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RESUMO 
 
 
 

Kron, Aline Panaia. Decodificação da comunicação não verbal pela equipe de 
enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva. Guarulhos, 2010.102p. Dissertação 
de Mestrado apresentada à Universidade Guarulhos. Guarulhos, 2010. 

 
 O estudo foi realizado em uma UTI adulto, de um hospital governamental do 

município de São Paulo, com capacidade em torno de 450 leitos. Trata-se de um 
Hospital Geral, de ensino, sendo referência para politraumatizados da Zona Norte de 
São Paulo. Localizada no 2º andar do prédio, a UTI conta com 22 leitos, sendo 3 destes  
para isolamento e 1 para hemodiálise. A coleta de dados foi realizada no mês de 
Janeiro de 2010, durante o período de 05 a 18, nos períodos da manhã, tarde e noite, 
abrangendo todos os plantões. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva de 
campo que teve como objetivos: descrever como os membros da equipe de 
enfermagem da UTI, percebem e decodificam a comunicação não-verbal dos pacientes 
impossibilitados de comunicar-se verbalmente; verificar a importância da comunicação 
não-verbal dada pelos membros da equipe de enfermagem, bem como explicitar as 
estratégias que conhecem. Os dados foram coletados pela própria pesquisadora que 
utilizou para tanto dois instrumentos: 1º Roteiro de observação (Apêndice III), 2º 
Formulário (Apêndice IV). Os dados foram analisados quantitativamente e estão 
apresentados sob forma de figuras e quadros. A população foi composta por 33 
funcionários de enfermagem sendo 23% (5) enfermeiros e 77% (28) auxiliares de 
enfermagem, que, ao serem observados em 95 atividades por eles desempenhadas, 
em sua maioria, não perceberam ou decodificaram a comunicação não-verbal do 
paciente atendido, apesar de referirem que esta forma de comunicação é importante 
para a assistência de enfermagem. 
 
 
 
Palavras chaves: Enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Comunicação não-
verbal 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
Kron, Aline Panaia. Decoding nonverbal communication by team nursing an 

Intensive Care Unit (ICU). Guarulhos, 2010, 102p. Dissertation submitted to the 
Universidade Guarulhos. Guarulhos, 2010. 

 
The study was conducted in an adult ICU in a government hospital of São Paulo, with 
capacity around 450 beds. It is a general hospital, teaching, and reference to 
polytraumatized in the North area of São Paulo. Located on the second floor of the 
building, the ICU hás 22 beds, three of them to isolation and one for hemodialysis. Data 
collection was performed in January 2010, during the period of the 5th to 18th, in the 
morning, afternoon and evening covering all shifts. This is an exploratory and descriptive 
field research  that aimed to describe how members of the ICU nursing staff perceive 
and decode the non-verbal communication of patients unable to communicate verbally; 
verify the importance of non-verbal communication given by members of the nursing 
staff and explain the strategies they know. The data were collected by the researcher 
with the use of both two tools: 1st Roadmap of observation (Appendix III), 2nd Report 
(Appendix IV). Data were analyzed quantitatively and are presented in the formo f 
figures and tables. The population was composed of 33 nursing staff members with 23% 
(5) nurses and 77% (28) nursing assistants, which, when observed in 95 activities 
performed by them, mostly did not understand or decode the non-verbal communication 
from the patient in assistance, despite concern that this is an important form of 
communication in nursing care. 
 
Keywords: Nursing, Intensive Care Unit (ICU), Non-verbal communication. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

 

 

Kron, titular de Aline. Decodificación de la comunicación no verbal por el personal 
de enfermería de una unidad de cuidados intensivos. Guarulhos, 2010.102p. Tesis 
presentada a la Universidad de Guarulhos. Guarulhos, 2010. 
 
 
 El estudio se realizó en una UCI de adultos en un hospital público de São Paulo, con 
una capacidad de alrededor de 450 camas. Se trata de un hospital general de la 
enseñanza, siendo una referencia para politraumatizados Distrito Norte de São Paulo. 
Situado en la planta segunda del edificio, la UCI cuenta con 22 camas, tres de ellos al 
aislamiento y uno para la hemodiálisis. Los datos fueron recolectados en enero de 
2010, durante el período 05-18, por la mañana, tarde y noche, cubriendo todos los 
turnos. Este es un campo exploratorio, descriptivo que tuvo como objetivo describir 
cómo los miembros del personal de enfermería de la UCI, perciben y descifran la 
comunicación no verbal de los pacientes incapaces de comunicarse verbalmente y 
verificar la importancia de la comunicación no verbales dadas por los miembros del 
personal de enfermería y explicar las estrategias que conocemos. Los datos fueron 
recolectados por el investigador que utilizó para tanto dos herramientas: 1º Plan de 
trabajo de observación (Anexo III), 2 Forma (Anexo IV). Los datos fueron analizados 
cuantitativamente y se presentan en forma de figuras y tablas. La población estuvo 
constituida por 33 personal de enfermería, fueron  23% (5) enfermeras y 77% (28) 
auxiliares de enfermería, que, cuando fueron  observados en 95 actividades que 
realizarán, en su mayoría no, entenderán o decodificaran la comunicación no verbal del 
paciente atendido, a pesar de la preocupación de que esta forma de comunicación es 
importante para el cuidado de enfermería.  
 
 
 
 
Palabras clave: Enfermería, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la comunicación no 
verbal  
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A motivação para fazer este trabalho surgiu de minha vivência e atuação como 

enfermeira e professora de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Preocupada com a 

comunicação entre a equipe de enfermagem, pacientes e com a qualidade da 

assistência de enfermagem, senti necessidade de investigar, como é desenvolvida e 

entendida a comunicação não-verbal na UTI com pacientes impossibilitados de fazê-lo 

verbalmente. 

  

1.1 O cuidar humanizado 

 

Atualmente vivenciamos no cotidiano hospitalar a importância da existência do 

cuidar humanizado, inserindo em cada um de seus departamentos medidas que tornam 

o dia a dia de seus funcionários um pouco menos desconfortável com a inclusão de 

locais para repouso, refeições, exercícios físicos ao longo da jornada de trabalho, 

visando à melhoria da qualidade de vida no trabalho, o que pode vir a resultar na 

melhoria da assistência de enfermagem.  

Há algum tempo esta relação tem sido corrompida pelo mecanismo da 

comunicação, devido ao crescimento de necessidades cada dia mais fundamentadas 

no imediatismo. Este fato resulta na superficialidade das relações humanas, pois a 

presença da máquina é o foco de comunicação prioritário. 

É no ambiente da UTI que a tecnologia de ponta tem afetado negativamente o 

aspecto humano, os valores básicos de inter-relação humana como a vontade de se 

comunicar. As emoções e os sentimentos fornecedores de estímulos positivos para o 

reconhecimento dos sinais oferecidos pelo emissor foram substituídos pela 

necessidade de domínio tecnológico 1.   
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Durante o processo de adoecimento e hospitalização, a atenção da equipe de 

saúde dirige-se essencialmente para a doença e não para o indivíduo doente. Assim, a 

individualidade de cada paciente é silenciada, não havendo espaço para um cuidado 

que reconheça seus medos, inseguranças, preocupações, necessidades, angústias e 

incertezas, ou mesmo que garanta a participação do paciente como um indivíduo 

autônomo, que tenha a liberdade de expressar o que sente, percebe e pensa sobre a 

sua condição de ser doente 2.  

Os profissionais de enfermagem devem estar conscientes da necessidade da 

humanização do cuidado para atender às necessidades do cliente considerando-o 

como um ser biopsicossocioespiritual. Conversar, tocar, ouvir, olhar o ser humano que 

está a sua frente com desequilíbrio fisiológico, psicológico, social ou espiritual, vai muito 

além do cuidar tecnicamente correto. A humanização faz parte da filosofia de 

enfermagem; cuida-se do ser humano em toda sua amplitude e não apenas da doença 

que o acometeu...  

O ambiente físico, os recursos materiais e tecnológicos são importantes, porém, 

não mais do que a essência humana que deve conduzir o pensamento e as ações da 

equipe de enfermagem, principalmente do enfermeiro, tornando-os capazes de 

construir uma realidade mais humana, menos agressiva e hostil para as pessoas que 

diariamente vivenciam a UTI 3. 

O movimento de humanização das UTIs, sob a ótica da enfermagem,tem visado 

resgatar valores humanísticos exaustivamente discutidos nas teorias que fundamentam 

esta ciência 4.  

A equipe de enfermagem deve estar consciente de que sua ação é o cuidar, 

utilizando todos os recursos materiais e tecnológicos disponíveis sem deixar, contudo, 
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de se colocar como “principal recurso terapêutico”, tocando, conversando e ouvindo o 

ser humano de quem cuida. 

A humanização é um processo de crescimento e amadurecimento que está 

permeando por valores e princípios de solidariedade, compaixão, honestidade, 

humildade, ética, conhecimento, amor, entre outros. Muitas vezes um toque, uma 

conversa, um sorriso ou apenas ouvir o cliente, tem mais poder de controlar a 

ansiedade, o medo, a dor, o sofrimento do que qualquer medicamento. 

No trabalho em saúde, ainda por influência do modelo cartesiano, assistimos a 

uma atenção dualística à saúde, na qual corpo, mente e espírito são vistos como 

entidades isoladas e individuais, favorecendo uma atenção fragmentada. As emoções e 

os sentimentos não têm sido considerados componentes essenciais tão válidos quanto 

os procedimentos técnicos. É como se os aspectos mais particulares das pessoas, sua 

ansiedade, seu sofrimento, suas esperanças e emoções fossem apenas atributos 5.  

A enfermagem, como profissão da área de saúde que permanece mais tempo ao 

lado do cliente, tem como objeto de trabalho o cuidado que procura estabelecer vínculo, 

promover o encontro, construir relações e conhecer o outro 6. 

Vianna e Crossetti7 observaram que os profissionais de enfermagem da UTI, 

entre cuidar e cuidar-se, apresentavam sentimentos potencializados de um cuidado 

humanizado e integral, contudo o modelo assistencialista adotado, regido por 

padronizações, não permitia a identificação desses sentimentos durante a assistência, 

o que levava a equipe a um sofrimento psicológico, principalmente por conviver em um 

ambiente circundado de dor, sofrimento e perdas.  

O Ministério da Saúde8 implantou, no ano 2000, o Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar e, posteriormente, a Política Nacional de 
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Humanização, visando a atender às demandas subjetivas manifestadas pelos usuários 

e trabalhadores dos serviços de saúde, baseando-se na integralidade da assistência.  

A humanização do atendimento em saúde subsidia o atendimento a partir do 

amparo dos princípios predeterminados como: a integralidade da assistência, a 

equidade e o envolvimento do usuário, além de favorecer a criação de espaços que 

valorizem a dignidade do profissional e do paciente 9. 

Humanizar significa acolher o paciente em sua essência, a partir de uma ação 

efetiva traduzida na solidariedade, na compreensão do ser doente em sua singularidade 

e na apreciação da vida. É abrir-se ao outro e acolher, solidária e legitimamente, a 

diversidade, tornando o ambiente mais agradável e menos tenso, de forma a 

proporcionar ao paciente um atendimento mais seguro, afetuoso e terno 10. 

Humanizar não é técnica ou artifício, mas sim, um processo vivencial a permear 

toda atividade dos profissionais no intuito de realizar e oferecer o melhor tratamento ao 

ser humano, dentro das circunstâncias peculiares vividas em cada momento no 

ambiente hospitalar 11. 

No âmbito do cuidado, a humanização encontra respaldo na prática profissional 

responsável, no esforço de tratar as pessoas respeitando suas reais e potenciais 

necessidades; reconhecendo o paciente como coparticipante em seu processo de cura 

e reabilitação 12. 

Entende-se que humanizar é uma medida que visa, sobretudo, tornar efetiva a 

assistência ao indivíduo doente, considerando-o como um ser biopsicossocioespiritual, 

a humanização estende-se a todos aqueles que estão envolvidos no processo saúde-

doença não somente ao doente,  que são: a família, a equipe multiprofissional e o 

ambiente.  



21 

 

Segundo Figueiredo et al,13 o cuidado de enfermagem é fundamental e dá 

sustentação à profissão. Os cuidados prestados pela enfermagem pertencem a uma 

esfera objetiva, que se refere ao desenvolvimento de técnicas e procedimentos; e uma 

subjetiva, que se baseia em sensibilidade, criatividade e intuição para cuidar de outro 

ser. A forma, o jeito de cuidar, a sensibilidade, a intuição, o fazer com, a cooperação, a 

disponibilidade, a participação, o amor, a interação, a cientificidade, a autenticidade, o 

envolvimento, o vínculo compartilhado, a espontaneidade, o respeito, a presença, a 

empatia, o comprometimento, a compreensão, a confiança mútua, o estabelecimento 

de limites, o olho no olho, a valorização das potencialidades, a visão do outro como 

único, a percepção da existência do outro, o toque delicado, o respeito ao silêncio, a 

receptividade, a observação, a comunicação, o calor humano, o sorriso são os 

elementos essenciais que fazem a diferença no cuidado humanizado.  

 Concordamos com a literatura que refere ser a comunicação uma das principais 

ferramentas de trabalho para a equipe de enfermagem, pois é através dela que 

expressamos os nossos sentimentos, além disso uma equipe que tem o conhecimento 

sobre a comunicação como um todo sabe lidar bem com situações como a descrita 

anteriormente. 

  

1.2 O ambiente da UTI 

 

A história mostra que separar os doentes mais graves ou críticos não é algo 

atual. 

A Unidade de Terapia Intensiva foi idealizada como unidade de monitoração de 

paciente grave por Florence Nightingale, enfermeira, que durante a guerra da Criméia 
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sentiu a necessidade da monitorização constante de soldados feridos. Florence e mais 

38 voluntárias incorporaram-se ao atendimento dos soldados e a mortalidade caiu de 

40% para 2%. As péssimas condições de higiene, os inúmeros casos de cólera e tifo 

impulsionaram-nas a solicitar uma comissão sanitária ao governo Britânico. Sua técnica 

de monitorização e separação dos pacientes graves dos não graves deram início ao 

conceito de Terapia Intensiva 14
. 

A UTI foi criada devido à necessidade de oferecer um suporte avançado de vida 

aos pacientes criticamente doentes, que possuíam chances de sobreviver; surge da 

busca pela cura e não do cuidado. 

Walter Edward Dandy14, neurocirurgião, inaugurou a primeira UTI no mundo na 

cidade de Boston em 1926. 

Peter Safar, em 1950, foi o  primeiro médico intensivista, estimulou e preconizou 

o atendimento de urgência-emergência. Ainda nesta época formulou o ABC primário 

em que criou a técnica de ventilação artificial boca a boca e massagem cardíaca 

externa. Na cidade de Baltimore criou a primeira UTI cirúrgica e, em 1962, na 

Universidade de Pittsburgh, criou a primeira disciplina de "medicina de apoio crítico" 

nos Estados Unidos. Como última contribuição elaborou os projetos das ambulâncias - 

UTI de transporte fundou a Associação Mundial de Medicina de Emergência e foi co-

fundador da SCCM (Society of Critical Care Medicine), o qual foi presidente em 1972 

14. 

Segundo Dávila15, em 1968, a Organização Pan-Americana de Saúde 

desenvolveu um projeto em seis hospitais universitários da América Latina com vistas à 

implantação de Unidades de Terapia Intensiva. As instituições de ensino selecionadas 
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estavam localizadas no Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela. O objetivo 

principal do projeto foi a instalação de Cuidados Progressivos aos Pacientes.  

A organização estrutural destes sistemas em Unidade de Terapia Intensiva teve 

início a partir da análise dos relatórios enviados pelos países. A visão primária foi 

proposta em três níveis, sendo a primeira Cuidados Intensivos, seguida da Unidade de 

Cuidado Intermediário e, finalmente, Unidade de Cuidados Mínimos. Pelas constantes 

reuniões e discussões subsidiadas pela Organização Pan-Americana de Saúde, foram 

também criados os Critérios Clínicos para Admissão e Alta, as Diretrizes dos Cuidados 

Médicos e de Enfermagem, os critérios arquitetônicos e funcionais destas unidades, 

equipamentos especiais e instalações, o relacionamento entre a UTI e outros serviços e 

departamentos do hospital, entre outros 16. 

O serviço de Enfermagem na UTI estava relacionado aos altos níveis de 

competência técnica para manter o paciente sob observação e tratamento durante 24 

horas nos 365 dias do ano. Como requisitos básicos, os enfermeiros deveriam possuir 

conhecimento e experiência em lidar com situações de alta complexidade e 

aparelhagem especializada. A formulação de normas e rotinas específicas e 

treinamentos de auxiliares de atendimento também faziam parte das suas atividades 14
.  

Hoje, a UTI é considerada um setor intra-hospitalar de tratamento intensivo para 

diversos tipos de clientes e doenças, clientes com alterações do nível de consciência, 

politraumatizados, traqueostomizados, entubados, com doenças graves, pós-

operatórios de cirurgias delicadas e pacientes com risco de morte iminente. Muitas 

vezes, são utilizados equipamentos para ajudar a manter a vida ou prevenir 

complicações ou para promover a melhora do cliente de forma mais amena.  
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Culturalmente, por ser a UTI um ambiente desconhecido, os pacientes e 

familiares tem a idéia de que quem vai para este local tem poucas possibilidades de 

cura; é um local aonde se vai “para morrer”. Há necessidade de se desmistificar esta 

idéia, pois, hoje em dia, este é um ambiente que visa atender melhor aquele paciente 

com possibilidades de recuperação. Por ser um ambiente de alta complexidade torna-

se, por vezes, impessoal, centrado no atendimento à doença, e não ao ser humano 

doente.  

A necessidade da tecnologia para correspondência das expectativas de vida do 

mundo moderno é indubitável. Entretanto, o detrimento das características 

humanizadoras nas UTIs é fato incontestável, uma vez que o foco da atenção está 

direcionado aos procedimentos e ao manejo de aparelhos cada vez mais precisos e de 

complexidade operacional inestimável, resultando em uma assistência reduzida, muitas 

vezes, a alguns botões e volumes medicamentosos 17.  

A invasão da alta tecnologia nos serviços de saúde tem reduzido o cuidado 

somente à manipulação do profissional como sendo um corpo em desempenho de 

habilidades intelectuais; o cuidado pessoa-a-pessoa é prejudicado conforme a 

tecnologia avança. 

 

1.3 A comunicação 

 

A origem da palavra comunicar está no latim comunicare, que tem por significado 

pôr em comum18,  ou seja, na enfermagem  pôr em comum significa: decodificar para 

compreender. 
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Stefanelli e Carvalho19 definem comunicação como sendo "um processo de 

compreender, compartilhar mensagens enviadas e recebidas, sendo que as próprias 

mensagens e o modo como se dá seu intercâmbio exerce influência no comportamento 

das pessoas nele envolvidas”. Consideram que a comunicação é um instrumento 

básico da assistência prestada, ou seja, o processo que possibilita o relacionamento 

equipe profissional-paciente, além de ser uma necessidade humana básica, que torna a 

existência humana possível.  

A comunicação humana é uma área de investigação e estudos muito complexa; 

é tanto um fenômeno quanto uma função social e profissional 20.  É ela que nos permite 

estabelecer relacionamentos produtivos com os outros. 

Segundo Silva21 não é hábito, entre o pessoal de saúde, validar a comunicação 

com seus clientes. Há pessoas competentes em procedimentos técnico-científicos de 

sua especialidade, mas que têm dificuldade em interagir com seus clientes. No 

planejamento da assistência ao paciente é necessário que o profissional codifique, 

decifre e perceba o significado das mensagens que o paciente envia.  

A comunicação com os pacientes tem sido reconhecida como um  dos aspectos 

mais importantes da enfermagem, na qualidade dos cuidados 22.               

Todas as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro necessitam da comunicação, 

razão pela qual esta é considerada um dos instrumentos básicos do cuidar. Exige 

conhecimento, habilidades e prática para que possa ser uma ferramenta usada 

adequadamente pelos profissionais nos contatos que permeiam suas atividades diárias 

junto à clientela. 
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A comunicação é um tema central na enfermagem, a equipe  é o  instrumento da 

comunicação, mas depende de suas habilidades comunicativas para reconhecer, 

compreender e satisfazer as necessidades de seus pacientes 23.   

A comunicação é uma habilidade fundamental clínica que pode ser ensinada e 

aprendida 24. Segundo Prochet 25 para haver aprendizagem é preciso duas condições: o 

aluno precisa ter disposição para aprender; o material a ser aprendido tem que ser 

potencialmente significativo, ou seja, tem que ser logicamente e psicologicamente 

significativo: o significativo lógico depende somente da natureza do material, e o 

significativo psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem.  

Isto significa que, para além do fato de que os enfermeiros precisam de boas 

habilidades para  avaliar a comunicação dos pacientes e suas necessidades e a  

prestação de cuidados que é adaptada para o indivíduo, há também uma necessidade 

de comunicação para criar bons relacionamentos interpessoais  em que há espaço para 

a socialização, carinho e empatia 26 .  

A comunicação é uma das ferramentas mais importantes na área de saúde.  

Além disso, uma comunicação adequada é fundamental para aumentar a satisfação do 

paciente. Problemas de comunicação são muitas vezes relacionados com as diferenças 

de conhecimentos 27.   

Segundo Odahi28, se a cada ato, nos colocarmos na posição de quem está 

deitado, quase sem opções, intensamente necessitando de nossa atenção e presença, 

certamente daremos mais importância a cada manifestação que emitimos. Olhares, 

comentários, conversas, gestos, toques, enfim, qualquer comunicação tem para o 

cliente lúcido ou não, uma importância fundamental. Conscientemente ou não, na 

medida em que nos relacionamos com outras pessoas no processo de viver, estamos 
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sempre de alguma forma nos comunicando e na área da saúde, especialmente na 

enfermagem, ela é considerada vital, pois é fundamental no atendimento das 

necessidades básicas do ser humano.  

Somente pela comunicação efetiva é que o profissional poderá ajudar o paciente 

a perceber seus problemas, enfrentá-los, visualizar sua participação na experiência e 

encontrar alternativas de solução, além de auxiliá-lo a desenvolver novos padrões de 

comportamento 29. 

 Silva18
 enfatiza que para a enfermagem, a comunicação adequada é aquela que 

visa a diminuir conflitos e alcançar objetivos definidos para a resolução de problemas 

que surgem durante a interação com o cliente. Nela há o envolvimento do 

comportamento recíproco entre as pessoas que estão se relacionando, o que significa 

que não existe um fluxo numa só direção. 

Segundo Silva30 a comunicação é o instrumento principal que a enfermagem 

possui para assistir o cliente de forma integral, envolvendo todos os seus aspectos que 

não somente os da doença, podendo ser efetuado em todos os momentos que o 

enfermeiro e equipe de enfermagem estiverem junto ao cliente; seja através de um 

procedimento, ou atendendo a um chamado, esclarecendo alguma dúvida ou 

simplesmente fazendo companhia ao outro.   

É por meio da comunicação que interagimos com os demais, compreendendo e 

compartilhando mensagens, idéias, sentimentos, emoções, concordâncias e 

discordâncias. E isto se dá por meio de palavras, gestos, posturas, expressão facial, 

orientações do corpo, singularidades somáticas, naturais ou artificiais, organização dos 

objetos no espaço e até pela relação de distância mantida entre os indivíduos 31. 
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A comunicação é um processo que pode ser realizado de forma verbal e não- 

verbal. A verbal refere-se à linguagem escrita e falada, aos sons e palavras que 

usamos para nos comunicar. A não-verbal envolve todas as manifestações de 

comportamento não expressas por palavras 19. 

Na comunicação verbal ocorre a exteriorização do ser social, e na não-verbal 

observa a exteriorização do ser psicológico 21. 

Segundo Mesquita32 no processo comunicativo estão presentes quatro 

procedimentos fundamentais: 

 - Escutar: pressupõe uma renúncia, descentração e disponibilidade. Exige diferenciar 

os próprios sentimentos e desejos dos do outro; 

 - Entender: pressupõe compreender as diversas linguagens do outro e formas de 

expressar-se, ouvindo-o conforme se exprime. Para tanto, é necessário entender a si 

próprio e o sentido conferido ao que ouvimos; 

- Falar: é uma forma de exprimir sua compreensão e percepção da realidade, com 

linguagem compreensível a ambos; 

- Deixar de falar: não significa que a comunicação cessou. O indivíduo continua a 

expressar-se continuadamente pela linguagem não-verbal.  

É preciso repensar, na teoria e na prática, como se constitui o imaginário e a 

representação simbólica na enfermagem principalmente em relação à comunicação 

não-verbal 33. 

A fascinação de leigos pela comunicação não-verbal data de tempos imemoriais. 

Os chineses, desde muitos séculos, acreditavam na possibilidade de avaliar a 

personalidade de indivíduos através da face 20
.  
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Para a maioria das pessoas, a expressão comunicação não-verbal refere-se à 

comunicação feita por meios diferentes das palavras (supondo as palavras como 

elemento “verbal”) 34. Como uma forma de manifestação, as funções básicas da 

comunicação não-verbal são complementares à comunicação verbal. Ela pode 

substituir, contradizer e demonstrar 35. 

A comunicação não-verbal deve ser estudada, não como uma unidade isolada, 

mas como parte inseparável do processo de comunicação. É a linguagem das 

emoções, identificadas através de inúmeros sinais como as expressões faciais, a 

postura, atos explícitos, gestos, que demonstram e regulam o comportamento do 

indivíduo 36. 

A comunicação não verbal nos auxilia para que sentimentos e pensamentos 

sejam expressos, revelando também a coerência entre a intenção e o discurso. Pode-

se citar que os objetivos da comunicação não-verbal são: complementar, contradizer ou 

substituir o verbal e/ou ainda demonstrar sentimentos 1,31.  

Estudiosos da comunicação em suas características não verbais classificam-na 

de várias formas. 

Silva classifica os sinais não-verbais em seis dimensões: 1. Cinésica, 2. 

Proxêmica, 3. Características físicas, 4. Tacêsica, 5. Paralinguagem, 6. Fatores do 

ambiente 18
.  

Cinésica: é a linguagem do corpo, através de movimentos, gestos, expressões. 

Suas áreas específicas são: a. Gestos, b. Postura, c. Comportamento tátil, d. 

Expressões faciais, e. Comportamento ocular 19
. 

a. Gestos. Há vários tipos de gestos, sendo os mais estudados: Independentes da 

fala e Relacionados à fala.  
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Independentes da fala são gestos que não estão ligados à fala, mas têm tradução 

verbal direta ou definição lexicográfica. Exemplo: gestos usados para representar 

“OK” ou “paz”.  

Relacionados à fala esses gestos estão diretamente ligados à fala, ou a 

acompanham servindo com freqüência para ilustrar o que está sendo dito 

verbalmente. Podem acentuar ou enfatizar uma palavra ou locução, traçar uma linha 

de pensamento. Exemplo: apontar objetos presentes.  

b. Postura. A postura é um indicador chave da intensidade de alguns estados 

emocionais. Exemplo: a postura tensa e rígida associada à raiva.  

c. Comportamento tátil. Uma das mais intensas formas de comunicação não-verbal 

ocorre quando duas pessoas se tocam.  

d. Expressões faciais. Relevam estados afetivos, pois o rosto é a fonte primária do 

afeto, são classificados em: Sinais estáticos, Sinais lentos, Sinais rápidos, Sinais 

artificiais.  

e. Comportamento ocular. Refere-se ao movimento ocular que fazemos em direção 

ao rosto de outra pessoa. A dilatação e a contração das pupilas podem às vezes 

funcionar como indicação de interesse, atenção ou envolvimento.  

    Proxêmica: é segundo Knapp e Hall citados por Stefanelli e Carvalho19, o 

conjunto das observações e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço, 

posição e da distância mantida entre membros de um grupo dentro de uma organização 

social.    

   Características físicas: corresponde à forma e a aparência de um corpo; 

transmitem informações sobre faixa etária, sexo, origem étnica e social, estado de 

saúde entre outras. 
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Tacêsica: é o estudo do toque e das características que o envolvem, sendo elas 

o sexo e a idade dos comunicadores, a duração, localização, ação (velocidade e forma 

de aproximação que precedem o toque), intensidade (pressão exercida), freqüência e 

sensações provocadas pelo toque (graus de conforto e desconforto gerados nos 

agentes comunicadores).  

Watson37 considera que existem três tipos de toque na interação 

profissional/cliente: o toque expressivo, também descrito como afetivo, que ocorre 

espontaneamente e não faz parte de procedimentos, o toque instrumental que seria um 

contato físico deliberado para desenvolver determinada técnica ou procedimento e o 

toque expressivo-instrumental ou instrumental afetivo, que seria uma combinação dos 

outros dois tipos de toque.
  

Paralinguagem: refere-se à maneira como se diz algo e não o que foi dito, é 

qualquer som produzido pelo aparelho fonador, usado no processo comunicativo, que 

não faça parte do sistema sonoro da língua usada. Os sinais paralinguísticos 

demonstram sentimentos, características da personalidade, atitudes, relacionamento 

interpessoal e auto-conceito. São os grunhidos, a entonação usada na expressão das 

palavras, o ritmo do discurso etc 19
. 

As ações que brotam das emoções trazem um senso particularmente forte de 

certeza, subproduto de uma maneira padrão, simplificada, de ver as coisas que pode 

ser, inclusive, intrigante para a razão. Muitas vezes nos vemos pensando: “porque fiz 

isso?”, um sinal que a razão está despertando para o momento, mas não com a rapidez 

da emoção 38. 
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Fatores do ambiente: incluem mobiliário, estilo arquitetônico, decoração de 

interiores, condições de iluminação, cores, temperatura, ruídos adicionais ou música, e 

similares, em que a interação ocorre.  

Segundo Silva21 se acreditarmos que é tarefa da enfermagem decodificar, 

decifrar e perceber a significação da mensagem que o paciente nos envia, para poder 

estabelecer um plano de cuidados adequado e coerente com as necessidades 

demonstradas por ele, perceberemos a importância de conhecer e estarmos atentos às 

comunicações verbal e não-verbal emitidas por ele e por nós durante a interação.  

Vemos de fato a preocupação com o ensino e a aplicação das estratégias de 

comunicação verbal e não-verbal entre equipe de enfermagem e pacientes pela 

quantidade de estudos que vem sendo desenvolvidos. Apesar da quantidade, é no dia a 

dia que se percebe que os resultados das pesquisas não estão provocando na prática 

uma mudança significativa. 

O relatado anteriormente, minha vivência como enfermeira assistencial e docente 

de enfermagem me levaram a querer encontrar respostas para os questionamentos a 

seguir: 

Estarão os profissionais de enfermagem que atuam na UTI atentos à 

comunicação não-verbal? Como estes profissionais validam o não-verbal dos 

pacientes? 
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Silva18,38 refere em seus estudos sobre comunicação não-verbal que apenas 7% 

dos pensamentos são transmitidos por palavras, 38% são transmitidos por sinais 

paralinguísticos e 55% pelos sinais do corpo, apesar de muitas vezes valorizarmos mais 

as palavras, os sinais não-verbais podem estar comunicando muito mais. 

Sendo a comunicação um instrumento essencial no processo do cuidar, é 

imprescindível que, para um cuidar adequado, a equipe de enfermagem saiba 

evidenciar e interpretar os sinais não-verbais dos pacientes impossibilitados de 

comunicar-se verbalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3 OBJETIVOS3 OBJETIVOS3 OBJETIVOS3 OBJETIVOS    



36 

 

Descrever como os membros da equipe de enfermagem da UTI percebem e 

decodificam a comunicação não-verbal dos pacientes impossibilitados de comunicar-se 

verbalmente.  

Verificar qual a importância da comunicação não-verbal dada pelos membros da 

equipe de enfermagem e as estratégias que conhecem. 
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4.1 Tipo de pesquisa 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva e de campo. 

 

4.2 Local 

 

   O estudo foi realizado em uma UTI adulto, de um hospital governamental do 

município de São Paulo, com capacidade em torno de 450 leitos. Trata-se de um 

Hospital Geral, de ensino, sendo referência para politraumatizados da Zona Norte de 

São Paulo. Localizada no 2º andar do prédio, a UTI conta com 22 leitos, sendo 3 destes  

para isolamento e 1 para hemodiálise. 

O hospital está passando por reforma em suas instalações e a UTI, local da 

pesquisa, foi reformada recentemente, conforme descrito a seguir. 

O chão de todas as dependências da UTI é antiderrapante, as portas têm duplo 

sentido, e com vidraça na parte superior. Todos os leitos são separados por cortina e 

possuem maca eletrônica com controle de posições e altura; painel (uma régua de 

saída de gases); tomadas na parede; monitor cardíaco com tela sensível ao toque; 

suporte para lata de lixo; mesa móvel para refeições; luminária redonda no teto e 

identificação para número do leito. 

A UTI tem iluminação natural através de janelas que estão em toda a sua 

extensão e artificial com lâmpadas fosforescentes.  
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Todo o mobiliário é verde claro, quatro cadeiras almofadadas com rodas na cor 

cinza escuro, oito poltronas pretas e quatro carrinhos de emergência sendo que dois 

possuem desfibrilador.  

A bancada do posto de enfermagem tem gavetas e armários para 

medicamentos, prontuários e impressos, três computadores com monitor de Liquid 

Crystal Display (LCD), três impressoras, um refrigerador compacto com termômetro, 

três telefones, latões de lixo, duas pias de mármore e granito. 

A cada 3 leitos existem pias com cubas de inox, com todo material necessário 

para higienização das mãos e,  na parede, de forma visível a todos, um relógio. 

         Na área externa da UTI encontram-se: sala de espera para visitas; sala para 

atendimento do serviço social; a sala para profissionais responsáveis pelo serviço de 

captação de órgãos; sala de gerência de enfermagem; copa para acondicionamento e 

distribuição das refeições dos pacientes; elevador de uso exclusivo da UTI com 

comunicação direta com o pronto socorro e centro cirúrgico; uma sala de paramentação 

para as visitas com pia e armários. Ainda na mesma área há uma sala para descanso 

da equipe de enfermagem com televisão, armários para pertences, três sofás, banheiro, 

copa com geladeira, microondas, mesa e cadeiras. 

A área de conforto médico fica na parte interna da UTI e contém camas, 

televisão e banheiro, rouparia para roupas limpas e roupas privativas da equipe; 

vestiário masculino e feminino. Ainda, internamente, existe expurgo, sala de materiais 

para guarda de soros, seringas, agulhas etc; sala para guarda de equipamentos; um 

banheiro para uso dos pacientes e dois banheiros para uso dos funcionários. 

Na descrição anterior, podemos observar o cuidado para facilitar o deslocamento 

do pessoal responsável pelo atendimento dos pacientes bem como aqueles voltados a 
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evitar acidente como, por exemplo, chão antiderrapante de cor clara visando evitar 

quedas e favorecendo visualização de sujidades, cama com controle remoto o que 

proporciona um menor desgaste físico. As cores em tons claros proporcionam um 

ambiente calmo; a iluminação natural e artificial favorece a claridade no ambiente 24 

horas e a presença das pias em locais estratégicos facilitando a lavagem das mãos e 

ou idas e vindas do posto de enfermagem. Chama a atenção as áreas voltadas ao 

descanso dos membros da equipe, particularmente da equipe de enfermagem.  

 

4.3 População 

 

Esta UTI tem um total de 70 funcionários (15 enfermeiros e 55 auxiliares de 

enfermagem). Durante o período de coleta 4 enfermeiros e 7 auxiliares estavam em 

férias, 2 auxiliares em  licença saúde, 4 auxiliares em licença gestação, 20 funcionários 

não participaram da pesquisa pois não desempenhavam atividades fixas na UTI, eram 

funcionários de outros setores, estando então  53 funcionários atuantes no período e, 

destes, 33 participaram da pesquisa por atenderem aos critérios de inclusão a seguir: 

concordaram em participar do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice I) e a Declaração de Aceite. (Apêndice II); atuavam na UTI há 

mais de seis meses e estavam presentes no período de coleta de dados. Os 

funcionários da UTI foram também informados que inicialmente a pesquisadora 

permaneceria por um período observando as atividades desenvolvidas por eles, 

particularmente nos aspectos relacionados à comunicação. 
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4.4 Coleta de dados 

   4.4.1 Procedimentos 

 

A coleta de dados foi realizada no mês de Janeiro de 2010, durante o período de 

05 a 18, nos períodos da manhã, tarde e noite, abrangendo todos os plantões. 

 

4.4.2 Aspectos éticos 
 

Inicialmente, foi solicitada a autorização para a coleta de dados junto à instituição 

(Anexo I), e após anuência desta, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Guarulhos, tendo sido aprovado, sob o número é 232/2009 

(Anexo II), quando então se deu o início da coleta de dados. Foram seguidos todos os 

preceitos da Resolução 196/96 do CONEP, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

4.4.3 Instrumentos 

 

Os dados foram coletados pela própria pesquisadora que utilizou para tanto dois 

instrumentos: 

1º Roteiro de observação (Apêndice III).  

Para sua aplicação a pesquisadora inicialmente passou os dois primeiros dias 

observando a UTI, colocando-se em locais estrategicamente determinados por 

oferecerem ampla visualização dos leitos e das atividades desenvolvidas pelos 

funcionários. Somente após este período, por sentir-se familiarizada com a rotina do 

local iniciou a coleta de dados (observação), anotando-os no roteiro. 
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2º Formulário (Apêndice IV). 

Aplicado à população, após o término da observação, em dias e horários 

agendados individualmente. 

 

4.5 Análise dos dados 

    

Os dados foram analisados quantitativamente e estão apresentados a seguir sob 

forma de figuras e quadros. 
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  5.1 Caracterização da população 
 

Fizeram parte do estudo 33 profissionais de enfermagem (100%), sendo 23% (5) 

enfermeiros e 77% (28) auxiliares de enfermagem. Entre os enfermeiros, nenhum era 

especializado em UTI e, apesar de termos encontrado somente auxiliares, 12 referiram 

já ter o curso técnico, e desempenharem a função como auxiliares por ser este o 

regulamento da instituição, na qual só atuam auxiliares de enfermagem.  

 

FIGURA1 – Distribuição da população segundo categoria profissional e          
especialização. São Paulo, 2010. 

 
 

 
 

O maior contingente de trabalhadores na área da enfermagem tradicionalmente é 

de mulheres e, em nosso estudo isto também se faz presente, pois 91% (30) da 

população é do sexo feminino e apenas 9% (3) do masculino. 
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Podemos observar, na figura 2 uma grande variação no tempo de formado da 

população, o que julgamos importante, pois temos funcionários entre 9 e 15 anos de  

tempo de formado  e  aqueles com 2 anos o que nos permite inferir que  esta mescla de 

tempo  talvez possa ser benéfica para ambos os grupos: os mais jovens com um 

conhecimento  teórico mais atualizado e os com mais tempo de trabalho com uma 

experiência prática maior, favorecendo o aprendizado de  todos. 

 
FIGURA 2 – Distribuição da população segundo o tempo de formação. São Paulo,      

2010. 
 

 

 

Os dados a seguir reforçam esta nossa percepção quando observamos também 

esta mescla em relação ao tempo a que estes funcionários atuam em UTI. 

 

 

 

Nº 
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FIGURA 3 – Distribuição da população segundo tempo de atuação na UTI. São Paulo, 
2010. 

 

 

 

Nota-se uma variação de 1 a 20 anos de atuação na UTI, e a maioria dos 

funcionários está na faixa de 1 a 8 anos  de trabalho na UTI.   

 

 

5.2 Observação das atividades  

 

Foram observadas 95 atividades, cuja distribuição está apresentada na tabela 1.  

 

 

 

   Nº 
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TABELA 1 – Distribuição das atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem e 
observadas  pela pesquisadora. São Paulo, 2010 

 
ATIVIDADES DESEMPENHADAS Nº % 

Banho 19 20,0 

Aspiração 14 14,7 

Posicionamento no leito 14 14,7 

Troca de fralda 9 9,4 

Administração de medicação 6 6,3 

Coleta de sangue  6 6,3 

Controle de parâmetros 3 3,1 

Passagem de sonda naso-enteral 3 3,1 

Monitorização  3 3,1 

Punção venosa 2 2,1 

Curativos 2 2,1 

Higiene facial 2 2,1 

Higiene bucal 2 2,1 

Exame físico 2 2,1 

Instalação de medicação em bomba de infusão 2 2,1 

Tricotomia facial 2 2,1 

Retirada de sonda naso-enteral 1 1,0 

Restrição do paciente no leito 1 1,0 

Retirada de acesso venoso 1 1,0 

Hidratação corpórea 1 1,0 
Total 95 100,0 

 

Vemos na listagem que as atividades observadas pela pesquisadora são de 

competência dos membros da equipe de enfermagem e que no planejamento e 

implementação destas pontuadas a seguir, alguns cuidados são comuns a todas: 

• Os procedimentos devem ser percebidos, não só em seu aspecto técnico, mas 

também como o veículo para se estabelecer comunicação com o cliente, portanto 

empatia deve ser um sentimento sempre presente naqueles que o executam. 

• Em todo e qualquer procedimento os membros da equipe de enfermagem vão 

invadir o “território do paciente” tanto na zona chamada de íntima (0- 45 cm) como na 
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zona pessoal (45-120 cm) 18. É importante salientar que essa invasão deve ser 

comunicada ao paciente, bem como devem ser explicitados os seus motivos; do 

contrário, pode ser interpretada de forma errônea, como por exemplo: ameaça; 

desrespeito. 

• O toque instrumental sempre está presente nas atividades junto ao cliente, 

porém deve-se dar ênfase ao toque afetivo, toque de conforto como forma de 

comunicação essencial para o cuidar de enfermagem. O toque pode ser utilizado para 

transmitir mensagens ao paciente sobre si próprio, para a percepção do seu corpo e 

sua auto-estima 39.  

Segundo Figueiredo et al40 o toque é uma linguagem e, desde o nascimento todas 

as pessoas têm necessidade de contato tátil essencial para o seu desenvolvimento, 

acentuada durante os períodos em que há exposição ao estresse. Nos processos que 

envolvem enfermidades, o toque é um dos instrumentos de recuperação utilizados pela 

enfermagem para transmitir sentimento de bem-estar ao paciente. Tocar é tudo o que 

acontece entre um corpo e outro: afagar, segurar, acariciar, alisar. Olhar com interesse 

é uma forma de toque. No contexto da enfermagem, o toque pode ser visto de várias 

perspectivas, mas principalmente como uma estratégia de cuidar que envolve a efetiva 

interação entre paciente, família e equipe multiprofissional.  

A definição de toque de acordo com Le may41 citando Watson é o contato físico 

intencional entre as pessoas, classificando-o, na área de saúde, como: a) toque 

instrumental: o contato físico deliberado, necessário para o desempenho de uma tarefa 

específica e b) toque expressivo: o contato relativamente espontâneo e afetivo, não 

obrigatoriamente relacionado a uma determinada tarefa física. 
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No que diz respeito ao exercício profissional da enfermagem, o toque tanto pode ser 

utilizado como instrumental, quando se executam técnicas como sondagens, curativos 

e administração de medicamentos, como pode ser utilizado de maneira mais completa 

aliando as suas duas dimensões. Quando o toque é expressivo ou afetivo e ocorre 

espontaneamente não estando necessariamente ligado a uma tarefa específica; 

geralmente é utilizado para demonstrar carinho, empatia, apoio, segurança e 

proximidade em relação ao paciente, para encorajá-lo a se comunicar e para 

demonstrar aceitação e empatia, entre outros aspectos 18, 42.   

• Toda vez que for se aproximar do leito dos clientes os funcionários devem 

cumprimentá-lo pelo nome, explicar qual o procedimento que vão realizar e o porquê 

dele, mantendo-se atentos à comunicação não-verbal do cliente, validando-a. 

A única interferência na comunicação que a pesquisadora observou em todas as 

atividades desempenhadas durante o período de coleta de dados foi que quando os 

funcionários trabalhavam em dupla, a comunicação era apenas entre eles, estando o 

paciente excluído dela.  

 

A seguir apresentaremos como a comunicação não-verbal, funcionário-paciente 

ocorreu em cada uma das atividades desempenhadas. 

 

As estratégias de comunicação em relação às atividades: banho, troca de fralda, 

higiene bucal, tricotomia facial e higiene facial, encontram-se na tabela 2. 
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          TABELA 2 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe nas atividades: 
banho, troca de fralda, higiene bucal, tricotomia facial, higiene facial. São 
Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº COMUNICAÇÃO  Nº % COMUNICAÇÃO Nº % 
 EQUIPE 

PERCEBEU  Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % 

DA EQUIPE 
DO PACIENTE 

 NÃO 
VERBAL 

Banho 19 
Toque 
instrumental 19 68 

Abriu os olhos 9 39 Sim  14 74 Sim  5 26 Sim 6 32 
 

 
Verbal 9 32 

Movimento 
palpebral 

6 26 
Não  5 26 Não  14 74 Não  13 68 

 
 

     
Mudança da 
expressão facial 

3 13 
              

 
 

     
Movimento 
corporal 

3 13 
              

 

      
Segurou o 
funcionário 

2 9 
              

Total 19 Total 28 100 Total 23 100 Total 19 100 Total 19 100 Total 19 100 
Troca de 

fralda 9 
Toque 
instrumental 9 90 Abriu os olhos 5 42 Sim  7 78 Sim  3 33 Sim 4 44 

 
 

Verbal 1 10 
Movimento 
corporal 

3 25 
Não  2 22 Não  6 67 Não  5 56 

 
 

     
Mudança da 
expressão facial 

2 17 
              

 
 

     
Movimento 
palpebral 

1 8 
              

 

      
Segurou o 
funcionário 

1 8 
              

Total 9 Total 10 100 Total 12 100 Total 9 100 Total 9 100 Total 9 100 

Higiene 
bucal 2 

Toque 
instrumental 2 67 Movimentou os 

lábios 
1 33 

Sim  2 100 Sim  1 50 Sim 0 0 
 

 Verbal 1 33 Mordeu o dedo 
do funcionário 

1 33 
Não  0 0 Não  1 50 Não  2 100 

 
 

     
Observou o 
procedimento 1 33               

Total 2 Total 3 100 Total 3 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 

Higiene 
facial 2 

Toque 
instrumental 2 100 Mudança da 

expressão facial 
1 33 

Sim  2 100 Sim  0 0 Sim 1 50 
       

Abriu os olhos 1 33 Não  0 0 Não  2 100 Não  1 50 
 

 
     

Movimentou a 
boca 1 33               

Total 2 Total 2 100 Total 3 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 

Tricotomia 
facial 2 

Toque 
instrumental 

2 100 Movimento 
palpebral 

1 50 
Sim  1 50 Sim  0 0 Sim 0 0 

       
Abriu os olhos 1 50 Não  1 50 Não  2 100 Não  2 100 

Total 2 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 

 

Como era de se esperar o toque instrumental esteve presente nas 95 das 

atividades, porém surpreende que a comunicação verbal, que deveria acompanhar as 

atividades, só tenha ocorrido 32% (9 vezes) durante o banho, atividade em que a 
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movimentação do paciente é grande, o que minimamente deveria ser avisado a ele. 

Foram observadas 23 (100%) respostas não-verbais do cliente, sendo que 74% (14) 

dos funcionários referiram percebê-las e destes apenas 26% (5) referiram tê-las 

decodificado. A pesquisadora observou que 26% (5) das ocasiões a equipe decodificou 

e estabeleceu comunicação verbal com o paciente, respondendo que não precisava ter 

medo que não o deixaria cair, que o procedimento já estava acabando, ou que 

compreendia que a posição era desconfortável, mas era necessária.  

Tanto “abertura ocular como movimento ocular” são sinais não-verbais que 

podem significar curiosidade; apreensão. O olhar retrata as nossas emoções: surpresa, 

alegria ou tristeza e atua também como controle do nível de atenção de uma pessoa 31. 

Movimentar-se, segurar o funcionário podem ser reações de medo, inquietação, porém 

todas estas expressões não-verbais indicam necessidades do cliente que devem ser 

atendidas. 

A troca de fraldas se faz muito necessária na UTI, pois todos os pacientes ali 

presentes estão sob os cuidados intensivos e de alguma maneira impossibilitados de 

realizar o auto cuidado inclusive os considerados básicos como: escovar os dentes, 

tomar banho, ir ao banheiro, pentear os cabelos, alimentar-se sozinho, deambular entre 

outros. Como observamos o toque instrumental esteve presente em 90% (9) das trocas 

de fraldas, porém a comunicação verbal que deveria acompanhar esta atividade só 

ocorreu em 10% (1), quando foi comunicado ao cliente o que seria realizado e pedida 

sua colaboração. Os clientes deram 12 (100%) respostas não-verbais, sendo que 78% 

(7) foram percebidas pelos funcionários e destas apenas 33% (3) decodificadas. Foi 

observado que todos os clientes se sentiram aparentemente incomodados com o 

procedimento realizado, mas mesmo a equipe percebendo e muitas vezes 
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decodificando, não ocorreram providências para amenizar ou comunicar a percepção 

do desconforto. 

Certas áreas são mais sensíveis, outras menos. Algumas regiões são mais 

protegidas do que outras como as áreas próximas do coração e os genitais, então um 

simples ato como colocar o termômetro na axila pode ser invasivo, pois nos 

aproximamos do coração da pessoa e de uma região identificada como sendo “ela” 31.    

A higiene bucal é uma atividade muito desempenhada na UTI pela equipe de 

enfermagem, pois os clientes na maioria das vezes estão impossibilitados de realizá-la, 

devido à sedação, entubação orotraqueal, limitações dos movimentos dos braços entre 

outros. A pesquisadora observou em 2 ocasiões a atividade e em apenas 50% (1 

ocasião) foi comunicado ao cliente o que seria realizado. A equipe percebeu a 

comunicação, decodificou 50% (1 ocasião) e não ocorreram  interferências durante a 

comunicação.  

                A tricotomia facial é realizada pela equipe de enfermagem quando o cliente 

está impossibilitado de fazê-la. A pesquisadora observou este procedimento 2 vezes e, 

nas 2 ocasiões o paciente não foi comunicado sobre o procedimento a ser realizado. A 

equipe percebeu em apenas 50% a comunicação do cliente e não a decodificou. Este 

procedimento é imprescindível, pois não estando orientado, o paciente pode se 

movimentar provocando lesões na sua face, ou ao movimentar repentinamente o 

funcionário pode se assustar e acaba se ferindo. 

 A higiene facial foi observada em 2 ocasiões, a equipe percebeu a comunicação 

do paciente em 100% (2 ocasiões), não decodificou a comunicação, e teve uma 

interferência de 50% (1 ocasião). Esta atividade é desempenhada pela equipe de 

enfermagem quando o paciente está impossibilitado de fazê-la. A comunicação da 
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realização deste procedimento é muito importante, pois a região da face é uma região 

bem sensível ao toque, e o paciente não estando orientado da realização do 

procedimento pode se assustar, movimentar, provocando até lesões na sua face. 

Em todas as atividades citadas se faz obrigatoriamente a necessidade do toque 

para que sejam realizadas. O ato de tocar é sempre apontado como um tipo especial de 

proximidade, pois quando uma pessoa toca a outra, a experiência inevitavelmente é 

recíproca 43. Toca-se para "passar" algo, mas também para "sentir" algo, desde a 

temperatura, forma, emoção, entre outros. Assim, há necessidade da equipe de 

enfermagem perceber o processo de comunicação, devendo validá-lo e interpretá-lo 

sempre no contexto em que ocorre a interação 44. 

Deve-se ressaltar o toque expressivo como parte da interação necessária ao 

cuidar, considerando um anterior envolvimento entre o profissional e o paciente/cliente. 

A intencionalidade de cuidar de forma integrada, tendo claro para si mesmo que o 

homem é um ser indissoluvelmente possuidor de aspectos biopsico-emocionais que se 

inter-relacionam, interfere no planejamento da assistência de enfermagem e no tempo 

"gasto" com o ensino desse aspecto do tocar junto a sua equipe 42. 

Em resumo, retomando os aspectos fundamentais da comunicação para uma 

assistência de qualidade, notamos no relatado, que conhecimentos básicos de 

enfermagem e relacionamento humano não foram levados em conta. 

 

Na tabela 3 são apresentadas as estratégias de comunicação não-verbal em 

relação a atividade: aspiração 
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TABELA 3 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe na atividade: 
aspiração. São Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

 Aspiração  14 
Toque 
instrumental 14 82 

Mudança da 
expressão facial 5 21 

Sim  13 93 Sim  5 36 Sim 0 0 
 

  Verbal 3 18 
Movimento 
ocular 

4 17 
Não  1 7 Não  9 64 Não  14 100 

 
      Movimentou 3 13            

 
      Engoliu 3 13            

 

      
Tossiu 2 8,3 

           
 

      
Movimentou a 
boca 2 8,3 

           
 

      Abriu os olhos 2 8,3            
 

      
Mordeu a sonda 1 4,2 

           
  

      Cuspiu 1 4,2                  

Total 14 Total 17 100 Total 24 100 Total 14 100 Total 14 100 Total 14 100 

 

Aspiração é um recurso mecânico e importante na rotina hospitalar, é um 

procedimento invasivo, com o objetivo de retirar as secreções traqueobrônquicas e 

orofaríngeas, é amplamente utilizado em pacientes de UTI, sob ventilação mecânica ou 

não, ou em pacientes que não conseguem expelir voluntariamente as secreções 

pulmonares, como pacientes em coma ou mentalmente confusos, no pós- operatório, 

politraumatizados, em pacientes com doenças pulmonares, traqueostomizados ou com 

tubo endotraqueal, pacientes, respirando espontaneamente, podem estar fracos ou 

incapazes de tossir, por confusão mental, dor ou fraqueza; nessas circunstâncias, a 

aspiração também é indicada 45
.  

A aspiração traqueobrônquica pode ser realizada através da boca (orotraqueal), 

nariz (nasotraqueal) ou traqueostomia (endotraqual). Tanto a orotraqueal quanto a 

nasotraqueal causam desconforto para o paciente e só devem ser realizadas quando 

absolutamente necessário45
. 
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Aspirar o paciente é um procedimento  no qual o toque instrumental sempre está 

presente, porém percebe-se que  em apenas 18% (3) das ocasiões houve comunicação 

verbal por parte do funcionário sobre qual seria o procedimento a ser realizado, 

informação ao paciente sobre o desconforto que ele sentiria durante o procedimento e 

qual a necessidade do mesmo.  

Nas outras 64% (11) das ocasiões, apesar da maioria das vezes terem percebido 

a comunicação não-verbal do cliente, não houve nenhum retorno ou questionamento. 

Em 18% (3) das ocasiões em que o funcionário explicou o que iria fazer a 

resposta não-verbal do cliente foi de pouca intensidade porém sutil, já em  64% (11)  

das ocasiões onde não foram comunicados sobre o procedimento, as respostas não-

verbais foram muitas e intensas durante todo o procedimento. Tossir, morder a sonda e 

cuspir são sinais não-verbais que podem significar: recusa; incômodo; medo e raiva. 

A forma comunicativa mais utilizada é a verbal, mas se o indivíduo está 

impossibilitado de usá-la por algum motivo, pode sentir-se inseguro, ansioso, incapaz, 

com medo e geralmente manifesta esse medo através da comunicação não-verbal com: 

olhar suplicante, inquietação das mãos, tremores, expressões faciais tensas, 

inquietação, excitação, aumento dos movimentos respiratórios e pulso 46. 

É imprescindível que a equipe de enfermagem entenda estes sinais não-verbais 

com o objetivo de diminuir a ansiedade do paciente e transmitir-lhe confiança. A forma 

como o pessoal da saúde se coloca diante desses pacientes, bem como a distância 

mantida e a maneira como realiza os procedimentos refletem a forma como ele se sente 

em relação ao outro. Muitas vezes, o pessoal da saúde demonstra repulsa, falta de 

aceitação e atitudes negativas com relação a esse tipo de paciente 47.  
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A tabela 4 refere-se às estratégias de comunicação em relação às atividades: 

posicionamento e restrição no leito. 

 

TABELA 4 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe nas atividades: 
posicionamento e restrição do paciente no leito. São Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

Posicionamento 
do paciente no 
leito 14 

Toque 
instrumental 14 82 

Movimento 
corporal 

4 25 

Sim  9 64 Sim  4 29 Sim 2 14 

  Verbal 3 18 
Movimento 
palpebral 

4 25 
Não 5 36 Não 10 71 Não 12 86 

       
Movimentou a 
boca 

3 19 
           

 

 

     
Abriu os olhos 3 19 

           
 

 

     

Mudança da 
expressão facial 2 13            

Total 14 Total 17 100 Total 16 100 Total 14 100 Total 14 100 Total 14 100 

Restrição do 
paciente no leito 1 

Toque 
instrumental 1 50 

Movimento 
corporal 1 100 Sim  1 100 Sim  1 100 Sim 0 0 

  Verbal 1 50     Não 0 0 Não 0 0 Não 1 100 

Total 1 Total 2 100 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 
 

 

Estratégias que utilizam a mudança de decúbito, como forma de tratamento e 

prevenção de várias enfermidades que acometem o aparelho locomotor de pacientes 

acamados e gravemente doentes, já são amplamente conhecidas e rotineiramente 

utilizadas na grande maioria das unidades de terapia intensiva do mundo. Com o 

crescente interesse dos possíveis efeitos fisiológicos que a mudança de posição pode 

trazer nesses doentes, estudos procurando outros benefícios em outros órgãos e 

sistemas foram realizados e novos achados foram encontrados, em especial no sistema 

cardiorrespiratório 48
.   
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O posicionamento do paciente no leito é uma intervenção executada por 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, com vistas a prevenir o processo 

degenerativo da pele, músculos, ossos, articulações e promover conforto e segurança 

ao paciente acamado 48
. 

Mudanças freqüentes de posição ajudam a evitar desconforto muscular e 

pressão desproporcional que resultam em úlceras de decúbito, danos a nervos 

superficiais, vasos sangüíneos e contraturas, mantém ainda o tônus muscular e 

estimulam reflexos posturais 49
. 

O toque instrumental esteve sempre presente nas atividades de posicionamento 

do cliente no leito, porém a comunicação verbal que deveria acompanhar a atividade só 

ocorreu em 18% (3). Foram observadas 16 (100%) respostas não-verbais do cliente, 

sendo que 64% (9) dos funcionários perceberam e destes apenas 29% (4) as 

decodificaram. A pesquisadora observou que nesta atividade não foi questionado ao 

cliente se aquele posicionamento estava lhe agradando, ou se estava lhe incomodando, 

mesmo quando a equipe percebia que o cliente não estava gostando, ou não estava lhe 

agradando ficar naquele posicionamento em que foi colocado.   

A restrição no leito no ambiente da UTI muitas vezes se faz necessária, porém 

tem que se ter o cuidado para que não ocorra muita pressão no local que está sendo 

restringido, pois pode comprometer o retorno venoso resultando em hematomas e 

edemas, lesões. Na ocorrência observada pela pesquisadora o cliente estava muito 

agitado, não havia sido sedado e não atendia às solicitações para que ficasse na cama. 

Foi, porém, comunicado do procedimento a ser realizado e de sua necessidade. 

A internação na UTI rompe bruscamente com o modo de viver do sujeito, 

incluindo suas relações e seus papéis, a sua identidade fica fortemente afetada, devido 
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ao grau de gravidade de seu estado, geralmente não é considerado como sujeito capaz 

de escolher, decidir, opinar, dividir, com direito à expressão e à informação. Durante o 

processo de adoecimento e hospitalização, a atenção da equipe de saúde dirige-se 

essencialmente para a doença e não para o indivíduo doente. Assim, a individualidade 

de cada paciente é silenciada, não havendo espaço para um cuidado que reconheça 

seus medos, inseguranças, preocupações, necessidades, angústias e incertezas, ou 

mesmo que garanta a participação do paciente como um indivíduo autônomo, que 

tenha a liberdade de expressar o que sente, percebe e pensa sobre a sua condição de 

ser doente 2, 50 .  

 

A tabela 5 refere-se às estratégias de comunicação em relação à atividade: 

coleta de sangue. 

 
TABELA 5 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe na atividade: 

coleta de sangue. São Paulo, 2010. 
 

ATIVIDADE  Nº COMUNICAÇÃO  Nº % COMUNICAÇÃO Nº % 
 EQUIPE 

PERCEBEU  Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % 

DA EQUIPE 
DO PACIENTE 

 NÃO 
VERBAL 

Coleta de 
sangue 

6 Toque 
instrumental 

6 100 Movimento 
palpebral 

3 38 Sim  1 17 Sim  0 0 Sim 0 0 

 
 

  
   

Abriu os olhos 2 25 Não 5 83 Não 6 100 Não 6 100 

 

 

  

   
Mudança da 
expressão facial 

2 25 

           

 
 

  
   Movimento 

corporal 
1 13 

           

Total 6 Total 6 100 Total 8 100 Total 6 100 Total 6 100 Total 6 100 
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A coleta de sangue na UTI é um procedimento de rotina, que pode ser realizada 

por punção venosa ou arterial. A punção arterial o enfermeiro ou o médico pode 

realizar; a punção venosa qualquer membro da equipe de enfermagem pode executar. 

A pesquisadora observou que nas 6  atividades realizadas em nenhuma delas foi 

comunicado ao cliente o que seria realizado, e mesmo os clientes manifestando-se não 

verbalmente por 8 (100%) vezes só em 17% (1) das ocasiões foram percebidas pela 

equipe, mas nenhuma delas foi decodificada, e em nenhum momento ocorreu 

interferências na comunicação.   

 Como já dito anteriormente, o toque instrumental está presente em todas as 

atividades desempenhadas pela equipe de enfermagem, a comunicação a orientação 

do paciente é imprescindível em qualquer procedimento, na punção venosa ou arterial 

não é diferente, pois é um procedimento invasivo, realizado com a introdução de uma 

agulha na veia ou artéria, o que provoca dor, e o paciente não estando orientado 

quanto ao procedimento que será realizado no momento da punção pode movimentar o 

local e transfixar a veia ou artéria sendo necessária a realização de uma nova punção. 

 

A tabela 6 se refere às formas de comunicação em relação às atividades: 

administração de medicação e administração de medicação em bomba de infusão 

contínua. 
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TABELA 6 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe nas atividades: 
administração de medicação e administração de medicação em bomba 
de infusão contínua. São Paulo, 2010 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

Administração 
de medicação 6 

Toque 
instrumental 6 86 

Mudança da 
expressão facial 

3 38 

Sim  6 100 Sim  3 50 Sim 0 0 

  Verbal 1 14 
Movimento 
corporal 2 25 Não 0 0 Não 3 50 Não 6 100 

       
Observou o 
procedimento 2 25            

       
Abriu os olhos 

1 13            

Total 6 Total 7 100 Total 8 100 Total 6 100 Total 6 100 Total 6 100 

Administração 
de medicação 
em bomba de 
infusão 

2 *Proxêmica 2 100 
Movimentou a 
boca 1 33 

Sim  2 100 Sim  2 100 Sim 1 50 

       
Movimento 
palpebral 1 33 Não 0 0 Não 0 0 Não 1 50 

       
Observou o 
procedimento 1 33            

Total 2 Total 2 100 Total 3 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 

*Proxêmica: Invasão do território do paciente na zona pessoal 

Existem várias vias de administração de medicação, podendo ser: oral, 

intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, enteral, entre outros 51
. 

Na administração de medicação por via intravenosa se faz necessário o uso de 

dispositivos que são introduzidos na veia do paciente, podendo ser colocados em veias 

mais superfíciais (periféricas) ou veias mais profundas (centrais), permitindo a infusão 

de medicações 51
. 

 A administração de medicação que a pesquisadora observou foi por meio dos 

dispositivos: intra-cath, sonda naso-enteral e jelco, nas 6 ocasiões observadas apenas 

14% (1 ocasião) ocorreu a comunicação verbal por parte da equipe informando ao 
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cliente qual procedimento seria realizado e o porquê estava sendo realizado, mesmo 

sendo percebida 100% (6 ocasiões), foi decodificada apenas em 50% (3 ocasiões).  

A humanização é um processo de crescimento e amadurecimento que está 

permeado por valores e princípios de solidariedade, compaixão, honestidade, 

humildade, ética, conhecimento, amor entre outros. Muitas vezes um toque, uma 

conversa, um sorriso ou apenas ouvir o cliente, tem mais poder de controlar a 

ansiedade, o medo, a dor, o sofrimento do que qualquer medicamento. 

A administração de medicação em bomba de infusão contínua é uma atividade 

muito desempenhada na UTI, pois muitas medicações têm que ser administradas em 

doses mínimas e contínuas e para que isso ocorra se faz o uso da tecnologia em que a 

equipe programa a bomba de infusão de acordo com a dosagem e tempo de infusão 

prescritos.  

A pesquisadora observou 2 atividades sendo desempenhadas e nestas os 

clientes perceberam a aproximação da equipe e tiveram uma resposta frente o 

procedimento que a equipe estava desempenhando, e mesmo a equipe percebendo a 

comunicação dos clientes em 100% (2) das ocasiões, decodificaram 100%. Não 

ocorreu por parte da equipe nenhuma outra comunicação a não ser a proxêmica.  A 

proxêmica estuda o significado social do espaço, ou seja, estuda como o homem 

estrutura inconscientemente o próprio espaço 44. As distâncias encontradas nessas 

ocasiões foram a íntima e a pessoal. O uso do espaço é um meio de comunicação não-

verbal e influencia o relacionamento interpessoal. Sempre que entramos no “espaço” do 

outro devemos avisá-lo sobre o porquê disso, além de solicitar sua autorização, bem 

como explicar o que será feito. 
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O cuidar na UTI é tecnicista e mecânico, desprovido, muitas vezes, dos 

sentimentos do doente e seus familiares 3. 

A UTI é totalmente diferente de outras unidades de internação e, sobretudo, do 

ambiente residencial do sujeito doente e seus familiares. O ambiente físico, os recursos 

materiais e tecnológicos, são importantes. Entretanto, o detrimento das características 

humanizadoras nas UTIs é fato incontestável, uma vez que o foco da atenção está 

direcionado aos procedimentos e ao manejo de aparelhos cada vez mais precisos e de 

complexidade operacional inestimável, resultando em uma assistência reduzida, muitas 

vezes, a alguns diferentes botões e volumes medicamentosos. A atenção está voltada 

principalmente para o órgão doente, para a patologia e para os procedimentos técnicos  

que promovem desconforto, impessoalidade, falta de privacidade, isolamento social, 

dentre outros. Os recursos materiais e tecnológicos são importantes, porém não mais 

do que a essência humana que deve conduzir o pensamento e as ações da equipe de 

enfermagem, principalmente do enfermeiro, tornando-os capazes de construir uma 

realidade mais humana, menos agressiva e hostil para as pessoas que diariamente 

vivenciam a UTI 3, 17, 52. 

 

A tabela 7 refere-se às estratégias de comunicação em relação às atividades: 

passagem e retirada de sonda naso-enteral. 
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TABELA 7 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe nas atividades: 
passagem e retirada de sonda naso-enteral. São Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

Passagem 
de sonda 
naso-enteral 

3 
Toque 
instrumental 3 75 

Movimento 
corporal 1 20 Sim  3 100 Sim  3 100 Sim 0 0 

  Verbal 1 25 

Movimento 
palpebral 

1 20 

Não 0 0 Não 0 0 Não 3 100 

       Engoliu 1 20            

       
Abriu os olhos 1 20 

              

       Tossiu 1 20            

Total 3 Total 4 100 Total 5 100 Total 3 100 Total 3 100 Total 3 100 

Retirada da 
sonda naso-
enteral 

1 
Toque 
instrumental 1 100 

Movimento 
palpebral 1 100 Sim  0 0 Sim  0 0 Sim 0 0 

           Não 1 100 Não 1 100 Não 1 100 

Total 1 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 

 
 

 A passagem de sonda naso-enteral, é a introdução de uma sonda através da 

narina até o trato intestinal. Tem a finalidade de permitir a infusão de dietas e 

medicamentos, é um procedimento privativo do enfermeiro, e se faz necessário o uso a 

partir do momento que o cliente por algum motivo não tem mais condições de se 

alimentar por via oral seja temporariamente ou permanentemente. Relatos e 

observações de enfermeiros apontam ser este um dos procedimentos mais 

desconfortáveis para os pacientes tanto na passagem como na retirada da sonda.  

A pesquisadora observou que das 3 atividades realizadas, em apenas 25% (1)  

foi feita a orientação da necessidade do procedimento, pois o funcionário iniciou o 

procedimento sem fazer nenhuma comunicação sobre o que seria realizado e o cliente 
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se recusou. Após esta reação do cliente, foi-lhe explicado como seria o procedimento e 

a sua necessidade. 

A tabela 8 se refere às estratégias de comunicação em relação às atividades: 

monitorização do paciente e controle de parâmetros. 

 

TABELA 8 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe nas atividades: 
monitorização do paciente controle de parâmetros do paciente. São 
Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

Monitorização 
do paciente 3 

Toque 
instrumental 3 75 

Movimento 
corporal 3 50 Sim  3 100 Sim  2 67 Sim 0 0 

  Verbal 1 25 Abriu os olhos 1 17 Não 0 0 Não 1 33 Não 3 100 

       
Movimento 
palpebral 1 17            

       
Observou o 
procedimento 1 17            

Total 3 Total 4 100 Total 6 100 Total 3 100 Total 3 100 Total 3 100 

Controle de 
parâmetros 3 * Proxêmica 3 100 Abriu os olhos 1 100 Sim  3 100 Sim  0 0 Sim 0 0 

Não 0 0 Não 3 100 Não 3 100 

Total 3 Total 3 100 Total 1 100 Total 3 100 Total 3 100 Total 3 100 

* Proxêmica: invasão do território do paciente na zona pessoal e na zona íntima. 

 

A monitorização do paciente se faz necessária, pois é por meio dela que a 

equipe irá obter os valores dos batimentos cardíacos, respiração, temperatura, pulso 

entre outros. São instalados dispositivos no cliente que são ligados ou interligados a 

transdutores eletrônicos em que a equipe irá visualizar nos monitores os valores 

referentes ao que está sendo mensurado. 
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A monitorização tradicional dos sinais vitais inclui pressão arterial (PA), 

freqüência cardíaca (FC), freqüência respiratória (FR) e temperatura. Os sinais vitais 

tradicionais e a monitorização dos parâmetros podem incluir eletrocardiograma (ECG), 

pressão arterial não-invasiva e/ou intra-arterial, saturação (SpO2) e pressão venosa 

central (PVC) 53
. 

A pesquisadora observou 3 ocasiões e em apenas 25% (1) delas  ocorreu a 

comunicação ao cliente sobre o procedimento que seria realizado, a equipe percebeu a 

comunicação não-verbal do cliente em 100% (3) das ocasiões, mas em apenas 67% (2) 

as decodificou.   

O controle de parâmetros do cliente na UTI é uma atividade desempenhada a 

cada duas horas, a equipe tem um impresso onde deverão ser anotados todos os 

valores verificados, e esses valores são verificados por meio do monitor cardíaco, pelo 

monitor do respirador, por transdutores, etc. Nas 3 ocasiões em  que a pesquisadora 

observou a atividade, a equipe percebeu 100% (3) da comunicação do cliente, mas em 

nenhuma ocasião decodificou, e em nenhum momento foi informado ao cliente que 

procedimento estava sendo realizado e qual a necessidade dele. A comunicação entre 

a equipe e o cliente se deu por meio da proxêmica, que é o conjunto das observações e 

teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço, como os indivíduos usam e 

interpretam o espaço dentro do processo de comunicação e a compreensão de que, o 

homem utiliza seus sentidos para determinar seus espaços e as distâncias entre o eu e 

o outro. A invasão do espaço pessoal de alguém provoca reações como afastamento, 

mudanças na orientação do corpo, interposição de barreiras, mudanças corporais 31.  

 É no ambiente da UTI que a tecnologia de ponta tem afetado negativamente o 

aspecto humano, os valores básicos de inter-relação humana, como a vontade de se 
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comunicar, as emoções e sentimentos fornecedores de estímulos positivos para o 

reconhecimento dos sinais oferecidos pelo emissor, foram substituídos pela 

necessidade de domínio tecnológico 1.   

O acima descrito pela pesquisadora mostra o quanto a tecnologia pode interferir 

no cuidado. 

 

A tabela 9 refere-se às estratégias de comunicação em relação às atividades: 

punção venosa e retirada do acesso venoso. 

 
TABELA 9 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe nas atividades: 

punção venosa e retirada do acesso venoso. São Paulo, 2010. 
 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

Punção 
venosa 2 

Toque 
instrumental 2 67 

Movimento 
palpebral 1 50 Sim  2 100 Sim  1 50 Sim 0 0 

Verbal 1 33 Abriu os olhos 1 50 Não 0 0 Não 1 50 Não 2 100 

Total 2 Total 3 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 

Retirada do 
acesso 
venoso 

1 
Toque 
instrumental 

1 50 
Mudança da 
expressão facial 

1 50 

Sim  1 100 Sim  1 100 Sim 0 0 

  Verbal 1 50 Abriu a boca 1 50 Não 0 0 Não 0 0 Não 1 100 

Total 1 Total 2 100 Total 2 100 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 

 

A punção venosa pode ser desempenhada por todos os membros da equipe de 

enfermagem, é realizada para proporcionar via de infusão de líquidos, medicação, 

sangue, nutrientes entre outros. 

Para a realização da punção venosa é necessário que o local da punção seja 

limpo com um antisséptico; um torniquete (um elástico) em volta do braço para aplicar 

pressão e restringir o fluxo sangüíneo através da veia, isso faz com que as veias abaixo 
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do torniquete se distendam (encham-se de sangue). Insere-se uma agulha na veia, e 

depois da retirada da agulha fica apenas um dispositivo de silicone no interior da veia, 

após o procedimento, o torniquete é retirado para restaurar a circulação, algumas 

pessoas sentem uma dor moderada, enquanto outras sentem uma sensação de 

ferroada ou picada 54
.
  

A pesquisadora observou 2 atividades sendo desempenhadas e, apenas em 

33% (1) das ocasiões ocorreu a comunicação ao paciente de qual seria o procedimento 

a ser realizado, em 100% (2) das ocasiões a equipe percebeu a comunicação do 

paciente, decodificou apenas em 50% (1) destas. 

A comunicação ao paciente sobre o procedimento que será desempenhado é 

imprescindível, pois não estando orientado quanto ao procedimento que será realizado, 

o paciente no momento da punção pode movimentar o local, e assim transfixar a veia 

sendo necessária a realização de uma nova punção. 

A retirada do acesso venoso deve se comunicada ao paciente, pois pode 

provocar dor e desconforto, dependendo do material usado para sua fixação bem como 

do local onde é colocado. 

 

A tabela 10 refere-se às estratégias de comunicação em relação à atividade 

desempenhada de exame físico. 
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TABELA 10 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe na atividade: 
exame físico. São Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

Exame físico 2 
Toque 
instrumental 2 100 Abriu os olhos 2 67 Sim  2 100 Sim  1 50 Sim 0 0 

       
Movimento 
corporal 1 33 Não 0 0 Não 1 50 Não 2 100 

Total 2 Total 2 100 Total 3 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 

 
 

O exame físico é atividade privativa do enfermeiro, é realizado para conhecer as 

condições do cliente (avaliação), detectar suas necessidades (diagnóstico), e 

prescrever a assistência de enfermagem (intervenção) 55, proporcionando um cuidado 

individualizado ao cliente. 

Nas 2 ocasiões que a pesquisadora observou, não houve comunicação ao 

cliente sobre a execução do procedimento e nem da sua importância, em 100% (2) das 

ocasiões a equipe percebeu a comunicação não-verbal do cliente, mas, decodificou em 

apenas 50% (1), e após esta comunicação, foi esclarecida ao cliente a importância e a 

necessidade do procedimento e solicitada a sua colaboração, em nenhuma das 

ocasiões ocorreram interferências. 

Somente pela comunicação efetiva é que o profissional poderá ajudar o paciente 

a perceber seus problemas, enfrentá-los, visualizar sua participação na experiência e 

encontrar alternativas de solução, além de auxiliá-lo a desenvolver novos padrões de 

comportamento 29. 

 

A tabela 11 refere-se às estratégias de comunicação em relação à atividade: 

curativo. 
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TABELA 11 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe na atividade: 
curativo. São Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 

 NÃO 
VERBAL 

Curativo 2 
Toque 
instrumental 2 66,66 

Mudança da 
expressão facial 1 50 Sim  2 100 Sim  2 100 Sim 0 0 

  Verbal 1 33,33  Emitiu grunidos 1 50 Não 0 0 Não 0 0 Não 2 100 

Total 2 Total 3 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 Total 2 100 

 
 
 O curativo é uma atividade desempenhada por todos os membros da equipe de 

enfermagem, é o recurso que cobre uma ferida, com o objetivo de favorecer o processo 

de cicatrização e protegê-la contra agressões externas, mantendo-a úmida e 

preservando a integridade de sua região periférica 56
. 

 A pesquisadora observou 2 atividades sendo desempenhadas, a comunicação 

ao paciente só ocorreu em 33,3% (1) das ocasiões, a equipe percebeu e decodificou a 

comunicação do paciente em 100% (2) das ocasiões, não teve interferências durante a 

comunicação.  

 

Na tabela 12 vêem-se as estratégias de comunicação em relação à atividade: 

hidratação corpórea. 
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TABELA 12 – Distribuição das estratégias de comunicação da equipe na atividade: 
hidratação corpórea. São Paulo, 2010. 

 

ATIVIDADE  Nº 

COMUNICAÇÃO  

Nº % 

COMUNICAÇÃO 

Nº % 

 EQUIPE 
PERCEBEU  

Nº % DECODIFICOU Nº % INTERFERÊNCIA N° % DA EQUIPE DO PACIENTE 
 NÃO 

VERBAL 

Hidratação 
corpórea 1 

Toque 
instrumental 1 50 

Observou o 
procedimento 1 100 Sim  1 100 Sim  0 0 Sim 0 0 

  Verbal 1 50     Não 0 0 Não 1 100 Não 1 100 

Total 1 Total 2 100 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 Total 1 100 

 
 
 
 
5.3 Percepção dos profissionais 
 

A distribuição das respostas segundo as estratégias de comunicação não-verbal 

que a população referiu conhecer encontra-se na tabela 13. 

 
 
TABELA 13 – Distribuição das estratégias de comunicação não-verbal segundo 

conhecimento da população. São Paulo, 2010. 
 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
N° % 

CINÉSICA 

Expressão facial 18 27,69 

Movimento palpebral 18 27,69 

Gestos 17 26,15 

Movimento corporal 12 18,46 

Total 65 100 

TACÊSICA N° % 

Toque afetivo 7 100 

Total 7 100 

 

As formas de comunicação cinésica mais citadas foram a expressão facial e os 

movimentos dos olhos em 27,69% (18), e os gestos mencionados em 26,15% (17). Na 

tacêsica foi o toque que foi citado 7 vezes (100%), chama atenção de que toque citado 
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foi o afetivo, e que mesmo a população referindo conhecer esta estratégica, em 

nenhum momento das 95 atividades examinadas, foi observado pela pesquisadora o 

uso desta estratégia de comunicação.  Outra forma de comunicação citada foi a escrita, 

mencionada 3 vezes. 

Hudak et al39 afirmam que a permanência em UTI é uma experiência 

assustadora e desumanizada, porque impede o paciente de perceber os limites de seu 

próprio corpo devido ao uso de equipamentos. Na UTI, quando se está com medo, 

ansioso ou deprimido, receber um toque carinhoso pode ser divino. O toque exerce 

efeitos benéficos nas situações de medo e estresse, ou quando o paciente se encontra 

em situação de perda da identidade, de desorientação no tempo e espaço, ou ainda, 

em pacientes que necessitem de encorajamento. O paciente tem privação sensorial, 

barreiras corpóreas para tocar o próprio corpo, para comunicar-se com os outros e 

perde o contado diário com a família. Tudo isso altera sua capacidade de recuperação 

Por meio do toque, os enfermeiros podem transmitir inúmeras mensagens: segurança, 

compreensão, sinceridade, respeito, apoio, cordialidade, preocupação, tranquilização, 

empatia, conforto, proximidade, encorajamento, aceitação, desejo de ajudar, entre 

outros 4. 

Dos 5 (100%) enfermeiros, 20% (1) referiu não se lembrar das formas de 

comunicação não-verbal, e 60% (3) que não as conhecem. Surpreendeu e muito a 

pesquisadora o fato de 60% (3) dos enfermeiros terem citado que não conhecem e 20% 

(1) que não se lembravam. Nem sempre os cursos de nível profissional técnico de 

enfermagem tem a comunicação como uma disciplina do currículo como ocorre na 

maioria dos cursos superiores.  
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A expressão do pensamento se faz 55% por meio dos sinais do corpo 31, ou seja, 

pela comunicação não-verbal, e é através dela que se observa a exteriorização do ser 

psicológico 21
.  

Todas as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro necessitam da comunicação, 

razão pela qual esta é considerada um dos instrumentos básicos do cuidar. Exige 

conhecimento, habilidades e prática para que possa ser uma ferramenta usada 

adequadamente pelos profissionais nos contatos que permeiam suas atividades diárias 

junto à clientela. Por outro lado, parte depende de suas habilidades comunicativas para 

o  reconhecimento, compreender e satisfazer as necessidades de seus pacientes. A 

comunicação é uma das ferramentas mais importantes na área de saúde. 

Observamos que a comunicação não-verbal paralinguagem não foi citada 

nenhuma vez. Os sinais paralinguísticos demonstram sentimentos, características da 

personalidade, atitudes, relacionamento interpessoal e auto-conceito. Os fatores do 

ambiente também não foram citados nenhuma vez e incluem mobiliário, estilo 

arquitetônico, decoração de interiores, condições de iluminação, cores, temperatura, 

ruídos adicionais ou música, e similares, em que a interação ocorre 21. 

A comunicação Proxêmica não foi citada em nenhum momento, a proxêmica é o 

conjunto das observações e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço, 

posição e da distância mantida entre membros de um grupo dentro de uma organização 

social 19.   
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FIGURA 4 – Distribuição das estratégicas utilizadas pelos profissionais para 
comunicar-se. São Paulo, 2010. 

 

 
 

Podemos observar que a estratégia mais citada foi a verbal com 45% das 

respostas o que já era esperado por ser esta a forma tradicional de comunicação, em 

seguida gestos com 22%; a estratégia menos citada foi a escrita com 1% apenas. 

Chama a atenção as respostas que indicam claramente um despreparo quanto ao 

conhecimento da comunicação não verbal: “sedado não se comunica” e “pouco se 

comunica”. 

Muitos clientes estão impossibilitados de se comunicar verbalmente, pois estão 

com alterações do nível de consciência, politraumatizados, traqueostomizados, 

entubados, com doenças graves, pós-operatórios de cirurgias delicadas que podem 

ficar impossibilitados temporariamente ou definitivamente de comunicar-se oralmente 

Estratégias utilizadas pelos profissionais para comunicar-se 
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restando somente a comunicação não-verbal. Apesar de a escrita ser citada 3 vezes 

durante o período de coleta de dados, a pesquisadora não observou esta estratégia 

sendo utilizada. 

 

Na tabela 14 estão apresentadas as respostas da população segundo como 

percebe o que o paciente quer dizer. São Paulo, 2010. 

 

TABELA 14 – Distribuição da resposta da população segundo como percebe o que o 
paciente quer dizer. São Paulo, 2010. 

 
CINÉSICA Nº % 

Expressão Facial 17 39,69 

Gestos 11 22,44 

Movimentos dos Olhos 11 22,44 

Movimentos das Mãos 5 10,20 

Movimentos dos Membros 4 8,16 

Movimentos da Cabeça 1 2,04 

Total 49 100 

TACÊSICA Nº % 

Toque 3 100 

Total 3 100 

Outros Nº % 

Agitação 8 53,33 

Escrita 3 20,00 

Sinais 3 20,00 

Dedução 1 6,66 

Total 15 100 

 

A pesquisadora observou que apesar da expressão facial ter sido a mais citada 

pela equipe, os movimentos corporais são mais percebidos. Mesmo a escrita sendo 

citada em 20% (3 vezes) durante o período de coleta de dados a pesquisadora não 

observou esta estratégia sendo utilizada.   
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Questionados sobre se conseguiam identificar os sinais de comunicação não-

verbal do paciente, 36,36% respondeu que sim, 60,60% que às vezes consegue 

identificar, 3,03% têm dificuldade, pois não entendem o que o paciente quer dizer. 

 

Em relação à importância da comunicação não-verbal na assistência de enfermagem 

 

Quando questionados sobre a importância da comunicação não-verbal na 

enfermagem os resultados apontam que 15,15% (5) não responderam sobre a 

importância da comunicação não-verbal, 27,27% (9) não responderam à questão, 

69,69% (23) dos respondentes referiram ser a comunicação não-verbal importante para 

a assistência e destes 48,48% (16) justificaram de várias formas:            

“... porque o paciente depende da gente...” 

“... porque é através da comunicação que se percebe o nível de consciência”. 

“... para saber se ele está sentindo dor, nível de consciência”. 

“... porque não fala, mas gesticula, gestos de dor, movimentos com a cabeça, 

toque”. 

“... principalmente na UTI, pois são entubados, sedados ou não”. 

“... porque é o modo deles se expressar”. 

“... porque você tem que saber se ele está com dor ou não”. (2  respostas) 

“... porque se ninguém entender o que você quer dizer é complicado, é fogo”. 

“... porque entendo o que ele está sentindo e tento amenizar o máximo possível o 

que ele está sentindo”. 

“... porque o que o paciente não consegue comunicar verbalmente ele se       

comunica através de olhar, pelas mãos”. 
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“... porque ele não consegue responder, e é de extrema importância para 

entender o paciente”, 

“... porque em 90% dos pacientes a comunicação é não-verbal”. 

“... porque o paciente quer referir alguma coisa que você não está percebendo e 

é através desta comunicação que ele se comunica”. 

“... porque [por meio dela]  você sabe se ele está interagindo comigo 

“... para saber o que o paciente está sentindo, se está com dor, frio, porque você 

pode dar uma melhor assistência para ele”. 

 

Observamos que 69,69% (23) responderam que a comunicação não-verbal é sim 

importante para a assistência de enfermagem e este resultado reforça o que foi 

observado e encontrado na revisão da literatura citada na introdução deste trabalho, 

complementada pelo explicitada a seguir. 

 

Silva31, ao descrever o processo de comunicação na enfermagem, ressalta a 

importância da comunicação não-verbal nesse processo e afirma que a tomada de 

consciência pela equipe de enfermagem do seu significado na relação com o cliente 

contribui para a melhoria da qualidade da assistência a ser prestada. Pode ser definida 

como toda informação obtida por meio de gestos, posturas, expressões faciais, 

orientações do corpo, singularidades somáticas, naturais ou artificiais, organização dos 

objetos no espaço e até pela relação de distância mantida entre os indivíduos. A 

comunicação não-verbal deve ser utilizada para complementar ou esclarecer o que está 

sendo comunicado verbalmente. É preciso que o profissional esteja atento aos sinais 

não-verbais e à linguagem corporal do cliente/família, para que se entendam os 
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sentimentos manifestados, muitas vezes não expressos verbalmente. Exige do 

profissional uma qualidade imprescindível que é a capacidade de observação sobre 

tudo o que o cliente nos comunica.  A enfermagem ao atender um cliente, deve saber 

decodificar e perceber o significado da mensagem que este envia, para então, 

posteriormente, estabelecer um plano de cuidados adequado e coerente, com suas 

reais necessidades. A comunicação é muito mais abrangente do que somente 

transmitir, informar, esclarecer, revelar e expressar. Envolve sentimentos, idéias, 

concordâncias, discordâncias e proximidade física. Concordamos com a definição da 

autora quando afirma que a comunicação não-verbal ocorre na interação pessoa-

pessoa, exceto as palavras por elas mesmas. A comunicação não-verbal compreende 

as expressões emitidas pelas atitudes corporais, que não podem ser transmitidas 

através de palavras. Esta forma de comunicação é, na maior parte das vezes, emitida 

pelo corpo sem que estejamos conscientes do que estamos emitindo. 

Segundo Travelbee57 é possível comunicar-se de maneira não-verbal sem utilizar 

a mensagem verbal, entretanto, é pouco provável que um indivíduo possa comunicar-se 

verbalmente sem utilizar mensagens não verbais. A forma de comunicação não-verbal 

ganha importância porque pode confirmar ou negar a mensagem transmitida através da 

expressão verbal e também pelo fato desta estar sempre presente, esteja a 

comunicação verbal sendo emitida ou não. 

A comunicação é parte essencial do cuidado; portanto, já não pode mais ser 

considerada apenas como um dos instrumentos básicos da enfermagem ou do 

desenvolvimento do relacionamento terapêutico, mas sim, como afirma Stefanelli58, 

capacidade ou competência interpessoal a ser adquirida pela equipe de enfermagem, 

não importando a sua área de atuação. As funções da comunicação visam a conhecer 
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a si mesmo e ao outro, estabelecer um relacionamento significativo e estimular 

mudanças de atitude e de compromisso. 

Horta59 afirma que, na enfermagem, a comunicação é um dos instrumentos 

básicos da profissão. 

Sabe-se que a comunicação não-verbal fala da essência do indivíduo de suas 

emoções e pensamentos, o desvendar da sua natureza potencializa a comunicação do 

profissional com o cliente e equipe1, isto precisa ser um foco de atenção no cotidiano 

dos serviços de saúde. 

Remen60 salienta a importância da comunicação não-verbal, pois esta transmite 

tanto ou mais informações que a verbal, sendo essencial que a equipe de enfermagem 

esteja atenta às mensagens verbais e não-verbais que o paciente hospitalizado tenta 

transmitir para que o entendimento seja eficaz. 

Castro e Silva61, ao investigar os aspectos não verbais, referem que para 

humanizar a assistência de enfermagem é preciso que a equipe compreenda e tenha 

consciência da comunicação não-verbal.  

Para Silva18, nas relações interpessoais, a comunicação não-verbal tem quatro 

funções básicas: de complementar a comunicação verbal; substituir a comunicação 

verbal; contradizer a verbal e demonstrar sentimentos.  

Rodrigues e Oliveira62 afirmam que: 
 

 
"a comunicação é uma das ferramentas básicas para a 
sustentação do processo de ‘cuidar’. Sendo um instrumento 
básico do processo de trabalho em enfermagem, a comunicação 
assume uma importância fundamental porque está implícita em 
todas as ações de enfermagem." 
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Bittes e Mattheus63 afirmam que, a comunicação em enfermagem pode ser vista 

como uma necessidade humana básica, uma competência que o enfermeiro e a equipe 

de enfermagem devem utilizar para desenvolver e aperfeiçoar o saber-fazer 

profissional. Desse modo a comunicação deve ser reconhecida pelos enfermeiros e 

pela equipe de enfermagem como arte e responsabilidade, para que melhor possam 

assistir o paciente. 

A comunicação, para Silva30, é o instrumento principal que a enfermagem possui 

para assistir o cliente de forma integral, envolvendo todos os seus aspectos que não 

somente os da doença, podendo ser efetuado em todos os momentos que o enfermeiro 

e equipe de enfermagem estiverem junto ao cliente; seja através de um procedimento, 

ou atendendo a um chamado, esclarecendo alguma dúvida ou simplesmente fazendo 

companhia ao outro. 

Sejam as ações de enfermagem de caráter assistencial ou organizacional, a 

comunicação verbal e a não-verbal é de suma importância, pois é o instrumento que 

tem influenciando decisivamente na qualidade da assistência prestada pela equipe de 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES    

 



81 

 

Foram observadas 95 atividades desenvolvidas por 33 membros da equipe de 

enfermagem, sendo 23% (5) enfermeiros e 77% (28) auxiliares de enfermagem.   

 Na quase totalidade destas atividades a comunicação não-verbal dos pacientes 

não foi decodificada, o que ressalta o despreparo da equipe de enfermagem em 

perceber os sinais não verbais do paciente. 

Dos 5 (100%) enfermeiros, 20% (1) referiram não se lembrar das formas de 

comunicação não-verbal, e 60% (3) que não as conhecem.  

Dos 28 auxiliares de enfermagem, 39,9% (13) relataram que tinham dificuldade 

em decodificar e interpretar os sinais não verbais dos clientes.  Por outro lado, somam-

se as tentativas da equipe de enfermagem em compreender este paciente.  

As formas de comunicação não-verbal mais citadas foram a cinésica, na qual a  

expressão facial e os movimentos dos olhos que foram mencionados 27,69% (18 

vezes) e os gestos 26,15% (17 vezes);  a tacêsica da qual o toque foi citado 100% (7 

vezes).  A escrita foi citada 3 vezes. 

Apesar da expressão facial ter sido a forma mais citada pela equipe de como 

percebem o que o paciente quer dizer, os movimentos corporais são mais percebidos 

por ela. Mesmo a escrita sendo citada em 20% (3 vezes) durante o período de coleta de 

dados a pesquisadora não observou esta estratégia sendo utilizada.   

Questionados sobre se conseguem identificar os sinais de comunicação não-

verbal do paciente, 36,36% respondeu que sim; 60,60% que às vezes consegue 

identificar; 3,03% tem dificuldade, pois não entendem o que o paciente quer dizer. 

Observamos que 69,69% (23) responderam que a comunicação não-verbal é, 

sim, importante para a assistência de enfermagem e este resultado reforça o que foi 

observado e encontrado na literatura.  
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Surpreendeu-nos e muito o fato de 60% (3) dos enfermeiros terem citado que 

não conhecem e 20% (1) que não se lembravam das formas de comunicação não 

verbal.  

Sendo o enfermeiro o responsável pelo planejamento da assistência de 

enfermagem, e desconhecendo as formas de comunicação, não poderá instruir, treinar, 

os membros da equipe para interpretar, decodificar e validar a comunicação do 

paciente. Comunicar-se não verbalmente é comum aos clientes que necessitam de UTI. 

Interagir com um paciente entubado ou com o nível de consciência alterado, requer 

preparo, tempo e atenção. 

Quando nos relacionamos com outras pessoas, estamos de alguma forma nos 

comunicando. Na área da saúde, especialmente na enfermagem, a comunicação é 

considerada vital, pois é essencial para o atendimento das necessidades básicas do ser 

humano. Sem comunicação não existe cuidado (caring). 

Acreditamos que, nas instituições assistenciais, deva ser dada ênfase ao ensino 

da comunicação, ressaltando o da comunicação não-verbal, acompanhado da 

respectiva supervisão da prática. 

Entretanto, em nosso estudo constatamos que os enfermeiros não têm o 

conhecimento necessário de comunicação e nossa atividade assistencial e acadêmica 

nos permite inferir que isto ocorre com a maioria destes profissionais.  

Acreditamos ser necessária uma reformulação do ensino de enfermagem, que na 

maioria das instituições ainda se centra no modelo biomédico. 

Se a comunicação é um dos instrumentos básicos do cuidar, porque ele não 

pode ser a linha mestra dos currículos? 
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Foi constatado através da leitura das referências a preocupação que existe com 

a necessidade de se estabelecer um relacionamento efetivo e afetivo com a clientela 

atendida pelos profissionais de enfermagem. 

Os profissionais de enfermagem, entre todos os profissionais da área da saúde, 

são os que mais se comunicam com o paciente, no período que este está internado e 

que tem mais oportunidade para desenvolver um relacionamento mais próximo ao 

paciente.  

Sabe-se que se deve cuidar de cada paciente de acordo com suas necessidades 

pessoais e, com pacientes impossibilitados de comunicar-se verbalmente precisamos 

encontrar maneiras de ajudá-lo a nos transmitir suas necessidades, decodificando seu 

não-verbal. Só assim poderemos prestar assistência qualificada e humanizada.  

Na UTI, um grande número de clientes pode estar de alguma maneira, 

impossibilitado de falar e, comunicam-se suas necessidades por meio não verbal, o que 

exige daqueles que os atendem  conhecimento e habilidade para decodificar a 

comunicação. 

Machado, Leitão e Holanda64 ressaltam que a aquisição de habilidades capazes 

de compreender e entender melhor o ser humano, está relacionada ao saber ouvir e ao 

saber investir e que ambos devem ser realizados de forma compreensiva reconhecendo 

as diferenças que lhes são peculiares. 

É fundamental, na ação comunicativa, a participação do assistido, porém, o que 

se verifica muitas vezes é a incorporação do profissional por meio da concepção de que 

o domínio de sua verdade sobressaia e isso acaba por coibir o outro de expor suas 

atividades e opiniões. A valorização da comunicação interpessoal no cotidiano passa 
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por muitas instâncias constituindo um desafio na construção das habilidades próprias 

no cuidar efetivo/afetivo. 

O essencial para que a equipe de enfermagem desenvolva uma comunicação 

eficaz é estabelecer um relacionamento empático. A equipe constrói esta empatia 

através de encontros que, mesmo sendo rápidos, devem ser feitos com honestidade e 

sensibilidade para identificar as necessidades de cada paciente. É necessário também, 

que a equipe de enfermagem considere a individualidade, os valores e crenças dos 

pacientes e utilize uma linguagem clara, de acordo com o nível de instrução destes, 

permitindo assim uma avaliação mais fidedigna de suas necessidades. 

 De acordo com Silva65, os membros da equipe de enfermagem dificilmente têm 

o tempo desejado para atender um cliente, por isso os pequenos momentos devem ser 

bem aproveitados para que se possa melhorar a assistência ao cuidado. 

Para alcançar uma comunicação satisfatória e prestar cuidado humanizado, é 

preciso que o profissional esteja disposto a envolver-se e acreditar que sua presença é 

tão importante quanto a realização de procedimentos técnicos, já que nem sempre os 

conhecimentos técnicos objetivos funcionam tão bem diante de situações de estresse, 

desânimo, medo, depressão,  dentre outros, como os conhecimentos subjetivos que se 

revelam na comunicação terapêutica. Assim sendo, é preciso reconhecer que, ficar ao 

lado do paciente para ouvi-lo é uma ação terapêutica e determinante no processo de 

recuperação da saúde. 

Esperamos com este estudo contribuir para que os profissionais reflitam sobre a 

importância da utilização das técnicas de comunicação verbal e da observação e 

decodificação do não-verbal na assistência, visando ao ser humano na sua 

individualidade e integralidade psicológica, social e espiritual. 
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                                                                                                              APÊNDICE I 
                                Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Título do Projeto: “Decodificação da comunicação não-verbal pelos membros da equipe 
de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva”. 
Pesquisadora: Aline Panaia Kron 
Orientadora: Prof. Dra. Marina Borges Teixeira 
Prezado(a) Sr.(a) 

 Meu nome é Aline Panaia Kron, sou aluna do curso de pós-graduação, 
Mestrado em Enfermagem, na Universidade Guarulhos. Estou solicitando sua 
participação voluntária no estudo que tem como objetivo: Verificar como os membros da 
equipe de enfermagem da UTI, percebem e decodificam a comunicação não-verbal dos 
pacientes.  

 Para isso serão coletados dados através de um formulário e um roteiro de 
observação. Sua participação não lhe trará qualquer prejuízo ou desconforto, assim 
como não interferirá na sua atividade profissional. O Sr.(a) terá liberdade de solicitar 
qualquer esclarecimento quantas vezes se fizer necessário e está garantida a liberdade 
de retirar o seu consentimento a qualquer momento. As informações obtidas serão 
analisadas em conjunto com as dos demais participantes dessa pesquisa, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum dos participantes em nenhum momento. Não 
haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, nem 
compensação financeira relacionada à sua participação. O pesquisador se compromete 
a utilizar os dados e material coletado somente para esta pesquisa. A qualquer 
momento o Sr.(a) poderá solicitar informações sobre a pesquisa e seu andamento. 

 Espera-se que os resultados desta pesquisa tragam benefícios para a 
assistência de enfermagem. Em qualquer etapa do estudo, o Sr.(a) poderá ter acesso 
aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 
dúvidas. Os responsáveis por esta pesquisa são: Profª. Dra. Marina Borges Teixeira, 
que pode ser encontrada na Universidade Guarulhos, telefone: (11) 2464-1684 e Aline 
Panaia Kron, telefone: (11) 2725-6959 – (11) 9297-8604. 

 

 

 

___________________      ______________________        ______________________                                                
     Nome do Participante                Assinatura do Participante                           Aline Panaia Kron 
       RG:                                                                                                                     RG: 301461661  COREN-SP: 0140354 

                                                                                                       Pesquisadora Responsável   
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APÊNDICE II                                   

Declaração de Aceite 

 

 Declaro que fui suficientemente esclarecido(a) a respeito do estudo: 

“Decodificação  da comunicação não-verbal pelos membros da equipe de enfermagem 

de  uma Unidade de Terapia Intensiva”. 

 

 Ficaram claros para mim quais os propósitos deste estudo, os procedimentos 

a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou clara também que minha participação é isenta de despesas e que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer beneficio que eu possa ter nesta 

instituição. Autorizo a publicação dos dados, que forem coletados em revistas 

científicas, cursos ou congressos. 

 

 
 
 

São Paulo, ______de __________________de 2010             
 
 
 
 
 

    ___________________________                    ______________________________ 
         Nome do Participante                                                                Assinatura do Participante 
         RG:                                    
 
 

________________________________ 
Aline Panaia Kron 

RG: 301461661  COREN-SP: 0140354 
                                                               Fone: (11) 2725-6959 – (11) 92978604                       

Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE IV 
 

Formulário 
 

1- Iniciais 

 

2- Sexo 1 F (  )     2 M (  ) 

3- Profissão 

Enfermeiro  (  )     Tem Especialização Sim (  )   Qual?________          Não (  )   

Mestrado  Sim (  )  Não  (  )     Qual?_______________ 

Doutorado Sim (  )  Não (  )     Qual?_______________ 

Auxiliar de Enfermagem (  ) 

Técnico de Enfermagem (  )  

4- Há quanto tempo é formado? 

  

5- Há quanto tempo atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto? 

 

6- Quais as formas de comunicação não-verbal que você conhece? 

 

 

7- Quais estratégias que você utiliza para se comunicar com o paciente impossibilitado 
de comunicar-se verbalmente? 

 

  

8- Como você percebe o que o paciente quer dizer? 

 
  
9- Consegue identificar os sinais de comunicação não-verbal do paciente? 
               
   1 Sim (  )     2 As vezes (  )     3 Não (  )       4 Tem dificuldade (  ) Qual?____________         
 

10- Qual a importância da comunicação não-verbal na assistência de enfermagem? 
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CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 
 

 



102 

 

                                                                                                                                                              

 


