo testadas por meio de estudos realizados por ele e 

seus seguidores nas décadas de 40 e 50, usando principalmente métodos quantitativos, os 

quais ele aponta em parte no livro “Psicoterapia e relações humanas”, volume um. 

A modalidade utilizada em grande parte de seus trabalhos foi do tipo observacional 

por meio de atendimentos gravados. Tal estratégia é frequentemente utilizada na enfermagem 

para observar comunicação, atividades, características e condições dos indivíduos (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). Todavia, em se tratando de avaliar o processo terapeutico em si, 

essa estratégia tem sido pouco utilizada na enfermagem. 

Estudos realizados no Brasil (MARIUTTI, et al, 2005; PONTES;LEITÃO;RAMOS, 

2008; RIBEIRO, 2005) e outros, que tratam das relações ou relacionamento interpessoais, 

relação de ajuda e comunicação, utilizam entrevistas cujas análises são feitas por meio 

categorização temática preferencialmente. Tal constatação fundamenta-se na análise de 

material coletado pela autora, por meio de busca bibliográfica. 

Essa busca bibliográfica foi realizada nos anos de 2009 e 2010, nas bases de dados da 

Bireme, SCIELO, biblioteca virtual de saúde e CINAHL, pareando as palavras-chaves relação 

terapêutica, relacionamento terapêutico, relação de ajuda com enfermagem; não foram 

encontrados trabalhos que utilizassem escalas ou inventários ou outras técnicas quantitativas 

em estudos sobre a avaliação dessas atividades terapêuticas com enfermeiros no Brasil. 
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Foi encontrado na literatura, o Inventário de Relacionamento de Barrett-Lennard, que 

trabalham com os quatro construtos, na modalidade de escalas de autorrelato, tipo likert 

(BARRET-LENNARD, 1986). 

Godfred Barrett-Lennard, australiano, discípulo de Rogers, desenvolveu vários 

inventários de relacionamento interpessoal no sentido de avaliar as atitudes facilitadoras da 

ACP, ou seja, a empatia, o respeito e a aceitação incondicional (informação pessoal
1
).  O 

Inventário de Relacionamento Interpessoal forma OS-M-64 parece ser o mais utilizado em 

diferentes países, como se vê pelos trabalhos de Dalton (1983), Frade (1999), Ganley (1989), 

Hollinger-Samson e Pearson (2000), Khandaker, Vereecken e Nijs (2002), Ridge, Campbell e 

Martin (2002), Schumm, Jurich e Bollman (1980), Soares (2010). 

Contudo, pela busca de evidências do uso de tal instrumento no Brasil, localizaram-se 

as dissertações de Bahiense (1978), referindo-se ao teste da versão modificada do referido 

inventário, na forma OS-M-64 e posteriormente Azevedo (1980) que trabalhou com análise 

fatorial do mesmo inventário modificado. Como resultado dessa análise, a autora não o indica 

para uso em pesquisa e nem na educação por considerar que ele não responde 

significativamente ao seu propósito. 

Em países do Reino Unido, Edvardsson e Innes (2010) fizeram um levantamento sobre 

as ferramentas de medida do cuidado centrado na pessoa, em relação ao idoso com demência. 

Encontraram doze instrumentos considerados elegíveis. Analisando tais ferramentas, 

concluem que o atendimento individualizado revela uma longa história de atratividade da 

ética ou filosofia, mas uma curta história de pesquisadores que procuram ativamente produzir 

instrumentos que possam medir a aplicação da teoria na prática. Segundo eles, os cuidados 

centrados na pessoa representam as melhores práticas no cuidado de idosos e de pessoas com 

demência, assim como o surgimento de medidas de estudos empíricos de cuidados centrados 

na pessoa é uma adição bem-vinda à literatura. 

Na Irlanda do Norte, Slater, Mccormack e Bunting (2009), referem que embora, a 

experiência mostre que a adoção de uma Abordagem Centrada na Pessoa, pela enfermagem, 

altera o seu ambiente de trabalho, reduz níveis de ansiedade entre os enfermeiros, em longo 

prazo promove o trabalho em equipe entre os funcionários, bem como aumenta a satisfação no 

trabalho, existe uma escassez de estudos que buscam quantificar tais resultados. Assim, 

desenvolveram um instrumento, o Índice de Contexto Enfermagem (NIC), para aferir o 

                                                           
1
 Barrett-Lennard, G. Measuring experienced relationship: an odyssey (1957-2003), Chapter 8. Publicado no 

Steps on a Mindful Jouney. Material fornecido por Godfrey Barrett-Lennard, via E-mail em 2009.  
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desenvolvimento da enfermagem centrada na pessoa e os resultados decorrentes. É um 

instrumento do tipo autorrelato. Para eles, o NCI é eficaz para medir os fatores que 

influenciam a implementação da enfermagem centrada na pessoa e ajuda na escassez de 

provas quantitativas destinadas a examinar os benefícios desse tema na enfermagem. Todavia, 

embora a confiabilidade do NCI fosse confirmada por meio de medidas de consistência 

interna, eles comentam que novos testes estatísticos serão necessários. 

Outra vertente de avaliação das medidas de relação interpessoal, que tem sido bastante 

evidenciada, são as escalas de empatia. A empatia é uma das atitudes facilitadoras que tem 

chamado à atenção de pesquisadores. Na obra “Pessoa como Centro”, Rogers aponta mais de 

vinte pesquisas realizadas nas décadas de 60 e 70 que buscaram confirmar os efeitos positivos 

da empatia no processo terapêutico. 

Para Barrett-Lennard (1981), Falcone (1999, 2003) e Magalhães et al. (2010) o 

construto da empatia é multidimensional e complexo, incluindo os componentes afetivo, 

cognitivo e comportamental, os quais se complementam e se inter-relacionam durante uma 

abordagem empática. Já, Mercer e Reinolds (2002) acrescentam o componente moral nesse 

construto. 

Na literatura internacional, quando se fala da empatia enquanto processo ativo, parece 

que há preferência ao conceito de Barrett-Lennard (1993)
2
, ou seja, a empatia envolve três 

fases ou ciclos. De uma maneira sintetizada, mas não simplista, significa que a pessoa sente a 

experiência do outro, comunica sua compreensão sobre tal experiência e a outra pessoa sente-

se compreendida. 

Concordando com tal processo, Mercer e Reinolds (2002), descrevem que a empatia 

clínica envolve uma capacidade de compreender a situação do cliente, a sua perspectiva e seus 

sentimentos, comunicar tal compreensão com precisão e, por fim, agir de maneira que o 

entendimento do cliente seja útil e terapêutico. Acrescentam que, pesquisas a respeito da 

empatia na saúde, em cuidados primários, ainda estão escassas, contudo os estudos realizados 

em saúde mental e em enfermagem sugerem-na como fundamental. 

Várias são as possibilidades de se avaliar a empatia, por meio de questionários, 

escalas, inventários e até indicadores somáticos e fisiológicos (GALVÃO et al., 2010; 

HEMMERDINGER, 2007; OLIVEIRA; FALCONE; RIBAS JÚNIOR, 2009; YU; KIK, 

2009). Contudo, as medidas mais comuns são por meio de instrumentos escalonares do tipo 

                                                           
2
Barrett-Lennard, G.T. The Phases and Focus of Empathy. British Journal of Medical Psychology, v. 66, p. 

3-14, 1993. Material encaminhado pelo Autor, por meio de comunicação pessoal.  
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autorrelato ou auto-informe, que consistem em pedir aos sujeitos que manifestem como se 

sentem ou se comportam numa determinada situação (OLIVEIRA; FALCONE; RIBAS 

JÚNIOR, 2009). 

Algumas escalas, que medem o construto da empatia, foram encontradas por meio de 

busca bibliográfica usando o sistema bola de neve
3
: Empathy Test de Layton (1979), Empathy 

Understanding in Interpersonal Process Scale de Carkhuff (1969a, 1969b), Emotional 

Empathy Scale de Mehrabian e Epstein (1972), Balanced Emotional Empathy Scale (BEES) 

de Mehrabian (1996), Barrett-Lennard Empathy Subscale (BLESS) de Barrett-Lennard 

(1981), Empathy Understanding Scale de Truax e Carkhuff (1967), Hogan´s Empathy Scale 

de Hogan (1969), Interpersonal Reactivity Index de Davis (1980) e The Jefferson Scale of 

Physician Empathy de Hojat et al. (2001). No Brasil, Oliveira, Falconi e Ribas Júnior (2009) 

desenvolveram um Questionário para Avaliação da Empatia Conjugal e Falcone et al. (2008) 

desenvolveram um Inventário de Empatia. 

Segundo levantamento bibliográfico realizado por Yu e Kirt (2009), grande parte 

desses instrumentos são utilizados pela enfermagem como medida de empatia, mas nem todos 

foram considerados satisfatórios. Tal estudo possibilitou os autores comentarem que os 

índices de qualidade de alguns deles foram baixos, a validade e confiabilidade dos dados eram 

comumente relatadas, contudo apenas três das escalas estudadas mediam a resposta à 

mudança e nenhuma das medidas psicometricamente era robusta ou cobria todos os domínios 

da empatia, bem como o envolvimento do usuário foi limitado, pois apenas cinco delas foram 

desenvolvidas para a enfermagem. Comentam ainda que, embora a maioria das medidas tenha 

sido submetida a rigoroso desenvolvimento de testes psicométricos, nenhum deles é tanto 

psicometricamente como conceitualmente satisfatório. 

Na enfermagem, Reynolds (2000) desenvolveu a Reynolds Empathy Scale (RES), 

usada para avaliar o comportamento empático no contexto de interações entre enfermeiros e 

clientes. Empathy Construct Rating Scale de LaMonica´s (1981) é similar ao inventário de 

Barrett-Lennard, com 84 itens para ser usada na auto-avaliação do enfermeiro ou pela 

avaliação dos clientes. Empathy test de Layton (1979) que foi baseada nos conceitos 

rogerianos e associado, em parte, com a sua teoria de relacionamento terapêutico, destinada à 

avaliação da empatia em estudantes de enfermagem (LAYTON; WYKLE, 1990). 

                                                           
3
Técnica em cadeias, ou bola-de-neve de Biernacki e Waldorf (1981), em que os primeiros artigos indicam 

outros, que por sua vez indicam outros, e assim sucessivamente. A seleção desses indivíduos, dentro de cada 

cadeia, respeitou os critérios de inclusão da amostra, ou seja, chegar às escalas por eles citadas. BIERNARCKI, 

P; WALDORF, D. Snowball sampling-problems and techniques of chain referral sampling. Sociological 

Methods and Research, v.10, p.141-163, 1981. 
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Alguns estudos que se referem à validação e adaptação de medidas de empatia para o 

Brasil foram encontrados, por exemplo, o trabalho de Magalhães et al. (2010), com a tradução 

e validação para a versão portuguesa da Escala Jefferson de Empatia Médica na versão para 

estudantes e Koller, Camino e Ribeiro (2001), que adaptaram e validaram para o Brasil duas 

escalas de empatia: a escala Multimensional de Reatividades Interpessoal (EMRI) e a Escala 

de Empatia para Crianças e Adolescentes (EECA). 

Embora a empatia seja uma das atitudes facilitadoras da ACP, de fundamental 

importância para a facilitação das relações interpessoais terapêuticas, o interesse, nesse 

estudo, foi contemplar as três atitudes – a consideração positiva incondicional, a atitude 

empática e a congruência. Frente ao descrito, percebeu-se a necessidade de criar um 

instrumento brasileiro, específico da enfermagem, que pudesse identificar os construtos 

multimencionais que fundamentam a Abordagem Centrada na Pessoa, baseando-se nos 

fundamentos teóricos sobre elaboração de escalas psicométricas. 

Cabe ressaltar que identificar tais atitudes facilitadoras se faz no sentido de 

instrumentalizar a enfermagem, a fim de que se possa contribuir para a formação do 

enfermeiro, no que tange ao aspecto de sua relação com aqueles a quem atende. 

 

2. Objetivos 

 

 

Construir uma escala de observação da relação interpessoal entre enfermeiro-cliente à 

luz da Abordagem Centrada na Pessoa. 

Realizar a análise exploratória da dimensionalidade e fidedignidade dessa escala. 
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Trata-se de um estudo metodológico que, segundo Polit, Beck e Hungler (2004), 

centra seu foco no desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamentos de instrumentos e 

estratégias metodológicas. 

Esse trabalho envolveu a elaboração e a validação de uma escala de observação de 

interação entre enfermeiro e cliente, objetivando a identificação de comportamentos do 

enfermeiro, que possam sugerir a presença das três atitudes consideradas facilitadoras de 

relações interpessoais à luz da ACP. A sua finalidade se dará na avaliação de relações 

interpessoais, na área acadêmica, para fins de estudos que envolvam treinamento, 

aperfeiçoamento e outras modalidades didáticas assim como na assistência . 

Neste estudo, utilizou-se como referencial teórico a Abordagem Centrada na Pessoa, 

que veio fundamentar a compreensão e desenvolvimento do objeto psicológico de interesse, 

as Relações Interpessoais; e o referencial teórico-metodológico foi a psicometria (Pasquali, 

2009). 

A psicometria, conforme Pasquali (1996, 2009), trabalha com o modelo de estrutura 

do traço latente.  Ao descrever sobre o traço latente, o autor comenta que ele se apresenta sob 

várias denominações, o que indica a dificuldade de conceituá-lo. Dentre tais nomenclaturas, 

encontra-se variável hipotética, fator, construto, processos mentais, traços de personalidade, 

atitudes, e outras. Tais concepções dependem do nível de especificidade que se quer doar-lhe, 

dependendo da tendência reducionista ou estrutural em que os estudiosos deste construto 

trabalham. 

De acordo com a concepção dualista do ser humano, traço latente é a estrutura global 

da pessoa, constituindo-se de toda a psique do homem ou o conjunto dela, enquanto que 

comportamento está na dimensão do físico (PASQUALI, 2010). Para esse autor, as estruturas 

latentes não são observáveis, por estarem no campo da psique; o que se observa é 

comportamento motor e verbal.  Assim, pela teórica do isomorfismo, ao se operar (medir, 

avaliar, observar, etc.) sobre o sistema do comportamento, opera-se sobre os traços latentes, 

visto que o comportamento é o único nível em que se pode trabalhar empiricamente ou 

cientificamente na psicologia. Nesse contexto, o traço latente é visto como uma dimensão, ou 

seja, como atributo mensurável. A sua representação se dá por uma série de parâmetros 

comportamentais, os itens. 

Pasquali (2010) aponta que na psicometria moderna, trabalha-se com conceitos de 

sistema, os quais são o objeto de interesse ou objeto psicológico, que se institui sendo o objeto 

imediato de interesse dentro do delineamento do estudo, apresentando-se, portanto, por meio 
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de atributos compostos de propriedade que os caracterizam, e de magnitude, por serem 

dimensões mensuráveis. 

Para que um teste seja verdadeiro, ou seja, meça realmente aquilo que se propõe, ele 

deve ser bem representado tanto por meio das suas propriedades quanto pela sua magnitude; 

nesse contexto é que se propôs desenvolver a escala de observação interpessoal entre 

enfermeiro-cliente. 

Optou-se por utilizar os critérios da elaboração de escalas de atitudes, embora não 

esteja desenvolvendo uma. Todavia, Pasquali (1996) afirma que determinados critérios para a 

elaboração de medidas escalonares podem ser utilizados em diferentes tipos de instrumentos 

de medida. Assim, a elaboração dos itens seguirá os passos apresentado por Pasquali (2010) 

no organograma apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Organograma para elaboração de medida psicológica 

Fonte: PASQUALI, (2010, p. 166) 

 

2. Referencial teórico metodológico na construção de escala 

 

 

A escala psicométrica visa escalonar estímulos que expressam um construto 

psicológico através de um processo empírico, com medidas indiretas que só podem ser feitas 

por meio de inferências resultantes das respostas de comportamentos dos indivíduos em 

relação a um fenômeno (PASQUALI, 1996, 1999). 
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Pasquali (1996, 1998, 1999, 2010) afirma que, para se desenvolver uma escala de 

análise de construto, existem três polos que devem ser considerados na preparação, sendo 

eles: o Polo Teórico, o Polo Empírico e o Polo Analítico. 

 

2.1 Polo Teórico 

 

 

Segundo Pasquali (2010), esse polo explicita a teoria pelo seu traço latente ou 

construto. Explicam-se os tipos, categorias e comportamentos que constituem a representação 

desse construto no campo da operacionalidade. Assim, cabe ao psicometrista levantar as 

evidências empíricas sobre um construto e daí sistematizá-lo, podendo chegar ao que 

denomina de mini-teoria, que deverá guiar o pesquisador na elaboração do instrumento. Em 

sua opinião, a base teórica coerente faz com que a operacionalidade do construto seja 

facilitada. 

Qualquer sistema ou objeto psicológico que seja observável é capaz de se tornar um 

objeto mensurável, embora o objeto em si não possa ser medido. Daí a necessidade de definir 

aspectos ou propriedades que caracterizem tais sistemas ou traços psicológicos, ou seja, os 

atributos, que se tornam o foco imediato de observação e de medida, desde que apresentem 

magnitude e diferenças individuais (PASQUALI, 1996, 2010). 

A definição de construtos tem tarefa dupla, ou seja, definir constitutivamente ou 

conceitualmente um traço latente e operacionalmente os construtos por meio de atributos 

mensuráveis que ocorrem em quantidades definidas e diferentes de indivíduo a indivíduo, 

constituindo-se os itens que devem representar o comportamento (PASQUALI, 1996). 

 

a) Definição constitutiva do construto 

 

 

Na concepção de Pasquali (2010), a definição constitutiva concebe o construto em 

termos de conceitos próprios da teoria. Cabe ao pesquisador atentar para a dimensionalidade 

do construto, ou seja, se seus atributos constituem-se em unidades semânticas únicas ou se o 

construto é uma síntese de componentes que podem ser inter-relacionados ou independentes, 

concebendo-o como uni ou multifatorial, respectivamente. 
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b) Definição Operacional do Construto  

 

 

De posse da definição constitutiva, a definição operacional é realizada transformando 

os conceitos em operações concretas, isto é, em comportamentos físicos ou atributos por meio 

dos quais o construto se expressa. Assim, é operacional quando se pode dizer ao sujeito: “vá e 

faça” (PASQUALI, 2010, p. 174). 

Os itens devem ser os mais abrangentes possíveis e realmente operacionais, garantindo 

maior cobertura, visto que quanto maior for a covariância, maior será a chance de o 

instrumento ter boa qualidade, sendo válido e útil. 

A operacionalização do construto refere-se a sua representação comportamental, de 

maneira que essa representação do comportamento (atributos) dos sujeitos é que possibilitará 

avaliar a magnitude da presença do construto (PASQUALI, 2010). Para operacionalizar este 

processo foram observados os seguintes passos: 

 

Construção dos Itens 

 

 

Na definição de Pasquali (1996, 1999, 2010), os itens são as categorias 

comportamentais que expressarão os construtos, ou seja, são tarefas através das quais os 

traços latentes se manifestam. 

Eles podem ser elaborados por meio da literatura, entrevista junto à população-meta e 

categorias comportamentais definidas no passo das definições operacionais (PASQUALI, 

1999, 2010). 

Pasquali (1996, 2010) sugere elencar alguns critérios considerados de suma 

importância para a elaboração dos itens. Embora nem todos sejam aplicáveis a todos os tipos 

de escala, pois dependem do tipo de traço que se deseja medir (PASQUALI, 1999). São eles: 

1. Critério comportamental: o item deve expressar um comportamento permitindo à pessoa 

uma ação clara e precisa, não uma abstração ou construto. 

2. Critério de objetividade ou de desejabilidade: os itens devem cobrir comportamentos 

desejáveis quando se referem a atitudes, características ou traços de personalidade.  

3. Critério da simplicidade: um item deve expressar uma única idéia. Para o autor, itens que 

introduzem explicações de termos ou oferecem razões e/ou justificativas são normalmente 

confusos, por se constituírem de ideias variadas, o que pode confundir o respondente. 
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4. Critério da clareza: o item, para ser inteligível, deve ser elaborado com frases curtas, 

expressões simples e inequívocas, não usar gírias e empregar um linguajar típico da 

população meta. Ele acrescenta que a preocupação é a compreensão das frases quanto à tarefa 

a ser representada e resolvida, e não sua elegância artística. 

5. Critério da relevância: a afirmativa deve ser consistente com o traço latente ou atributo 

definido. Esse critério diz respeito à saturação que o item tem com o construto, representado 

pela carga fatorial, constituindo a correlação entre o item e o fator. 

6. Critério da precisão: o item deve possuir uma posição definida no contínuo do atributo e ser 

distinto dos demais itens que cobrem o mesmo contínuo. 

7. Critério da variedade: deve se ter uma variabilidade na linguagem tanto em termos de itens 

favoráveis e desfavoráveis, quanto para evitar expressões padronizadas. Isso evita monotonia, 

cansaço, aborrecimento e respostas estereotipadas. 

8. Critério da modalidade: as frases devem estar na reação modal, isto é, não utilizar 

expressões extremadas, e que descrevem intensidade da reação, visto que a intensidade é dada 

na escala de resposta, prevenindo, com essa postura, respostas viciadas. 

9. Critério de tipicidade: formar frases com expressões condizentes, ou seja, típicas, próprias e 

inerentes ao atributo. 

10. Critério da credibilidade: o item deve ser formulado de modo que não apareça como 

ridículo, pois itens despropositados desse critério fazem com que a pessoa se sinta ofendida, 

irritada ou coisa similar, levando a uma atitude desfavorável para com o teste e, assim, 

aumentam os erros de resposta. 

Quanto à quantidade de itens, Pasquali (2010) propõe que um construto, para ser 

razoavelmente bem representável, necessita de cerca de vinte itens, mas que essa quantidade é 

variável segundo a simplicidade e especificidade de cada um deles, assim como o 

psicometrista deve elaborar em torno de dez por cento a mais de itens, para salvar vinte no 

final de toda a elaboração e validação do instrumento. 

 

Análise teórica dos itens 

 

 

Com a operacionalização do construto e a construção dos itens tem-se uma hipótese 

sobre a possibilidade desses itens representarem adequadamente o referido construto. Sendo 

uma hipótese, é necessário testá-la em relação à opinião de outras pessoas, que possam 
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assegurar sua validação. Para realizar esse tipo de avaliação, Pasquali (2010) recomenda duas 

possibilidades: a análise semântica e análise de construto ou de juízes. 

 

a) Análise Semântica dos Itens 

 

 

A análise semântica envolve a compreensão dos itens pela população-meta, ou seja, a 

população a que se destina o instrumento, tendo relevância quanto à inteligibilidade dos itens 

e a validade aparente (PASQUALI, 1996, 1999, 2010). 

Quanto à inteligibilidade, verifica-se se os itens são bem compreendidos pelo estrato 

mais baixo da população-meta. Entende-se por estrato mais baixo aquele segmento da 

população-meta que apresenta menor nível de habilidades, de forma que a dificuldade na 

compreensão dos itens não deve se constituir em fator complicador na resposta dos indivíduos 

(PASQUALI, 2010). Outrossim, a validade aparente refere-se ao segmento da população-

meta de maior habilidade. 

Pasquali (2010) refere-se a duas técnicas que podem se configurar na análise 

semântica, podendo ser aplicado o instrumento a uma amostra de trinta sujeitos da população-

meta, seguido de discussão sobre as dúvidas que os itens suscitarem e a técnica de 

brainstorming, sendo a mais eficaz na avaliação da compreensão dos itens. 

A técnica de brainstorming constitui-se de um grupo de até quatro pessoas, iniciando 

com sujeitos do estrato mais baixo da população-meta, porque supõe-se que, se tal estrato 

compreende os itens, a fortiori o estrato mais sofisticado também os compreenderá. A esse 

grupo é apresentado item por item do instrumento, pedindo que ele seja reproduzido. O autor 

descreve a técnica da seguinte forma: 

Se a reprodução do item não deixar nenhuma dúvida, o item é corretamente 

compreendido. Se surgirem divergências na reprodução do item ou se o 

pesquisador perceber que ele está sendo entendido diferentemente do que 

ele, pesquisador, julga que deveria ser entendido, tal item tem problemas. 

Dada essa situação, o pesquisador então explica ao grupo o que ele 

pretendia dizer com tal item. Normalmente, nesse caso, as próprias pessoas 

do grupo irão sugerir como se deveria formular o item para expressar o que 

o pesquisador quer dizer com ele; e aí está o item reformulado como deve 

ser. Quantos grupos são necessários para proceder a essa análise semântica? 

Bem, itens que não ofereceram nenhuma dificuldade de compreensão em 

uma, no máximo duas sessões, não necessitam de verificação ulterior. Itens 

que continuam apresentando dificuldades após, digamos, no máximo cinco 

sessões, devem ser simplesmente descartados (PASQUALI, 2010, p. 182). 
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Para o autor, em seguida a essas sessões, é importante pelo menos uma sessão de 

verificação dos itens com um grupo de indivíduos mais sofisticados da população-meta, 

mostrando-se a validade aparente. O objetivo dessa verificação consiste em evitar que os itens 

se apresentem demasiadamente primitivos, perdendo a validade aparente, assim como eles 

devem dar a impressão de seriedade.  

 

b) Análise de construto ou de juízes 

 

 

O objetivo da análise, na concepção de Pasquali (2010), é verificar a adequação da 

representação comportamental do atributo, tendo os juízes a tarefa de ponderar se os itens se 

referem ou não ao traço em questão. Cabe ao pesquisador oferecer aos juízes as definições 

constitutivas dos construtos e a definição operacional dos atributos, para os quais os itens 

foram criados, assim como as categorias que deverão avaliar. 

O autor delineia que cerca de seis juízes são suficientes para tal validação e que uma 

concordância de pelo menos 80% entre os juízes pode servir de critério de decisão sobre a 

pertinência do item ao traço a que teoricamente se refere (PASQUALI, 1996, 1999, 2010). 

Ele define esse critério de concordância como válido se o construto, para o qual está 

sendo construído o teste, apresentar fatores em maior quantidade e que se supõe ou se sabe 

que não são correlacionados. Quando são correlacionados, outras medidas devem ser tomadas 

pelo pesquisador. 

Findando a análise de construto, os procedimentos teóricos da construção do 

instrumento de medida dão lugar aos procedimentos experimentais do polo empírico. 

 

2.2 Polo Empírico 

 

 

O polo empírico é a etapa relacionada à experimentação do instrumento de medida, 

isto é, planejamento da técnica de aplicação do instrumento piloto e a própria coleta da 

informação empírica. Essa etapa visa à avaliação da qualidade psicométrica. Nesse sentido, 

considera-se que o instrumento de medida esteja desenvolvido, sendo denominado de 

instrumento piloto. O instrumento piloto é a representação comportamental dos construtos que 

se portam como hipótese a ser empiricamente testada pela validação do instrumento 

(PASQUALI, 1996, 1999, 2010). 
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O polo empírico envolve os procedimentos de planejamento de aplicação, que, por 

conseguinte, inclui informações claras e relevantes sobre a amostra e sobre as instruções de 

aplicação. A coleta de informação empírica deve envolver as precauções quanto ao ambiente 

e quanto ao aplicador, exigidas em usos de instrumentos psicológicos. 

Para Pasquali (2010), a amostra refere-se à população-meta, isto é, à população a que 

se destina o instrumento, sendo necessário definí-la quanto ao tipo de população em termos de 

características bio-psico-demográficas. 

Refere-se também, quanto à quantidade amostral, dizendo que geralmente, entre cinco 

a dez sujeitos por item do instrumento serão suficientes para responder a essa questão, 

ressaltando que, para qualquer análise fatorial, uma população inferior a duzentos dificilmente 

é considerada adequada. 

As instruções de aplicação do instrumento devem envolver os contornos da tarefa do 

respondente definidas sistematicamente, assim como o formato de apresentação do 

instrumento (PASQUALI, 2010). Na sistemática, definem-se as condições de aplicação, isto 

é, se aplicado individualmente ou em grupo, se são necessários contatos prévios, se o 

instrumento é auto-aplicado ou aplicado por terceiros, local de aplicação e outras. Quanto ao 

formato, deve-se decidir como a resposta do aplicador será dada para cada item, isto é, a 

apresentação escalonar escolhida. 

Por fim, refere-se às instruções que acompanham o instrumento, as quais têm por 

finalidade tornar a tarefa do respondente clara: devem ser curtas, mas passíveis de 

compreensão da tarefa, tal como conter um ou mais exemplos de como o aplicador deve 

proceder; refere-se também às precauções quanto ao ambiente e ao aplicador (PASQUALI, 

1996, 1999, 2010). 

 

2.3 Polo Analítico 

 

 

 Neste polo, estabelecem-se os procedimentos estatísticos que irão validar e precisar o 

instrumento. Várias são as maneiras ou classes de testes que contribuem para a validade de 

um instrumento, dentre as quais selecionaram-se: a dimensionalidade ou validade do 

instrumento e a fidedignidade do instrumento. 
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a) Dimensionalidade do instrumento 

 

 

A dimensionalidade do atributo diz respeito a sua estrutura interna, isto é, à semântica 

dos itens, trata-se da validade de construto, ponderando que nessa validade pretende-se 

descobrir se a representação do teste (item) constitui numa representação legítima do 

construto (PASQUALI, 1996, 2009). É uma análise necessária antes de avaliar qualquer 

característica ulterior de um item, segundo Pasquali (2009), visto que ela é central na análise 

dos itens de um teste.  

Na dimensionalidade pode-se trabalhar de várias formas, contudo duas delas são mais 

aceitas: a análise da representação comportamental do construto por meio da análise fatorial 

ou de consistência interna. A dimensionalidade baseada na análise fatorial (AF) trabalha com 

análises multivariadas e matrizes de intercorrelações entre uma série de variáveis ou itens. 

Consiste em verificar se uma série de itens pode ser reduzida a uma única dimensão, chamada 

de fator, que neste estudo é chamada de atributo. A AF produz, para cada item, uma carga 

fatorial que indica a covariância entre o item e o traço latente. Sua base teórica é que as 

variáveis sejam correlacionadas porque partilham um ou mais componentes de tal forma que a 

correlação entre elas pode ser expressa por fatores subjacentes (PASQUALI, 1999, 2010). 

A análise fatorial é uma técnica multivariada da estatística, servindo aos propósitos de 

análise exploratória e de confirmação, conforme definido por HAIR JÚNIOR et al. (2005), ou 

seja, exploratória da estrutura do conjunto de variáveis (itens) e de confirmação, por já se ter 

uma idéia preconcebida sobre a estrutura real dos dados e desejar-se testar a hipótese.  Assim, 

sua lógica foi verificar quantos construtos comuns são necessários para explicar as 

covariâncias ou inter-relações dos itens (PASQUALI, 2009). 

Pasquali (2010) aponta que a análise fatorial mostra a porcentagem de covariância 

entre o item e o fator, de modo que quanto mais próximo de 100% de covariância do item-

fator, melhor o item será por constituir-se uma ótima representação comportamental do traço 

latente. Os itens da série que tiverem alta carga fatorial são itens unidimensionais, já que 

medem o mesmo fator. A carga fatorial varia de zero a um, sendo a que a mesma para ser 

significativa, tem o valor de pelo menos 0,30. Todavia, a carga fatorial de 0,30 é pouco 

representativa e o que se espera é uma carga fatorial igual ou maior que 0,50 (PASQUALI, 

2009, 2010). Assim, optou-se por considerar o valor de referencia de 0,40 como referencial 

mínimo para considerar o item unidimensional no atributo. 
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Procurou-se comprovar a fatorabilidade dos dados à realização da análise fatorial 

exploratória, através do índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e do teste de esfericidade de 

Bartlett ou “esfericidade” que avalia a qualidade do ajuste do modelo de análise fatorial. 

O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), usado para adequação para realização da análise 

fatorial, indica a proporção da variância dos dados que pode ser considerada comum a todas 

as variáveis; então, quanto mais próximo de 01 (unidade) melhor o resultado, ou seja, mais 

adequada é a amostra à aplicação da análise fatorial (MALHOTRA, 2001), mas devem ser 

aceitos os valores iguais ou superiores a 0,60 (TABACHNICK; FIDELL, 2007). Optou-se por 

acatar Malhotra (2001), o qual estipula que valores iguais e superiores a 0,50 de variância 

indicam que a análise fatorial é uma técnica apropriada para o conjunto de dados em questão. 

O teste de esfericidade de Bartlett é usado para examinar a hipótese de que as variáveis 

não sejam correlacionadas na população, ou seja, testa se a matriz de correlação é uma matriz 

identidade, o que indicaria que não há correlação entre os dados. Em outras palavras, testa a 

hipótese nula de que a matriz de covariâncias das variáveis dependentes ortonormalizadas é 

proporcional a uma matriz de identidade. Dessa forma, procura-se, para um nível de 

significância assumido em 5%, rejeitar a hipótese nula de matriz de correlação identidade 

(MALHOTRA, 2001). 

Também foi avaliado o percentual total de variância explicada pelo modelo, além dos 

autovalores e scree-plot para definição do número de fatores a ser considerado. Esse gráfico 

auxilia na definição do número de fatores a serem considerados na análise. O número ótimo 

de fatores é obtido quando a variação da explicação entre os fatores consecutivos passa a ser 

pequena, isso porque o primeiro valor difere do segundo, que difere do terceiro e assim 

sucessivamente (LIMA JÚNIOR, 2006). É preconizado que o número de fatores máximo deve 

considerar o ponto de estabilidade do gráfico. 

A matriz fatorial foi feita utilizando-se a rotação varimax, que é um método de rotação 

ortogonal dos fatores (itens), mais utilizado no SPSS, que minimiza o número de variáveis 

que cada agrupamento terá, simplificando a interpretação dos fatores (LIMA JÚNIOR, 2006). 

Foram excluídos os itens com carga fatorial menor que 0,40. 

Na consistência interna, a prova de dimensionalidade vem como colaboradora da 

análise fatorial, pois ela irá comprovar ou refutar a correlação de cada item e o restante dos 

itens num determinado fator. A consistência interna será descrita à frente, na terceira etapa de 

validação, que envolve a precisão ou homogeneidade do teste. 
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b) Fidedignidade do instrumento 

 

 

Existe uma variabilidade de conceitos relacionados à fidedignidade, mas todos eles se 

referem a quanto um escore obtido no teste se aproxima do escore verdadeiro do sujeito num 

determinado traço, de maneira que está diretamente ligada ao conceito de variância de erro, 

visto que, quanto maior for a variância verdadeira, menor será a variância de erro e mais 

fidedigno é o teste (PASQUALI, 1996, 1999, 2010). 

A definição estatística da fidedignidade é feita por meio da correlação de escores 

produzidos em duas situações criadas pelo mesmo teste, sendo que essa correlação deve se 

aproximar da unidade (cerca de 0,90%) para ser significativa. Para isso, optou-se por utilizar a 

análise de consistência interna. 

A análise de consistência interna consiste em calcular a correlação que existe entre 

cada item do teste e o restante dos itens (PASQUALI, 2009), para tal optou-se por trabalhar 

com o coeficiente alfa de Cronbach, por exigir aplicação em uma única ocasião, evitando a 

constância temporal. 

O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da 

soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a mesma 

escala de medição (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). Os seus resultados devem assumir 

valores entre um e infinito negativo, sendo que, quanto maior for o valor do alfa, maior a 

homogeneidade dos itens avaliados, indicando a acurácia da medida, ou seja, a confiabilidade 

do instrumento (GUILLERMIN; BOMBARDIER, 1993, PASQUALI, 2009). Utilizou-se 

como aceitável a referência de valores do alfa Cronbach de 0,60, tal qual proposto por 

DeVellis (1991). 

Parece não haver um padrão absoluto na literatura quanto aos valores aceitáveis desse 

coeficiente.  Fayers e Machin (2000), Pasquali (2009, 2010) e Zanei, (2006) recomendam que 

valores iguais ou acima de 0,70 refletem uma fidedignidade aceitável; em contrapartida, 

salientam que valores inferiores a 0,70 podem ser aceitos se a pesquisa for de natureza 

exploratória. Concordando com isso, Corrar, Paulo e Dias Filho (2007) citam Hair Júnior et 

al. (2005), os quais sugerem que, em pesquisas aplicadas, o valor mínimo ideal é de 0,70 e, 

em pesquisas exploratórias, esse valor é de 0,60, enquanto que Malhotra (2001) reconhece 

como aceitáveis valores iguais ou superiores a 0,60. 

Nesse ínterim, utilizou-se também a análise de correlação entre duas variáveis 

contínuas assimétricas, ou seja, entre cada fator e entre estes fatores e a escala global, como 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
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sugerem alguns autores, dentre eles Pasquali (2009); para isso, usou Coeficiente de 

Correlação de Spearman. 

O coeficiente de correlação de postos de Spearman é uma medida de correlação não-

paramétrica que deve ser usado para as variáveis medidas no nível ordinal. Ele avalia uma 

função monótona arbitrária que pode ser a descrição da relação entre duas variáveis, sem fazer 

nenhuma suposição sobre a distribuição das mesmas. Segundo Silveira (1991), a relação entre 

uma escala intervalar e ordinal é de monotonicidade e a transformação monotônica em uma 

variável causa pouco efeito sobre coeficientes de correlação. Assim, uma variável medida em 

nível ordinal pode ser tratada como intervalar. 

Pasquali (2010) considera, no critério de fidedignidade em estudos observacionais, a 

análise da reprodutividade do teste, neste estudo, a medida de acordo entre os observadores. 

Para tal, dois observadores aplicaram o teste na mesma população e no mesmo fenômeno; por 

esse ter usado da filmagem desse fenômeno, considerou-se que a aplicação se deu ao mesmo 

tempo. A medida de acordo entre os observadores privilegiou a intersubjetividade, 

considerando que replicabilidade já tenha sido observada no momento do estudo piloto sobre 

a aplicabilidade do teste, no polo empírico. 

Nesse momento, visando examinar a produtividade, utilizou do Kappa Ponderado e do 

coeficiente de correlação de Spearman. 

O Kappa Ponderado é um índice estatístico utilizado para calcular a reprodutibilidade 

quando as variáveis são ordinais e os resultados podem ser expressos por mais de duas 

categorias. Este índice confere, assim, maior importância à maior discordância, atribuindo-lhe 

maior peso quando se procede ao cálculo da reprodutibilidade. Assim, no cálculo da 

reprodutibilidade, usando o Kappa Ponderado, a concordância e os diferentes níveis de 

discordância vão ter diferentes pesos ( LANDIS; KOCH, 1977).  

Por fim, pelas análises descritivas, definiu-se o ponto de corte dos escores globais e 

fatorais de cada escala a fim de padronizar o cômputo do teste. 

Como é possível de resumir, realizou-se a pesquisa observando a ordem estrutural e 

organizacional que abrange primeiramente a teorização do objeto psicológico de interesse ou 

traço latente, passando pela elaboração propriamente dita dos itens que caracterizaram o 

comportamento sobre o qual se expressam os construtos, definiu e organizou os critérios de 

medidas, validou-os empírica e estatisticamente, comprovando ou refutando o teste hipotético. 

Obedecendo a esta lógica, este estudo foi descrito, ou seja, estruturado segundo essas etapas 

ou polos como Pasquali (1999) as denomina.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A3o-param%C3%A9trica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A3o-param%C3%A9trica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_mon%C3%B3tona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1veis


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polo Teórico 
 



Polo Teórico  71 

 

 

O ponto nefrálgico desse polo é passar de um objeto psicológico amplo para a 

delimitação dos seus aspectos específicos para os quais se deseja construir um instrumento 

(PASQUALI, 2010). 

O objeto psicológico de interesse foi a relação interpessoal entre enfermeiro e cliente, 

contudo, pela sua amplitude e vertente multifatorial, tornou-se necessário delimitá-la em 

aspectos específicos, os quais são denominados de atributos. Os atributos aqui tratados foram 

as atitudes facilitadoras da relação interpessoal, definidas por Rogers (1975, 2005) como 

sendo a consideração positiva incondicional, atitude empática e congruência, as quais são 

expressas pelos comportamentos, que foram caracterizados nos itens. Diante disso, a 

Abordagem Centrada na Pessoa foi o referencial teórico que deu suporte às definições 

constitutiva e operacional. 

Teoricamente, a escala foi construída baseando-se na seguinte interpretação: quanto ao 

objeto psicológico, entenderam-se as Relações Interpessoais entre enfermeiro-cliente, as quais 

possuem diversas dimensões ou traços latentes que envolvem diferentes aspectos, tais como: 

distintas finalidades ou propósitos, processos psicomotores, emocionais, espirituais, sociais, 

culturais, interpessoais, profissionais, dentre outros. As relações interpessoais são 

multidimensionais, ou seja, existem comportamentos que se inter-relacionam e se 

complementam, influenciando e sendo influenciados pelas respostas interpessoais, fazendo 

com que cada relação seja única e não se repita. 

Pasquali (2010) assegura que não há como compreender todos os processos do objeto 

psicológico ou as dimensões dos traços latentes; dessa forma, faz-se necessário delimitá-los 

em alguns aspectos específicos, propriedades ou atributos, os quais foram o foco de 

observação. 

 Assim, os atributos do presente estudo foram definidos como sendo as atitudes 

facilitadoras da relação interpessoal amplamente discutida e comprovada pela ACP, ou seja, a 

consideração positiva incondicional, atitude empática e congruência. 

Porém, qualquer uma delas pode ser considerada também como um objeto 

psicológico, como se percebe pela gama de trabalhos que buscaram medir e avaliar a empatia, 

por exemplo. Sendo um objeto psicológico, pode-se predizer que também é multidimensional, 

pois envolve componentes afetivos, emocionais e comportamentais. Se fosse delimitar mais o 

objeto psicológico deveria ser um desses componentes, de uma dessas atitudes, mas não foi 

esse o caminho seguido. Delimitou-se até o ponto em que cada atitude fosse compreendida 

como um atributo em si, por ter considerado que cada atitude facilitadora é um atributo da 
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relação interpessoal e que os seus componentes (cognitivos, afetivos) se inter-relacionam e se 

sobrepõem, expressando-se e sendo expressos no comportamento motor e verbal. 

Nesse sentido, o comportamento é um fator preditivo, visto que se trata de um 

conjunto de atitudes e reações do indivíduo no meio social. Na psicologia, o comportamento é 

entendido como um conjunto das reações que se podem observar num indivíduo, estando este 

em seu ambiente e em dadas circunstâncias (FERREIRA, 1986).  

Para Palma (2009), o comportamento é a manifestação de múltiplas atitudes. Assim, as 

atitudes predizem o comportamento, pois elas conduzem o homem a um estado de prontidão 

que resultará em um comportamento específico, podendo, este não ser sempre coerente com 

os componentes cognitivo e afetivo desse homem. As atitudes, para Gazzaniga e Heatherton 

(2005), são conceitos centrais, os quais não são entidades observáveis, pois referem-se à 

avaliação de um objeto ou ideia. 

 

3.1 Definição constitutiva do construto 

 

 

Segundo Pasquali (2010), a definição constitutiva se refere a conceber o construto em 

termos de conceitos próprios da teoria. Assim, buscaram-se as definições de Rogers e de seus 

seguidores quanto às atitudes interpessoais, a fim de definir sua extensão semântica. 

Utilizou-se da técnica de Análise de Conteúdo, por ser uma técnica classificatória e 

interpretativa de produtos verbais ou simbólicos (PASQUALI, 1996, 1999, 2010). Nesse 

sentido, procederam-se as fases que a caracterizam. 

Bardin (2009) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

dos conteúdos das mensagens, podendo ser uma análise dos significados e dos significantes. 

Tem por finalidade efetuar deduções lógicas e justificadas relativas às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens consideradas. Ela foi desenvolvida em 

três fases: 

Primeira Fase: na pré-análise considerou-se a delimitação e a definição constitutiva do 

construto das atitudes interpessoais, buscando-se apreender os mesmos. 

Essa etapa envolveu também um Curso de Introdução na ACP com ênfase em 

psicoterapia, promovido pela Associação Paulista de Abordagem Centrada na Pessoa, com 

duração de quinze horas. Também coincidiu com dois encontros da Abordagem Centrada na 

Pessoa, o III Fórum Paulista promovido pela Associação Paulista de Abordagem Centrada na 
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Pessoa, realizado em São Sebastião- SP, e o XV Encontro Latino-Americano da Abordagem 

Centrada na Pessoa, organizado pelo Centro de Psicologia Humanista (CPH), realizado em 

Ouro Preto-MG, nos quais novas possibilidades de encontros e discussões ocorreram, assim 

como algumas obras científicas foram incorporadas ao estudo, as quais colaboraram para 

melhor compreensão dos construtos. 

Nesse momento, selecionaram algumas obras de Rogers e de outros autores que se 

fundamentam na ACP, a partir do conhecimento prévio de que neles era possível a apreensão 

conceitual dos construtos. Tais obras foram definidas aqui como a amostragem do material a 

ser analisado, nas quais se procederam as leituras verticais e horizontais (Apêndice 1). 

Segunda Fase: os procedimentos básicos de codificação, de classificação e a 

categorização dos dados foram realizados. As leituras possibilitaram a codificação em 

unidades de registro do material simbólico, ou seja, os conceitos (temas) da consideração 

positiva incondicional, atitude empática e congruência. O recorte foi realizado por períodos 

inteiros das ideias nucleares. 

A homogeneidade foi respeitada, visto que se trabalhou com um sistema único de 

definição e dimensão, tendo os elementos classificados relação entre si e/ou complementação. 

A pertinência também foi respeitada, isto é, as categorias temáticas correspondem à 

problemática da pesquisa. 

Quanto à objetividade, foi aplicada na definição operacional, pela sua especificidade 

com a criação de categorias operacionais (PASQUALI, 2010). 

Terceira Fase: as inferências e interpretações feitas permitiram desvendar os conceitos 

constitutivos delimitados, os quais foram descritos a seguir. 

Consideração positiva incondicional refere-se à predisposição do enfermeiro em 

acolher, por meio da escuta reflexiva, o referencial interno da pessoa de seu cliente – 

sentimentos, desejos, fantasias, pensamentos, vontade – que esteja sendo experienciado e 

manifestado, em um determinado momento, sem que haja julgamentos ou condições e nem 

concordância ou aprovação de todas as atitudes e comportamentos do cliente, sendo 

necessário expressá-la ao cliente de forma límpida na relação terapêutica. 

Atitude empática é a predisposição do enfermeiro em perceber e compreender 

corretamente o campo de referencial do cliente – sentimentos, fantasias, desejos, valores, 

vontades – e os significados pessoais que essa pessoa esteja experienciando “como se” fosse 

essa pessoa, sem, contudo perder de vista o “como se”, ou seja, de que esse campo de 

referência interno está relacionado à experiência da outra pessoa em expressar a sua 

http://www.cph.org.br/encontro.php
http://www.cph.org.br/encontro.php
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percepção e os seus sentimentos como sendo seus e não como fatos sobre a pessoa ou sobre o 

mundo exterior quando melhor convier. 

Congruência é a correspondência entre o que está sendo experienciado em seu nível 

interno (quadro de referência interno) e o que está simbolizado na sua consciência, 

possibilitando a predisposição a um comportamento correspondente a esse alinhamento, ou 

seja, significa que os sentimentos que o enfermeiro estiver vivenciando estão disponíveis para 

ele, em sua consciência, e ele pode viver esses sentimentos, assumi-los e comunicá-los, se for 

o caso. 

Na concepção de Pasquali (2010), cada um dos aspectos escolhidos do construto pode 

ser igualmente considerado como um subsistema complexo, apresentando outras variáveis 

específicas. Diante disso, é necessário decidir qual ou quais dessas propriedades será o objeto 

imediato de interesse, ou seja, os atributos de interesse. 

Nesse sentido, a dimensionalidade do construto diz respeito, segundo Pasquali (1999, 

2010) a sua estrutura interna, a semântica, ou seja, se o atributo constitui uma unidade 

semântica única ou se ele é uma síntese de componentes que podem ser inter-relacionados ou 

independentes; nesse caso, deve ser concebido como uni ou multifatorial. 

Nesse contexto, foi possível subdividi-los em atributos, uma vez que cada um envolve 

os componentes cognitivo, afetivo e o comportamental. 

A cognição, segundo Gazzaniga e Heatherton (2005), refere-se à aquisição de 

conhecimento e de entendimento sobre o mundo, durante o curso da vida de uma pessoa, 

envolvendo o raciocínio e a linguagem. Para Doron e Parot (2001) a cognição refere-se ao 

conjunto dos atos e processos de conhecimento que envolve os mecanismos pelos quais o 

organismo adquire, trata, conserva e explora a informação, necessários às suas trocas com o 

meio. Do mesmo modo, entende-se que a cognição é acionada quando o enfermeiro capta o 

estímulo, simboliza-o na sua consciência, possibilitando apreender a experiência, a vivência e 

a comunicação do cliente; portanto, é a capacidade de compreender a vivência do outro com 

todas as nuanças envolvidas na cognição. 

A afetividade é o conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de 

emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre de impressão de dor ou prazer, de 

satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou de tristeza (CODO; 

GAZZOTTI, 1999); desse modo, refere-se à predisposição do enfermeiro, quanto à tonalidade 

de afetos de compaixão, de responsabilização, de amor e de preocupação com o bem-estar do 

outro.  
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O comportamento é a atividade de um organismo em interação com o meio ambiente e 

num sentido restrito, limita-se às atividades diretamente observáveis do organismo (DORON; 

PAROT, 2001). Assim é o conjunto das reações que se podem observar num indivíduo. Em 

dadas circunstâncias, refere-se à capacidade de comunicar ou expressar explicitamente ao 

cliente, de forma clara e perceptível, os atributos aqui considerados, a consideração positiva 

incondicional, a atitude empática e a congruência. 

Doron e Parot (2001) afirmam que as manifestações afetivas puras, livre de conteúdos 

cognitivos são raras no homem. Nesse sentido, considera-se aqui que a cognição a afetividade 

estão inter-relacionadas e diretamente arroladas ao terceiro componente – o comportamento. 

Nesse sentido, os atributos definidos para o presente estudo foram pautados na 

dimensionalidade multifatorial.  

Pasquali (2010) assegura que, quando o atributo é multifatorial ou independente, cada 

fator exige um instrumento próprio; todavia, ele acrescenta que se pode estudar apenas um 

dos aspectos, o que inviabiliza dizer que não se estuda o atributo e sim parte dele. 

Os fatores selecionados para este estudo possuem relações e interações entre suas 

propriedades, e o comportamento é fruto tanto da cognição como da afetividade, sendo 

também observável. Nesse caso, o estudo constitui-se do atributo, por meio do que aparece 

como resultado desses fatores – o comportamento do enfermeiro. Esse comportamento é o 

que será comunicado, vivenciado e experienciado pelo cliente como fruto da relação 

interpessoal, tornando-a facilitadora ou não. Nesse sentido, o teste é unidimensional por estar 

referenciando-se ao objeto psicológico da relação interpessoal em si, da qual os atributos 

(dimensões) fazem parte. 

Para Rogers (2001b), não basta o terapeuta sentir ou experienciar tais atitudes, é 

necessário que sejam comunicadas aos clientes. Rogers e Kinget (1975) acrescentam que o 

terapeuta as comunica pela sua maneira de agir e não apenas por palavras e frases. Assim, 

entende-se que o enfermeiro demonstra a magnitude do construto da relação interpessoal por 

meio de seu comportamento, tanto verbal quanto motor, o que foi dito como sendo a única 

forma de representar um traço latente ou o objeto psicológico. 

Dessa forma, optou-se pela definição operacional do atributo, enquanto competência 

do enfermeiro em predizer, por meio do seu comportamento, durante a interação interpessoal, 

as atitudes facilitadoras. 
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3.2 Definição Operacional do atributo  

 

 

A definição operacional foi realizada atentando-se para sua cobertura, visto que, 

quanto maior for a covariância maior será a chance de o instrumento ter boa qualidade, sendo 

válido e útil (PASQUALI, 1998, 2010). 

Atributos: 

Atitude de consideração positiva incondicional: a capacidade de demonstrar e/ou 

expressar a atitude de aceitação do cliente tal qual ele é e esteja se manifestando num 

determinado momento, independentemente se o enfermeiro aprecia, concorda com o 

comportamento ou discorda dele, ação ou atitude do cliente naquele momento. 

Atitude empática: a capacidade do enfermeiro em demonstrar ou expressar a atenção, 

o interesse e o apreço pelo outro; a capacidade de ouvir reflexivamente o que está sendo 

expresso e a capacidade de se colocar no lugar do outro “como se” fosse o outro, sem contudo 

identificar-se com ele. 

Congruência: a capacidade do enfermeiro em comunicar seus sentimentos, 

impressões experienciadas, naquele momento, de forma harmônica, como sendo uma 

experiência sua e não como um fato relacionado ao cliente; os sentimentos do profissional 

podem fazer sentido com a realidade do paciente, mas ainda assim são sentimentos do 

profissional. 

Essa operacionalização foi um grande desafio, primeiramente por não localizar nos 

livros textos conceitos operacionais dessas atitudes, inclusive Rogers comenta que o conceito 

que ele expõe de empatia não é operacional (ROGERS, 2005). As escalas de avaliação de 

empatia citadas na introdução foram usadas com base para inferências e adaptações que 

puderam auxiliar na operacionalização do referido atributo, mas para os demais a 

operacionalização foi empírica, usando-se de generalizações e inferências segundo a 

compreensão da autora. 

O próximo passo foi representar o atribuo operacional por meio de itens que 

expressam a dimensão do comportamento verbal e motor e, consequentemente, o traço 

latente. 
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3.3 Construção dos Itens 

 

 

Para a construção dos itens, utilizou-se de literatura científica e de entrevistas, 

observando-se os dez critérios necessários para se medir um traço latente. São eles: critério 

comportamental, critério de objetividade, critério da simplicidade, critério da clareza, critério 

da relevância, critério da precisão, critério da variedade, critério da modalidade, critério da 

tipicidade, critério da credibilidade. 

Com base na literatura, elegeu-se rever os livros textos de Rogers e de outros autores 

da ACP, livros textos sobre comunicação interpessoal e sobre linguagem corporal. Nesses 

textos, foram identificados e compilados comportamentos que envolviam as atitudes 

facilitadoras da relação interpessoal, desenvolvendo-se um banco de itens, categorizados 

segundo cada uma das três atitudes. Utilizou-se também das escalas de empatia, como 

mencionado anteriormente para auxiliar na elaboração de novos itens, acrescentando-os ao 

banco de dados. A terceira opção utilizada foi assistir às entrevistas de Carl Rogers, 

disponibilizadas em material audiovisual, e comparar o comportamento de Rogers nas 

respectivas entrevistas com o material já levantado por meio da bibliografia, acrescentando, 

corrigindo e eliminando itens desse banco.  

Cabe ressaltar que esses comportamentos observados foram, ao mesmo tempo em que 

compilados, adaptados ao contexto da enfermagem. 
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Tabela 1: Distribuição dos atributos segundo a frequência dos itens compilados por meio de 

fontes literárias. 

Caracterização dos itens por atributo  N % 

Consideração positiva incondicional   

Comunicação verbal 2 20 

Comunicação não verbal 7 70 

Atitudes 1 10 

Total 10 100 

Atitude Empática   

Comunicação verbal 9 60 

Comunicação não verbal 0 00 

Atitudes 6 40 

Total 15 100 

Congruência   

Comunicação verbal 6 66,67 

Comunicação não verbal 3 33,33 

Atitudes 0 00 

Total 9 100 

 

Essa revisão da literatura foi realizada exclusivamente pela autora; desse modo, cada 

item foi descrito apenas uma vez e em um dos atributos específicos o que evitou a repetição e 

aproximação semântica de itens. 

Fazendo uso da entrevista, solicitou sugestões de itens ou atitudes, referentes à 

manifestação dos construtos definidos previamente da seguinte forma: Foram convidados dez 

enfermeiros, docentes em diversas áreas na Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

de Alfenas, para colaborarem na construção dos itens. A seleção desses docentes ocorreu por 

amostra por conveniência, ou seja, escolheu-se aqueles que estavam presentes na Escola de 

Enfermagem no dia proposto a essa visita. 

Por meio de conversas em duplas, trios ou individualmente, foi esclarecida a 

finalidade da escala de observação da relação interpessoal, a metodologia usada para sua 

elaboração e a importância de outros olhares nesse processo. Após o aceite, lavrado pela 

assinatura do Termo de Consentimento, procedeu-se o esclarecimento sobre o marco teórico e 

lhes foi entregue um bloco digitado (apêndice 2). 

Na primeira folha, foi descrito o conceito constitutivo e operacional de cada construto, 

seguido de uma tabela de tripla entrada, na qual o docente deveria elencar os comportamentos 

verbais, não-verbais e atitudes de enfermeiros que, para eles, expressarem ou demonstrarem 

cada um dos três construtos. 
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Cabe salientar que, por serem enfermeiros de áreas diversas, acrescentaram-se, 

imediatamente abaixo de cada definição constitutiva, alguns conceitos denominados de 

conceitos subjacentes, que se acreditou contribuírem para o entendimento do enfermeiro 

quanto à definição constitutiva e operacional. 

Eles foram informados de que, após a leitura desses conceitos, se houvesse dúvidas, 

poderiam solicitar da pesquisadora novos esclarecimentos e foi acordada a devolução do 

material em torno de quinze dias, podendo ser por e-mail ou pessoalmente. 

Três dos enfermeiros quiseram esclarecimentos sobre algum dos atributos, em especial 

a congruência. Por meio de um encontro previamente agendado, as mesmas foram sanadas. 

Oito foram os enfermeiros docentes que colaboraram com sugestões de itens para a 

escala, pois dois deles não devolveram o material no prazo determinado, e foram sugeridos 

187 itens da seguinte forma: 

 

Tabela 2: Distribuição dos atributos segundo as frequências dos itens sugeridos pelos docentes 

de enfermagem. 

Caracterização dos itens por atributo  N % 

Consideração positiva incondicional   

Comunicação verbal 23 31,5 

Comunicação não verbal 25 34,25 

Atitudes 25 34,25 

Total 73 100 

Atitude Empática   

Comunicação verbal 21 32,3 

Comunicação não verbal 22 33,85 

Atitudes 22 33,85 

Total 65 100 

Congruência   

Comunicação verbal 14 28,57 

Comunicação não verbal 14 28,57 

Atitudes 21 42,86 

Total 49 100 

 

De posse desse material, após leituras minuciosas, procedeu-se novamente à análise de 

conteúdo, conforme o método de Bardin (2009), buscando a categorização semântica, pois 

percebeu-se que determinados itens foram agrupados ora em um e ora em outro atributo. Esse 

fato provocou a necessidade de reorganização dos mesmos.  
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Optou-se por utilizar a análise descritiva, por meio de frequência simples, reagrupando 

alguns itens e eliminando outros, por repetição e por aproximação semântica, criando um 

segundo banco de dados. 

Nesse momento, atentou-se aos critérios de construção de itens exposto por Pasquali 

(1996, 1999, 2010). Assim, dos 221 itens sugeridos e levantados bibliograficamente foram 

selecionados 49 para compor a escala, sendo que 17 deles foram categorizados no atributo 

Consideração Positiva Incondicional, 18 pertencentes à Atitude Empática e 14 à Congruência. 

Os itens foram elaborados em forma de sentença afirmativa, algumas positivas outras 

negativas, de maneira que as operações comportamentais expressaram o comportamento do 

enfermeiro segundo cada atributo, ficando constituídos deste modo: 

 

Consideração positiva incondicional: 

1. Acena positivamente com a cabeça, no sentido de demonstrar a compreensão do que 

está sendo manifestado pelo mesmo. 

2. Demonstra estar atento ao cliente nas suas expressões por meio de gestos e expressões 

corporais. Por exemplo, balança a cabeça, sorri, inclina-se para a frente. 

3. Assegura que durante a consulta e/ou procedimento de enfermagem não haverá 

interrupção por parte de terceiros, como manter a porta fechada. 

4. Utiliza palavras que estimulam a comunicação dos sentimentos e significados para o 

cliente a respeito da vivência, experiência ou situação que ele esteja comunicando. Por 

exemplo: Sim, entendo, Hum-hum. 

5. Faz anotações ou realiza outras atividades, em momentos de escuta, durante a 

interação com o cliente. 

6. Respeita as pausas ou silêncios que o cliente faz. 

7. Formula questões curtas que estimulem a comunicação de sentimentos e significados 

experienciados pelo cliente. 

8. Expressa compreender o significado e sentimentos do cliente, mesmo que estes sejam 

diferentes dos seus. 

9. Direciona a comunicação do cliente para os problemas referentes ao tratamento 

medicamentoso. 

10. Interrompe a fala do cliente. 

11. Utiliza palavras ou frases que levam a julgamentos sobre as atitudes, crenças, 

sentimentos e significados expressados pelo cliente. 
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12. Demonstra desaprovação por meio de expressões fisionômicas e corporais. Exemplo: 

franze a testa, torce a boca, cruza os braços, inclina-se para trás. 

13. Movimenta-se incessantemente na cadeira, retorcendo-se, aparentando ansiedade ou 

pressa. 

14. Fica tamborilando na mesa, com dedos ou outro objeto, enquanto o cliente se expressa. 

15. Utiliza do toque terapêutico durante o atendimento, como por exemplo, segurar a mão 

do cliente, tocar-lhe os ombros ou as costas. 

16. Utiliza termos que demonstram amenizar os sentimentos e significados vivenciados 

pelo cliente. 

17. Expressa juízo de valores e morais referentes ao tema em foco 

 

A atitude empática  

1. Chama o cliente pelo nome próprio. 

2. Demonstra estar atento à fala do cliente, por meio do contato visual, olhando 

diretamente nos olhos do cliente. 

3. Desvia a atenção para os papéis ou outros objetos presentes no ambiente enquanto o 

cliente está se expressando. 

4. Estimula o cliente a falar sobre seus sentimentos, medos, expectativas e/ou 

necessidades pessoais. 

5. Fornece opinião pessoal ou conselhos sem ser solicitado. 

6. Expressa ideias preconcebidas sobre as atitudes e/ou sentimentos do cliente. 

7. Utiliza expressões que demonstram estar compreendendo o significado e os 

sentimentos expressados pelo cliente. 

8. Mantém corpo relaxado sem demonstrar inquietude, como movimentar-se de um lado 

para o outro na cadeira, olhar as horas, mexer em objetos ou papéis sobre a mesa, 

movimentar as pernas incessantemente. 

9. Responde automaticamente à comunicação sem perceber como o cliente se sente. 

10. Demonstra ou expressa estar disponível ao cliente, mantendo a fisionomia tranquila, 

posição ereta ou fletida para frente, pernas descruzadas, mãos apoiadas.  

11. Devolve para o cliente a mensagem recebida, reformulando-a de maneira que possa 

certificar-se de que compreendeu o que foi dito corretamente. 

12. Identifica alguns temas ou sentimentos que foram ressaltos pelo cliente. 
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13. Utiliza expressões que demonstram que o enfermeiro se coloca no lugar do cliente, tais 

como: “se esta situação acontecesse comigo talvez eu me sentisse como você...” ou 

“eu entendo como você está se sentindo... pois tal situação me parece dolorosa.”. 

14. Utiliza expressões verbais que sugerem uma banalização da situação apresentada pelo 

cliente, por exemplo: “não fique assim, logo passa...”, “Não se preocupe...”. 

15. Questiona o cliente quando não compreende o que está sendo expresso por ele com o 

intuito de facilitar tal compreensão. 

16. Altera a fisionomia, demonstrando acompanhar as expressões manifestadas pelo 

cliente. 

17. Auxilia o cliente a verbalizar sem induzir temas. 

18. Identifica sentimentos e/ou conteúdos subjacentes 

 

A congruência  

1. Expressa seus sentimentos em relação à situação que está sendo dita, de forma que o 

cliente entenda tais sentimentos como sendo do enfermeiro. 

2. Demonstra, por meio de gestos, expressão facial e postura corporal, estar em acordo 

com o que está expressando oralmente ao cliente. 

3. Demonstra, por meio da linguagem corporal, um desacordo entre o que está sendo 

comunicado ao cliente. 

4. Expressa ao cliente sentimentos pessoais, de forma que o mesmo compreenda como o 

enfermeiro se sente naquela relação e naquele momento. Por exemplo: Eu me sinto... 

diante de..... 

5. Diz exatamente aquilo que está demonstrando por meio da linguagem corporal. 

6. Usa de palavras e/ou expressões de duplo sentido na comunicação com o cliente. 

7. Faz críticas pejorativas em relação ao que o cliente está comunicando. 

8. Utiliza frases ou palavras infantilizadas para com o cliente. 

9. Expressa a não compreensão de determinados temas que o cliente esteja comunicando. 

10. Perturba-se ou se excita quando questionado. 

11. Sente-se à vontade para manifestar seus pensamentos tanto em relação a si mesmo 

quanto em relação ao cliente. 

12. Responde ao comportamento do cliente, verbalizando sua percepção. Por exemplo: 

Por um lado você me diz que..., por outro você me parece... 

13. Observa mudanças na fisionomia do cliente e comunica-as a ele. Por exemplo: 

percebo que quando você fala de... Você fica cabisbaixo... 
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14. Fornece informações ao cliente ou responde a perguntas objetivas, quando necessário. 

 

Como se percebe, os construtos (atributos) ficaram com quantidade inferior de itens 

segundo a padronização de Pasquali (2010). Esse fato remeteu a um questionamento quanto 

às possíveis causas que podem ter contribuído para um construto, que se considera complexo, 

ser operacionalmente construído com menos de 20 itens. 

Algumas foram as possibilidades, tais como: a inter-relação e sobreposição de 

propriedade interna deles evidenciada no fato de que alguns itens foram definidos pelos 

docentes em mais de um construto e, quando as sugestões desses docentes foram atreladas aos 

itens elaborados segundo a literatura essa situação se repetiu. 

Ilustrando essa questão, o item “ouvir o cliente atentamente” foi indicado por seis 

docentes no atributo da atitude empática e por três deles no atributo consideração positiva 

incondicional. Já o item “utiliza palavras ou frases que demonstram análise ou julgamento”, 

foi indicado por dois docentes no construto atitude empática e, por cinco no atributo 

consideração positiva incondicional. Além de diferentes docentes apontarem itens iguais para 

atributos diferentes, em algumas ocasiões os próprios docentes sinalizavam os mesmos itens 

em atributos diferentes. Por exemplo: “respeitar o cliente” foi colocado no atributo da 

consideração positiva como também no construto empatia pela mesma pessoa. Uma terceira 

situação foi que o mesmo item foi colocado ora na comunicação não verbal e ora nas atitudes, 

dentro do mesmo atributo ou em atributo diferente, tanto pelo próprio docente quanto por 

docentes diferentes. 

Esses fatos fizeram com que muitos dos itens sugeridos fossem considerados repetidos 

e, quando estavam em construtos diferentes, eles foram alocados naquele de maior frequência 

e, em momentos em que a frequência não pôde ser respeitada devido a empate, a pesquisadora 

optou por manter o item no construto que ela entendeu como sendo o mais oportuno, 

desconsiderando, assim, a outra sugestão. 

Outra questão que pode ter contribuído foi que os itens foram elaborados utilizando 

mais de um critério – o uso de fontes bibliográficas e de entrevista - o que fez com que vários 

itens se enquadrassem na aproximação semântica. Ilustrando o que foi dito, o item “não tenta 

mudar o rumo do discurso do cliente” e “direciona a comunicação do cliente”, a nosso ver, 

embora escritos de maneiras diferentes, a mensagem ou atividade é a mesma, mudando 

apenas sua avaliação qualitativa de positiva e negativa. 
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Nesses casos, optou-se pelo item que melhor se apresentasse ou foram realizadas 

adaptações envolvendo os critérios definidos previamente, ou seja, de clareza, simplicidade, 

precisão, unicidade, dentre os demais. 

Uma possibilidade distinta pode ser a dificuldade em pensar um construto em termos 

operacionais. Tal probabilidade foi evidenciada nas sugestões dos enfermeiros, quando eles 

descreveram uma atitude ou comportamento numa lógica conceitual ou na esfera da 

disposição e não como uma ação propriamente dita. Exemplifica quando, em muitos 

momentos, os enfermeiros descreviam “respeita o cliente”. Por fim, foram descartados itens 

que pareciam diferentes ao referencial teórico ou ao construto como, por exemplo, “Oferece 

água”, “Não promete o impossível”. 

 

3.4 Análise teórica dos itens  

 

 

A análise teórica é uma avaliação da hipótese que precisa ser testada pela opinião de 

outros, para assegurar sua validade, e pode ser realizada de diferentes formas (PASQUALI, 

2010). Optou-se pela análise semântica e pela análise de juízes ou de construto. 

 

3.4.1 Análise Semântica  

 

 

A análise semântica tem por objetivo verificar se todos os itens são compreensíveis 

para a população-meta a que se destina o instrumento, independentemente do extrato de 

habilidade desta população. Duas são as preocupações relevantes: verificar se os itens são 

inteligíveis para a população tanto no extrato mais baixo de habilidade quanto no extrato mais 

sofisticado para garantir a validade aparente do teste (PASQUALI, 1998, 2010). 

Optou-se por proceder à análise semântica com um grupo pequeno de enfermeiros, 

numa situação de brainstorming. 

Nesse contexto, fizeram-se dois grupos, com 4 alunos de enfermagem do último ano 

de graduação. Apresentou-se item por item e pediu que os sujeitos os reproduzissem, 

considerando-os como sendo o extrato mais baixo de habilidade. 

Posteriormente, repetiu-se a técnica de brainstorming, com enfermeiros que possuíam 

experiência assistencial e ou em formação na psiquiatria, considerado o extrato mais 

sofisticado, ou seja, de maior habilidade. Três enfermeiras foram convidadas para auxiliar 
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nessa etapa, duas delas especialistas em enfermagem psiquiátrica e com grande experiência na 

assistência psiquiátrica e uma com experiência em docência também na área de enfermagem 

psiquiátrica. Essa nova sessão teve a finalidade de evitar itens demasiadamente primitivos, de 

forma que pudessem perder a validade aparente conforme recomenda Pasquali (1996, 1998, 

1999, 2010). 

Pasquali (2010) assegura que os itens não compreendidos, incorretamente 

compreendidos ou que apresentem divergências, após cinco tentativas de reprodução, devem 

ser descartados do instrumento. Em ambas as análises, não foram eliminados os itens segundo 

este critério, pois todos eles foram reproduzidos corretamente pelos graduandos na primeira 

tentativa, não deixando dúvidas de que foram considerados como compreendidos e 

confirmada a validade aparente na segunda reprodução. 

Em ambos os momentos, a autora permaneceu como observadora da reprodução dos 

itens. 

 

3.4.2 Análise de Construto 

 

 

A análise de construto ou de juízes visa verificar a adequação da representação 

comportamental dos atributos (PASQUALI, 2010). Os juízes são pessoas consideradas peritas 

na área do construto, uma vez que se pretende verificar a adequação da representação 

comportamental dos atributos ao traço latente. 

 

a)  Seleção dos juízes  

 

 

A seleção dos juízes se deu com base na sua experiência na Abordagem Centrada na 

Pessoa e na relação interpessoal, por meio de experiência educacional, tanto em graduação ou 

cursos de formação em ACP, na facilitação de grupos de encontro, em psicoterapia, no 

relacionamento interpessoal ou ainda na modalidade de relação de ajuda. Assim foram 

convidados sete juízes entre enfermeiros e psicólogos. 

Os enfermeiros convidados já eram conhecidos da autora, tanto pelos contatos nos 

cursos de pós-graduação lato-sensu (mestrado e doutorado), quanto por meio de publicações 

científicas. Quanto aos psicólogos, os contatos pessoais ocorreram no Fórum Latino 

Americano de Abordagem Centrada na Pessoa, realizado em outubro de 2010, em Ouro Preto 
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– MG. Com uma das juízas, o contato foi exclusivamente por e-mail, em todas as etapas do 

processo de validação. 

Dos sete juízes eleitos, dois não puderam participar da validação, assim contou com 

cinco avaliadores, dois enfermeiros e três psicólogos, os quais se mostraram disponíveis, 

acessíveis, colaborativos e empenhados com o estudo. 

Após sua anuência, procedeu-se às orientações com respeito às etapas da pesquisa, à 

forma como deveriam atuar e acordou-se que o material fosse enviado on-line. 

 

b) Validação empírica 

 

 

O material encaminhado aos juízes era composto por três arquivos digitalizados: a) 

carta de apresentação e de orientações contendo o objetivo da escala, descrições sumárias dos 

procedimentos realizados na etapa de construção dos itens e orientações quanto aos critérios a 

serem validados; b) critérios de avaliação: descrição constitutiva do construto e atributos, 

seguidos de tabela para proceder à tarefa de análise semântica e de conteúdo, seguida do 

modelo da escala, para avaliação da aparência geral do mesmo, bem como para sugestões 

quanto à classificação da escala tipo likert; c) termo de consentimento livre e informado 

(apêndice 3). 

Nesse momento, os itens foram organizados aleatoriamente, desconsiderando os 

construtos a que pertenciam primariamente, visando à diminuição da tendenciosidade de 

resposta. 

Além do contexto teórico, quanto à validação da representação do item ao traço latente 

(ao construto), foi solicitado que se procedesse à avaliação do conteúdo semântico, ou seja, a 

aparência, a relevância e pertinência do item. 

Quanto ao construto, solicitou-se aos juízes que marcassem um X sob o atributo ao 

qual o item pertence, orientando-se que marcassem apenas um dos construtos. Caso o juiz 

entendesse que o item poderia pertencer a mais de um atributo, ele deveria marcar aquele que 

julgasse ser o mais aceitável. 

Quanto à aparência, eles foram informados a ajuizar se o item estava bem formulado, 

se os conteúdos estavam claros, sobre a facilidade de leitura, a adequação da regência verbal, 

se os termos utilizados estavam compreensíveis e se estavam ao nível dos sujeitos. Na coluna 

da pertinência, eles deveriam marcar se o item estava coerente com o tema investigado e se 

permitia alcançar o objetivo do instrumento. Quanto à relevância, solicitou-se avaliar se o 
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item possui relevância na identificação do atributo a que ele se destina. Os juízes deveriam 

marcar um X nos parênteses de “não” ou de “sim”, segundo a sua concordância com esses 

critérios. 

Três outras entradas estavam disponíveis na tabela, possibilitando ao juiz dizer se o 

item deveria ser modificado, pela aparência, relevância ou pertinência; se o item deveria ser 

eliminado por não ser pertinente e/ou relevante. Numa sexta coluna, os juízes deveriam 

descrever sugestões para melhoria, troca ou outros comentários que desejasse fazer. Pediu-se 

a eles que, quando marcassem a sugestão de modificação do item as justificassem, no sentido 

de fazer entender o seu ponto de vista, como também de oferecer sugestão de como o item 

poderia ficar mais bem exposto ou cumprindo melhor os critérios de avaliação. 

Foi sugerido um prazo de trinta dias para a devolução do material validado. 

Para verificar o acordo entre os juízes, foi utilizada a fórmula índice de concordância 

proposta por Kazdin (1982) e Fagundes (1985), sendo o Índice de Concordância (IC) igual ao 

número de acordos de respostas divididos pela soma das respostas em acordo mais respostas 

em desacordo, multiplicado por 100. Padronizou-se que o índice de concordância seria de 

80%, conforme sugestão de Pasquali (2010). Dessa forma, os itens com concordância de 80% 

seriam mantidos naquele critério e abaixo desse percentual, eles foram correlacionados com 

os demais critérios. 

 

c) Validação Empírica de Aparência, Relevância e Pertinência. 

 

 

Na análise empírica de aparência, todos os itens receberam concordância superior ou 

igual a 80%, exceto o item 3 que ficou com a concordância de 60%. Quando comparados aos 

critérios de modificação e eliminação, a concordância de modificação também foi inferior a 

80%, levando à modificação do item. Os itens 1 e 31, embora tenham o índice de 

concordância de 80%, o indicativo de modificação foi de 60%; assim, eles também foram 

modificados.  

Quanto à pertinência e à relevância, os itens 2 e 14 receberam concordância inferior a 

80% em ambos os critérios, os itens 3 e 4 obtiveram o IC de 80% e os demais itens ficaram 

com 100% de concordância. 

O item 2 teve IC de 60% em relevância e pertinência e de 80% nos critérios 

modificado e eliminado. Considerando dois índices de concordância em inferiores a 80%, o 

item foi eliminado. 
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Quanto ao item 14, a concordância de 60% foi apontada nos critérios de relevância, 

pertinência e eliminação e de 80% em aparência e modificação; diante disso, foi eliminado. 

Todavia, na análise semântica, alguns itens, mesmo tendo recebido concordância de 

80%, foram modificados acatando as sugestões quando a autora apreciou-a como pertinente, 

considerando também os critérios apontados por Pasquali (2010) anteriormente citados. Como 

por exemplo, um dos juízes sugeriu que os itens que descreviam algum exemplo fossem 

padronizados de maneira diferente daquela apresentada, ou seja, sugeriu que os exemplos 

fossem colocados entre parênteses, defendendo a ideia de que o item ficaria mais 

compreensível, diminuindo a possibilidade de confundir o exemplo com o comportamento a 

ser observado. Assim, os itens 3, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 34, 36 e 45 foram 

modificados. Cabe ressaltar que as sugestões de modificações aqui respeitadas não alteraram 

o conteúdo do item. 

O item 42, embora estando dentro do padrão estipulado de concordância, recebeu a 

sugestão de um dos juízes para a sua modificação. Contudo, a sua observação, pareceu 

infringir o critério de simplicidade. Elucidando a sugestão na tentativa de clarificar a situação, 

apontamo-la aqui. O item dizia: identifica alguns temas ou sentimentos que foram ressaltados 

pelo cliente.  A sugestão oferecida foi: identifica temas ou sentimentos ressaltados pelo cliente 

e ajuda-o a tomar consciência. A nosso ver, o fato de ajudar o cliente a tomar consciência seria 

uma consequência da ação, bem como a tomada de consciência também equivale ao próprio 

profissional. Frente a tal fato, o item não foi modificado totalmente conforme a sugestão do 

juiz, mas levou a elaboração de outro item. Assim, o item acrescentado foi: auxilia o cliente a 

tomar consciência de temas, sentimentos e significados expressados por ele. Esse item foi 

assentado no construto de Atitude Empática. 

A inclusão de um novo item pode ser discutida e refutada, pelo fato de que, nesse 

momento do estudo, esse item não passará pela validação de conteúdo. Todavia, optou-se por 

deixar a critério da análise fatorial a sua possível exclusão e/ou remanejamento do mesmo. 

 

d) Validação de construto/atributo 

 

 

Foi solicitado aos juízes que sinalizassem a qual dos três construtos o item pertencia, 

ou seja, qual traço latente aquele comportamento representava. 

Considerando os resultados da análise semântica quanto à aparência, pertinência e à 

relevância, nas quais esses itens encontraram dentro do índice de concordância determinado, 
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optou-se, nesse momento, por realizar uma análise descritiva utilizando de frequência por 

maioria simples como critério de categorização. Visto que, para Pasquali (1996), o índice de 

concordância deve ser usado para itens unidimensionais, quando são multidimensionais, ele 

aconselha ao pesquisador abrir mão de outras possibilidades de análise. 

Em caso de empate, padronizou-se que a autora colocaria o item no construto de 

origem.  

 

Tabela 3: Distribuição das frequências dos itens por atributos segundo validação empírica. 

Atributos Frequência dos itens segundo análise empírica 

A1 

(100%) - 0 

(80%) - 6, 11, 21, 24, 25, 30, 32, 35, 41 

(60%) - 1, 2, 4, 8, 12, 15, 20, 23, 26, 28, 38 

(40%) - 3, 9, 16, 17, 19, 22, 31, 34, 40, 45, 47 

(20%) - 7, 10, 29, 39, 42 

  

A2 

(100%) - 5, 13, 33, 36 

(80%) - 42, 43, 48 

(60%) - 3, 9, 17, 19, 22, 39, 45, 47 

(40%) - 1, 14, 15, 20, 27, 29, 40 

(20%) - 4, 7, 8, 11, 12, 16, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 41, 44 

  

A3 

(100%) - 18, 37, 46, 49 

(80%) - 10, 44 

(60%) - 7, 27 

(40%) - 26, 28, 38 

(20%) - 4, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 29, 31, 34, 39, 40, 43, 48 

 

 

Os itens foram realocados em seus respectivos lugares respeitando a ordem 

decrescente, de forma que ocupasse apenas um dos atributos.  Dessa forma, eles assumiram a 

seguinte posição quanto aos seus atributos: 

Atributo um: Consideração positiva incondicional ficou composta pelos itens: 6, 11, 

21, 24, 25, 30, 32, 35, 41, 1, 2, 4, 8, 15, 20, 23, 26, 28, 38, 12, 16, 31, 34, 40; 

Atributo dois: Atitude empática constituiu-se dos itens: 5, 13, 33, 36, 42, 43, 48, 3, 9, 

17, 19, 22, 39, 45, 47, 29, 40, 14. 

Atributo três: A Congruência envolveu os itens: 18, 37, 46, 49, 10, 44, 7, 27. 

O item 40 ficou empatado, sendo que dois juízes marcaram-no como pertinente ao 

atributo A1 e outros dois juízes, como pertencente ao A2, resultando na alocação desse item 
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no atributo A2, conforme definido originalmente (item 10 do protótipo original do atributo: 

Atitude Empática). 

Considerando que os itens 2 e 14 foram eliminados e a realocação do item 40 pelo 

empate, a escala tomou a seguinte proporção: 

 

Tabela 4: Distribuição dos itens segundo seus atributos discriminando os positivos e os 

reversos. 

Descrição dos itens segundo os atributos 

 Itens  Itens negativos (Reversos) 

A1 

1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, e 39.  

5, 7, 11, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 

30, 33, 36 e 39 

   

A2 

2, 4, 8, 12, 15, 17, 20, 27, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 

43, 45, 46 e 48.  

34, 43 

   

A3 6, 9, 16, 25, 35, 432, 44 e 47 9, 42 

Legenda: A1 - Consideração positiva Incondicional; A2 – Atitude Empática; A3 – Congruência. 

 

Esse modelo de instrumento foi tido como o modelo teórico ou hipotético, pois se 

formou segundo a avaliação empírica dos itens de acordo com o ajuizamento de perito 

respeitando a análise descritiva. Desse ponto em diante, iniciou-se a segunda etapa da 

construção de instrumento de medida, o polo empírico. 
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Esta etapa, refere-se à experimentação do instrumento em dois passos: - planejamento 

das etapas e da técnica de aplicação do instrumento piloto; - coleta de informação do 

instrumento piloto visando à avaliação da qualidade psicométrica. 

Um instrumento é construído tipicamente para um determinado estrato de população 

(amostra ou de população-meta) devendo ser claramente definida e delimitada (PASQUALI, 

2010). 

Quanto à população-meta, essa escala foi desenvolvida para ser usada por enfermeiros, 

em situações de interações interpessoais entre enfermeiro-cliente, com a intenção de proceder 

à observação de comportamento. Destina-se seu uso para a área acadêmica ou em pesquisas. 

As situações de interações interpessoais enfermeiro-cliente podem ser diversificadas, 

já que não se configuram como processos psicoterápicos; aqui foram utilizadas aquelas que se 

configuraram nas consultas de enfermagem, o que vai ao encontro do que dizem Furegato 

(1999) e Furegato e Morais (2009), que as interações interpessoais incluem todos os contatos 

entre enfermeiro-cliente, em diferentes ambientes de cuidado. Nesta pesquisa não se avaliou o 

fato de ser um ou mais encontros, mas foram consideradas como relações interpessoais todas 

interações em que se teve como objetivo promover algum tipo de crescimento ou 

desenvolvimento nos interlocutores. Para Rogers, a qualidade do encontro ou a qualidade da 

relação interpessoal é o elemento mais significativo para a sua eficiência (ROGERS, 1978). 

Ainda na concepção dos acepistas, as atitudes facilitadoras aqui valorizadas são aplicáveis em 

uma diversidade de relações que não exclusivamente na relação psicoterápica (AMATUZZI, 

2010; ROGERS, 2001b).  Em outro contexto, não se considerou a questão da interação findar-

se em um encontro, porque as características do trabalho na ESF exigem que o enfermeiro 

tenha vínculo com a comunidade e, para isso, são necessários encontros sucessivos; assim, 

essa linha tênue de início e términos de encontros foi desconsiderada. 

A opção pelo uso da observação se deu por ser um método muito comum na 

enfermagem e possui grande importância no desenrolar dessa profissão. Para Lluch (2007) a 

observação é o método mais antigo de se adquirir informação sobre o comportamento humano 

e também é um dos instrumentos básicos da enfermagem. Almeida (2009), discorrendo sobre 

o sistema teórico da consideração positiva incondicional, diz que não há técnicas que 

discriminem se qualquer ato específico representa uma experiência de consideração positiva 

incondicional, mas que é possível fazer inferência a partir da observação. Concorda-se com 

esse pensamento a respeito das demais atitudes facilitadoras tratadas neste estudo. 

Na enfermagem, os métodos de observação têm ampla aplicação e o observador tem 

flexibilidade em várias dimensões, isto é, quanto ao evento, à duração da observação e ao 
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método de registro (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Dessa forma, a escala terá a 

finalidade de registro e de análise das observações realizadas por enfermeiros e de 

enfermeiros. 

Não se descarta a possibilidade de uso dessa escala por outros profissionais, como 

odontólogos, psicólogos, médicos, fisioterapeutas e outros que pretendam avaliar relações ou 

interações interpessoais, tendo como abordagem os três construtos aqui definidos. Todavia, 

acredita-se que poderão ser necessárias adaptações e futuros estudos. 

Dentro do quesito instruções, Pasquali (2010) refere-se ao formato do instrumento e à 

sistemática de aplicação. 

Quanto ao formato do instrumento, em relação à disposição dos itens, preferiu-se 

descrevê-los por meio de afirmativas e em forma de tabela simples.  Os itens não estão em 

sequência quanto aos construtos e nem quanto à descrição qualitativa (positivos e negativos). 

Em relação às medidas escalonares, elegeu-se o uso de escala do tipo Likert, com 

opções de respostas variando numa sequência progressiva de cinco pontos, os quais estão 

numa dimensão de concordância entre sempre, muito frequente, frequente, poucas vezes e 

nunca. Pasquali (2010) propõe que esse tipo de escala, de cinco a sete pontos, é mais utilizado 

em situações de avaliação de comportamento, como também acrescenta que a quantidade de 

pontos é irrelevante, pois vários estudos, apresentados por ele, resultam na consideração de 

que a quantidade de pontos e a presença ou não de ponto neutro não afetam significativamente 

os resultados dos estudos quanto à consistência interna da escala e nem a validade concorrente 

ou preditiva. 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), a escala tipo Likert não é uma escala que 

determina o valor dos itens, mas sim o nível de concordância do sujeito com uma série de 

afirmações declaratórias, que expressam um ponto de vista sobre determinado assunto, 

podendo ser favorável ou desfavorável em relação ao objeto psicológico. Salienta-se que, 

nesse estudo a escala não é do tipo autorrelato, no qual o sujeito irá apontar sua concordância 

ou discordância com o item, mas, sim, uma escala aplicada por um observador, que irá 

assumir tal papel. 

Em relação aos escores da escala de Likert, Pasquali (2010) e Polit, Beck e Hungler 

(2004) afirmam que são atribuídos escores mais altos à concordância com afirmações 

positivas e vice-versa. Para afirmações positivas, optou-se pelo escore de “cinco” indicando 

uma concordância forte, enquanto que numa afirmativa negativa, o evento é invertido, isto é, 

é atribuído “um” a concordância forte. Tal inversão é necessária para que o escore alto reflita 

as atitudes positivas em relação ao objeto de estudo. Os itens negativos, que necessitam de tal 
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inversão, são conceituados como itens reversos. Esses autores sustentam que o escore total de 

uma escala é determinado pela soma dos escores dos itens, fazendo as devidas modificações 

nos casos de itens reversos. 

Padronizou-se o registro do escore no instrumento conforme a observação realizada 

durante a situação de interação interpessoal, procedendo à inversão no momento de 

tratamento dos dados. Diante disso, utilizou-se de dois bancos de dados, o primeiro com os 

escores registrados tal qual foi observado e o segundo com os escores dos itens reversos 

invertidos, decorrendo a análise neste último. 

A opção por um contínuo de respostas e não pelo uso do sim e não ocorreu por 

entender que as atitudes interpessoais facilitadoras, ou seja, os comportamentos verbais e não 

verbais que as compõem, variam dia a dia e de uma pessoa para outra, e tal variação indica o 

quanto um atributo está presente, tendo como finalidade diferenciar as pessoas com graus 

variados de atributo crítico (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

Na segunda característica dessa etapa, que se refere à sistemática de aplicação, 

preferiu-se observar situações de interações interpessoais em consultas de enfermagem com 

portadores de transtornos mentais, previamente filmadas em seu ambiente natural. Isso se fez 

pela possibilidade de maior apreensão das informações, por facilitar a análise dos dados 

referentes às atitudes facilitadoras da relação interpessoal, ou seja, do comportamento ou da 

comunicação interpessoal e seus signos verbais e não-verbais usados pelo enfermeiro nessas 

situações. Se fosse aplicado numa situação de relação interpessoal em condições naturais e em 

tempo real, seria difícil reavaliar a interação interpessoal sem que houvesse vieses. Todavia, 

prevê-se a possibilidade de novos estudos nessas particularidades. 

As situações de interações interpessoais filmadas levantaram novos questionamentos e 

essas dúvidas levaram à realização de um estudo piloto para definir as condições de aplicação 

da escala às observações realizadas (validação de aplicabilidade), o que Pasquali (2009) 

sinaliza como padronização das condições de aplicação dos testes. Para ele, tal padronização 

procura garantir que a coleta dos dados sobre os sujeitos seja de boa qualidade. 

 

4.1 Estudo piloto de aplicabilidade da escala  

 

 

O objetivo desse estudo piloto foi testar duas questões relacionadas à aplicabilidade do 

instrumento de medida: definir o período de tempo de uma interação que melhor possibilitou 

o aparecimento dos itens de avaliação e a melhor maneira de aplicar o instrumento quanto às 



Polo Empírico  95 

 

capacidades do aplicador no sentido de memorizar e registrar os comportamentos 

evidenciados. Assim, pretendeu-se observar a fidedignidade de observação e de registro 

(PASQUALI, 2010). 

Participaram como colaboradores/avaliadores quatro enfermeiros, docentes, sendo: um 

doutor com experiência em aplicação de escalas, sem experiência na área da psiquiatria; um 

mestre em enfermagem psiquiátrica com experiência em aplicação de escalas, um mestre em 

educação com experiência na docência e na assistência na área de psiquiatria, um enfermeiro 

com pouco tempo formado, com breve experiência em residência terapêutica. A pesquisadora 

também realizou o estudo piloto a fim de ampliar sua compreensão quanto às percepções e 

sugestões dos sujeitos, contudo suas anotações não foram computadas na análise do material. 

Após o aceite lavrado pela assinatura do Termo de Consentimento Informado eles 

receberam o material em DVD e as respectivas orientações (Apêndice 4). 

Amostra constituiu-se de 14 entrevistas gravadas em DVD, sendo que se utilizou de 

cinco interações de enfermeiro-cliente portador de transtorno mental, na íntegra, com tempo 

de duração diferenciado: de até 10 min, de 11 a 20 minutos, de 21 a 30 minutos, de 31 a 40 

minutos e uma com mais de 40 min. Utilizou-se também de uma interação de 1h17 minutos, 

na integra e fracionada em 8 intervalos de 10 minutos, sendo que tais intervalos foram 

considerados como sendo uma interação. As entrevistas foram escolhidas intencionalmente 

quanto à durabilidade, quanto à postura do cliente durante a interação, quanto a ruídos. 

Aos colaboradores foi solicitado que utilizassem a escala e procedessem a 

identificação e marcação dos itens. Solicitou-se que, imediatamente após cada aplicação, eles 

anotassem as observações quanto às dificuldades e facilidades de observação e de registro dos 

itens e das respectivas frequências, condições de gravação, quanto ao tempo das entrevistas. 

Solicitou-se também que não comparassem ou comentassem suas anotações uns com outros. 

Após a devolução do material em 15 dias, procedeu-se a análise dos achados descritos 

a seguir. 

Quanto ao tempo da entrevista, os observadores consideraram que entrevistas de 20 a 

40 minutos foram suficientes para a avaliação, pois acreditam que o enfermeiro consegue 

desenvolver interações mais consistentes, passando pelas etapas próprias de uma consulta de 

enfermagem. Nas interações, consideradas curtas, de até 10 minutos, apreciaram que nem 

todos os itens da escala se mostram, talvez pelo fato de que o tempo seja insuficiente para o 

profissional interagir com o cliente. Nessas consultas breves, pareceu-lhes que são voltadas 

para coleta de dados, ou seja, uma anamnese breve da situação e saúde do cliente, enquanto 

que, em eventos longos, ou seja, de mais de 40 minutos, o comportamento observado já se 
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define nos primeiros momentos, levando o observador a querer realizar as anotações no 

instrumento antes do seu término, tornando-se cansativas para os avaliadores, bem como elas 

tendem a assumir o aspecto de interações de caráter social, sem acréscimos na avaliação.  

Um dos avaliadores sinalizou que teve dificuldade de lembrar-se do comportamento e 

atitudes do profissional nas entrevistas com duração acima de 40 min. 

Quanto ao fracionamento das entrevistas em períodos de 10 minutos, além das 

ponderações quanto ao tempo curto, foram unânimes quanto à divergência de comportamento 

do profissional; assim consideraram-nas inadequadas, pois nem todos os itens são 

apresentados naquela fração, fazendo com que a avaliação fique prejudicada. 

Quanto às condições de gravação, consideraram que houve algumas interferências 

sonoras, principalmente pelo som do compressor da odontologia, crianças chorando e pessoas 

conversando próxima à sala onde estavam sendo filmadas as entrevistas. Agravava-se o fato 

do profissional ou do cliente possuírem tonalidade de voz baixa ou dicção prejudica. Tais 

interferências dificultaram a audição das entrevistas, fazendo com que os observadores 

tivessem que ser mais atentos e buscar por locais mais silenciosos para proceder à observação, 

contudo não impossibilitaram a avaliação. Foi sugerido o uso de microfone externo. 

Outra questão voltada às condições de gravação foi relatada quanto ao posicionamento 

da câmara, uma vez que em uma das entrevistas, a visão da face do profissional foi 

prejudicada, possibilitando vê-lo de semi-perfil, o que consideram fator que dificulta a 

observação. 

Quanto às dificuldades em relação à escala em si, revelaram que não houve problemas 

na interpretação, identificação e anotação dos itens. 

Para eles, na medida em que iam se familiarizando com o instrumento, tornava-se cada 

vez mais fácil o registro, inclusive na localização de itens, e a média de tempo para a anotação 

estava diretamente relacionada ao tempo do evento observado, não ultrapassando cinco 

minutos. 

Quanto à análise de registro, percebeu-se que as frequências de alguns itens diferem de 

um observador para outro. Tal diferença se deu principalmente entre os escores dois e três e 

entre quatro e cinco. Não foi possível identificar as causas de tais divergências, mas infere-se 

a possibilidade de percepções ou interpretações diferentes entre os observadores, o que 

incorre na fineza discriminativa. Cabe atentar a tal fato, caso seja necessário usar mais de um 

pesquisador de campo em futuros estudos. 

Diante das ponderações apresentadas, definiu-se que se utilizará da entrevista como 

um todo para proceder às próximas avaliações da escala e, embora com certas dificuldades, 
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serão mantidas as condições naturais do evento, evitando-se, assim, a interferência na 

evolução e comportamento do enfermeiro e seu cliente, bem como serão utilizadas as 

entrevistas menores de dez minutos e maiores de quarenta, como forma de comparações 

futuras. Todavia, deve-se atentar para tais ressalvas no momento da análise dos dados. 

 Quanto à última etapa desse polo, que segundo Pasquali (2010) refere-se aos 

contornos sobre a tarefa de quem vai responder a escala, ou seja, as informações aos 

aplicadores sugere-se que, primeiramente os observadores tentem se inteirar do instrumento 

por meio de leituras, buscando apreender as mensagens do item e separar o que venha a ser o 

contexto da mensagem dos exemplos de comportamentos, visto que são só exemplos. Isso 

porque compreender um comportamento implica o exame do contexto interpessoal no qual ele 

ocorre (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005) assim como outros sinais podem acompanhar 

aqueles elencados. Sugere-se também que o registro deve ser feito após a visão do evento ao 

todo, isso para evitar que passem despercebidas novas evidências. 

Pasquali (1996, 2009) alerta que, independentemente da qualidade dos itens, as 

respostas aos mesmos podem ser desvirtuadas, falseando os dados. Os erros nas respostas 

podem ser associados a várias situações, tanto por fatores que alteram a observação quanto à 

mensuração. 

Nesse sentido, é pertinente que o aplicador tenha atenção quanto às condições 

ambientais para a aplicação da escala, ou seja, utilizar-se de um ambiente tranquilo, livre de 

distrações e de tensão, a fim de favorecer lhe a maior apreensão dos itens da escala, bem 

como da situação filmada. Quanto ao período do dia, sugeriu-se que momentos após as 

refeições fossem evitados, visto que, na maioria das pessoas, o nível de atenção e 

concentração nesses intervalos é menor, assim como evitar momentos de humor alterado. Para 

Pasquali (2009) e Polit, Beck e Hungler (2004) alguns dos erros de observação podem estar 

relacionados a contaminantes situacionais, como presença do observador; fatores ambientais, 

como temperatura, hora do dia, iluminação, ruídos; parcialidade do conjunto de respostas, 

como características constantes dos respondentes; fatores pessoais transitórios, como fadiga, 

fome, humor, dentre outras. 

Por outro lado, é necessário resguardar as questões éticas, como o sigilo e anonimato 

das pessoas envolvidas na filmagem; assim, sugere-se que as observações para registro da 

escala sejam realizadas em local apropriado; o uso de microfone de ouvido pode ser também 

uma alternativa para evitar a exposição dos sujeitos. 

Para que um teste seja de qualidade, além da padronização de aplicação e da 

operacionalização adequada do instrumento por parte do pesquisador, a fidedignidade e a 
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dimensionalidade também contribuem para tornar os resultados acurados (PASQUALI, 2009). 

Dito isso, a próxima etapa será a validação analítica da escala descrita no Polo Analítico. 

Todavia, antes disso, faz-se um adendo para caracterizar a população, na qual se 

procedeu à aplicação do instrumento, as características do ambiente natural e as questões 

metodológicas da coleta de dados, com as quais se procedeu à observação e ao registro dos 

dados na escala, o que dará suporte para a próxima etapa. Uma vez que segundo este autor, é 

necessário descrever a população e as condições em que o teste é aplicado. 

A caracterização da amostra de sujeitos (enfermeiros e clientes), do ambiente natural 

da coleta de dados e as questões metodológicas dessa coleta foram descritas com base na 

observação participante, na qual a pesquisadora permaneceu em cada serviço durante 

aproximadamente 36 horas na semana da coleta, por meio de entrevistas semiestruturadas 

realizadas como os enfermeiros e a coleta de informações nos prontuários dos clientes 

disponibilizados nas ESF. Tais dados foram tratados por meio de análise de conteúdo e das 

estatísticas descritiva. 

 

4.2 Caracterização da amostra 

 

 

4.2.1 Amostra 

 

 

Fizeram parte desse estudo, dez dos doze enfermeiros, lotados em equipes de 

Estratégias de Saúde da Família, de um município do sul de Minas Gerais. Após seleção das 

Unidades de ESF, os critérios de inclusão e de exclusão dos enfermeiros se firmaram apenas 

na anuência dos mesmos em participar do estudo. Em um primeiro contato, os sujeitos foram 

esclarecidos quanto ao projeto de pesquisa envolvendo os objetivos, as suas etapas, os 

procedimento de coleta de dados, os aspectos éticos e lavrada sua participação, pela assinatura 

do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 5). 

Dois enfermeiros não participaram deste estudo porque trabalhavam em unidades de 

Estratégia de Saúde da Família cujas características não atendiam aos critérios de inclusão. 

Participaram também, de forma indireta por não serem eles o objeto de observação, 

mas sem os quais não se poderia desenvolver tal estudo, noventa e dois clientes das unidades 

de saúde da família, diagnosticados com algum transtorno mental. Os critérios de inclusão de 

tais sujeitos se deram com vistas à condição de estabelecerem uma interação interpessoal e à 
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capacidade de tomada de decisão. A eles também foi solicitada a assinatura do respectivo 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 6). 

 

a) Caracterização dos sujeitos enfermeiros 

 

 

Os enfermeiros participantes são exclusivamente mulheres, em idade variando de 25 a 

50 anos (média de 39 anos), 60% são casadas, 30% solteiras e 10% divorciadas. Quanto à 

religiosidade 60% são católicas, 20% evangélicas e 10% espírita. Tempo de formado variando 

de dois a vinte e seis anos, com média de 12 anos; 90% delas tem pós-graduação latu senso 

em Programa de Saúde da Família, a maioria tem mais de uma especialização com ênfase em 

atenção primária à saúde e gestão. 

Quanto ao tempo de trabalho na respectiva unidade em que se encontravam, varia de 

um a doze anos (média de quatro anos) e duas delas tinham experiências de trabalho em 

hospital psiquiátrico. Todas elas atuam em um único emprego, trabalhando oito horas diárias 

de segunda a sexta feira, exceto quando em períodos de campanhas ou de mutirões quando 

excedem tal carga horária. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com esses sujeitos, a fim de apreender 

as relações interpessoais na enfermagem e no cuidado aos portadores de transtornos mentais. 

Tais entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra e, posteriormente, analisadas segundo 

a análise de conteúdo temático. 

Desse material, foi possível apreender que as enfermeiras consideram as relações 

interpessoais de fundamental importância na prática da enfermagem e destacam como 

instrumentos dessa relação a escuta e a confiança. Contudo, reclamam por sentirem que não 

foram capacitadas adequadamente quanto a esse tema, tanto na graduação como depois dela. 

O acolhimento também foi tido como primordial na atividade de enfermagem, 

aparecendo predominantemente na descrição de ações de triagem como ênfase em 

diagnosticar necessidades e proceder a encaminhamentos reafirmando o modelo flexineriano 

e, em menor proporção, àqueles em consonância com os pilares da politica humanizaSUS 

(BRASIL, 2009), ou seja, o acolhimento no sentido de acolher, estar com, da escuta 

diferenciada e da interação e disponibilização para com o cliente. 

Quanto às dificuldades encontradas, a maioria das enfermeiras relaciona a abordagem 

delas para com as pessoas com transtornos mentais, em especial em fase de crises ou surtos. 

Nessas ocasiões, elas referem não saber até que ponto podem interferir nas expressões dos 
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clientes, se acreditam ou não nas suas manifestações orais por terem dificuldade em 

identificar o que é delírio e o que é real. 

Outras dificuldades de cuidar de pessoas com transtornos mentais nas Estratégias de 

Saúde da Família citadas envolvem: em especial aquelas de ordem pessoal do profissional 

como sentimentos de medo, receio e insegurança, a falta de conhecimentos quanto ao aporte 

psicológico e a própria maneira de abordar a pessoa; outras mencionaram as questões 

específicas relacionadas à falta de conhecimento quanto à patologia e ao tratamento 

farmacológico; aqueles de ordem estrutural, organizacional e de recursos do serviço de saúde 

que envolvem a falta de espaço físico e de tempo, tal como a noção de que a pessoa que já faz 

acompanhamento nos serviços especializados logo estão sendo cuidadas; por fim, as 

relacionadas à falta de adesão dos clientes e ao preconceito de familiares e mesmo de alguns 

profissionais.  

Por outro lado, as enfermeiras que já tinham experiência no trabalho em hospitais 

psiquiátricos consideraram não haver problemas na relação ou na abordagem as pessoas 

diagnosticadas com transtornos mentais. 

Quanto ao cuidado dispensado a essa clientela, envolvem, além das atividades de 

rotina das unidades, as consultas de enfermagem, o acolhimento, a administração de 

medicamentos, os encaminhamentos e as orientações principalmente quanto à importância do 

tratamento e o uso correto de medicamentos. 

Na modalidade de grupo, abordaram as oficinas terapêuticas como atividades 

específicas e prioritárias. As oficinas terapêuticas desenvolvidas nas unidades de ESF 

referem-se a atividades manuais e artesanais como pintura, bordado e crochê. Quanto a isso, 

mencionam como dificuldade à falta de incentivo, de recursos econômicos e de pessoal 

disponibilizado pela secretaria municipal de saúde. Clamam também pela baixa aderência da 

população nas oficinas terapêuticas.  

Uma questão que não foi levantada pelas enfermeiras, mas foi observada nas unidades, 

refere-se à competência técnica para a coordenação de grupos. As pessoas que se 

disponibilizam em desenvolver as oficinas parecem ter boa vontade, fazem com carinho e se 

importam com as pessoas, mas faltam-lhes os recursos técnico-científicos que poderiam 

facilitar os trabalhos e aumentar as possibilidades de satisfação do usuário, como também 

possibilitariam uma maior efetividade, enriquecendo as vivências do grupo. 

Os oficineiros, ou seja, pessoas que coordenam as oficinas terapêuticas, não foram 

treinadas ou capacitadas para tal, visto que os critérios estabelecidos para assumirem tal 
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função é ter habilidade manual com algum tipo de artesanato. Segundo Mailhiot (1991), a 

integração e a eficácia do grupo dependem das competências de seus coordenadores. 

Acredita-se que a motivação com as oficinas pode ser conseguida por meio de uma 

abordagem mais humanizada, de relações interpessoais autênticas, assim como pelas práticas 

das atitudes facilitadoras, promovendo um ambiente saudável e acolhedor, proporcionado 

oportunidades de expressão e de resgate da experiência e da valorização da pessoa. O 

treinamento e a capacitação dos coordenadores referente às atitudes interpessoais 

facilitadoras, como na coordenação de grupos, também pode contribuir e tornar esses 

momentos não só agradáveis, mas terapêuticos. 

  

b) Caracterização dos sujeitos clientes 

 

 

Neste estudo, optou-se por denominar as pessoas diagnosticadas com transtornos 

mentais que participaram das interações interpessoais com as enfermeiras de clientes. 

Correndo o risco de críticas, tal opção se deu por ser essa a terminologia adotada por Rogers 

em suas obras, como também é a adota pela maioria das psicoterapias humanistas e 

existenciais bem como nas terapias cognitivas, Gestalt-terapia e outras. A tentativa aqui se 

refere a afastar-se da concepção de paciente, enquanto pessoa passiva, o que é muito 

enfatizado na área da saúde. Assim, entende-se por cliente uma pessoa que participa 

ativamente no processo interpessoal, influenciando e sendo influenciada por ele. Busca-se 

também aproximar o máximo possível da pessoa autônoma e com condições de tomar 

decisões, não desconsiderando suas limitações, mas, sim estimulando suas potencialidades e 

sua tendência formativa. Pelo dito, o termo cliente não está sendo usado na concepção usual 

da área de gestão e de administração, no sentido produto e mercado. 

Os clientes foram selecionados pelos enfermeiros juntamente com seus agentes 

comunitários de saúde. Quanto aos critérios de inclusão, os enfermeiros foram informados a 

selecionarem as pessoas que fossem pessoas diagnosticadas com alguns transtornos mentais, 

que fizessem parte da população adstrita de abrangência daquela unidade de ESF e que não 

apresentassem algum impedimento operacional, cognitivo, de orientação e de julgamento 

durante o período de coleta de dados, ou seja, a opção se deu por pessoas que tinham 

condições de desenvolver relações interpessoais.  

 Participaram do estudo 92 pessoas diagnosticadas com algum transtorno mental, 

predominantemente mulheres (84,79%), já excluídos o percentual de perdas e recusas. No 
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momento da coleta, três pessoas agendadas se opuseram a participar do estudo, alegando não 

quererem ser filmadas. Foram respeitadas tais manifestações e novas pessoas foram 

agendadas. Duas entrevistas foram descartadas, pois a filmagem interferiu bastante no 

comportamento dos clientes, sendo que um deles se sentiu no dever de elogiar o sistema de 

saúde, os profissionais e, em especial aquela unidade de ESF; o outro não conseguiu 

desenvolver uma interação com o profissional, pois só respondia às perguntas do enfermeiro 

com respostas tipo monossilábicas como “sim” e “não”. 

 O tratamento do material coletado no prontuário e por meio das entrevistas 

desenvolvidas pelas enfermeiras das unidades da Estratégia de Saúde da Família foi tabulado 

em banco de dados do Excel elaborando planilhas por categorias de informações, e 

computado por meio de frequência simples e relativa, possibilitando apreender as seguintes 

informações. 

O intervalo máximo na faixa etária de 35 a 44 anos e visualizando um decréscimo na 

relação entre prevalência de transtornos mentais à medida que as idades vão aumentando. 

Quanto às condições de autonomia e independência, não foi realizado um estudo detalhado, 

mas pode se inferir, pelas observações realizadas durante o período em que a pessoa estava no 

serviço, que 7,61% delas necessitavam de acompanhantes, os quais eram seus familiares; os 

demais possuíam condições de transitarem desacompanhados pela cidade e, aparentemente, 

tinham condições preservadas das atividades de vida diária. 

Quanto ao tempo de tratamento desses clientes nas respectivas ESF, a prevalência 

maior foi de três a cinco anos, com média de quatro anos, contudo havia pessoas em 

tratamento há 14 anos bem como a menos de um ano. 

A frequência em torno de um ano foi representativa, porque uma das unidades foi 

inaugurada em 2010, o que fez com que todos os clientes tivessem seus atendimentos 

registrados naquele ano. Esse dado, quando relacionado ao tempo de trabalho do enfermeiro 

na unidade, revela que várias foram as possibilidades de interações entre enfermeiro-cliente 

anteriores ao momento da coleta, visto que o tempo de trabalho dos enfermeiros por ESF 

varia de um a doze anos, com média de quatro anos. Observar-se que 8,70% dos clientes 

tiveram aquele atendimento de enfermagem como sendo o primeiro atendimento na unidade e 

em 100% deles aquela consulta de enfermagem foi a primeira consulta com a abordagem e 

saúde mental. 

Quanto à hipótese diagnóstica, em muitos casos não havia relato no prontuário, sendo 

necessário recorrer ao paciente ou familiar para obter tal informação. Ressalta-se ainda que a 

nomenclatura utilizada aqui respeita o que foi informado pelos registros nos prontuários 
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quanto pelo cliente. Optou-se por utilizar o termo “transtorno” quando se refere à doença, 

morbidade ou afecções; tal opção se deu pelo fato de ser esse termo utilizado na Classificação 

Internacional de doenças 10ª revisão (CID-10). 

As prevalências se mostraram da seguinte forma: depressão (40,60%), esquizofrenia 

(8,27%), transtorno de humor bipolar, fobia social, histeria e neurocisticercose (1,5%), 

transtorno de ansiedade (12,03%), síndrome do pânico (3%), epilepsia (9,3%), etilismo 

(4,51%), transtorno dissociativo, transtorno obsessivo-compulsivo, paranoia, transtorno do 

sono, bulimia, estresse, doença psicossomática, drogadito (0,75%), não informados (9,00%). 

Assim, os transtornos de humor (afetivos) e os neuróticos, em especial a depressão e a 

ansiedade assumiram primeiro e segundo lugar respectivamente. 

Neste estudo, as faixas etárias entre 35 a 44 e de 45 a 54 anos apresentaram maior 

prevalência de esquizofrenia, depressão, ansiedade, etilismo e de epilepsia. Quando 

relacionado ao sexo, as mulheres parecem mais vulneráveis tanto à incidência quanto a 

prevalência de transtornos mentais, exceto nos casos de etilismo. 

Em 8,45% dos casos, não foi possível identificar a hipótese ou o diagnóstico por não 

estar relatado no prontuário e pelos familiares e/ou os próprios clientes não saberem definir, 

referindo ter problemas de cabeça ou problemas dos nervos. Tal fato chama a atenção, uma 

vez que reflete, dentre outras coisas, duas questões urgentes que merecem ser destacadas: a 

falta de cuidado de saúde mental nas ESF e a falta de dados de saúde mental, tanto nos 

prontuários quanto nos sistema de informação em saúde. 

Quanto a comorbidades a prevalência maior se deu pelo diagnóstico único, quase 60% 

dos casos; 20% de prevalência para dois diagnósticos e 20% com três a mais diagnósticos. 

Considerou-se como comorbidade neste estudo, com ressalvas, o fato de um ou mais 

transtornos estarem descritos juntos, na mesma data da prescrição no prontuário. A associação 

de diagnóstico mais comum está entre a depressão e a ansiedade. 

Alguns diagnósticos clínicos estavam associados principalmente à depressão: 

hipertireoidismo (2,11%), hipotireoidismo (3,52%), doença psicossomática e enxaqueca 

(0,7%). O etilismo e drogadição estavam associados predominantemente à esquizofrenia; a 

epilepsia estava associada, em 36,37%, com a depressão, 33,63% como diagnóstico único e 

10% associados à esquizofrenia, ansiedade e etilismo. 

Não foram observadas as comorbidades entre transtornos psiquiátricos na prática 

clínica, como disfunções cardíacas e diabetes, câncer, osteoporose e outras. 

Quanto aos medicamentos de uso, por grupo farmacológico, segundo o prontuário e/ou 

usuário encontrou-se a situação que se segue. Em relação ao tipo de drogas antidepressivas, os 
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de maior consumo foram: o cloridrato de amitriptilina (30,19%), o cloridrato de fluoxetina 

(18,87%), o cloridrato de sertralina (13,21%) e o cloridrato de clomipramina (11,32%). No 

grupo dos ansiolíticos, o clonazepam foi o mais prevalente (57,14%), seguido do diazepam 

(30,36%). Entre os antipsicóticos, a maioria utiliza o haloperidol (39,13%), seguido da 

rispiridona (23,91%) e da clorpromazina (17,39). Quanto aos anticonvulsivantes, a 

cabamazepina (70%) é a mais prevalente.  O estabilizante de humor mais utilizado por essa 

população é o carbonato de lítio (80%), enquanto que o anti-histamínico é o cloridrato de 

prometazina (100%) e o antiparkinsoniano é o cloridrato de biperideno (100%). Quanto aos 

ansiolíticos, a maior incidência foi quanto aos benzodiazepínicos, clonazepam e diazepam. 

Quanto aos que não aderiram ao tratamento farmacológico, alguns referem que os 

medicamentos prescritos não estavam fazendo efeitos esperados, optando, assim, por 

interromper o uso sem o conhecimento médico; outros referiram inacessibilidade ao fármaco 

na rede de distribuição gratuita ou a receita médica atualizada. Exceto um deles, que acredita 

ter curado sua epilepsia após ingressar na religião Assembleia de Deus. 

A prática de associação medicamentosa entre psicofármacos e a dose diária é variada, 

prevalecendo a associação entre os antidepressivos e ansiolíticos, antiepiléticos e ansiolíticos 

ou antidepressivos, isso considerando a especificidade psicofarmacológica e não clínica. A 

maioria (66%) dos clientes toma de dois a quatro drogas simultâneas, predominantemente no 

período noturno. Isso parece coincidir com a prevalência de transtorno depressivo, ansiolítico 

e epilepsia, como também pela prevalência de comorbidades entre esses três diagnósticos. A 

prevalência do uso de antipsicótico (23,04%) parece ter pouca relação com a prevalência de 

transtornos psicóticos (9,3%) nessa população, o que pode estar relacionada a sintomas 

psicóticos em transtornos depressivos ou outros transtornos, entretanto essa avaliação não foi 

viável por falta de dados nos prontuários. 

A caracterização dos clientes, relacionada ao diagnóstico e tratamento farmacológico, 

vem a ser um resquício da abordagem hegemônica do cuidado, na qual tais indicadores 

evidenciam o curso do tratamento, as condições clínicas e patológicas da pessoa. No entanto, 

a abordagem centrada na pessoa transcende as morbidades e o tratamento farmacológico, pois 

não tem como foco a doença, mas a pessoa no seu contexto existencial (ROGERS, 2001b, 

2005) e, nesse contexto, centra-se nas suas condições de estabelecerem interações 

interpessoais e tais condições foram resguardadas. 

Atenção especial refere-se aos casos de psicose, visto que são considerados pela 

literatura como pessoas com dificuldades de relacionamentos e da afetividade. Porém, mesmo 

nesses casos, Rogers (2005) evidencia que estudos têm apresentado resultados positivos na 
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pessoa quando as relações entre psicoterapeutas e clientes são pautadas nas atitudes 

facilitadoras.  Nessa obra, o autor comenta que a compreensão empática pode ser um fator 

poderoso na retirada do esquizofrênico de sua alienação e em seu ingresso no mundo das 

relações humanas, conferindo ao receptor, a qualidade de pessoa e a sua identidade; e que o 

baixo grau de empatia do terapeuta contribui com uma leve piora no ajustamento da patologia. 

Quanto a outras modalidades terapêuticas, no prontuário não foi possível detectar, mas 

por informações obtidas junto ao cliente, durante as consultas de enfermagem, cinco já 

haviam sido submetidos a internações psiquiátricas em hospital especializado, quatorze 

estavam em tratamento no CAPS, três sem nenhum tratamento especializado no momento da 

coleta e os demais em acompanhamento ambulatorial com médico especializado. 

 

4.3 Local de estudo 

 

 

A coleta dos dados ocorreu nem dez unidades de Estratégia de Saúde da Família do 

município após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde (Apêndice 7) e foi planejada 

pelos enfermeiros, sob orientação da Secretária Municipal de Saúde, como sendo uma semana 

de atendimento de saúde mental. 

Foram excluídas duas ESF, a rural e uma Estratégia de Saúde da Família que é 

prestadora de serviços, ou seja, não é gerida pela Secretaria de Saúde Municipal. Tais 

exclusões se deram por motivos que inviabilizaram a pesquisa quanto à sua dinâmica 

organizacional e estrutural das mesmas. 

A pesquisadora permaneceu cerca de 36 horas em cada unidade de ESF, totalizando-se 

360 horas de observação participante. A observação participante é uma técnica de coleta de 

dados empíricos, na qual o pesquisador participa do funcionamento da instituição como 

observador de uma determinada situação (LIMA; ALMEIDA; LIMA, 1999; MINAYO, 2008, 

POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Duas vantagens dessa técnica, para Minayo (2008) são, o 

envolvimento com o sujeito, na possibilidade de obter “insight” no ambiente, e a 

possibilidade de representar uma fonte de coleta de dados com base para compreensão do 

significado dos mesmos. As observações e insight foram registrados no diário de campo e 

possibilitaram observar, dentre outras, as características dos serviços de saúde descritas a 

seguir. 

A estrutura física, geralmente, era composta por recepção, dois ou mais consultórios, 

sala de vacina (não estava em funcionamento em todas as unidades), sala de triagem, 
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consultório odontológico, banheiros para usuário e profissional, copa/cozinha, dispensário de 

medicamentos, sala de agente comunitário de saúde (BRASIL, 2006a). Algumas unidades 

contam também com expurgo, sala de guarda de materiais, almoxarifado, central de 

esterilização odontológica. Oito das dez unidades são casas alugadas e adaptadas ao 

funcionamento das ESF e duas são construções destinadas a tal fim, sendo que uma dessas 

unidades tem sua construção recente com distribuição de espaços melhor desenhado. 

A estrutura física em relação à demanda de atividades foi um fator importante nesse 

estudo, pois dificultou a coleta de dados, visto que os ambientes internos dos consultórios não 

têm isolamento acústico e abrigam diversos equipamentos e mobiliários tais como: cadeiras, 

mesas, macas, armários, televisão, equipamento de videoconferência, lixos, mesinhas de 

apoio a exames, computadores, escadinha de dois degraus e outros. Isso dificultou a 

acomodação da filmadora proporcionando uma filmagem panorâmica. Tal dificuldade levou à 

opção por escolher o consultório médico-clínico como ambiente de coleta em algumas 

unidades, incorrendo em mudanças organizacionais de atendimentos na unidade e certa 

dificuldade em acomodar os demais profissionais em consultórios, em alguns dias da semana. 

A proximidade das salas e a falta de isolamento acústico fizeram com que as interferências de 

sons (compressores, latidos caninos, conversas) fossem agravadas quando os sujeitos 

possuíam tonalidade de voz mais baixa, não sendo possível controlá-las. 

Em sete unidades, os enfermeiros queixaram-se da dificuldade estrutural para 

comportar a demanda de atendimentos, pois com os atendimentos dos profissionais do NASF 

as estruturas físicas se tornam insuficientes, em alguns dias da semana. Em três unidades de 

saúde não houve tal agravante, visto que em duas delas não houve atendimento clínico devido 

à falta do médico e, em uma, a estrutura física comportava a demanda por ter sido construída 

recentemente para tal fim, com melhor distribuição de espaço interno e externo. 

Quanto à abrangência e funcionamento, as ESF envolvem uma área adstrita com cerca 

de 3800 pessoas, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, respeitando-se o preconizado 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). 

Cada ESF tem sua característica quanto aos aspectos sócio-demográficos, contudo a 

maioria estava localizada em regiões periféricas, nas quais a situação de pobreza se agravava, 

juntamente com isso, a marginalidade, o desemprego e os problemas de saúde, levando a uma 

busca maior de atendimentos curativos nas unidades de saúde. 

As equipes contam com um médico e um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, 

sete agentes comunitários de saúde, odontólogo, técnico de higiene dental, atendente de 
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farmácia, recepcionista e serviços gerais, assim como é definido normativamente (BRASIL, 

2007). 

Neste estudo, percebe-se que a área de abrangência está quase sempre no limite de 

4000 pessoas por equipe, com o agravante de que sete das dez unidades de saúde estudadas 

não estavam com a equipe completa no momento da coleta de dados. Três delas estavam sem 

o médico generalista, uma não contava com técnico de enfermagem, quatro estavam sem um 

dos agentes comunitários de saúde, duas das equipes estavam sem a recepcionista e sem 

atendentes de farmácia. Os odontólogos e os técnicos de higiene dental estavam ausentes em 

uma equipe, respectivamente. Dessas equipes desfalcadas, três estavam trabalhando com a 

falta de mais de um indivíduo, sendo que duas delas estavam com desfalque de cinco 

profissionais. 

No entanto, em algumas situações foram detectadas a angústia e o sofrimento das 

enfermeiras com relação ao ambiente, às condições e à sobrecarga de trabalho, principalmente 

naquelas que compunham as equipes incompletas. 

Em algumas unidades, o ginecologista-obstetra e o pediatra atendem uma vez por 

semana; de certa forma, isso contribui para o acesso da população a essas especialidades, mas 

por outro lado descaracteriza as Estratégias de Saúde da Família, enquanto atendimento 

generalista com resolubilidade dos problemas de saúde de maior frequência e relevância 

territorial, como é preconizado pela Portaria 648, de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2006c). 

Contam, também, com o apoio dos profissionais do NASF, fonoaudiólogo, 

fisioterapeuta, psicólogo, educador físico e nutricionista que atendem geralmente uma vez por 

semana em cada unidade. 

Quanto às ações de saúde, as ESF trabalham com a lógica de porta de entrada da rede 

de atenção à saúde, com agenda aberta e fechada, mantendo um cronograma de atividades. As 

atividades desenvolvidas são: consultas clínico-gerais, consultas pediátricas e obstétrico-

ginecológicas, atendimento odontológico, visitas domiciliares, atenção aos programas 

ministeriais (SISVAN, SINASC, HIPERDIA, TB, HANSENIASE), dentre outros, 

predominantemente com atendimento individualizado e curativo. As atividades de promoção 

à saúde e prevenção de doenças geralmente envolvem ações de educação em saúde e 

permanecem em segundo plano. As atividades grupais são realizadas, na sua maioria, pelos 

profissionais do NASF (Brasil, 2008) e não são comuns em todas as unidades, envolvem 

grupos com hipertensos e diabéticos, grupos de postura, da melhor idade, grupos emagreça 

entre amigos, saúde bucal, oficinas terapêuticas, grupos de memória e outros. 
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Percebe-se que a organização do trabalho encontra-se na lógica dos modelos 

sanitarista e biomédico, em contraponto com a necessidade de se privilegiar a 

intersubjetividade e o trabalho interdisciplinar, com demanda acentuada pelo atendimento 

individual, escassez de reuniões de equipe, da análise da situação de saúde do território e o de 

planejamento das ações relacionadas ao perfil epidemiológico da população adstrita. 

As atividades de competência das enfermeiras são: Ações assistenciais: administração 

de medicação sob prescrição (IM, IV, VO, etc), verificação de pressão arterial, coleta de 

preventivo de câncer de colo uterino, exame de mamas, glicemia capilar, triagem neonatal, 

antropometria, testagem de hanseníase, retiradas de pontos, cateterismo de alívio e de demora, 

administração de vacinas, inalação, teste do pezinho, consultas de puerpério, neonatais, testes 

de diabetes, aferição de pressão arterial, protocolo do HIPERDIA que envolve a prescrição de 

medicamentos, atendimentos de tuberculose e hanseníase. Ações gerenciais: controle, 

manutenção e acondicionamento de materiais permanentes e de consumo, encaminhamentos 

de insumos à manutenção, controle de patrimônio público da unidade, coordenação, 

supervisão e reunião de equipe, controle de imunossupressores, encaminhamento de ficha de 

notificação compulsória, fechamento do SIAB quanto aos programas: hiperdia, saúde de 

ferro, SISPRENATAL, TB, HANSENÍASE, atividades do NASF. Participação em reuniões 

nos diferentes serviços a rede assistencial, participação de treinamento do Plano Diretor, 

levantamento, delineamento e controle do perfil epidemiológico da população adstrita, 

monitoramento do fluxo de migração e emigração da população adstrita, supervisão de 

estágios curriculares da enfermagem, medicina e técnico de enfermagem (nas unidades 

campos de estágios), agendamento de consultas; Ações educativas: visitas domiciliares, 

puericultura, eventos de promoção de saúde com ênfase na comunidade, discussão de casos 

clínicos e participação em atividades grupais do NASF e da própria equipe da unidade. 

As atividades de caráter assistencial são quantitativamente predominantes e são 

divididas entre os enfermeiros e os técnicos de enfermagem; e as gerenciais, que envolvem 

perfil sócio-demográfico da população, são compartilhadas com os agentes comunitários de 

saúde. As atividades educativas são comuns a todos os profissionais da equipe mínima 

(médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, odontólogo) e aos 

profissionais do NASF.  Todavia, a ênfase está na atenção individual, em detrimento da 

coletiva e grupal, detendo-se predominantemente às queixas do cliente, o que evidencia o 

modelo biomédico; e, a ênfase nos programas ministeriais em detrimento da vigilância à 

saúde, segundo o perfil epidemiológico e sócio-demográfico, evidencia a predominância do 

modelo sanitarista. 
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Quanto às reuniões de equipe, é definido no cronograma que todas as ESF deste 

munícipio que, às quintas feiras, à tarde, seriam destinadas a essa atividade, mas o que se 

percebe é que isso nem sempre ocorre em detrimento de outras atividades e, quando ocorre 

não conta com a participação de todos os indivíduos, o que deixa fragilidade no processo de 

trabalho. 

É perceptível a disponibilidade e a atenção das enfermeiras em relação à 

responsabilização do cuidado, visto que inúmeras vezes foi possível presenciar o 

desdobramento delas em atenção às necessidades do cliente, os agradecimentos e gratificação 

dos clientes relacionados à resolutividade de alguma situação de saúde ou social vivenciada 

por eles. Também foi possível observar o cansaço, desgaste, sentimento de culpa em relação a 

determinados problemas, sentimento de impotência e de desvalorização. 

Quanto às atividades realizadas em oficinas terapêuticas, implantadas em 2007 por 

meio de ação conjunta com o CAPS, as enfermeiras relatam que têm evidenciado resultados 

positivos para a população como maior sociabilidade e menor ociosidade dos clientes, porém 

faltam materiais de consumo para seu desenvolvimento e ampliação, os quais não são 

subsidiados pela secretaria de saúde municipal. Para tentarem suprir tal deficiência, elas usam 

de estratégias como rifas ou usam recursos financeiros próprios para a compra de materiais 

como tinta, pincéis e outros materiais necessários. Referem também que, na maioria das 

vezes, utilizam de voluntários da comunidade para ensino de certas atividades como pintura, 

crochê, bordados e outros. 

Em três ESF, foi necessário alterar a agenda e a programação da própria unidade; 

como exemplo, alterou-se o dia de coleta de exame Papanicolau e o dia de fechamento de sala 

de vacina, quando essas atividades estavam programadas na semana de coleta de dados. Para 

isso, foi necessário contato e anuência da Coordenação Municipal de Atenção Básica e do 

setor de vigilância epidemiológica. Tal alteração ocorreu tanto por falta de tempo do 

enfermeiro em realizá-las concomitante aos atendimentos de saúde mental como por falta de 

espaço físico na unidade. 

Tanto a dificuldade na disponibilização de tempo por parte do enfermeiro para o 

atendimento de saúde mental em contrapartida às demais atividades da unidade quanto a 

deficiência na estrutura física são consideradas por eles como fatores que dificultam a 

implementação de ações específicas de saúde mental nas ESF. 
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4.4 Coleta de dados  

 

 

A coleta de dados ocorreu por meio da observação pontual, de acordo com a 

classificação de Polit, Beck e Hungler (2004), de uma situação de interação interpessoal 

realizada durante uma consulta de enfermagem. O termo pontual foi usado para dar a noção 

de temporalidade, ou seja, uma observação em um momento predefinido. Seu objetivo foi 

registrar, por meio da filmagem, a interação interpessoal entre a enfermeira e a pessoa 

portadora de transtorno mental, durante uma consulta de enfermagem. 

No momento do primeiro contato com os enfermeiros, foi realizado o planejamento 

para a coleta de dados, considerando as semanas típicas, disponibilidade do enfermeiro na 

unidade de saúde e disponibilidade da própria unidade enquanto espaço físico. 

Como semana típica, consideraram-se aquelas que não envolviam feriados, período de 

pagamentos, atividades extras na unidade e fechamento de produtividade. A disponibilidade 

envolveu a presença constante do enfermeiro na unidade e a possibilidade de agendamento de 

consultas psiquiátricas em detrimento das rotinas e programas do serviço. 

 A atenção a esses critérios fez com o período de coleta de dados se estendesse de 

setembro de 2010 a fevereiro de 2011.  

Os fatores que levaram a essa situação foram: participação dos enfermeiros em 

eventos de caráter educativo, como: cursos, palestras, eventos científicos pertencentes ou não 

à educação continuada em serviço; feriados e recesso coletivo no período de vinte e dois de 

dezembro a três de janeiro; indisponibilidade no próprio serviço em detrimento de outras 

atividades agendadas, como educação em saúde na comunidade, campanhas, mutirão, 

reuniões, dentre outras. 

 Em comum acordo com a Secretaria de Saúde e com os enfermeiros das unidades de 

ESF, optou-se por fazer o agendamento prévio das consultas de enfermagem aos portadores 

de transtornos mentais, isso porque se acredita que, por livre demanda, não seria possível, 

visto que não existe ainda uma rotina estruturada de atendimento de portadores de transtornos 

mentais pela enfermagem nas respectivas Estratégias de Saúde da Família. 

O agendamento foi feito com um a dois dias de antecedência, para evitar 

esquecimentos ou outras intercorrências, como algum compromisso anteriormente agendado. 

Para esse agendamento, foi necessário utilizar dos serviços de vista domiciliária do 

agente comunitário de saúde. Em alguns casos, ele foi à residência da pessoa por mais de uma 

vez, pelo fato de não as encontrar ou porque essas pessoas faltaram à consulta agendada. 
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Percebeu-se que houve muitas faltas às consultas agendadas, o que levou à remarcação 

e ou à nova seleção de pessoas. Tais ausências podem ter sido ocasionadas pela falta de hábito 

de procurar a unidade de saúde, visto que, para muitos clientes, esse foi seu primeiro 

atendimento naquela unidade. Percebeu-se também que quando existia um vínculo maior 

entre o enfermeiro e o agente comunitário de saúde, e desses com a população, as faltas eram 

diminuídas e, na maioria das vezes, ocorreram apenas devido a algum imprevisto por parte do 

usuário. 

No momento da consulta, o cliente foi convidado a entrar no consultório, a 

pesquisadora conversou com ele sobre o desenvolvimento do trabalho e os aspectos éticos, a 

filmagem e convidou-o a participar do estudo. Após o aceite, ele assinou o termo de 

consentimento livre e esclarecido. Nesse momento, a câmara foi ligada e a pesquisadora 

deixou o ambiente, retornando à sala depois de encerrada a consulta para desligar a filmadora 

e agradecer a participação do usuário. 

Em alguns momentos, após a consulta de enfermagem, foi solicitada à pesquisadora 

discussão daquele caso e sugestão de encaminhamentos terapêuticos, o que foi feito. 

As observações pontuais foram filmadas, utilizando uma filmadora digital marca Sony, 

modelo SCR – SR220, HDD 60 GB, com baterias recarregáveis NP – FH 70 DE 190 min., e 

NP-FH 60 de 115 min. 

Quanto à filmagem, a câmara foi disposta em um canto da sala de enfermagem, num 

tripé, focando o enfermeiro e o portador de transtorno mental, de perfil.  Pelas características 

do ambiente, não foi possível abranger todo o espaço físico e fazer uma filmagem panorâmica 

conforme desejada no projeto e caracterizada por Coutinho (2005). 

Os nove dos dez enfermeiros comentaram que ficaram incomodados com a presença 

da filmadora nos primeiros momentos das primeiras consultas, geralmente até a terceira 

consulta, sentindo-se mais familiarizados no decorrer das demais. Comentaram também que 

preferiram a filmagem à presença de um observador na sala, nos momentos das consultas; 

apenas uma das enfermeiras discordou desse comentário, preferindo a observação direta. 

 

4.5 As consultas de enfermagem: observações empíricas 

 

 

As consultas tiveram tempo médio de duração de 35 minutos; ocorreram nas salas de 

enfermagem, em ambiente restrito, fechado e estiveram presentes apenas dois interlocutores: 

enfermeiro e cliente. 
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Na enfermagem, a consulta tem diferentes objetivos, sendo que quase todos se referem 

à coleta de informações e a prestar orientações específicas ou gerais sobre as condições de 

saúde e de doença dos clientes e/ou de seus familiares. Assim, ela é conceituada como sendo 

“atividade diretamente prestada ao paciente, por meio da qual são identificados problemas de 

saúde-doença, prescritas e implementadas medidas de enfermagem que contribuam à 

promoção, proteção, recuperação ou reabilitação do paciente". 

Atualmente, com a regulamentação da Sistematização da Assistência da Enfermagem 

(SAE), a consulta de enfermagem envolve o processo da assistência, ou seja, o histórico, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento e implementação da assistência e evolução de 

enfermagem (POTTER; PERRY, 2006). Assim, a consulta de enfermagem tem como objetivo 

a coleta de informações a respeito das condições de saúde ou de doença, planejar as 

intervenções e implementá-las, evoluir ou acompanhar e promover orientações. 

Merecem atenção especial porque, neste estudo, as tais consultas não estão 

relacionadas à SAE, embora façam parte dela, visto que as demais etapas do processo não 

foram realizadas pelas enfermeiras. A consulta aqui se refere a um momento de interação 

entre cliente e enfermeiro e que, nesse momento, eles tentam interagir, influenciando e sendo 

influenciado um pelo outro; por isso, em algumas vezes no decorrer do trabalho, foi descrita 

como entrevista. 

Às enfermeiras foi solicitado que desenvolvessem uma consulta de enfermagem ou 

atendimento a dez pessoas com algum diagnóstico de transtorno mental. 

Num primeiro momento, houve dúvidas e receios quanto à filmagem e quanto ao 

procedimento em si. Quanto à filmagem, foi esclarecida a sua importância, o procedimento e 

o destino do produto dessa filmagem; a partir de então, elas concordaram em participar. 

Quanto ao procedimento, as dúvidas foram relacionadas a como realizar uma consulta de 

enfermagem voltada para a atenção em saúde mental. Foram norteadas a realizarem a consulta 

da forma que elas estavam acostumadas ou como julgassem pertinente. A preocupação foi não 

induzir a nenhuma modalidade da consulta, ou seja, consulta de levantamento de dados ou de 

anamnese, consulta de acompanhamento terapêutico, relação de ajuda terapêutica, dentre 

outras. 

Incomodadas pela falta de respostas diretivas, elas aceitaram, mas a princípio 

sentiram-se inseguras, porém foram cedendo à medida que as consultas foram se 

desenvolvendo, segundo relatos posteriores. 

A pesquisadora atentou e interveio na medida do possível, no sentido de confortá-las 

quanto ao fato de não estarem sendo avaliadas no contexto de certo e errado, certificando-lhes 
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que o objetivo dessas entrevistas era avaliar uma escala de identificação das atitudes 

facilitadoras da abordagem centrada na pessoa. Isso foi complicado, pois ao mesmo tempo em 

que se necessitava de embutir-lhes segurança e confiança, não se podia proporcionar-lhes 

informações mais detalhadas que as satisfizessem, a fim de se evitar que as mesmas 

mudassem seu comportamento. 

Pareceu-me que a insatisfação quanto à resposta a esse questionamento levou-as a 

buscarem ajuda na linha Guia de Saúde Mental de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2007) e 

uma delas recorreu a algum material disponível da época de sua graduação. Isso porque, em 

várias ocasiões, foram observados tais materiais sobre a mesa de algumas enfermeiras. 

Após a segunda ou a terceira consultas realizadas, elas comentaram estar mais 

familiarizadas com a filmadora, algumas ainda manifestavam certa insegurança quanto à 

avaliação da pesquisadora sobre a maneira de se conduzir a consulta de enfermagem. 

Percebeu-se, nesse momento, que era a primeira vez que elas estavam realizando uma 

consulta de enfermagem com ênfase em saúde mental na ESF e elas não tinham 

conhecimentos quanto às possibilidades de se realizar uma entrevista psiquiátrica, haja visto 

que em nenhuma consulta o exame mental foi avaliado. 

O desenrolar das entrevistas se deu mais ou menos numa mesma direção. Na abertura, 

as enfermeiras esclareciam sobre o agendamento realizado e diziam que aquele encontro era 

para elas(es) conversarem um pouco a respeito do que se passava com o cliente, saber como 

ele estava. Desse ponto em diante, o cliente iniciava a fala, referindo seu problema da ordem 

clínica e daí se desenvolvia a consulta, em que predominaram as questões sobre o tratamento 

clínico quanto aos acompanhamentos com o especialista, quais eram os medicamentos em uso 

e como estavam sendo usado; prestavam também algum tipo de orientação a respeito de 

exames, de medicamentos, de receitas, encaminhamentos, retornos médicos, dentre outras. 

Em alguns raros casos, os interlocutores saíram do contexto tratamento-clínico e se abriram a 

questões subjetivas, como algum problema que o cliente estava vivenciando e relacionado, 

geralmente, a alguma dificuldade com o tratamento, com os familiares, no campo social e 

econômico. No fechamento, o enfermeiro agradecia a presença do cliente, certificava-se do 

entendimento a alguma orientação dada ou dos procedimentos a serem tomados a respeito de 

alguma outra intervenção como exames, encaminhamentos ou agendamentos e se despediam. 

Em todas as consultas, as perguntas foram diretivas, com ênfase no tratamento 

farmacológico no sentido de certificar-se do uso correto, acompanhar as condutas do 

especialista quanto à mudança de prescrição, certificar-se da receita e acompanhar os 

encaminhamentos realizados, ajudando o cliente a marcar novas consultas, por exemplo, com 
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psicólogo, organizar dias e horários para retornos. Foi observado, que em nenhuma consulta, 

embora a ênfase seja o tratamento farmacológico, não foram comentados ou identificados 

efeitos colaterais dos medicamentos e nem orientações específicas sobre eles. Em poucas 

entrevistas surgiram perguntas abertas, em determinados momentos. Em cem por cento delas, 

as enfermeiras convidaram os clientes para participarem das oficinas terapêuticas ou 

atividades de grupo na unidade de saúde. 

Quando as enfermeiras questionaram sobre o que a pessoa estava sentindo, em alguns 

casos, iniciou-se uma interação mais próxima e subjetiva, em que o cliente comentava sobre 

problemas de ordem emocional, relacionados a ele ou a familiares. Contudo, o conteúdo 

manifesto não se aprofundava a ponto de discutir significados da experiência e sentimentos. 

Nos três casos em que o cliente chegou se manifestar em forma de choro, o tema foi cortado 

pela enfermeira e essa tentou mudar o assunto ou usar jargões. 

A valorização da escuta foi amplamente perceptível, todavia na maioria dos casos a 

mesma pareceu uma escuta estéreo, ou seja, não havia respostas do enfermeiro que fossem 

produtivas no sentido de focalizar, clarificar ou validar algum tema. Em outras situações, não 

muito frequentes, as enfermeiras davam conselhos sobre como o cliente deveria proceder. 

Naquelas pessoas que tinham alguma alteração cardiovascular, as enfermeiras 

verificaram pressão arterial, noutras checaram a dosagem da glicemia capilar, exames físicos 

superficiais eram realizados naqueles clientes que comentavam sobre alguma anormalidade 

clínica. Duas enfermeiras comentaram que, embora fosse seu hábito, não estavam realizando 

o exame físico devido à filmagem, para não expor a privacidade do cliente, o que pareceu 

pertinente. 

Essas observações se fazem pertinentes porque essas consultas de enfermagem são 

objeto de observação, que será utilizado na escala de observação de interação enfermeiro-

cliente (EOIE-C) na validação da dimensionalidade, da fidedignidade e da análise empírica 

dos itens, quanto à dificuldade e discriminação que se apresentam na próxima etapa deste 

estudo, no polo analítico. 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

 

A todos os participantes deste estudo, colaboradores, juízes, enfermeiros e clientes, foi 

solicitado a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido conforme exigência da 

Resolução 196/96 (BRASIL, 1996), conforme apresentados nos apêndices 2, 3, 4, 5 e 6. 
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 Os Termos de Consentimentos Livres e Esclarecidos foram assinados em duas vias, 

ficando uma com a pesquisadora e outra com a pessoa que o assinou, permitindo ao 

participante a liberdade de poder recusar seu consentimento e a garantia de sigilo e 

anonimato. Aos juízes, os termos foram encaminhados por correio eletrônico e devolvidos 

assinados por correio, entrega de terceiros e via on-line. 

Além disso, torna-se importante ressaltar que, segundo a resolução 196/96, os 

clientes/usuários portadores de transtornos mentais que participaram da observação pontual 

também assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, portando-se dos mesmos 

direitos éticos que os enfermeiros, salientando que essas pessoas tiveram condições de juízo 

preservadas (conforme critério de inclusão), o que não envolveu a autorização de terceiros 

para a pesquisa. 

O resultado da filmagem foi única e exclusivamente com a finalidade de gerar 

informações para o pesquisador, cabendo aos aplicadores respeitar e resguardar os aspectos 

éticos, de anonimato e de sigilo que envolve pesquisas com seres humanos. Durante a 

observação das entrevistas, foram necessários cuidados quanto a não permitir a identificação 

dos sujeitos por terceiros, como por exemplo, o uso de local isolado e de fone de ouvido. Não 

foi colocada a tarja na face (região ocular) dos envolvidos, porque isso alteraria a observação 

dos avaliadores. 

Para a utilização da unidade de saúde, enquanto campo de pesquisa, foi solicitada 

autorização junto à Secretária de Saúde do Município de Alfenas por meio de uma carta de 

concordância (Apêndice7). 

O projeto foi submetido à Câmara de Pós-Graduação e ao Conselho de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL, sendo aprovado segundo o 

protocolo 103/2010 (Anexo 1). 
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Esse polo cumpre com o segundo objetivo do estudo, quando se propõe realizar a 

análise exploratória da escala de observação da interação enfermeiro-cliente, por meio da 

aplicação de testes estatísticos quanto à dimensionalidade e fidedignidade do instrumento. 

 Para Pasquali (1999, 2009, 2010), alguns procedimentos analíticos são usados para 

esse fim, sendo que eles variam quanto às características das escalas ou testes, dentre elas a 

dimensionalidade. 

Assim, cabe relembrar que, no Polo Teórico, o objeto psicológico ou traço latente do 

estudo escolhido foi as relações interpessoais enfermeiro-cliente, delimitando-as pelos 

construtos das atitudes facilitadoras (consideração positiva incondicional, atitude empática e 

congruência). 

Definiu-se teoricamente que cada um desses construtos constitui-se de três 

componentes que se inter-relacionam e se sobrepõem, optando-se por trabalhar com o 

componente comportamental por ser observável. Este se divide em duas dimensões, o verbal e 

o motor; assim, pode se caracterizá-lo como sendo um teste multidimensional. 

As respostas obtidas pelas aplicações da escala, em noventa e duas consultas de 

enfermagem, filmadas e realizadas por dois aplicadores, compuseram o banco de dados em 

planilha do MS-Excell, o qual foi elaborado por dupla digitação para evitar possíveis erros de 

transcrição, ambos com dupla planilha, sendo uma constando os dados originais tal qual 

foram registrados na escala, e a outra com os itens reversos invertidos. Esse banco de dados 

foi transportado para o Software Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 15.0, 

para proceder às análises pertinentes. 

A utilização desse software se deu por ser um dos modelos mais utilizados para os 

instrumentos do tipo Likert (BISQUERA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004). Em todas as 

análises, considerou-se um nível de 5% de significância, ou seja, os dados foram 

estatisticamente significantes para p<0,05 (TRIOLA, 2008). 

Todas as análises, exceto os testes de concordância, foram baseadas nos resultados do 

aplicador dois, após inversão dos itens necessários. 

Considerou-se inicialmente o modelo teórico proposto, com 48 itens, no qual, os itens 

ficaram agrupados nos três construtos: 

Construto/Atributo um– Consideração positiva incondicional: itens 1, 3, 5, 7, 10, 11, 

13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36 e 39. Totalizando-se em 22 itens, 

sendo 15 reversos (5, 7, 11, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 37 e 39). 

Construto/Atributo dois – Atitude Empática: itens 2, 4, 8, 12, 15, 17, 20, 27, 31, 34, 

37, 38, 40, 41, 43, 45, 46 e 48. Somando-se 18 itens, destes dois (34 e 43) são itens reversos. 
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Construto/Atributo três – Congruência: itens 6, 9, 16, 25, 35, 42, 44 e 47. Totalizando-

se em oito itens, destes 9 e 42 são itens reversos. 

Nesta etapa preliminar, procurou-se confirmar a dimensionalidade do teste por meio da 

aplicação dos testes de análise fatorial e da consistência interna, utilizando-se o Coeficiente de 

alfa de Cronbach. 

Assim, optou-se por apresentar os resultados na sequência em que foram sendo 

explorados, ou seja, realizou-se uma análise bruta quanto à dimensionalidade e fidedignidade 

ponderando o teste unidimensional. Posteriormente, considerou-se o modelo teórico com os 

três atributos apreciados, nesse momento com 47 itens, devido à eliminação do item 30. Nessa 

etapa, a fidedignidade avaliada por meio da consistência interna (alfa de Cronbach) foi 

apresentada por atributo, fazendo-se os primeiros balizamentos do estudo. Partiu-se para a 

análise da dimensionalidade por meio da análise fatorial, considerando-se os pontos de saltos 

do scree-plot em relação à variância total. Nesse momento, apresenta-se também a análise de 

correlação do modelo teórico. 

As cargas fatoriais sugeriram um novo modelo, reagrupando os itens ou variáveis de 

forma diferente daquela apresentada no modelo teórico. Esse modelo sugerido foi analisado 

por considerar a apresentação de resultados melhorados, tanto do coeficiente alfa de Cronbach 

quanto em relação às cargas fatoriais e da correlação. Tal análise teve respaldo em 

características próprias dos itens por fator, quanto à coincidência entre a disposição dos 

mesmos em relação à análise empírica realizada por juízes e quanto ao modelo hipotético 

desenvolvido preliminarmente e a sugestão fatorial. Avaliou também com relação ao 

referencial teórico que norteou a operacionalização das variáveis por meio da aproximação 

aos conceitos constitutivos (construto ou traço latente) de cada atributo, no qual houve 

algumas discrepâncias entre as definições constitutivas e operacionais. 

Esse fato fez com que nova possibilidade fosse considerada, ou seja, cada atributo foi 

considerado com uma subescala, passando o teste para o patamar de inventário, o que 

apresentou resultados significativos. 

 

5.1 Dimensionalidade e fidedignidade da escala 

 

 

Segundo Pasquali (2010, 2009), a primeira etapa para se validar um teste é determinar 

a dimensionalidade e fidedignidade do mesmo, feita por meio da análise fatorial do teste 

como um todo, e a consistência interna por meio Coeficiente alfa de Cronbach. 
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Na análise bruta dos dados, pela análise fatorial antes de realizar a rotação varimax, os 

resultados se apresentaram com moderada correlação, item-total com valores entre 0,30 e 0,70 

e alguns itens com correlação baixa, ou seja, abaixo de 0,30. 

Isso implica dizer que os itens acima de 0,30 têm uma correlação moderada com o 

traço latente, existindo encadeamento entre cada item do teste, individualmente com o 

restante dos itens ou com o total deles. Entretanto, Pasquali (2010) acrescenta que a 

correlação entre os itens não é uma demonstração de que eles estão medindo o mesmo 

construto, ou seja, não é prova cabal de validade do teste, sendo necessário utilizar de outros 

recursos a fim de que, juntos, possam validar e dimensionalizar o teste. 

Nesse sentido, utilizou-se também o coeficiente alfa de Cronbach, o qual apresentou 

resultados significativos de 0,819, sendo o menor valor de alfa 0,806, ou seja, acima dos 

aceitáveis tanto para pesquisas exploratórias (≥ 0,60) quanto para pesquisas de aplicação 

(≥0,70), conforme aponta Hair et al. (2005 apud CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007), 

Fayers e Machin (2000) e Pasquali (1998). 

Quanto à intensidade da correlação, Pasquali (2009) comenta que se o coeficiente 

aumentar após a eliminação de um item da escala, mostra-se que esse item não é 

correlacionado aos demais itens do teste e, se o coeficiente diminuir, assume-se que o item é 

altamente correlacionado aos demais. Desse modo, ao eliminar os itens de baixa correlação e 

refazendo o coeficiente alfa de Cronbach, a dimensionalidade diminuiu, aludindo à 

possibilidade de não eliminar tais itens nesse primeiro momento, exceto o item 30. 

O item 30 apresentou correlação de 00 (nula) como também não apresentou 

variabilidade, já que para todas as 92 consultas ele obteve o valor cinco fazendo com que o 

mesmo fosse eliminado. Segundo Pasquali (2010) aqueles itens em que todos os sujeitos 

erram ou acertam são itens que não trazem nenhuma informação, a fim de diferenciar sujeitos 

e a carga de zero, significando que não existe relação entre o item e o construto. Confirmando 

esses achados, a análise qualitativa evidencia que, neste estudo, esse item parece não fazer 

parte do comportamento habitual do enfermeiro em nenhuma situação, visto que foram 

observados movimentos como torcer as mãos, segurar o canto da mesa, pegar e soltar canetas, 

anotar, mas não tamborilar na mesa em nenhuma das consultas. 

Diante desses achados e considerando a escala unidimensional, sem ponderar os atributos, 

ela se mostrou representativa, com boa consistência interna e cargas fatoriais moderadas. 

Todavia, levando em conta que teoricamente o modelo se compôs de três construtos, 

procurou-se analisar a fidedignidade e a dimensionalidade do modelo teórico dos 47 itens 

agrupados, a fim de verificar como eles se apresentavam em seus respectivos construtos. 
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5.2 Análises da fidedignidade da escala segundo o modelo teórico com três atributos 

 

 

A fidedignidade visa verificar a consistência interna do teste, ou seja, verificar a 

congruência de cada item do teste com o restante dos itens, para isso foi utilizado o 

Coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

Tabela 5: Coeficiente Alfa de Cronbach para a escala total e de cada um dos três atributos 

propostos no modelo teórico. 

Escala Global e seus Atributos Valor do Alfa de Cronbach 

Escala global 0,82 

Atributo 1 (Consideração positiva incondicional) 0,68 

Atributo 2 (Atitude empática) 0,76 

Atributo 3 (Congruência) 0,49 

 

Observou-se, pelos resultados da Tabela 5, que a escala sugerida pelo modelo teórico 

exibiu boa consistência interna quando se avalia a escala global (valor alfa = 0,82) e os 

atributos um (valor alfa = 0,68) e dois (valor alfa=0,76). Entretanto, observa-se consistência 

interna baixa para o atributo três, já que o valor de Alfa de Cronbach foi abaixo de 0,60. Isso 

implica dizer que os itens que compõem os atributos um e dois são homogêneos, com uma 

variância de 32% e 24% respectivamente, enquanto que nos itens do atributo três a covariação 

ficou baixa, evidenciando uma baixa inter-relação com uma variância alta, de 51%. 

Para Pasquali (2009), quanto menos variabilidade um item produz numa amostra de 

sujeitos, menos erro ele provoca; assim, quanto menor a variância do item, mais preciso ele é 

e mais consistente o teste. 

Esse autor relata que, dentre os fatores que afetam a fidedignidade, está à variabilidade 

da amostra e o tamanho do teste. 

Quanto à variabilidade, entende-se que a correlação é afetada pelo tamanho da 

amostra, pois quanto maior e variável a amostra, maior será o coeficiente de correlação e o 

índice de fidedignidade (PASQUALI, 2010, 2009). Considerando uma amostra de 92 

consultas de enfermagem, esta não chega ao estipulado como mínimo de sujeitos por item, 

visto que parece consagrado na literatura que o mínimo é de cinco pessoas por cada item, o 

que totalizaria uma amostra de 235 consultas ao todo. Em contrapartida, os valores do alfa 

para o teste como um todo ficou dentro dos padrões considerados pertinentes. 
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Cada atributo possui uma quantidade de itens específica, de tal modo que a amostra 

para cada um deles deveria variar em 105 consultas para o atributo um, 90 consultas para o 

atributo dois e 40 para o atributo três. Pelo exposto, os atributos dois e três estão com um 

tamanho de amostra equivalente ao mínimo e, pelos dados do Coeficiente de alfa, o atributo 

três, que teve uma amostra maior ficou com valor menor, abaixo do estipulado como mínimo, 

que é de 0,60, e o atributo um, que ficou com a menor amostra, obteve valores considerados 

aceitáveis do alfa de Cronbach ( ≥ 0,60). 

Hora, Monteiro e Arica (2010) comentam que, dentre os pressupostos para a aplicação 

do alfa de Cronbach, está uma amostra significativa e heterogênea. Quanto à significância  

desta amostra, evidenciou-se que ela foi pequena para o atributo um, equivalente ao atributo 

dois e o dobro para o atributo três, conforme demonstrado acima, o que parece implicar 

também que isso não teve influência direta nos resultados. Quanto ao fato de ser heterogênea, 

considerou-se que os sujeitos deste estudo possuem características aproximadas, 

principalmente quanto ao conhecimento sobre relações interpessoais e bastante similaridade 

quanto à maneira de conduzir uma consulta de enfermagem, como apresentado no polo 

empírico. Assim, a amostra usada não parece ser heterogênea, o que pode ter influenciado nos 

resultados. Os autores citados justificam a importância da heterogeneidade, comentando que 

“quando se elabora um teste para especialista, a confiabilidade não deve ser aferida 

internamente, pois subentende que os avaliadores especialistas tendem a ter a mesma opinião 

sobre o assunto em discussão”, levando a diminuir a variabilidade total do teste e, com isso, a 

diminuição do alfa. 

Quanto ao comprimento do teste, o autor sinaliza que, quanto maior a quantidade de 

itens, maiores são os valores do alfa e menores são os erros padrão. O atributo três possui a 

menor quantidade de itens, ou seja, oito variáveis, e foi aquele que obteve menor correlação 

desse coeficiente; por outro lado, o atributo um com maior quantidade de itens obteve índice 

menor que o atributo dois, cuja quantidade de itens é um pouco menor. 

 

5.3 Análises da dimensionalidade da escala segundo modelo teórico com três atributos.
 

 

 

Após primeira análise da consistência interna da escala, buscando-se avaliar a 

dimensionalidade da mesma, foi realizada uma análise fatorial para explorar o modelo teórico 

proposto. 
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A análise fatorial verifica quantos atributos ou fatores comuns são necessários para 

explicar a covariância dos itens. Postula-se que um número menor de traços latentes é 

suficiente para explicar um número maior de variáveis observáveis (PASQUALI, 2009). 

Para a seleção dos números de fatores, Mingote (2005) sugere utilizar três critérios, 

dentre os quais foi escolhido o Scree-plot. Este auxilia na definição do número de fatores a 

serem considerados na análise. É preconizado que o número de fatores máximo deve 

considerar o ponto de estabilidade do gráfico. Segue apresentado o gráfico scree plot. 

 

 

Figura 2: Gráfico scree plot para definição do número de fatores na análise fatorial. 

 

Nessa análise, buscou-se desenvolver um modelo cujos fatores contemplassem boas 

características tanto de consistência interna (com valores de alfa de Cronbach > 0,60) quanto 

de validade (com boas propriedades na análise fatorial). Por isso, foram testados diversos 

modelos, com diferentes números de fatores e itens (com quatro e cinco fatores), a fim de 

tornar o modelo fatorial mais adequado. Todavia, considerando os pontos de salto do Scree-

plot em relação à variância total, esses modelos não apresentaram bons ajustes e, por isso, não 

foram apresentados, optando-se por manter o modelo dos três atributos, por apresentarem 

melhor auto-valor. Assim, a análise fatorial foi usada numa perspectiva confirmatória dos três 

atributos, por considerar a estrutura das variáveis (HAIR JÚNIOR et al., 2005). 
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Tabela 6: Matriz fatorial considerando três fatores e um total de 47 itens na escala. 

  

Carga fatorial 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 

1 0,411     

2 0,640     

3 0,694     

8 0,602     

10 0,761     

11 0,776     

15 0,492     

18 0,807     

19 0,685     

20 0,696     

29 0,436     

31 0,576 
 

  

37 0,541   
 38 0,595     

4   0,577   

12   0,632   

14   0,400   

16   0,535   

17 
 

0,510   

23   0,432   

25   0,440   

26   -0,414   

44   0,497   

45   0,487   

46   0,662   

47   0,559   

48   0,463   

6     0,571 

7     0,739 

9     0,692 

24     0,467 

33     0,489 

34     0,508 

36     0,614 

39     0,486 

43     0,670 
KMO=0,63     Valor-p Teste de Bartlet<0,01 
Percentual da variância explicada pelo modelo=35,7%  

 

Os resultados da análise fatorial, apresentados na Tabela 7, consideram um modelo 

com três fatores e um total de 47 itens na escala. 

Item 
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Atendendo a um dos pressupostos de uso da análise fatorial, foi indicativa a exclusão 

de 11 variáveis-itens, 5, 13, 21, 22, 27, 28, 32, 35, 40, 41 e 42, por apresentaram cargas 

fatoriais menores que 0,40, o valor estipulado como ponto de corte, embora Pasquali (2009, 

2010) alegue que o valor de 0,30 é considerado aceitável. Isso indica uma covariância baixa 

do item indo contra a unidemensionalidade do fator, o que implica que deve ser descartado. 

Os demais resultados evidenciam que existem relações lineares entre todas as variáveis de 

mesmo fator e dos fatores com escala global. 

Também possibilitou apontar as variáveis que possuem maior impacto dentro de cada 

fator. Assim, no fator um os itens de maior impacto são 18, 11, 10 e 3, no fator dois são os 

itens 46, 12, 47 e 16 e no fator três, os itens 7, 9, 43 e 36. 

Entretanto, os resultados da análise fatorial não apresentaram a divisão dos itens nos 

fatores da mesma forma como foi proposto no modelo teórico. Em outras palavras, cada um 

dos três fatores foi composto por um reagrupamento de itens diferentes daqueles propostos 

inicialmente. Dessa forma, a análise fatorial sugeriu um novo modelo para o teste. 

Quanto à fidedignidade desse novo modelo, a consistência interna foi também 

significativa, apresentando bons valores do alfa, como apresenta a tabela abaixo. 

 

Tabela 7: Coeficiente Alfa de Cronbach para a escala resultante da análise fatorial (com os 36 

itens). 

Escala e fatores Valor Alfa de Cronbach 

Escala global 0,82 

Fator 1 0,89 

Fator 2 0,72 

Fator 3 0,78 

 

Observou-se, pelos dados apresentados na Tabela 7, que a escala resultante da análise 

fatorial manteve a boa consistência interna quando se avaliou a escala global (valor alfa = 

0,82) e melhorou a consistência interna de cada um dos três fatores: fator um (valor alfa = 

0,89), fator dois (valor alfa = 0,72) e fator três (valor alfa = 0,78), quando avaliados 

separadamente. Todos os fatores excederam o valor alfa de 0,60, como é recomendado por 

Malhotra (2001), dentre outros. 

Além do valor do coeficiente alfa, Hair et al. (2005) sugerem uma análise do grau de 

correlação entre cada item e seu domínio e cada item da escala com toda a escala. Para esses 

autores, o pesquisador pode considerar a seguinte regra prática: a correlação entre um 
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determinado item e o total da escala deve ser superior a 0,50, e a correlação entre um 

determinado item e outro deve ser superior a 0,30. 

A correlação foi realizada segundo o coeficiente de Spearman. A correlação dos itens e 

domínio segundo o modelo teórico, de 47 itens, foi significativa entre quase todos os itens que 

compõem os atributos. Ressalta-se que o atributo um (consideração positiva incondicional) 

apresentou-se com maior número de itens, cuja correlação foi inferior a 0,30 (itens 1, 5, 7, 13, 

14, 21, 23, 26, 28, 32, 33 e 39) e seu maior coeficiente de correlação entre os escores desse 

atributo foi de 0,684 no item 19. O atributo dois (atitude empática) apresentou-se com quatro 

itens, cuja correlação foi inferior a 0,30 (itens 27, 34, 43 e 45) e seu maior coeficiente foi de 

0,782, no item 31. Por fim, o atributo três (congruência) apresentou-se com um item cuja 

correlação entre os escores foi abaixo de 0,30 (item 9), sendo que seu maior coeficiente foi de 

0,657 observado no item 44.  

A correlação entre os escores dos três atributos e a escala global foi significativa, visto 

que obtiveram correlação de 0,748, 0,898 e 0,412, respectivamente; nesse caso, apenas o 

terceiro atributo obteve valor inferior a 0,50. O maior coeficiente de correlação foi observado 

para o fator dois e o menor para o fator três. 

Em todos os atributos do modelo teórico, o Valor-p foi menor que 0,05, o que significa 

que o resultado é estatisticamente significante (SIQUEIRA; TIBÚRCIO, 2011). 

Quanto ao modelo proposto pela análise fatorial (modelo de 36 itens), observou-se 

correlação significativa entre todos os itens que compõem o fator um e seus escores globais. 

Entretanto, o maior coeficiente de correlação foi observado para o item 19 (0,716), isto é, esse 

é o item que mais contribui para o resultado final desse fator. Os itens com menor coeficiente 

de correlação foram 1 e 29, cujos coeficientes foram inferiores a 0,30. 

A correlação também foi significativa entre todos os itens que compõem o fator dois e 

seus escores globais, sendo que o maior coeficiente de correlação foi observado para o item 

46 e aquele com menor coeficiente de correlação foi o item 26, com coeficiente de 0,274 e 

valor-p 0,008. Por fim, no fator três, a correlação também foi significativa entre todos os itens 

e seus escores globais, exceto para o item 39, que apresentou coeficiente de 0,175 e valor-p de 

0,095. O maior coeficiente de correlação foi observado para o item 33. Em todos os fatores, o 

valor-p foi <0,05. 

Em todos os itens, o valor-p foi altamente significante, ou seja, com valores inferiores 

a 0,01, exceto o item 1 e 29 do fator um, item 26 do fator dois e o item 39 do fator três, que 

apresentaram valor-p de 0,011, 0,013, 0,008 e 0,095, respectivamente. 
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Embora tais variáveis tenham apresentado valores inferiores aos estipulados com 

ponto de corte para o Coeficiente de Spearman eles apresentaram cargas fatoriais acima de 

0,40. Diante disso, não foram sugestivas as exclusões. 

Dessa forma, a consistência interna da nova escala apresentou valores mais adequados 

do que quando observados na escala baseada no modelo teórico, sugerindo que o instrumento 

assuma tal estrutura: 

Fator um: itens 1,2,3,8,10,11,15,18,19,20,29,31,37,38. 

Fator dois: itens 4,12,14,16,17,23,25,26,44,45,46,47,48. 

Fator três: itens 6,7,9,24,33,34,36,39,43. 

Para interpretar esses fatores, buscou-se analisar o movimento dos itens tentando-se 

aproximar as etapas anteriores do processo de elaboração do teste; assim considerou o 

primeiro modelo hipotético, elaborado pela pesquisadora segundo as sugestões de itens, a 

validação empírica realizada pelos juízes e os resultados da análise fatorial. Buscou-se 

também examinar as características comuns quanto à mensagem do item, à polaridade e 

quanto ao comportamento verbal e motor e, finalizando, tentou-se considerar os conceitos 

constitutivos. Essas observações se deram no sentido de viabilizar a adequação entre a 

operacionalidade e a nomenclatura para cada fator de forma coerente com referencial teórico 

da Abordagem Centrada na Pessoa. 

a) Fator um – os itens 1, 3, 10, 11, 18, 19 e 29, que se mantiveram no fator um, 

permaneceram de acordo com as opiniões dos juízes na validação empírica. Os itens 20, 

31, 37 e 38 conservaram uma concordância entre o primeiro modelo teórico hipotético e os 

juízes, quanto a serem itens que representavam a atitude empática e foram caracterizados 

pela análise fatorial como consideração positiva incondicional; nos itens 8 e 15, a 

concordância ficou entre o modelo hipotético e os resultados da carga fatorial como sendo 

itens de consideração positiva incondicional, enquanto que os juízes os consideraram 

dentro do atributo dois. Dessa forma, os itens que entraram para o fator um estavam sendo 

considerados no atributo dois. Os itens 2, 8, 15 e 20 estão relacionados a comportamentos 

do enfermeiro em estimular a comunicação livre e a tomada de consciência autônoma; os 

itens 31, 37 e 38 referem-se a comportamentos do enfermeiro em comunicar sua 

consideração positiva por meio da compreensão, da disponibilidade, da atenção e da 

valorização do cliente. 

b) Fator dois – Os itens 4, 12, 45, 46 e 48 apresentaram concordância nas três situações, no 

modelo hipotético, na análise empírica (juízes) e fatorial, enquanto que no item 14 a 

discordância se deu nas três situações. No item 17, o acordo se deu entre os juízes e a 
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análise fatorial. Quanto aos itens que entraram para esse fator, as variáveis 16, 25 e 44 

apresentaram conformidade entre o pesquisador e juízes como sendo do terceiro atributo 

(congruência) e nos itens 23 e 47 o consenso ficou entre o modelo hipotético e as cargas 

fatoriais. Quanto à mensagem, os itens 4, 16 e 47 representam o exercício do enfermeiro 

em identificar sentimentos e conteúdos subjacentes expressados pelo cliente e proclamar 

seus sentimentos em relação àquela relação e àquele momento específico. Os demais itens 

envolvem a compreensão (17, 45 e 46), identificação (23), percepção (25), comunicação ou 

expressão (25 e 44) e auxílio na tomada de consciência. 

c) Fator três – Esse fator não apresentou concordância nas três situações, ou seja, entre o modelo 

hipotético, juízes e análise fatorial. A conformidade apresentada nele se deu quanto ao item 39, 

que ocorreu entre o pesquisador e os resultados da análise fatorial. Quanto aos demais itens, 

houve concordância entre juízes e modelo hipotético nos itens 24 e 36, visto que os 

consideraram como pertencentes ao atributo um, e no item 43, ao considera-lo como atributo 

dois; já nos itens 7, 33 e 34, não houve conformidade em nenhuma das situações estudadas. No 

tocante à mensagem expressada, evidencia-se a comunicação de um acordo e desacordo 

interno entre a experiência e a comunicação do enfermeiro (6, 9), atitudes de julgamento, 

menosprezo, banalização e críticas do enfermeiro em relação à situação apresentada pelo 

cliente (7, 24, 34, 36, 39 e 43) e ao toque (33), aqui entendido como toque acolhedor. 

Quanto ao movimento dos itens comparados as etapas anteriores de elaboração e 

validação empírica, evidenciou-se que houve concordâncias e divergências quanto à 

operacionalização do item em relação ao fator ou atributo: onze itens permaneceram no fator, 

apresentando concordância nas três situações, sendo que houve quatro situações no fator um, 

cinco evidências no fator dois e duas no fator três. A concordância entre o modelo hipotético e 

os juízes apresentou-se com o total de 22 itens, sendo nove itens concordantes no atributo um, 

oito no atributo dois e cinco no atributo três. Quanto à concordância entre o modelo hipotético 

e a análise fatorial, houve cinco situações, duas referente aos atributos um e dois, 

respectivamente, e uma situação no atributo três; já a concordância entre os juízes e as cargas 

fatoriais apresentou-se em quatro momentos, sendo três deles no atributo um e um no atributo 

dois. Por fim, em seis circunstâncias, houve discordâncias entre três avaliações (7, 14, 21, 27, 

33, 34). Com isso, pode-se inferir a importância da inter-relação existente entre os construtos, 

fazendo com que a sua operacionalização fique dificultada. 

Correlacionou-se também o reagrupamento dos itens segundo a modalidade em 

comportamentos verbais, motores e verbais e/ou motores, percebendo-se que não 

apresentaram uma constância nos três fatores, ou seja, todos os três fatores constituem-se de 
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variáveis que envolvem comportamentos verbais e motores, tanto itens que permaneceram 

nos respectivos atributos do modelo teórico quanto àqueles que entraram segundo as cargas 

fatoriais, mas nos quais não se evidenciou uma constância, ou frequência coerente, embora 

apresentem predominância em alguns dos fatores. 

A tentativa dessa análise foi por acreditar que os comportamentos verbais e motores 

também configurariam os atributos em multidimensionais e, como isso poderia interferir na 

dimensionalidade do teste. 

Examinou-se também o reagrupamento segundo a polaridade positiva ou negativa do 

comportamento, pela mesma causa citada acima, percebendo que os fatores se constituíram de 

itens negativos e positivos com diferentes frequências, assim como no modelo teórico.  

Contudo, evidenciou-se que no fator dois sobressaíram os itens positivos e no fator três os 

negativos, enquanto que no fator um, tal predominância não foi confirmada. 

Apreciou-se que, teoricamente, cada construto é definido a partir de conceitos e de 

atitudes consideradas positivas, que, ao elaborar o teste, os itens constituíram-se de afirmativas 

que denotaram comportamentos condizentes com esses conceitos e que, na operacionalização da 

escala, quanto ao registro dos dados, os itens negativos foram revertidos, fazendo com que a 

polaridade final fosse positiva para todos os itens. Assim, a polaridade do item contribui apenas 

para evitar erros de resposta aleatória, não justificando diferenciar fatores como tal. 

Por último, retornou-se ao referencial teórico a fim de buscar uma aproximação entre 

as variáveis operacionais e os conceitos constitutivos, de modo a caracterizar cada fator. 

Quanto ao fator um, parece existir uma inter-relação favorável entre consideração 

positiva incondicional e atitude empática, o que pode ter contribuído para que, nesse fator, 

tenham entrado itens apenas do atributo dois. Pode-se entender que, quando o enfermeiro 

considera positivamente o cliente, tende a estimular a comunicação dessa pessoa, mostra-se 

disponível de forma tranquila e límpida e se esforça para compreender e expressar tal 

compreensão, tal como valoriza a mensagem do cliente. Amatuzzi (2010) diz que, por meio de 

gestos e palavras de acolhimento, com atitude de suporte, sinceridade, verdade e 

autenticidade, a pessoa demonstra a sua predisposição em aceitar o outro da forma como se 

manifesta. Assim, a consideração positiva incondicional é um distanciamento do “eu” do 

profissional em direção ao acolhimento e aceitação do outro com apreço. Para Almeida 

(2009), a consideração positiva incondicional é um ato, ou a pessoa aceita o outro como ele é, 

sem condicioná-lo a julgamentos, atitudes, comportamentos, sentimentos, ou não. Tal 

aceitação propicia o desenvolvimento da compreensão e das atitudes empáticas, uma vez que, 

quando se condiciona a aceitação do outro a determinados comportamentos, sentimentos ou 



Polo Analítico 129 

 

pensamentos, possivelmente será muito mais difícil, se não impossível, compreendê-lo tal 

qual ele o vê e se expressa; assim o estaríamos vendo sob o prisma de nosso julgamento e 

avaliação. Com isso, pode-se manter a operacionalização desse fator como sendo 

consideração positiva incondicional, tal qual no modelo teórico. 

Quanto ao fator dois, Amatuzzi (2010) alude que a predisposição do terapeuta de se 

aprofundar no mundo dos sentimentos e intensões do cliente, quase como se fosse o próprio 

cliente, para ver e sentir o mundo tal qual ele o vê e o sente, o terapeuta está sendo empático. 

Se considerar os itens pelas suas mensagens, pode se perceber que o enfermeiro com tais 

comportamentos se aproxima da compreensão empática, pois Rudio (1999) comenta que essa 

compreensão refere-se a ir além da simples apreensão verbal e do entendimento fatual, mas 

sim tentar apreender o outro tal qual ele se compreende. Por meio desses comportamentos, o 

enfermeiro demonstra a atenção, a compreensão, auxilia na tomada de consciência, o que 

pode evidenciar que ele esteja indo além dos fatos. Por outro lado, os itens 16 e 47 expressam 

a congruência entre o campo de percepção (tomada de consciência do enfermeiro), seus 

sentimentos e sua resposta na relação, o que operacionaliza melhor no atributo três; isso 

porque Rogers (1987) esclarece que congruência é a correspondência entre o que está sendo 

vivido em nível profundo, o que está presente na consciência e o que está sendo expressado 

pela pessoa. 

Quanto ao fator três, refere-se a uma comunicação incongruente com os dois primeiro 

construtos, visto que, se o enfermeiro agir de tal forma, ele está demonstrando afastamento e 

valorização à figura do profissional em detrimento do cliente, uma vez que evidencia suas 

crenças, valores e seu referencial interno. Nega a pessoa do cliente, diminuindo os 

sentimentos, significados e experiências e, assim, reduzindo o campo fenomenológico do 

cliente a suas referências e interpretações, o que caracteriza uma incongruência às demais 

atitudes facilitadoras da relação interpessoal. Ao reverter tais itens, a comportamento recai 

naqueles já evidenciados nos fatores um e dois, como por exemplo, o item 17, 48, 31, 38 e 

outros. Desse modo, não foi possível caracterizá-lo como congruência; mesmo que as 

variáveis demonstrem incongruência, elas referem-se à incongruência em relação aos demais 

construtos e não quanto à relação interpessoal em si, com exceção aos itens 6 e 9. Para Rogers 

(2001b), o conceito de congruência é complexo e não é fácil de ser definido 

operacionalmente, mas é fácil de ser reconhecido pelas pessoas. Ainda para esse autor, a 

congruência indica uma correspondência adequada entre a experiência, a consciência e a 

comunicação. Acrescenta que uma pessoa profundamente congruente tende a se comunicar 

em termos do contexto pessoal, comunicando-se a partir de suas percepções e sentimentos e 
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não como fatos relativos a pessoa ou sobre o mundo exterior. A congruência está mais 

relacionada ao profissional que ao cliente, embora ela deva ser manifestada. 

Rogers (2001b) também sinaliza que a congruência é relacionada a duas formas: à 

maneira de se comunicar e ao assunto ou tema que se está comunicando. Em determinados 

momentos, qualquer uma das três esferas que envolvem a congruência (consciência, 

experiência, comunicação) pode não se manifestar de forma congruente com as demais, 

comprometendo a relação entre elas e configurando assim a incongruência, o que irá ser um 

obstáculo na relação interpessoal terapêutica. Nos exemplos dados por ele, entende-se que, à 

medida que o profissional for congruente em relação a sua vivência (experiência, consciência 

e comunicação) e ao tema, o outro experimentará a autenticidade, sentir-se-á compreendido 

empaticamente e experimentará a consideração positiva incondicional em relação ao 

profissional. Acrescenta que nessa medida está estabelecida a relação interpessoal terapêutica. 

Diante dessas considerações, esse modelo de 36 itens não foi eleito pela 

impossibilidade de ajustar o fator três ao referencial teórico quanto à operacionalização do 

traço latente, embora seja confiável, uma vez que os resultados dos testes estatísticos 

demonstraram ser fidedignos e apresentam uma consistência significativa e com cargas 

fatoriais aceitáveis, sinalizando a dimensionalidade. Segundo Maroco e Garcia-Marques 

(2006), a confiabilidade e a consistência são condições necessárias para a validade e 

unicidade de uma escala de medida, mas não são suficientes em si. Asseguram também que a 

elevada consistência na presença da multidimensionalidade indica que os itens que compõem 

as diferentes dimensões de uma medida estão fortemente correlacionados, apesar das 

dimensões em si não estabelecerem relações satisfatórias. 

Frente a isso, uma nova possibilidade foi ponderada, ou seja, considerou-se o modelo 

teórico constituído de três escalas (subescalas), as quais são independentes por se constituírem 

de construtos próprios e por ser possível avaliar cada uma separadamente, mas também são 

inter-relacionadas, quando se observa o objeto de interesse da relação interpessoal. 

Pasquali (2010) afirma que uma escala é unidimensional quando expressa apenas uma 

dimensão subjacente; assim descreve que, se o pesquisador deseja medir um traço latente, irá 

construir uma escala unidimensional. Acrescenta, nessa lógica, que se o mesmo deseja medir 

vários traços latentes, mas um independente do outro, ele criará tantas escalas quantos traços 

latentes deseja medir. Nesses casos, o teste se torna um inventário. 

Nesse sentido, a escala pode-se tornar um aglomerado de escalas unidimensionais, 

existindo uma escala independente para medir cada traço latente isoladamente, agrupando-se 

em um único inventário as três escalas unidimensionais. 
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Teoricamente, cada atitude facilitadora da relação interpessoal terapêutica pode ser 

compreendida separadamente, constituindo-se em uma escala. Exemplo disso é a quantidade de 

escalas e testes que medem empatia isoladamente como Inventário de Empatia de Falconi et al. 

(2008) dentre outros. Assim, cada uma delas mede um traço latente ou construto da relação 

interpessoal com fundamentos da Abordagem Centrada na Pessoa, e cada construto é 

operacionalizado por meio de atributos observáveis, que são os comportamentos verbais e não-

verbais. Nessa perspectiva, o pesquisador poderá utilizar uma escala independente quando seu 

desejo for dimensionar um construto separadamente e quando sua vontade for analisar a relação 

interpessoal como um todo, abrangendo as três atitudes facilitadoras, obterão três escores 

separadamente, mas que juntos poderão auxiliá-lo na interpretação dos dados. 

 

5.4 Análises do modelo de subescalas de relações interpessoais 

 

 

5.4.1 Dimensionalidade das três subescalas 

 

 

Foi realizada a análise fatorial considerando cada um dos três atributos como uma 

escala específica, constituída de variáveis observáveis ou itens que se traduzem por 

comportamentos. Mantém-se a concepção de que, quando se observa comportamento, está se 

observando o traço latente ou construtos (PASQUALI, 2009, 2010). Considerou-se aqui a 

eliminação do item 30, conforme descrito anteriormente.  

 Escala um – Consideração positiva incondicional: 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 

22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 36 e 39. Destes, 5, 7, 11, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 

33, 36 e 39 são reversos. 

 Escala dois – Atitude Empática: 2, 4, 8, 12, 15, 17, 20, 27, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 

45, 46 e 48. Destes os itens 34, 37 e 43 são reversos. 

 Escala três – Congruência: 6, 9, 16, 25, 35, 42, 44 e 47. Destes, 9 e 42 são itens 

reversos. 

Nessa análise, avaliaram-se os índices “Teste KMO” e “Teste de Bartlett ou esfericidade”, 

que aferem a qualidade do ajuste do modelo de análise fatorial tal como feito anteriormente. 

Também foi avaliado o percentual total de variância explicada pelo modelo, além dos 

autovalores e scree-plot para definição do número de fatores a ser considerado. A matriz 

fatorial foi feita utilizando-se a rotação varimax e foram excluídos os itens com carga fatorial 

menor que 0,40 ou com carga elevada em dois fatores simultaneamente. 
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As variáveis-itens, em cada gráfico scree plot de cada subescala, assumiram uma 

numeração em ordem crescente, respeitando a mesma sequência em que apareceram no 

modelo teórico. Assim, no gráfico da primeira subescala, os itens receberam uma numeração 

de 1 a 21, no gráfico scree plot da segunda as variáveis ficaram numeradas de 1 a 18 e no 

terceiro gráfico, de 1 a 8. 

 

Subescala um – Consideração positiva incondicional 

 

 

Na análise fatorial foram incluídos os 21 itens, assumindo a numeração de 1 a 21 no 

gráfico scree plot na ordem crescente do aparecimento no modelo original. Segue 

apresentado, na Figura 3, o gráfico scree plot. 

 

Figura 3: Gráfico scree plot para definição do número de fatores da subescala um na análise fatorial. 

 

Considerando os pontos de salto, ou seja, a estabilidade desse gráfico, optou-se por 

construir um modelo com dois fatores, realizada, então, a análise fatorial com matriz de 

rotação varimax. 

A
u

to
-v

a
lo

re
s 

Número de Fatores 



Polo Analítico 133 

 

Tabela 8: Matriz da análise fatorial considerando dois fatores e um total de 16 itens na 

subescala um - consideração positiva incondicional. 

Item 
Cargas fatoriais matriz com rotação varimax 

Fator 1 Fator 2 

1 0,459  

3 0,771  

10 0,869  

11 0,794  

18 0,805  

19 0,602  

29 0,498  

7  0,648 

14  -0,556 

22  0,518 

23  -0,418 

24  0,744 

26  0,584 

33  0,585 

36  0,765 

39  0,455 

KMO=0,67  Valor-p Teste de Bartlett<0,01 

 

Os resultados da análise fatorial, apresentados na Tabela 8, consideram um modelo 

com dois fatores e um total de 16 itens na escala, sendo que após a rotação os itens 5, 13, 21, 

28 e 32 apresentaram carga fatorial menor que 0,40, indicando a possibilidade de serem 

excluídos pela baixa correlação com os demais itens. 

Ressalta-se que o modelo final proposto pela análise fatorial apresentou bom ajuste, de 

acordo com as estatísticas avaliadas, ou seja, conforme se vê pelo KMO, o valor-p do teste de 

Bartlett e o Percentual da variância explicada pelo fator um é igual a 19,4%, no fator dois é 

igual a 16,4% e o percentual total de da variância explicada pelo modelo igual a 35,8%. O 

KMO e a variância aumentaram seus valores em relação ao modelo anteriormente analisado. 

Comparando as cargas fatoriais dessa tabela com aquela apresentada na Tabela 6, percebe-

se que os itens 1, 3, 10, 11, 18, 19 e 29 permaneceram no fator um e a maioria (1, 3, 10, 11 e 29) 

deles aumentou a sua carga fatorial nesse modelo de inventário, enquanto que os itens 18 e 19 

reduziram suas cargas fatoriais; mesmo assim permaneceram dentro do estipulado como aceitável. 



Polo Analítico 134 

 

Os itens 7, 14, 22, 23, 24, 26, 33, 36 e 39 não coincidiram com os resultados demonstrados 

anteriormente, uma vez que na Tabela 6 eles foram alocados em fatores diferentes, ou seja, os 

itens 7, 22, 24, 33, 36 e 39 foram dispostos no fator três e os demais no fator dois. Todavia, na 

atual situação, com exceção dos itens 7, 23 e 39, eles se apresentaram com cargas fatoriais 

maiores que na posição anterior. Desse modo, percebe-se que as cargas fatoriais no modelo de 

subescalas apresentaram-se mais robustas para a maioria das variáveis, tomando-se como 

referência os valores do modelo sugerido de 47 itens apresentados anteriormente. 

Os fatores apresentam predominantemente comportamentos verbais e motores, sendo 

que no fator um os itens 1, 3, 10, 11, 18 e 29 representam comportamentos motores, em 

contrapartida ao item 19, que pode ser constituído de comportamento verbal e/ou motor. No 

fator dois, a predominância se deu pelos comportamentos verbais, exceto o item 26, que é 

motor. O fator um manteve-se com três itens reversos (11, 18 e 19) e o fator dois manteve-se 

com sete itens reversos (7, 22, 24, 26, 33, 36 e 39). 

 

Subescala dois – Atitude Empática 
 

 

Na análise fatorial foram incluídos os 18 itens na análise, na sequência de 1 a 18, 

conforme apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4: Gráfico scree plot para definição do número de fatores da subescala dois na análise fatorial. 
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Como apresenta tal gráfico, os auto-valores indicam saltos maiores entre o item 1 e 3; 

assim, considerou também dois fatores como sendo melhor representados  tal qual se 

destacaram pelas cargas fatoriais. 

 

Tabela 9: Matriz da análise fatorial considerando dois fatores e um total de 16 itens na 

subescala dois - Atitude Empática. 

Item 
Cargas fatoriais matriz com rotação varimax 

Fator 1 Fator 2 

2 0,734  

8 0,710  

15 0,669  

17 0,619  

20 0,601  

31 0,751  

37 0,673  

38 0,564  

48 0,468  

4  0,460 

12  0,683 

27  0,440 

34  -0,500 

43  -0,477 

45  0,645 

46  0,617 

KMO=0,71 Valor-p Teste de Bartlett<0,01 

 

Os resultados da análise fatorial, apresentados na Tabela 9, consideram um modelo 

com dois fatores e um total de 16 itens na subescala dois e evidenciaram cargas fatoriais 

consideradas como aceitáveis. Os itens 40 e 41 apresentaram carga fatorial menor que 0,40, 

sugerindo a sua eliminação pela baixa covariância entre o item e o fator. 

Nota-se que o modelo final proposto pela análise fatorial apresentou bom ajuste, 

conforme se vê pelo KMO e o valor-p do teste de Bartlett, com percentual de variância 

explicada pelo fator um de 24,9%, pelo fator dois de 14,4% e o percentual total de variância 
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explicada pelo modelo de 39,3%. Como na situação anterior, os KMO e a variância se 

mostraram com melhores resultados quando comparados àqueles demonstrados na tabela 6. 

Correlacionado as cargas fatorais da tabela 6 com os atuais valores, percebe-se que os 

valores apresentados na tabela 9 foram aumentados para os itens 2, 8, 15, 20, 31, 37 e reduziu 

para o item 38. Todos esses itens haviam sito designados para o fator um no modelo teórico 

proposto. As variáveis 4, 12, 27, 45 e 46 mantiveram sua posição em ambas as tabelas, 

todavia na situação de subescala suas cargas fatoriais também aumentaram, com exceção do 

item 45. Os itens 34 e 43, que no modelo de 47 itens haviam sido destinados ao atributo três, 

na atual situação eles diminuíram suas cargas fatoriais como também inverteram a polaridade 

de positivo para negativo. Todavia, ainda mantiveram os valores aceitáveis. 

O fator um ficou constituído pelos itens 2, 8, 15, 17, 20, 31, 37, 38, 48 e o fator dois se 

compôs das variáveis 4, 12, 27, 34, 43 e 45. Em ambos os fatores, observa-se a predominância 

de comportamentos verbais. Quanto à polaridade, os itens predominaram a positividade, 

sendo que o item 37 do fator um e os itens 34 e 43 do fator dois são reversos (negativos). 

 

Subescala três – Congruência 

 

 

Na análise fatorial foram incluídos os oito itens na análise. Segue apresentado na 

Figura 5, o gráfico scree plot e, após análise do gráfico, optou-se por construir um modelo 

com dois fatores, conforme mostrado na Tabela 10. 
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Figura 5: Gráfico scree plot para definição do número de fatores da subescala três na análise fatorial. 

 

Os pontos de saltos significativos ficaram entre os itens 1 e 3, indicando a 

possibilidade de considerar dois fatores para a congruência, tal como para as escalas 

anteriores. 

 

Tabela 10: Matriz da análise fatorial considerando dois fatores e um total de sete itens na 

subescala três - Congruência. 

Item 
Cargas fatoriais matriz com rotação varimax 

Fator 1 Fator 2 

6 0,789  

9 0,793  

35 0,648  

16  0,662 

25  0,598 

44  0,620 

47  0,730 

KMO=0,58    Valor-p Teste de Bartlett<0,01 
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Os resultados da análise fatorial, apresentados acima, consideram um modelo com 

dois fatores e um total de sete itens na subescala três. O fator compôs-se dos itens 6, 9 e 35 

basicamente de comportamento motor e o fator dois organizado pelas variáveis 16, 25, 44 e 

47 predominando comportamento verbal. O item 42 foi excluído da escala por apresentar uma 

carga fatorial menor que 0,40. O modelo para a subescala três apresentou pior ajuste dentre os 

três analisados com KMO = 0,58, contudo o valor-p do teste de Bartlett manteve menor que 

0,01 e o percentual de variância explicada pelo fator um de 28,2%, fator dois de 22,6% e o 

percentual de variância do modelo igual a 50,8%. 

Comparando-se os valores das cargas fatoriais entre as tabelas 6 e 10, todas as 

variáveis tiveram seus valores aumentados na segunda tabela, indicando que essa 

possibilidade de subescala apresenta melhores valores quanto à dimensionalidade. 

Quanto à polaridade, exceto o item 9 que é reverso, os demais são positivos. Assim, 

excetuando o fator dois da subescala três, todos os demais fatores das escalas apresentadas 

anteriormente possuem itens reversos e não-reversos. 

Frente a tais ponderações, infere-se que as variáveis dispostas nas respectivas 

subescalas independentes se mostraram com cargas fatoriais mais robustas, comparando-se 

com a possibilidade de escala única, havendo também a eliminação de uma quantidade menor 

de itens, ou seja, de onze itens sugeridos no modelo teórico, reduziu-se para sete no atual 

modelo. 

A eliminação menor de itens fez com que as escalas se aproximassem mais da 

quantidade de itens ideal para medir cada construto, ou seja, em torno de 20 itens sugeridos 

(PASQUALI, 2010). Exceção a isso se vê na subescala três. 

 

5.4.2 Fidedignidade das três subescalas  

 

 

Após definição dos modelos pela análise fatorial, o coeficiente alfa de Cronbach foi 

calculado para avaliar a consistência interna das escalas e fatores criados. Esse coeficiente foi 

avaliado para cada uma das três escalas globais e para cada um dos novos domínios. 
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Tabela 11: Coeficiente alfa de Cronbach para cada uma das três subescalas e seus respectivos 

fatores.  

 

Subescala/Fator 

Alfa de Cronbach 

Subescala 1 - 

Consideração positiva 

incondicional 

Subescala 2 - Atitude 

Empática 

Subescala 3 - 

Congruência 

Escala global 0,701 0,799 0,517 

Fator 1 0,821 0,824 0,623 

Fator 2 0,545 0,653 0,628 

 

 

Observou-se, pelos resultados apresentados, que a escala global 1 (consideração 

positiva incondicional) teve alfa de Cronbach de 0,701. Para a escala dois (Atitude Empática), 

o coeficiente foi de 0,799, e para a escala três (Congruência), 0,517. Assim, todas as escalas e 

seus fatores apresentaram o coeficiente de Cronbach acima de 0,40. Contudo, a terceira escala 

apresentou menor consistência interna, abaixo de 0,60, indicando covariância dos itens entre 

si abaixo do considerado aceitável. 

 

5.4.3 Análise de correlação das três subescalas e seus respectivos fatores e a escala global 

 

Como sugerem alguns autores, dentre eles Pasquali (2009), foi avaliada a correlação 

entre cada fator e entre ele e a escala global; para isso, usou-se o Coeficiente de Correlação de 

Spearman. 

Segundo Munro (2001), os valores do coeficiente de Spearman podem ser assim 

categorizados: 0,00 a 0,25: correlação muito baixa; de 0,26 a 0,49: correlação baixa; de 0,50 a 

0,69: correlação moderada; de 0,70 a 0,89: correlação alta; de 0,90 a 1,00: muito alta. 

 

Tabela 12: Coeficiente de correlação de Spearman entre cada uma das três subescalas e seus 

respectivos fatores.  

Fator 

Coeficiente de correlação de Spearman* 

Escore global subescala 1 

- Consideração Positiva 

Incondicional 

Escore global subescala 

2 - Atitude Empática 

Escore global subescala 

3 - Congruência 

Fator 1 0,870 0,929 0,607 

Fator 2 0,410 0,538 0,794 

*Todos os coeficientes foram significativos (valor-p<0,01) 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 12, houve correlação significativa 

entre os dois fatores e a escala global para as três subescalas. Entretanto, para as subescalas 

um e dois houve maior coeficiente para o fator um. Para a subescala três, o maior coeficiente 

ocorreu no fator dois. Pelo que se percebe, as correlações da escala global e seus respectivos 

fatores ficaram nas modalidades muito alta, alta, moderada e baixa. Isso indica que, pelo 

coeficiente de Spearman, essas variáveis estão inter-relacionadas, existindo assim a 

associação linear entre elas. 

 

5.4.4 Análise da correlação entre itens e domínios de cada subescala 

 

 

Agora cabe avaliar a correlação dos itens e seus respectivos fatores com a escala 

global, como se apresenta nas Tabelas 13, 14 e 15. 

 

Tabela 13: Coeficiente de Correlação de Spearman entre os itens da subescala um 

(Consideração Positiva Incondicional) e o escore global, bem como seus respectivos fatores. 

Item Escala global 1 Fator 1 Fator 2 

1 0,229* 0,277*  

3 0,595* 0,672*  

7 0,181  0,422* 

10 0,641* 0,776*  

11 0,626* 0,744*  

14 0,151  0,098 

18 0,684* 0,780*  

19 0,723* 0,750*  

22 0,349*  0,423* 

23 -0,266*  0,206* 

24 0,394*  0,457* 

26 0,270*  0,424* 

33 0,252*  0,625* 

36 0,332*  0,532* 

29 0,315* 0,335*  

39 0,242*  0,219* 

*Valor-p<0,05 
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Quando avaliado o Coeficiente de Correlação de Spearman entre os itens da escala um  

e o escore global, observou-se que prevaleceram itens da modalidade de muito baixa a 

moderada. Todavia, ao avaliar os itens e seus respectivos fatores, apenas dois itens que 

estavam na modalidade muito baixa diminuíram, enquanto que os demais aumentaram sua 

correlação. As correlações que estavam na classe muito baixa elevaram sua classificação, 

exceção dos itens 14 e 39. 

Dessa forma, observou-se correlação significativa entre todos os itens que compõem a 

subescala um e seu escore global, exceto nos itens 7 e 14. O maior coeficiente de correlação 

foi observado para o item 19. Na comparação dos itens com o fator um, o maior coeficiente de 

correlação foi para o item 18, com significância estatística em todos os casos. Entretanto, na 

comparação dos itens com o fator dois, a correlação só não foi significativa para o item 14, 

sendo o maior coeficiente para o item 33. Dessa forma, o traço dominante de comportamento 

para a consideração positiva incondicional é o item 19 sendo que para o fator um, o item 18 e 

para o fator dois, o item 33. 

O item 23 alterou sua correlação de negativa, indicando que o crescimento dessa 

variável implica, em geral, no decréscimo da outra, para correlação positiva, indicando o 

crescimento ou decréscimo concomitante das duas variáveis consideradas (BUCHAFF; 

KELLNER, 1999). 

O item 14 foi indicado à eliminação, porque além de muito baixa a sua correlação nas 

duas situações verificadas, o seu valor-p >0,05. 
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Tabela 14: Coeficiente de correlação de Spearman entre os itens da subescala dois (Atitude 

Empática) e o escore global, bem como seus respectivos fatores. 

Item Escala global 2 Fator 1 Fator 2 

2 0,647* 0,714*  

4 0,503*  0,505* 

8 0,701* 0,746*  

12 0,338*  0,672* 

15 0,545* 0,628*  

17 0,706* 0,685*  

20 0,448* 0,592*  

27 0,210*  0,510* 

31 0,786* 0,782*  

34 -0,024  0,196 

37 0,555* 0,634*  

38 0,374* 0,505*  

43 0,079  0,171 

45 0,244*  0,701* 

46 0,495*  0,486* 

48 0,546* 0,496*  

*Valor-p<0,05 

 

Observou-se correlação significativa entre todos os itens que compõem a escala dois e 

seu escore global, exceto para os itens 34 e 43. O maior coeficiente de correlação foi 

observado para o item 31. Na comparação dos itens com o fator um, o maior coeficiente de 

correlação foi para o item 31, com significância estatística em todos os casos. Todavia, na 

comparação dos itens com o fator dois, a correlação só não foi significativa para os itens 34 e 

43, sendo o maior coeficiente para o item 45. Isso indica que o item 31 evidencia o domínio 

para a escala global como também para o fator um, enquanto que o item 45 representa o traço 

dominante no fator dois. 

Quanto à classe de significância, os itens variaram entre a classe muito baixa, baixa, 

moderada e alta. Com exceção do item 31, todos dos demais aumentaram a significância 

quando observados os valores de correlação da escala global em relação aos respectivos 

fatores. Os valores dos itens 34 e 43 sugerem a eliminação, e ambos pelos mesmos motivos 
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que o item 14 na subescala um, ou seja, correlação muito baixa associada ao valor-p maior 

que 0,05. 

 

Tabela 15: Coeficiente de correlação de Spearman entre os itens da subescala três 

(Congruência) e o escore global, bem como seus respectivos fatores. 

Item Escala global 3 Fator 1 Fator 2 

6 0,384* 0,713*  

9 0,138 0,400*  

16 0,413*  0,574* 

25 0,477* 0,794*  

35 0,613*  0,562* 

44 0,680*  0,736* 

47 0,410*  0,604* 

*Valor-p<0,05 

 

Observou-se correlação significativa entre todos os itens que compõem a subescala 

três e seu escore global, exceto para o item 9. O maior coeficiente de correlação foi observado 

para o item 44. Na comparação dos itens com o fator um o maior desse coeficiente foi para o 

item 25, com significância estatística em todos os casos. Na comparação dos itens com o fator 

dois, a correlação também foi significativa para todos os itens, sendo o maior coeficiente para 

o item 44. Nessa escala, o traço dominante centra no item 44, tanto para a escala global 

quanto para o fator dois, enquanto que para o fator um é o item 25. 

Quanto à classificação desses itens, também houve variação de muito baixa a 

moderada, mas com aumento de significância quando analisada a variável item-fator, exceto 

para o item 35, que mesmo assim manteve valores moderados de significância. Nenhum item 

foi sugestivo de eliminação, nessa subescala. 

Diante dessas análises, a baixa associação dos itens 14, 34 e 43 e o valor-p maior que 

0,05 sugerem a eliminação dos mesmos de suas respectivas subescalas e fatores. Nesse 

contexto, os escores do coeficiente alfa de Cronbach foram refeitos nas subescalas um e dois e 

no fator dois de cada uma delas, a fim de interpretar a consistência interna e identificar a 

fidedignidade. Isso porque, se o coeficiente aumentar depois de eliminar um item da 

subescala, assume-se que esse item não é altamente correlacionado com os outros (HORA; 

MONTEIRO; ARICA, 2010). Dessa forma, a análise foi refeita para a subescala um com a 
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retirada do item 14 do escore global e do fator dois, além da subescala dois com a retirada dos 

itens 34 e 43 do escore global e do fator dois. 

 

Tabela 16: Coeficiente alfa de Cronbach para cada uma das duas subescalas das quais foram 

retirados itens não correlacionados e seus respectivos fatores. 

Escala/Fator 

Valor Alfa de Cronbach 

Escala 1 - Consideração positiva 

incondicional 

Escala 2 - Atitude Empática 

Escala global 0,701 0,799 

Fator 2 0,545 0,653 

 

Observou-se, pelos resultados da Tabela 9, que houve uma melhora na consistência 

interna com a retirada dos itens mencionados, haja visto que o coeficiente do fator dois da 

subescala um de 0,410 passou para 0,545 e o coeficiente global dessa escala passou de 0,687 

para 0,701. Na subescala dois, o seu coeficiente global passou de 0,769 para 0,799 e seu fator 

dois de 0,477 para 0,653. Diante disso, os itens 14, 34 e 46 podem ser retirados da escala, 

visto que a análise da consistência interna melhora após a sua retirada, o que confirma a falta 

de correlação entre eles e os domínios, bem como entre o escore global da escala. Após 

reorganização dos itens em ordem crescente e a interpretação dos mesmos referentes aos 

fatores cada subescala ficou com a seguinte estrutura: 

Subescala um - Consideração positiva incondicional: itens 1, 3, 6, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 

20, 22, 24, 26, 28 e 31. Totalizando 15 itens, sendo 10 deles reversos (6, 10, 15, 16, 18, 20, 

22, 26, 28 e 31). Fator 1 – Focalização na pessoa, composto pelos itens: 1, 3, 9, 10, 15, 16 e 

24; fator 2 – Orientação valorativa: 6, 18, 19, 20, 22, 26, 28 e 31. 

Subescala dois - Atitude empática: itens 2, 4, 7, 11, 12, 14, 17, 23, 25, 29, 30, 33, 34, 

36. Somando 14 itens, apenas um é reverso (29). Fator 1 – Estímulo à expressão, composto 

pelos itens: 2, 7, 12, 14, 17, 25, 29, 30 e 36; fator 2 – Compreensão de conteúdos trazidos, 

composto pelos itens: 4, 11, 23, 33 e 34. 

Subescala três - Congruência: itens 5, 8, 13, 21, 27, 32, 35. Dos sete itens, um é 

reverso (8). Fator 1 – Expressão corporal, composto pelos itens: 5, 8 e 27; fator 2 – Expressão 

verbal, composto pelos itens: 13, 21, 32 e 35. 

A Escala de Observação de Interação Enfermeiro-Cliente (OIE-C) resultante desta 

análise encontra-se no apêndice 8. 
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5.5 Itens eliminados 

 

 

Num último momento, observaram-se os itens eliminados segundo os valores dos 

testes estatísticos, no intuito de compreender a sua baixa correlação com os demais nesse tipo 

de consulta de enfermagem. 

Na primeira etapa, quando analisado o modelo teórico proposto, os dados estatísticos 

sugeriram a eliminação de 28 itens ao todo, sendo 17 com cargas fatorais abaixo de 0,40 e 11 

com coeficiente de Spearman abaixo de 0,30. 

Na segunda etapa, segundo o modelo sugerido pela matriz fatorial, a sugestão de 

eliminação de variáveis caiu para 4 itens, devido à reduzida carga fatorial. 

Na terceira opção, considerando os atributos como subescalas, a sugestão de exclusão 

ocorreu em oito itens, sendo cinco na subescala um, dois na subescala dois e um na três, 

decorrentes de baixa carga fatorial. Observa-se que a alusão aqui proposta, coincide com a 

sugestão de eliminação dos mesmos itens quando analisados segundo o modelo teórico de 47 

itens. Quando observados os demais testes, coeficiente de Spearman e valor-p, sugeriu-se a 

eliminação de outros três itens, 14, 34 e 43 pelo baixo coeficiente de Spearman e pelo valor-p 

maior que 0,05. Contudo, as variáveis 7 e 9, embora apresentassem valores não significativos 

quanto ao coeficiente de Spearman na escala global, seus valores aumentaram quando 

observados nos respectivos fatores, nos quais os valores de p foram< 0,05. 

Quanto à mensagem, as variáveis 5, 21, 28 e 42 parecem distantes do comportamento 

do enfermeiro nas consultas de enfermagem observadas, o que não gerou informações 

importantes, justificando a baixa carga fatorial. 

Entretanto, nos itens 13, 32, 40 e 41, a sugestão dos testes indica a exclusão. 

Considera-se que os mesmos não sejam rejeitáveis operacionalmente, mas acredita-se que o 

tipo de consulta observado influenciou seus resultados. São itens considerados pertinentes e 

relevantes pelos juízes, mas em consultas de enfermagem voltadas para o modelo biologicista 

com ênfase nos sinais e sintomas da patologia e no tratamento farmacológico, eles não se 

aplicaram. Isso porque esse tipo de consulta de enfermagem não prioriza a subjetividade, visto 

que aparentemente, o enfermeiro e o cliente conduziram as interações interpessoais com muita 

objetividade, não enfatizando questões que poderiam envolver afetos, emoções, significados e 

experiências. Entende-se que, contudo, os atendimentos voltados para acompanhamento 

terapêutico preconizam-se por maior objetividade e imparcialidade exigidas pelo modelo 

hegemônico, tanto em relação à postura do cliente quanto à do profissional. 
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Quanto ao item 32, nas raras ocasiões em que o cliente expressou sentimentos de 

angústia e tristeza, o enfermeiro fez uso do toque e a resposta do cliente evidenciou o 

sentimento de conforto. A raridade do toque pode ter ocasionado a carga fatorial baixa, como 

também não houve situações em que o toque seria pertinente e não utilizado. 

O item 5 também não gerou informações relevantes. Todavia, essa variável sofreu 

influência na coleta de dados. Percebeu-se que, quanto um membro da equipe da ESF, em 

especial um dos agentes comunitários de saúde, procurava pelo enfermeiro na unidade e este 

estava em consulta com os portadores de transtornos mentais agendados, eles não a 

interrompiam e, em situações diferentes, as consultas ou procedimentos eram interrompidos; 

apenas uma das 92 consultas filmadas foi interrompida pelo médico da unidade. 

Frente a tais achados, termina-se a exploração do teste quanto à dimensionalidade e 

fidedignidade. Contudo, duas outras questões foram também priorizadas: a reprodutividade da 

escala e a caracterização por seus domínios, buscando estabelecer um ponto de corte que 

viabilize a padronização da aplicação das escalas numa determinada população. 

 

5.6 Análises de reprodutibilidade da escala 

 

 

Utilizou-se a avaliação da reprodutividade da escala, segundo a aplicação da mesma na 

população de enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família por dois aplicadores. 

Quanto à apuração dos escores, Pasquali (2010, 1996) afirma que um fator importante, 

em testes não-objetivos, é a opinião da pessoa que irá aplicar o teste. Neste caso, ele descreve 

que deve-se utilizar dois aplicadores, o que possibilita apurar os resultados, garantindo maior 

precisão. Polit, Beck e Hungler (2004) afirmam que, o uso de dois observadores ou 

aplicadores em observações simultâneas e independentes é pertinente para uma abordagem de 

equivalência para estimar a confiabilidade do instrumento de observação estruturada ou de 

concordância entre os aplicadores. 

Frente a tais enunciados, utilizou-se de dois aplicadores ou avaliadores. Ambos os 

aplicadores são enfermeiros, sendo um enfermeiro com experiência em aplicação de escala, 

mas sem aprofundamento a respeito da teoria utilizada, ou seja, ele não foi treinado quanto às 

definições constitutivas dos construtos, mas orientado quanto à aplicação desse instrumento, 

definida no polo empírico. 

A opção por trazer essas diferenças entre os aplicadores ou avaliadores se deu no 

sentido de experimentar e testar a reprodutividade quanto a ser aplicado por qualquer 
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profissional ou se necessitaria de pessoa treinada em relações interpessoais na concepção da 

enfermagem psiquiátrica e ou da ACP para tal. 

Foi avaliada a concordância inter-avaliador para cada item da escala e para os 

domínios criados. Na avaliação de cada item separadamente foi utilizado o coeficiente de 

Kappa ponderado, adequado na análise de variáveis ordinais, como é o caso das respostas de 

escalas tipo Likert. A qualidade da concordância foi verificada de acordo com a categorização 

proposta por Landis e Koch (1977): 

1. Kappa < 0,00  Péssima 

2. Kappa - 0,00 - 0,20  Ruim 

3. Kappa - 0,20 - 0,40  Razoável 

4. Kappa - 0,40 - 0,60  Boa 

5. Kappa - 0,60 - 0,80  Muito boa 

6. Kappa - 0,80 - 1,00  Excelente 

Observou-se concordância baixa entre os dois avaliadores quando se avaliou a 

concordância entre cada item da escala. Os valores de kappa variaram de 0,007 (item 4), o que 

representa uma concordância péssima, de acordo com a classificação de Landis e Koch, a 0,55 

(item 32), o que representa uma concordância boa. Para nenhum item observou-se 

concordância muito boa (kappa acima de 0,60). Esse resultado pode ser justificado pelo fato 

de um dos aplicadores não possuir aprofundamentos a respeito da temática do estudo, assim 

como não ter sido treinado quanto às definições constitutivas do construto, visto que os 

construtos possuem elementos que os inter-relacionam, quase que numa sobreposição. Esse 

fato foi observado no momento da elaboração dos itens. 

Na avaliação da concordância considerando cada um dos domínios da escala foi 

utilizado o coeficiente de correlação de Spearman, adequado para avaliar a correlação entre 

duas variáveis discretas. 

O mesmo foi observado quando se avaliam os domínios da escala, conforme 

apresentado na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Correlação entre os resultados apresentados pelos dois avaliadores. 

Escala/Fator Coeficiente de correlação 

Escala global 0,52 

Consideração Positiva Incondicional 0,52 

Atitude Empática  0,22 

Congruência 0,29 
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Para a escala global e o domínio um houve maior correlação (0,52). Entretanto, para 

os domínios dois e três, a correlação foi menor que 0,30, ou seja, correlação fraca (MUNRO, 

2001). 

Mediante os resultados apresentados, exige-se fineza discriminativa. 

 

5.7 Parâmetros da escala 

 

 

O parâmetro fundamental de medidas psicométricas, segundo Pasquali (2010), é 

demonstrar a adequação da sua representação, ou seja, demonstrar o isomorfismo entre a 

ordenação dos procedimentos empíricos e a os teóricos do traço latente. Para ele, existem 

parâmetros quanto à análise dos itens, a validade e a confiabilidade do instrumento. 

Neste momento, busca-se padronizar a escala quanto aos escores de cada uma das 

subescalas, ou seja, o quanto um escore ou um intervalo entre os escores pode ser considerado 

como ruim, regular, bom, ótimo, etc. em relação a determinadas variáveis ou itens que 

compõem operacionalmente um construto. Dessa forma, pretende-se ter um parâmetro do 

desempenho da escala de maneira que ela possa, além de apresentar resultados que sejam 

verdadeiros quanto ao construto, evidenciar o quanto as atitudes estão presentes ou ausentes 

em determinada pessoa. 

Para isso, o método mais viável é utilizar-se de testes considerados padrão-ouro para 

cada atributo. 

Considerando-se que não foi encontrado no Brasil outro teste similar que pudesse ser 

usado como comparativo e por não haver situações de entrevistas filmadas com enfermeiros 

que pudessem ser consideradas padrão-ouro, essa possibilidade ficou inviável no atual 

momento. 

Diante disso, optou-se por usar medidas de posição relativa, como o percentil, pois é 

um tipo de medida que visa à comparação e à determinação da posição relativa. 

Após análises descritivas, cada subescala e domínios foram agrupados em três 

categorias, considerando como ponto de corte os tercis: 

1. Resultado ruim: escore menor que 1º tercil. 

2. Resultado regular: escore entre 1º tercil e 2º tercil. 

3. Resultado bom: escore maior que o 2º tercil. 

Pondera-se que essa opção implica a descoberta dos tercis a cada vez que a escala for 

usada e que os valores serão correspondentes à amostra ou população específica. Como o 
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percentil refere-se a onde se encontra o sujeito dentro de um conjunto de dados, os valores 

mudarão de uma amostra ou população para outra, pois à medida que o escore padrão muda, 

os percentis também mudam. Entende-se que essa possibilidade não é ideal e não confere uma 

padronização fixa dos escores e dessa forma, merece novos investimentos que viabilizem 

outras possibilidades. 

Por fim, diante desses apontamentos, encerra-se o polo Analítico, em conformidade 

com o objetivo de análise exploratória. 

 

5.8 Análises descritivas das subescalas segundo a população estudada 

 

 

Será descrito o estudo realizado com a população de enfermeiros de Estratégias de 

Saúde da Família com portadores de transtornos mentais, a fim de aplicar e testar essa 

padronização de subescala.  

 

Tabela 18: Análise descritiva de cada subescala quanto a seus escores globais e respectivos fatores. 

 Escala 1 - Consideração positiva 

incondicional 
Escala 2 - Atitude Empática Escala 3 – Congruência. Estatísticas 

Descritivas 

 Escore global Fator 1 Fator 2 Escore global Fator 1 Fator 2 Escore global Fator 1 Fator 2 

Média 62,5 26,7 35,8 36,9 25,8 11,1 22,5 14,1 8,4 

Desvio-padrão 5,8 5,1 2,8 6,8 5,7 2,7 2,3 1,2 1,9 

Mínimo 44 11 23 20 12 6 15 9 4 

Máximo 71 34 40 52 36 19 31 15 18 

1º tercil (P33) 61 26 35 34 23,7 10 21 14 7 

Mediana (P50) 64 28 36 37 26 11 22 14 8 

2º tercil (P67) 66 30 37 40 28,3 12 23 15 9 

 

Observa-se, nos dados da tabela 17, que na subescala um, o escore médio para a escala 

global foi de 62,5 e a mediana de 64. Para o fator um, a média foi de 26,7 e a mediana de 28. 

Para o fator dois, a média foi 35,8 e a mediana de 36. 

Na subescala dois que o escore médio para a escala global dois foi de 36,9 e mediana 

de 37. Entretanto, para o fator um, a média foi de 25,8 e a mediana de 26. Para o fator dois, a 

média foi de 11,1 e a mediana de 11. 
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Na subescala três, percebe-se que o escore médio para a escala global três foi de 22,5 e 

a mediana de 22. Para o fator um, a média foi de 14,1 e a mediana de 14. Para o fator dois, a 

média foi de 8,4 e a mediana de 8,0. 

Ressalta-se que a variação de escore para cada escala se diferencia, ficando a 

consideração positiva incondicional com 15 itens e seus escores podem variar entre 15 e 75, 

enquanto que o fator um com sete itens pode variar entre 7 e 35 e o fator dois com oito itens 

entre 8 e 40. A atitude empática possui 14 itens, os escores podem variar entre 14 e 70, seu 

fator um com nove itens pode variar entre 9 e 45 e o fator dois com 5 itens pode variar entre 5 

e 25. E congruência possui sete itens, com os escores podendo variar entre 7 e 45, seu fator 

um com 3 itens pode variar entre 3 e 15 e o fator dois com quatro itens pode variar entre 4 e 

20. Acrescenta que essa alternativa de escore total e por fator é outra possibilidade bastante 

viável  de análise dos dados uma vez que diminui a perda de informação.  

Com base nessas variações de escores, pode se considerar que os valores inferiores de 

cada escala global como de seus respectivos fatores são valores nulos em relação à presença 

dos atributos, enquanto que os valores máximos seriam o nível mais elevado de cada atributo. 

Categorizando os escores globais e domínios, a distribuição de frequências apresenta-

se nas tabelas 18, 19 e 20. 

 

Escala 19: Análise da Consideração Positiva Incondicional em enfermeiros de ESF, em 

interações interpessoais com pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, de acordo com 

tercis.  

Escala/Fatores 
Escala 1 - Consideração positiva incondicional 

n % 

Escala global   

ruim (< 61) 32 34,8 

regular (61 a 66) 35 38 

bom (> 66) 25 27,2 

 

  Fator 1 

ruim (< 26) 27 29,3 

regular (26 a 30) 43 46,7 

bom (> 30) 22 23,9 

 

  Fator 2 

ruim (< 35) 18 19,6 

regular (35 a 37) 55 59,8 

bom (> 37) 19 20,7 
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Na população estudada, observou-se que a consideração positiva incondicional 

apresenta seus maiores valores na categorização regular tanto do escore global quanto em 

relação aos fatores. 

Nota-se que, em 27,2% das consultas, o enfermeiro apresentou bom resultados quanto 

a esse construto, enquanto que em 72,8% restantes, os resultados evidentes são ruins e 

regulares. Em relação aos fatores, o escore regular foi predominante em ambos. 

 

Tabela 20: Análise da Atitude Empática em enfermeiros de ESF, em interações interpessoais 

com pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, de acordo com tercis. 

Escala/Fatores 
Escala 2 – Atitude empática 

n % 

Escala global   

ruim (< 61) 32 34,8 

regular (61 a 66) 35 38 

bom (> 66) 25 27,2 

 

  Fator 1 

ruim (< 23,7) 30 32,6 

regular (23,7 a 28,3) 32 34,8 

bom (> 28,3) 30 32,6 

 

  Fator 2 

ruim (< 35) 18 19,6 

regular (35 a 37) 55 59,8 

bom (> 37) 19 20,7 

   

 

Nas três possibilidades analisadas os maiores valores concentraram-se na classificação 

regular. Apresentam-se com resultados na ordem dos 30%  tanto para a escala em geral quanto 

para o fator 1, enquanto que para o fator 2, em torno de 50% se classificaram como regulares. 

Tais resultados evidenciam que a atitude empática deve ser melhorada nas relações 

interpessoais desses enfermeiros com as pessoas diagnosticadas com transtornos mentais. 

A empatia é considerada como um construto multidimensional envolvendo 

componentes cognitivos, afetivos, comportamentais e morais (FALCONI, 2008; MERCER; 

REYNOLD, 2002). 
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A empatia também é entendida com um ciclo. Para Barrett-Lennard (1981), o ciclo 

envolve três fases: a primeira é o processo interno de ouvir o outro atribuindo a forma de 

raciocínio e compreensão, ou seja, a escuta reflexiva ou ativa, buscando entrar no mundo 

referencial da pessoa para compreendê-lo tal qual ele o compreende; a segunda fase é a 

tentativa de transmitir a compreensão empática da experiência da outra pessoa por meio de 

comportamentos verbais e motores de forma aberta; a terceira é a recepção atual do cliente ou 

a consciência da presente comunicação. Com base nesses preceitos, é cabível atentar para o 

fato de que o que se observa é a atitude empática ao nível de comportamento motor e verbal. 

No processo de mudança, segundo a concepção de Rogers (2001b), é de grande 

importância a fase três de que fala Barrett-Lennard, ou seja, a percepção do cliente quanto à 

empatia do profissional; para tal, o componente do comportamento parece ser primordial. A 

percepção tanto do cliente quanto do profissional é de fundamental importância nas relações 

interpessoais; tal fato contribui para a terceira atitude facilitadora, a congruência. 

 

Tabela 21: Análise da Congruência em enfermeiros de ESF, em interações interpessoais com 

pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, de acordo com tercis. 

Escala/Fatores 
Escala 3 - Congruência 

n % 

Escala global   

ruim (< 21) 12 13 

regular (21 a 23) 60 65,2 

bom (> 23) 20 21,7 

 

  Fator 1 

ruim (< 14) 16 17,4 

regular (14 a 15) 76 82,6 

bom (> 15) 0 0 

 

  Fator 2 

ruim (< 7) 4 4,3 

regular (7 a 9) 69 75 

bom (> 9) 19 20,7 

   

 

Neste estudo, os enfermeiros demonstraram, por meio do comportamento verbal e 

motor, a predominância de índices regulares de congruência, segundo as variáveis estudadas, 
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o que evidencia a necessidade de maior autoconsciência ou de maior autenticidade para com 

seus clientes. 

A congruência refere-se à consistência interna entre a percepção ou experiência, 

consciência e a comunicação do profissional. Rudio (1999) assegura que a congruência indica 

uma harmonia ou integração desses três níveis: experiência, consciência e comunicação. 

Acrescenta que o comportamento congruente é um processo contínuo que leva o indivíduo a 

experienciar o acontecimento como algo real perceber e representar adequadamente na 

consciência tal experiência, aceitar sua percepção como uma experiência natural de si e 

manifestá-la tal como é aceita. A autenticidade é a aceitação e a vivência da própria verdade 

ontológica que se constrói a cada instante e jamais acaba. 

Para Rogers (1975, 2001b) o acordo interno ou a autenticidade das atitudes 

terapêuticas é um fator primordial na relação terapêutica, uma vez que a transformação 

pessoal é facilitada quando o profissional é aquilo que ele é, quando suas relações são 

autênticas, exprimindo abertamente seus sentimentos e suas atitudes no momento em que 

acontecem. Esta é a condição fundamental para quem deseja estabelecer uma relação de ajuda 

de qualquer espécie. No entanto, alerta para o fato de que essa condição não acontece 

plenamente, mas deve ocorrer em momentos de contato com o cliente e, quanto mais o 

profissional souber ouvir-se e aceitar-se sendo capaz de assumir a complexidade dos seus 

sentimentos e expressar tais sentimentos, mais congruente ele se torna. Ser congruente, para 

Rogers, significa que se ele deseja facilitar o crescimento e desenvolvimento pessoal do outro 

numa relação terapêutica, então deve desenvolver-se igualmente. 

Na enfermagem, a congruência está citada por Furegato (1999), Townsend (2002) e 

Travelbee (1983), quando elas comentam que o enfermeiro deve ser ele mesmo, tendo maior 

autoconsciência e autocompreensão de seus valores, suas crenças e suas atitudes, assim como 

apreender a aceitar as singularidades e diferenças dos outros. 

Townsend (2002) conceitua a autenticidade como a capacidade do enfermeiro de ser 

honesto, franco e real nas intervenções com seus clientes, uma vez que é uma qualidade o 

enfermeiro responder ao cliente com franqueza e honestidade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão  155 

 

Este estudo propôs construir uma escala de observação da interação interpessoal entre 

enfermeiro-cliente à luz da Abordagem Centrada na Pessoa e realizar a análise exploratória da 

dimensionalidade e fidedignidade do mesmo. 

Para tal foram utilizados os referencias teóricos da Abordagem Centrada na Pessoa, a 

fim de desenvolver as definições constitutivas dos construtos e operacionais dos atributos de 

consideração positiva incondicional, atitude empática e congruência, bem como na elaboração 

dos itens. Como referencial teórico-metodológico utilizou a psicometria. 

No Polo teórico detectou-se que os itens se sobrepuseram em diversos momentos, o 

que exigiu a sua categorização com base em frequência relativa. Ao final, 49 itens 

compuseram a escala hipotética, subdivididos nos três atributos.  Percebeu-se que houve 

dificuldade de operacionalização dos construtos, o que pode ter levado ao fato da escala ter 

ficado com quantidade menor de itens por construto que aquela sugerida no referencial 

teórico-metodológico. 

Quanto às análises, semântica e de análise de construto, os índices de concordância 

indicaram a eliminação de dois e a modificação de 15 itens. Dessa forma, a escala hipotética 

ficou constituída de 48 variáveis afirmativas, sendo 19 reversos, escalonados tipo likert em 

cinco categorias. 

No polo empírico, o resultado do estudo piloto quanto à aplicabilidade evidenciou que 

a escala deve ser aplicada em observações de consulta de enfermagem (20 a 40 minutos) e foi 

sugerido o uso de microfone externo para facilitar a audição e compreensão das mensagens. 

Percebeu-se que os registros das frequências, em alguns itens, diferiram de um 

observador para outro, principalmente entre os escores dois e três e quatro e cinco, não sendo 

identificadas as causas. Contudo, tal fato aponta para a necessidade de fineza discriminativa, 

bem como a necessidade de atentar para essa situação, caso o instrumento seja aplicado por 

mais de um pesquisador de campo num mesmo estudo. 

Quanto ao polo analítico, pelas análises exploratórias quanto à dimensionalidade e 

fidedignidade da escala, os melhores resultados indicaram uma escala de 36 itens subdividida 

em três subescalas como valores aceitáveis segundo as literaturas embasadas. Assim, cada 

construto tornou-se uma escala, com dois fatores, interdependente. 

O teste de reprodutividade da escala foi realizado segundo índice de kappa e 

coeficiente alfa Cronbach, o que incidiu na variância entre dois pesquisadores, confirmando a 

necessidade de fineza discriminativa, bem como a atenção ao uso de mais de um pesquisador 

de campo para o mesmo estudo. 
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Quanto ao parâmetro psicométrico, o fato de não haverem ainda um padrão-ouro para 

tais atributos na enfermagem inviabilizou padronizar tal ponto de corte; assim, segundo 

estudos estatísticos, o uso do quartil tornou-se uma opção. Neste estudo, defendeu-se a ideia 

de tercil como sendo o adequado, incorrendo na necessidade de defini-lo segundo a estatística 

descritiva a cada uso da escala, segundo a população estudada. 

Quanto aos construtos, confirmou-se a evidência de inter-relação e sobreposição entre 

eles, principalmente em relação à consideração positiva incondicional e atitude empática. 

Quanto à congruência, confirmou-se a dificuldade de sua operacionalização, uma vez que foi 

o atributo que apresentou valores inferiores nos testes de validação nas três situações 

exploradas. Por outro lado, na sua validação empírica, ele foi o atributo com mais itens cujo 

índice de concordância foi de 100% entre os juízes. Assim, perceberam as suas variáveis 

como pertinentes e relevantes, mas deverão passar por estudos e revisão, a fim de melhorar os 

resultados da dimensionalidade e fidedignidade. 

Sugerem-se novos estudos, que sejam capazes de evidenciar o desenvolvimento de um 

parâmetro do teste com base em consultas de enfermagem consideradas padrão-ouro a fim de 

facilitar o uso da escala em novas pesquisas, sem necessariamente considerar as estatísticas 

descritivas referentes à população de estudo. Acrescenta que outras validações devem ser 

realizadas como, por exemplo, a dificuldade do item e do atributo, discriminação, viés de 

resposta e Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

Com base nas observações empíricas, percebeu-se que o tipo de consulta de 

enfermagem em que a escala foi aplicada pode ter contribuído para os resultados estatísticos; 

assim, deve ser aplicada em consultas de enfermagem na modalidade de relação de ajuda, 

visto que se acredita que determinados comportamentos serão melhor evidenciados, como 

também alguns itens eliminados poderão tornar-se representativos. 

Cabe sugerir também a aplicação dessa escala em outras situações na enfermagem, 

como em atividades de graduando e pós-graduando que envolve interações interpessoais com 

clientes, assim como em outras áreas de atuação desses profissionais. Pondera-se que para 

outras profissões como médicos, odontólogos, e outros, a escala possa necessitar de 

adaptação. 

Considera-se que, diante da operacionalização desenvolvida na elaboração e 

exploração desta escala de observação da interação enfermeiro-cliente, ela poderá ser 

utilizada na educação, na pesquisa e na assistência. 
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Apêndice 2: Material entregue aos colaboradores na elaboração dos itens.  

Alfenas, 08 de setembro de 2010  

 

Prezada(o) Colega,  

Você está sendo convidada(o) a colaborar com a elaboração de uma escala de observação do 

enfermeiro, numa situação de relação interpessoal com portadores de transtornos mentais. 

Você poderá participar ou não, livremente, sem ocorrer qualquer julgamento pessoal ou 

profissional por parte da pesquisadora, mas é importante lembrar que sua contribuição será 

muito valiosa e de grande importância para o desenvolvimento do estudo. Contudo, sua 

participação será efetivada após a assinatura do termo de consentimento que está lhe sendo 

entregue pessoalmente. 

 Esta é a primeira etapa da construção da escala, na qual iremos elencar alguns itens que 

consideramos ser expressivos dos seguintes construtos - atitude de consideração positiva 

incondicional, atitude e compreensão empática e congruência. 

Descrevemos os conceitos de cada um destes construtos e alguns conceitos subjacentes que os 

envolve, a fim de possibilitar maior clareza quanto aos itens. Na sequência de cada construto, 

você terá uma tabela, na qual deverá citar os itens que considera pertinentes a referido 

construto. Pedimos que os descreva de forma que envolvam a comunicação verbal, a não 

verbal e as atitudes do enfermeiro. Você poderá elencar a quantidade de itens que conseguir 

pensar, podendo utilizar mais de uma folha ou o verso da mesma. 

Como será uma escala de observação, os itens que você levantar, deverão ser escritos na 

afirmativa, por exemplo:- olha diretamente nos olhos do cliente, - demonstra ou expressa 

compreender o cliente na sua experiência,- fala em tom de voz calmo, de forma clara e com 

vocabulário apropriado ao entendimento do cliente.  

Se você tiver alguma observação a fazer, poderá utilizar o verso da folha do construto 

relacionado à sua observação ou imediatamente abaixo da tabela dos itens.  

Pedimos que se for possível, nos envie esse arquivo com os itens elencados por e-mail; 

porém, em caso de dúvida, estarei à sua disposição. Caso não seja possível enviar por e-mail, 

assim que terminar, entre em contato comigo e irei recolher o impresso onde melhor lhe 

convier.  

Desde já, agradeço a sua atenção e disponibilidade e reitero que sua participação é muito 

importante. 

Sueli de Carvalho Vilela 

Contato: 35 – 8878-8806, 35-32923429, suelicvilela@gmail.com 

mailto:suelicvilela@gmail.com
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CONSTRUTOS 

1.CONCEITO DE CONSIDERAÇÃO POSITIVA INCONDICIONAL 

É a predisposição do enfermeiro em acolher, por meio da escuta reflexiva, o referencial 

interno da pessoa de seu cliente – sentimentos, desejos, fantasias, pensamentos, vontade – 

que esteja sendo experienciado e manifestado, em um determinado momento, sem que haja 

julgamentos ou condições e nem concordância ou aprovação de todas as atitudes e 

comportamentos do cliente, sendo necessário expressá-la ao cliente de forma límpida na 

relação terapêutica.  

Conceitos subjacentes: 

Escuta reflexiva: é a capacidade do enfermeiro em “escutar” todos os conteúdos manifestos, 

raciocinando sobre os mesmos na tentativa de identificar seus significados para a pessoa que o 

expressa. 

Referencial interno: quadro de referência interno: o conjunto de experiência – sensações, 

percepções, significações, lembranças, etc – disponíveis na consciência do indivíduo num 

determinado momento. Representa o mundo subjetivo do indivíduo (Rogers, citado por 

Rudio, 1999, p. 52; Rogers, Kinget, p. 179). O quadro de referência interior do cliente é, para 

o enfermeiro não-diretivo, o contexto onde existem os significados e que torna inteligível tudo 

aquilo que ele expressa (Rudio, 1999, p. 19). 

Experiência: É o que se passa no organismo num determinado momento, o que o indivíduo 

ouve, vê, sente, recorda, etc., e que pode ser representado adequadamente na consciência. 

Diante da experiência, o organismo reage como uma totalidade organizada. Para Rogers e 

Kinget (1975), é tudo que é susceptível de ser apreendido pela consciência, que se refere aos 

dados imediatos da consciência e não ao acúmulo de eventos passados.  

Atitudes: Prontidão da psique para agir ou reagir numa certa direção, é sinônimo de direção a 

priori para uma coisa definida, presente ou não na consciência.  É a organização dos 

sentimentos, das crenças e valores, bem como a predisposição de uma pessoa para comportar-

se de uma determinada maneira. Representa um aspecto psicológico fundamental entre as 

capacidades de perceber, sentir e comportar de uma pessoa, ao mesmo tempo em que ordena e 

dá significado à sua experiência e se organiza por uma estrutura formada por componentes 

cognoscitivos, afetivos e comportamentais que tendem a ser congruentes entre si (MIGUEL, 

2007).  
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CONSIDERAÇÃO POSITIVA INCONDICIONAL 

Comunicação verbal Comunicação não-verbal Atitudes  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Poderá ser utilizada outra folha se fizer necessário dependendo da quantidade de itens que você considerar pertinente. 
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2. ATITUDE DE EMPÁTIA OU COMPREENSÃO EMPÁTICA 

CONCEITO DE ATITUDE EMPÁTICA 

 É a predisposição do enfermeiro em perceber e compreender corretamente o campo de 

referencial do cliente – sentimentos, fantasias, desejos, valores, vontades – e os significados 

pessoais que esta pessoa esteja experienciando, “como se” fosse esta pessoa, sem contudo 

perder de vista o “como se”, ou seja, de que esse campo de referência interno está 

relacionado à experiência da outra pessoa, e expressar sua percepção e seus sentimentos 

como sendo seus e não como fatos sobre a pessoa ou sobre o mundo exterior, quando melhor 

convier.  

Conceitos subjacentes: 

Percepção: é uma espécie de tradução subjetiva que o indivíduo faz de elementos da 

realidade dando-lhe significados pessoais. Refere-se ao significado próprio que o indivíduo dá 

às coisas, pessoas e acontecimentos (Rudio,1999, p. 15).  

Compreensão: É uma tentativa constante de ver o mundo com os olhos do outro, de sentir o 

que se passa nele como ele o sente, de entender a realidade como ele a entende, procurando 

alcançar os significados próprios que ele lhe dá (Rudio, 1999, p. 19).  

Campo de referencial: o mesmo que quadro de referência. 

Experiência: citado no quadro anterior. 

Expressar: Dar a entender, a conhecer; revelar, manifestar, demonstrar, enunciar por palavras 

ou gestos. 
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ATITUDE EMPÁTICA 

Comunicação verbal Comunicação não-verbal Atitudes  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Poderá ser utilizada outra folha se fizer necessário dependendo da quantidade de itens que você considerar pertinente. 
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3. CONGRUÊNCIA 

CONCEITO DE CONGRUÊNCIA 

 É a correspondência entre o que está sendo experienciado em seu nível interno (quadro de 

referência interno) e o que está simbolizado na sua consciência, possibilitando uma 

predisposição a um comportamento correspondente a este alinhamento, ou seja, significa que 

os sentimentos que o enfermeiro estiver vivenciando estão disponíveis para ele, disponíveis 

em sua consciência e ele pode viver esses sentimentos, assumi-los e comunicá-los, se for o 

caso. 

Conceitos subjacentes:  

Nível interno: definido em quadro de referência interno.  

Simbolizado: Representação, simbolização e consciência são considerados como sinônimo 

(Justos, 1973). Simbolização corresponde à representação da experiência de vida na 

consciência. 

Símbolo: Aquilo que, por um princípio de analogia, representa ou substitui outra coisa; aquilo 

que, por sua forma ou sua natureza, evoca, representa ou substitui, em um determinado 

contexto, algo abstrato ou ausente. 
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CONGRUÊNCIA 

Comunicação verbal Comunicação não-verbal Atitudes  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Poderá ser utilizada outra folha se fizer necessário dependendo da quantidade de itens que você considerar pertinente. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PARTICIPANTES DA 

ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Eu, Sueli de Carvalho Vilela, enfermeira, doutoranda do programa de Pós-graduação 

Enfermagem Psiquiátrica, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, convido-a(o) a participar como voluntária(o)de minha pesquisa intitulada O IMPACTO 

DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA EM ENFERMEIROS QUE ASSISTEM 

PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA, na fase de elaboração de um instrumento de coleta de dados quanto a atitudes dos 

profissionais de saúde frente ao cuidado com o portador de transtorno mental fundamentado 

na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Sua participação consta de sugestões de itens 

variáveis que possam expressar por meio de comportamento verbal e motor, que permitam 

identificar os referidos atributos na atitude ou comportamento do enfermeiro para com os seus 

clientes. 

A justificativa de tal procedimento refere-se ao fato de não termos localizado, na 

literatura, um instrumento que pudesse fazer tal avaliação, nas formas que o estudo se propõe, 

ou seja, uma escala de avaliação que não seja autorrelato e que possa sugerir determinados 

comportamentos que indiquem a presença ou não das atitudes fundamentais da ACP - atitude 

empática, consideração positiva incondicional e congruência. 

Diante de tal fato, o objetivo em questão refere-se a elaborar uma proposta de escala 

que seja capaz de medir atitudes dos enfermeiros para com os portadores de transtornos 

mentais durante as relações interpessoais de enfermagem. 

Esclarecemos que não haverá exposição a riscos referentes à sua participação no 

estudo, bem como ela será de grande valia no sentido de contribuir com instrumentos 

destinados à categoria de enfermagem e a esta pesquisa em particular. 

A forma de acompanhamento quanto à elaboração da mesma se dará por encontros 

presenciais, quando se fizerem necessários, mas predominar-se-ão os contatos por correio 

eletrônico. 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar, sendo livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 
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qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade, perda de benefícios e/ou julgamentos por parte da pesquisadora. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, não o(a) 

identificando em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo; além disso, uma cópia 

deste consentimento informado será arquivada e outra lhe será fornecida. 

A participação no estudo não lhe acarretará custos, exceto de seu tempo destinado a 

ela, o que estará previamente combinado e acordado entre as partes. 

 

DECLARAÇÃO DA(O) PARTICIPANTE:  

Eu,____________________________________________, RG___________________ fui 

informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar 

minha decisão se assim o desejar. A pesquisada Sueli de Carvalho Vilela certificou-me de que 

todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. 

Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com: 

Pesquisador Principal: Sueli de Carvalho Vilela, no telefone (35) 3292 3429  ou pelo 

correio eletrônico: suelicvilela@gmail.com 

Declaro que concordo em participar livremente desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 
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Apêndice 3: Material encaminhado aos Juízes constando do esclarecimento sobre o marco 

teórico, critérios de validação empírica, modelo da escala tipo likert e modelo final do 

instrumento. 

Alfenas, 11 de novembro de 2010. 

Prezados Juízes, 

 

Estou realizando um estudo denominado provisoriamente de “O impacto da 

Abordagem Centrada na Pessoa em enfermeiros que assistem portadores de transtornos 

mentais em Estratégias de Saúde da Família” e gostaria de solicitar suas valiosas 

colaborações para avaliação do instrumento a ser destinado à coleta de dados. 

Conforme contato prévio, estou enviando o material para análise e julgamento. Aqui, 

tentarei esclarecer algo acerca do instrumento, ou seja, a que se destina, como foi elaborado e 

os critérios que deverão ser analisados. 

A finalidade deste instrumento é identificar, por meio da observação, as atitudes 

facilitadoras da relação interpessoal, fundamentadas na Abordagem Centrada na Pessoa 

(ACP), em enfermeiros durante as intervenções desses profissionais com os portadores de 

transtornos mentais. Ele será utilizado nas observações de entrevistas, consultas e 

procedimentos filmados de enfermagem. 

Chamamos de “atributo” as atitudes facilitadoras da ACP. Assim temos: Atributo 1 - 

Consideração Positiva Incondicional; Atributo 2 - Atitude Empática; Atributo 3 - Congruência. 

Essas atitudes foram definidas constitutivamente, após revisão literária de dezesseis livros de 

autoria de Carl Rogers e seguidores, ficando assim definidas: Consideração Positiva 

Incondicional - é a predisposição do enfermeiro em acolher, por meio da escuta reflexiva, o 

referencial interno da pessoa de seu cliente – sentimentos, desejos, fantasias, pensamentos, 

vontade – que esteja sendo experienciado e manifestado, em um determinado momento, sem que 

haja julgamentos ou condições e nem concordância ou aprovação de todas as atitudes e 

comportamentos do cliente, sendo necessário expressá-la ao cliente de forma límpida na relação 

terapêutica; Atitude Empática - é a predisposição do enfermeiro em perceber e compreender 

corretamente o campo de referencial do cliente – sentimentos, fantasias, desejos, valores, vontades 

– e os significados pessoais que essa pessoa esteja experienciando, “como se” fosse ela mesma, 

sem, contudo perder de vista o “como se”, ou seja, de que esse campo de referência interno está 

relacionado à experiência da outra pessoa e expressar sua percepção e seus sentimentos como 

sendo seus e não como fatos sobre a pessoa ou sobre o mundo exterior quando melhor lhe 
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convier; Congruência - é a correspondência entre o que está sendo experienciado em seu nível 

interno (quadro de referencial interno) e o que está simbolizado na sua consciência, possibilitando 

uma predisposição a um comportamento correspondente a esse alinhamento, ou seja, significa que 

os sentimentos que o enfermeiro estiver vivenciando estão disponíveis para ele, disponíveis em 

sua consciência e ele pode viver esses sentimentos, assumi-los e comunicá-los, se for o caso. 

A definição operacional foi realizada buscando transformar os conceitos em operações 

concretas. Desse modo, traduziram-se os conceitos das atitudes interpessoais em comportamentos 

físicos, nos quais se expressam tais atitudes. Assim, os conceitos operacionais foram consignados da 

seguinte forma: a atitude de consideração positiva incondicional como sendo a capacidade de 

demonstrar e/ou expressar a atitude de aceitação do cliente tal qual ele é e esteja se manifestando 

num determinado momento, independentemente se o enfermeiro aprecia, concorda com o 

comportamento, ação ou atitude do cliente naquele momento ou não; a atitude empática, como 

sendo a capacidade do enfermeiro em demonstrar ou expressar a atenção, o interesse e o apreço pelo 

outro, bem como a capacidade de ouvir reflexivamente o que está sendo expresso, tal qual a 

capacidade de se colocar no lugar do outro como se fosse o outro, sem contudo se identificar com 

ele; a congruência, como sendo a capacidade do enfermeiro em comunicar os seus sentimentos, 

impressões experienciadas naquele momento, de forma harmônica, como sendo uma experiência 

sua e não como um fato relacionado ao cliente. 

Após tal definição, prestou-se à elaboração dos itens que se acredita definirem 

operacionalmente as atitudes. Para tal, seguimos os princípios de Pasquali, onde 

primeiramente foi realizada uma nova leitura no referencial teórico de Carl Rogers e 

seguidores, buscando identificar comportamentos que poderiam fundamentar tais atitudes, 

como também foi solicitado a sete enfermeiros docentes de diversas áreas da Universidade 

Federal de Alfenas que sugerissem itens que, para eles, identificariam as atitudes facilitadoras 

na enfermagem. Posteriormente, foi realizada uma discussão com um grupo de três 

enfermeiros - a doutoranda, mestra em enfermagem psiquiátrica, com experiência em 

docência e assistência em psiquiatria, uma especialista em enfermagem psiquiátrica, com 

experiência em trabalho assistencial psiquiátrico, e uma mestra em educação, com experiência 

em trabalho assistencial e em docência na área de psiquiatria.  O resultado dessas etapas do 

trabalho são os 48 itens que estão descritos no material que deverá ser analisado. 

O seu julgamento deve levar em consideração requisitos quanto à Aparência, ou seja, a 

formulação do item, facilidade de leitura e de compreensão; Pertinência, isto é, se o item do 

instrumento está coerente como o tema investigado e se permite alcançar o objetivo do 

instrumento; Relevância, se o item possui relevância na identificação do atributo a que ele se 

destina; Modificação do item, quando, neste caso, acredita-se que o item deva ser modificado por 
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não corresponder adequadamente à aparência, relevância ou pertinência, pedimos 

encarecidamente que sugira como melhorá-lo. Caso deva ser modificado o atributo a que ele se 

destina, há uma coluna com os atributos para sua identificação: O item deve ser eliminado, se 

não for relevante e nem pertinente ao que se destina; Atributo , em qual das atitudes interpessoais 

(1 - Consideração positiva incondicional; 2 - Atitude empática; 3 - Congruência) acredita que o 

item melhor se classifica. Esses critérios estão descritos no final do material a ser validado. 

Para tal, solicita-se a leitura do instrumento, que segue anexo, e registrem no 

formulário, anexo, às questões destinadas à sua avaliação. 

Está sendo encaminhado também, na sequência da validação, o formato final do 

instrumento, acrescentando a Escala de Likert escolhida, para a contribuição com possíveis 

opiniões. Pede-se a descrição de sugestões no final do instrumento. 

Um terceiro arquivo está sendo anexado também: trata-se do termo de consentimento 

livre e esclarecido, que deverá ser assinado segundo as exigências do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos. Esse termo deve ser encaminhado a mim por correio ou por e-

mail, a seu critério. O importante é que conste a sua assinatura. 

Ciente da importância de suas contribuições, agradecemo-nos e colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Cordialmente, 

Doutoranda: Sueli de Carvalho Vilela 

Telefone: (35) 32923429 - residência e (35) 8878-8806 - celular 

suelicvilela@gmail.com 

Endereço: Rua Vereador José Ernesto, nº 350 – Jardim Aeroporto, Alfenas – MG.  

CEP: 37.130-000 

Orientador: Dr. Luiz Jorge Pedrão 

Telefone: (16) 36023418     e-mail:lujope@eerp.usp.br. 

Co-Orientadora: Dra. Ana Maria Pimenta Carvalho 

Telefone: (16) 36023427     e-mail:anacar@eerp.usp.br. 

 

Observação: Lista de obras consultadas, descritas no apêndice um, foi encaminhada aos juízes 

acompanhando esta sequência. 

 

 

 

mailto:suelicvilela@gmail.com
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS JUIZES 
 

Proposta de item APARÊNCIA   PERTINÊNCIA   RELEVÂNCIA  
Item deve ser 

modificado 

Item deve ser 

eliminado 
Atributo  Sugestões 

Acena positivamente com a cabeça, no sentido 

de demonstrar a compreensão do que está 
sendo manifestado pelo mesmo. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Fornece informações ao cliente ou responde a 
perguntas objetivas, quando necessário. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Auxilia o cliente a verbalizar sem induzir 

temas. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Demonstra estar atento ao cliente nas suas 

expressões por meio de gestos e expressões 
corporais. Por exemplo, balança a cabeça, 

sorri, inclina-se para frente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Identifica os sentimentos e/ou conteúdos 

subjacentes na fala ou expressão do cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Assegura que durante a consulta e/ou 

procedimento de enfermagem não haverá 
interrupção por parte de terceiros. Como 

manter a porta fechada. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Demonstra por meio de gestos, expressão 

facial e postura corporal estar em acordo com o 
que está expressando oralmente ao cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Expressa ideias pré-concebidas sobre as 
atitudes e/ou sentimentos do cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Utiliza palavras que estimulam a comunicação 

dos sentimentos e significados para o cliente a 

respeito da vivencia, experiência ou situação 

Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) I II III  
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que ele esteja comunicando. Por exemplo: sim, 

entendo, Hum-rum. 
Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) 

Demonstra, por meio da linguagem corporal, 
um desacordo com o que está sendo 

comunicado ao cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Demonstra estar atento à fala do cliente, por 

meio do contato visual, tipo olha diretamente 

nos olhos do cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Faz anotações ou realiza outras atividades, em 
momentos de escuta, durante a interação com o 

cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Devolve para o cliente a mensagem recebida 

reformulando-a de maneira que possa 
certificar-se de que compreendeu o que foi dito 

corretamente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Usa de palavras e/ou expressões de duplo 

sentido na comunicação com o cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Respeita as pausas ou silêncios que o cliente 
faz. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Observa mudanças na fisionomia do cliente e 
comunica-as a ele. Por exemplo: percebo que 

quando você fala de... Você fica cabisbaixo... 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Formula questões curtas que estimulem a 

comunicação de sentimentos e significados 
experienciados pelo cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Expressa ao cliente sentimentos pessoal de 

forma que o mesmo compreenda como o 
enfermeiro se sente naquela relação e naquele 

momento. Por exemplo: Eu me sinto....diante 

de..... 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 

 

Se expressa compreender o significado e 

sentimentos do cliente, mesmo que estes sejam 
diferentes dos seus. 

Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) I II III  
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Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) 

Desvia a atenção para os papéis ou outros 
objetos presentes no ambiente enquanto o 

cliente está se expressando. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Direciona a comunicação do cliente para os 

problemas referente ao tratamento 

medicamentoso. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Estimula o cliente a falar sobre seus 
sentimentos, medos, expectativas e/ou 

necessidades pessoais. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Utiliza frases ou palavras infantilizadas para 
com o cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Interrompe a fala do cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Chama o cliente pelo nome próprio. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Utiliza palavras ou frase que levam a 

julgamentos sobre as atitudes, crenças, 

sentimentos e significados expressados pelo 
cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Responde ao comportamento do cliente, 
verbalizando sua percepção. Por exemplo: Por 

um lado você me diz que..., por outro você me 

parece.... 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Demonstra desaprovação por meio de 

expressões fisionômicas e corporais. Exemplo: 

franze a testa, torce a boca, cruza os braços, 
inclina-se para trás. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Expressa a não compreensão de determinados 

temas que o cliente esteja comunicando. 

Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) I II III  
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Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) 

Movimenta-se incessantemente na cadeira, tipo 
retorcendo, movimenta pernas, aparentando 

ansiedade ou pressa. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Mantém-se relaxado sem demonstrar 

inquietude tipo olhar as horas, arrumar objetos 

ou papeis sobre a mesa, levanta em sinal de 

impaciência. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Fica tamborilando na mesa, com dedos ou 

outro objeto enquanto o cliente se expressa 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Utiliza expressões que demonstram estar 

compreendendo o significado e os sentimentos 

expressados pelo cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Toca o cliente durante o atendimento, como 

segurar-lhe a mão, tocar-lhe os ombros ou as 

costas. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Fornece opinião pessoal ou conselhos sem ser 
solicitado. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Utiliza termos que demonstram amenizar os 

sentimentos e significados vivenciados pelo 

cliente. Exemplo: Isso não é nada... Tem coisa 
pior... 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

O que o enfermeiro diz é exatamente aquilo 

que está demonstrando por meio da linguagem 
corporal. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Expressa juízos de valores e morais referente 

ao tema em foco. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Responde automaticamente a comunicação 

sem perceber como o cliente se sente. 

Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) I II III  
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Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) 

Demonstra ou expressa estar disponível ao 

cliente, mantendo a fisionomia tranquila, 

posição ereta ou fletida para frente, pernas 
descruzadas, mãos apoiadas. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Faz críticas pejorativas em relação ao que o 

cliente está comunicando. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Identifica alguns temas ou sentimentos que 

foram ressaltos pelo cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Utiliza expressões que demonstram que o 
enfermeiro se coloca no lugar do cliente, tai 

como:  “se esta situação acontecesse comigo 

talvez eu me sentiria como você.....” ou “eu 
entendo que você esteja se sentindo ..... pois tal 

situação me parece ...” 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 

 

Perturba-se ou fica indeciso em responder 

quando questionado. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Utiliza expressões verbais que sugerem uma 
banalização da situação apresentada pelo 

cliente, por exemplo: “não fica assim, logo 

passa....” , “Não se preocupe....” 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Demonstra estar a vontade para manifestar seus 
pensamentos tanto em relação a si mesmo 

quanto em relação ao cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Questiona o cliente quando não compreende o 

que está sendo expresso por ele com o intuito 
de facilitar tal compreensão. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Altera a fisionomia demonstrando acompanhar 

as expressões manifestadas pelo cliente. 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

Sim (   ) 

Não (   ) 

I II III 
 

Expressa seus sentimentos em relação à 

situação que está sendo dita, de forma que o 

Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) Sim (   ) I II III  
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cliente entenda tais sentimentos como sendo do 

enfermeiro. 
Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) Não (   ) 

 

Critérios de Avaliação 

Aparência = o item está bem formulado, de fácil leitura e possível de compreensão. 

Pertinência = o item está coerente com o tema investigado e se permite alcançar o objetivo do instrumento. 

Relevância = o item é importante para a identificação do atributo a que ele se destina. 

O item deve ser modificado = se você acreditar que o item deve ser modificado (pela aparência, relevância ou pertinência) pede-se que sugira a 

como melhorá-lo. 

O item deve ser eliminado = se você acreditar que o item não é relevante, nem pertinente. 

Atributo = em qual das atitudes interpessoais (1 - consideração positiva incondicional, 2 -Atitude empática e 3 - congruência) você acredita que 

o item melhor se classifica. 

Atributos: 

I Consideração positiva incondicional: capacidade de demonstrar e/ou expressar a atitude de aceitação do cliente tal qual ele é e esteja se 

manifestando num determinado momento, independentemente se o enfermeiro aprecia, concorda ou discorda com o comportamento, ação ou 

atitude do cliente naquele momento ou não; 

II Atitude empática: a capacidade do enfermeiro em demonstrar ou expressar a atenção, o interesse e o apreço pelo outro, bem como a 

capacidade de ouvir reflexivamente o que está sendo expresso, tal qual a capacidade de se colocar no lugar do outro como se fosse o outro, sem 

contudo se identificar com ele; 

III Congruência: a capacidade do enfermeiro em comunicar os seus sentimentos, impressões experienciadas naquele momento, de forma 

harmônica, como sendo uma experiência sua e não como um fato relacionado ao cliente. 

Obs: Pedimos a gentileza de propor sugestões referentes aos itens que você considerar negativos quanto à aparência, à pertinência e à relevância.   
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APARÊNCIA GERAL DO INSTRUMENTO E O TIPO DE ESCALA DE LIKERT  

 

Escala de Relação Interpessoal 

Estão listados abaixo diferentes itens comportamentais que a enfermagem pode adotar 

numa relação interpessoal com seu cliente, neste caso, com pessoas portadoras diagnosticadas 

com transtornos mentais. Estes itens foram classificados quanto ao comportamento não verbal 

e verbal do enfermeiro. Escolha os itens com base na frequência que ele aparece durante uma 

interação observada por você. Não estamos dizendo aqui, que você deve julgar o enfermeiro, 

mas sim, identificar o aparecimento ou não, segundo certa variação de frequência, destes 

itens, que possibilitam identificar a presença das atitudes facilitadoras da Abordagem 

Centrada na Pessoa, ou seja, a consideração positiva incondicional, a atitude empática e a 

congruência na interação entre o enfermeiro e o cliente. 

Para cada afirmação ou item você deve marcar o número na escala que melhor representar o 

grau de concordância com o observado durante a interação interpessoal. 

 Itens Sempre 
Muito 

frequente 
Frequente 

Poucas 

vezes 
Nunca 

1 
Acena positivamente com a cabeça, no sentido de 

demonstrar a compreensão do que está sendo 

manifestado pelo mesmo.  

5 4 3 2 1 

2 
Fornece informações ao cliente ou responde a 

perguntas objetivas, quando necessário. 
5 4 3 2 1 

3 Auxilia o cliente a verbalizar sem induzir temas. 5 4 3 2 1 

4 

Demonstra estar atento ao cliente nas suas expressões 

por meio de gestos e expressões corporais. Por 

exemplo, balança a cabeça, sorri, inclina-se para 

frente. 

5 4 3 2 1 

5 
Identifica os sentimentos e/ou conteúdos subjacentes 

na fala ou expressão do cliente. 
5 4 3 2 1 

6 
Assegura que durante a consulta e/ou procedimento de 

enfermagem não haverá interrupção por parte de 

terceiros. Como manter a porta fechada. 

5 4 3 2 1 

7 
Demonstra por meio de gestos, expressão facial e 

postura corporal estar em acordo com o que está 

expressando oralmente ao cliente. 

5 4 3 2 1 

8 
Expressa idéias pré-concebidas sobre as atitudes e/ou 

sentimentos do cliente. 
5 4 3 2 1 

9 

Utiliza palavras que estimulam a comunicação dos 

sentimentos e significados para o cliente a respeito da 

vivencia, experiência ou situação que ele esteja 

comunicando. Por exemplo: sim, entendo, Hum-rum. 

5 4 3 2 1 

10 
Demonstra, por meio da linguagem corporal, um 

desacordo com o que está sendo comunicado ao 

cliente. 

5 4 3 2 1 

11 
Demonstra estar atento à fala do cliente, por meio do 

contato visual, tipo olha diretamente nos olhos do 

cliente. 

5 4 3 2 1 
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12 
Faz anotações ou realiza outras atividades, em 

momentos de escuta, durante a interação com o 

cliente. 

5 4 3 2 1 

13 
Devolve para o cliente a mensagem recebida 

reformulando-a de maneira que possa certificar-se de 

que compreendeu o que foi dito corretamente. 

5 4 3 2 1 

14 
Usa de palavras e/ou expressões de duplo sentido na 

comunicação com o cliente. 
5 4 3 2 1 

15 Respeita as pausas ou silêncios que o cliente faz. 5 4 3 2 1 

16 
Observa mudanças na fisionomia do cliente e 

comunica-as a ele. Por exemplo: percebo que quando 

você fala de... Você fica cabisbaixo... 

5 4 3 2 1 

17 
Formula questões curtas que estimulem a comunicação 

de sentimentos e significados experienciados pelo 

cliente.  

5 4 3 2 1 

18 

Expressa ao cliente sentimentos pessoal de forma que 

o mesmo compreenda como o enfermeiro se sente 

naquela relação e naquele momento. Por exemplo: Eu 

me sinto....diante de..... 

5 4 3 2 1 

19 
Se expressa compreender o significado e sentimentos 

do cliente, mesmo que estes sejam diferentes dos seus.  
5 4 3 2 1 

20 
Desvia a atenção para os papéis ou outros objetos 

presentes no ambiente enquanto o cliente está se 

expressando.  

5 4 3 2 1 

21 
Direciona a comunicação do cliente para os problemas 

referente ao tratamento medicamentoso. 
5 4 3 2 1 

22 
Estimula o cliente a falar sobre seus sentimentos, 

medos, expectativas e/ou necessidades pessoais.  
5 4 3 2 1 

23 
Utiliza frases ou palavras infantilizadas para com o 

cliente. 
5 4 3 2 1 

24 Interrompe a fala do cliente.  5 4 3 2 1 

25 Chama o cliente pelo nome próprio.  5 4 3 2 1 

26 
Utiliza palavras ou frase que levam a julgamentos 

sobre as atitudes, crenças, sentimentos e significados 

expressados pelo cliente. 

5 4 3 2 1 

27 
Responde ao comportamento do cliente, verbalizando 

sua percepção. Por exemplo: Por um lado você me diz 

que..., por outro você me parece.... 

5 4 3 2 1 

28 
Demonstra desaprovação por meio de expressões 

fisionômicas e corporais. Exemplo: franze a testa, 

torce a boca, cruza os braços, inclina-se para trás. 

5 4 3 2 1 

29 
Expressa a não compreensão de determinados temas 

que o cliente esteja comunicando.  
5 4 3 2 1 

30 
 Movimenta-se incessantemente na cadeira, tipo 

retorcendo, movimenta pernas, aparentando ansiedade 

ou pressa. 

5 4 3 2 1 

31 
Mantém-se relaxado sem demonstrar inquietude tipo 

olhar as horas, arrumar objetos ou papeis sobre a mesa, 

levanta em sinal de impaciência. 

5 4 3 2 1 
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32 
Fica tamborilando na mesa, com dedos ou outro objeto 

enquanto o cliente se expressa 
5 4 3 2 1 

33 
Utiliza expressões que demonstram estar 

compreendendo o significado e os sentimentos 

expressados pelo cliente. 

5 4 3 2 1 

34 
Toca o cliente durante o atendimento, como segurar-

lhe a mão, tocar-lhe os ombros ou as costas. 
5 4 3 2 1 

35 
Fornece opinião pessoal ou conselhos sem ser 

solicitado.  
5 4 3 2 1 

36 
Utiliza termos que demonstram amenizar os 

sentimentos e significados vivenciados pelo cliente. 

Exemplo: Isso não é nada... Tem coisa pior... 

5 4 3 2 1 

37 
O que o enfermeiro diz é exatamente aquilo que está 

demonstrando por meio da linguagem corporal. 
5 4 3 2 1 

38 
Expressa juízo de valores e morais referente ao tema 

em foco.  
5 4 3 2 1 

39 
Responde automaticamente a comunicação sem 

perceber como o cliente se sente. 
5 4 3 2 1 

40 
Demonstra ou expressa estar disponível ao cliente, 

mantendo a fisionomia tranquila, posição ereta ou 

fletida para frente, pernas descruzadas, mãos apoiadas.   

5 4 3 2 1 

41 
Faz críticas pejorativas em relação ao que o cliente 

está comunicando. 
5 4 3 2 1 

42 
Identifica alguns temas ou sentimentos que foram 

ressaltos pelo cliente. 
5 4 3 2 1 

43 

Utiliza expressões que demonstram que o enfermeiro 

se coloca no lugar do cliente, tai como:  “se esta 

situação acontecesse comigo talvez eu me sentiria 

como você.....” ou “eu entendo que você esteja se 

sentindo ..... pois tal situação me parece ...” 

5 4 3 2 1 

44 
Perturba-se ou fica indeciso em responder quando 

questionado.  
5 4 3 2 1 

45 

Utiliza expressões verbais que sugerem uma 

banalização da situação apresentada pelo cliente, por 

exemplo: “não fica assim, logo passa....” , “Não se 

preocupe....” 

5 4 3 2 1 

46 
Demonstra estar a vontade para manifestar seus 

pensamentos tanto em relação a si mesmo quanto em 

relação ao cliente. 

5 4 3 2 1 

47 
Questiona o cliente quando não compreende o que está 

sendo expresso por ele com o intuito de facilitar tal 

compreensão.  

5 4 3 2 1 

48 
Altera a fisionomia demonstrando acompanhar as 

expressões manifestadas pelo cliente. 
5 4 3 2 1 

49 
Expressa seus sentimentos em relação a situação que 

está sendo dita, de forma que o cliente entenda tais 

sentimentos como sendo do enfermeiro. 

5 4 3 2 1 
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Faça sua observação aqui.   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS JUÍZES DA VALIDAÇÃO 

DO INSTRUMENTO 

 

Eu, Sueli de Carvalho Vilela, enfermeira, doutoranda do programa de Pós-graduação 

Enfermagem Psiquiátrica, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, convido-a(o) a participar como voluntária(o)de minha pesquisa intitulada O IMPACTO 

DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA EM ENFERMEIROS QUE ASSISTEM 

PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA, na validação semântica e teórica de uma escala hipotética de coleta de dados, 

fundamentada na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). 

A justificativa de tal procedimento refere-se ao fato de não termos localizado, na 

literatura, um instrumento que pudesse fazer tal avaliação, nas formas que o estudo se propõe, 

ou seja, uma escala de avaliação que não seja autorrelato e que possa sugerir determinados 

comportamentos que indiquem a presença ou não das atitudes fundamentais da ACP - atitude 

empática, consideração positiva incondicional e congruência. 

Diante de tal fato, o objetivo em questão refere-se a elaborar uma proposta de escala 

que seja capaz de medir atitudes dos enfermeiros para com os portadores de transtornos 

mentais durante as relações interpessoais de enfermagem. 

Esclarecemos que não haverá exposição a riscos referentes à sua participação no 

estudo, bem como ela será de grande valia no sentido de contribuir com instrumentos 

destinados à categoria de enfermagem e a esta pesquisa em particular. 

A forma de acompanhamento quanto à elaboração da mesma se dará por encontros 

presenciais, quando se fizerem necessários, mas predominar-se-ão os contatos por correio 

eletrônico. 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar, sendo livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade, perda de benefícios e/ou julgamentos por parte da pesquisadora. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, não o(a) 

identificando em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo; além disso, uma cópia 

deste consentimento informado será arquivada e outra lhe será fornecida.  
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A participação no estudo não lhe acarretará custos, exceto de seu tempo destinado a 

ela, o que estará previamente combinado e acordado entre as partes. 

DECLARAÇÃO DA(O) PARTICIPANTE:  

Eu,_____________________________________________, RG___________________ fui 

informada (o) do objetivo da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha 

decisão se assim o desejar. A pesquisada Sueli de Carvalho Vilela certificou-me de que todos 

os dados desta pesquisa serão confidenciais. 

Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com: 

Pesquisador Principal: Sueli de Carvalho Vilela, no telefone (35) 3292 3429  ou pelo 

correio eletrônico: suelicvilela@gmail.com 

Declaro que concordo em participar livremente desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 
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Apêndice 4: Material encaminhado aos avaliadores do teste piloto de aplicabilidade e o termo 

de consentimento informado. 

Instruções da escala e termo de consentimento referente ao teste piloto de aplicabilidade 

do modelo hipotético de instrumento de media de relação interpessoal. 

 

Caro avaliador, convido-os a atentarem às seguintes observações e critérios na 

aplicação do instrumento em cada situação: 

1. Tal instrumento tem como finalidade o registro de observações realizadas em 

situações filmadas de consulta de enfermagem em ambiente natural. Os itens são 

afirmativas positivas que devem ser observados por você e registradas, segundo sua 

concordância quanto à frequência de cada uma das variáveis durante o período de 

observação. 

2. Neste estudo piloto, estamos avaliando as condições de aplicação quanto ao tempo de 

cada consulta de enfermagem, quanto às condições da gravação, quanto à 

aplicabilidade operacional do instrumento. 

3. E outras observações que vocês acharem pertinentes. 

Assim, solicitamos que o teste seja realizado em ambiente livre de interferência e que os 

aspectos éticos devam ser respeitados, porque você está trabalhando com filmagens que 

envolvem duas pessoas em situação de atendimento profissional. Pedimos também que não 

comparem ou comentem uns com outros as suas anotações. 

Sugerimos que identifique a situação no cabeçalho da escala, assista a filmagem e, 

imediatamente após, proceda à marcação dos itens. Solicitamos que imediatamente após cada 

aplicação você anote as observações quanto às dificuldades e facilidades de: observação e 

registro dos itens, das respectivas frequências, das condições de gravação e quanto à duração 

das entrevistas. 

Em caso de alguma dúvida, estarei à disposição e posso encontra-lo(a) quando necessário. 

Agradeço a sua colaboração. 

 

Sueli de Carvalho Vilela 
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ESCALA DE APOIO PARA AVALIAR A APLICABILDIADE DO TESTE PILOTO 

DA EOIE-C 

1. Identificação (iniciais): _______________________________ Data: ___/___/_____ 

2. Relação interpessoal de: (   )  até 10 minutos (   ) de10 ---| 20 minutos (   )  de 20--| 30 

minutos (   ) de 30 --| 40 minutos (    ) mais de 40 minutos  

3. Questões: 

1.  Como foi para você aplicar esta escala de observação de relação interpessoal entre 

enfermeiro-cliente, nos seguintes aspectos: 

a. TEMPO DE ENTREVISTA (qual dos intervalos você considera melhor, considerando a 

possibilidade do aparecimento dos itens, memorização da situação antes do registro, 

disposição pessoal para a observação, dentre outras observações). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO (considere a visualização dos sujeitos, ruído do 

ambiente, escuta da interação entre os sujeitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndices 210 

 

c. DIFICULDADES ENCONTRADAS (qualquer coisa que você possa considerar uma 

dificuldade para a aplicação e registro do instrumento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. OUTRAS OBSERVAÇÕES (referente à aplicação dessa escala de medida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua participação, que para mim foi muito importante. 

 

Sueli de Carvalho Vilela 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PARTICIPANTES DA 

VALIDAÇÃO DE APLICABILDIADE DO INSTRUMENTO 

 

Eu, Sueli de Carvalho Vilela, enfermeira, doutoranda do programa de Pós-graduação 

Enfermagem Psiquiátrica, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São 

Paulo, convido-a(o) a participar como voluntária(o)de minha pesquisa intitulada O IMPACTO 

DA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA EM ENFERMEIROS QUE ASSISTEM 

PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS EM ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA, na elaboração de um instrumento de coleta de dados quanto a atitudes dos 

profissionais de saúde frente ao cuidado com o portador de transtorno mental fundamentado 

na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), na fase do teste piloto da aplicação da escala de 

observação de interação entre enfermeiro-cliente (OIE-C). 

A justificativa de tal procedimento refere-se ao fato de não termos localizado, na 

literatura, um instrumento que pudesse fazer tal avaliação, nas formas que o estudo se propõe, 

ou seja, uma escala de avaliação que não seja autorrelato e que possa sugerir determinados 

comportamentos que indiquem a presença ou não das atitudes fundamentais da ACP - atitude 

empática, consideração positiva incondicional e congruência. 

Diante de tal fato, o objetivo em questão refere-se a elaborar uma proposta de escala 

que seja capaz de medir atitudes dos enfermeiros para com os portadores de transtornos 

mentais durante as relações interpessoais de enfermagem. 

Esclarecemos que não haverá exposição a riscos referentes à sua participação no 

estudo, bem como ela será de grande valia no sentido de contribuir com instrumentos 

destinados à categoria de enfermagem e a esta pesquisa em particular. 

A forma de acompanhamento quanto à elaboração da mesma se dará por encontros 

presenciais, quando se fizerem necessários, mas predominar-se-ão os contatos por correio 

eletrônico. 

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar, sendo livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade, perda de benefícios e/ou julgamentos por parte da pesquisadora. 
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A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, não o(a) 

identificando em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo; além disso, uma cópia 

deste consentimento informado será arquivada e outra lhe será fornecida.  

A participação no estudo não lhe acarretará custos, exceto de seu tempo destinado a 

ela, o que estará previamente combinado e acordado entre as partes.  

 

DECLARAÇÃO DA(O) PARTICIPANTE:  

Eu,____________________________________________, RG___________________ fui 

informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar 

minha decisão se assim o desejar. A pesquisada Sueli de Carvalho Vilela certificou-me de que 

todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.  

Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com: 

Pesquisador Principal: Sueli de Carvalho Vilela, no telefone (35) 3292 3429 ou pelo 

correio eletrônico: suelicvilela@gmail.com 

Declaro que concordo em participar livremente desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Nome  Assinatura do Participante Data 
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Apêndice 5: Termo de consentimento livre e esclarecido dos enfermeiros das  ESF  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar, como informante, de uma pesquisa cujo titulo 

provisório é: O impacto da abordagem centrada na pessoa em enfermeiros que assistem 

portadores de transtornos mentais em Estratégias de Saúde da Família. 

Esta pesquisa tem como objetivos: Analisar o efeito de um treinamento sobre as relações 

interpessoais, nas intervenções que os enfermeiros das Estratégias de Saúde da Família fazem, 

quando assistem Portadores de Transtornos Mentais; Elaborar uma proposta de escala que seja 

capaz de identificar atitudes interpessoais facilitadoras da relação interpessoal em enfermeiros, 

durante interações entre enfermeiro e portadores de transtornos mentais. 

Gostaria de destacar a importância de sua colaboração nesta pesquisa e deixar claro 

alguns critérios importantes segundo a Portaria 196/96.  

A sua participação não lhe trará riscos ou prejuízos pessoais nem no seu trabalho e não 

envolve recebimento de honorários ou qualquer forma de pagamento. Garantimos o sigilo das 

informações obtidas e seu anonimato, tal como você terá o direito ser mantido atualizado 

sobre os resultados parciais das pesquisas, terá também o direito de retirar seu nome da lista 

sujeitos quando lhe convier. Como pesquisadora, me comprometo a utilizar os dados 

coletados somente para pesquisa e os resultados serão veiculados através de artigos científicos 

em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e congressos. 

Cabe ressaltar que as entrevistas e a observação pontual da consulta de enfermagem 

serão filmadas, porém será colocada uma tarja em sua em face de fim de manter o anonimato. 

Este trabalho está sendo realizado pela profa. Sueli de Carvalho Vilela, docente na 

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, como parte dos requisitos obrigatórios para 

o título de doutora pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, no Programa de Enfermagem Psiquiátrica. 

Se estiver de acordo em participar LIVREMENTE da pesquisa, preencha os dados que 

seguem. 

EU,___________________________________________________________portador 

do RG _____________________ estou ciente das informações referente à pesquisa e 

concordo em ser participante. Sendo verdade o citado, lavrando a minha participação livre, 

dato e assino o presente termo. 

Alfenas,____/____/_____ 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

Contato: Sueli de Carvalho Vilela a Rua Gabriel Monteiro da Silva, 700, Centro. Tel: (35) 

32991380. 
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Apêndice 6: Termo de esclarecimento livre e esclarecido do usuário da ESF 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa cujo titulo provisório é: O 

impacto da abordagem centrada na pessoa em enfermeiros que assistem portadores de 

transtornos mentais em Estratégias de Saúde da Família. 

Esta pesquisa tem como objetivos: Analisar o efeito de um treinamento sobre as 

relações interpessoais, nas intervenções que os enfermeiros das Estratégias de Saúde da 

Família fazem, quando assistem Portadores de Transtornos Mentais; Elaborar uma proposta 

de escala que seja capaz de identificar atitudes interpessoais facilitadoras da relação 

interpessoal em enfermeiros, durante interações entre enfermeiro e portadores de transtornos 

mentais. 

Este trabalho está sendo pesquisado pela profa. Sueli de Carvalho Vilela, docente na 

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, como parte dos requisitos obrigatórios para 

o título de doutora pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo, no Programa de Enfermagem Psiquiátrica. 

Quanto a sua participação na pesquisa, poderá ser considerada de forma indireta, visto 

que não será você o objeto de observação. Contudo, você fará parte de tal observação quanto 

à relação estabelecida entre você e o enfermeiro, daí a grande importância de sua participação. 

Gostaria de destacar a importância de sua colaboração nesta pesquisa e deixar claro 

alguns critérios importantes segundo a Portaria 196/96: A sua participação não lhe trará riscos 

ou prejuízos pessoais e não envolve recebimento de honorários ou qualquer forma de 

pagamento. Garantimos o sigilo das informações obtidas, seu anonimato, tal como você terá o 

direito de ser atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, terá também o direito de 

retirar sua participação quando lhe convier. Como pesquisadora, me comprometo a utilizar os 

dados coletados somente para pesquisa e os resultados serão veiculados através de artigos 

científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e congressos. 

A fim de manter seu anonimato e sigilo, na filmagem será colocada uma tarja em sua 

face – na região dos olhos e sobrancelhas - impossibilitando que os observadores o 

identifiquem. 

Se estiver de acordo em participar LIVREMENTE da pesquisa, preencha os dados que 

seguem. 
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EU,____________________________________________________________ portador do 

RG _____________________ estou ciente das informações referente à pesquisa e concordo 

em ser participante. Sendo verdade o citado, lavrando a minha participação livre, dato e assino 

o presente termo. 

 

 

 

Alfenas,____/____/_____ 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Contato: Sueli de Carvalho Vilela a Rua Gabriel Monteiro da Silva, 714, Centro. Tel: (35) 

32991380 
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Apêndice 7: Autorização da Secretária Municipal de Saúde quanto ao uso do espaço das 

Estratégias de Saúde da Família como campo de pesquisa.  
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Apêndice 8: Escala de Observação da Interação Enfermeiro-Cliente (EOIE-C) 
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ANEXO 1: Documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Alfenas – UNIFAL-MG. 

 

  
 


