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RESUMO 
 
 
A comunicação constitui-se em um instrumento básico à prática de 

enfermagem ao estabelecer a expressão do cuidado. Assim, a presente pesquisa 
utilizou como referencial teórico alguns pressupostos e conceitos da Teoria 
Interacionista de Joyce Travelbee e teve como objetivo geral analisar a comunicação 
enfermeira-paciente no cuidado de enfermagem em Unidade de Pronto Atendimento 
24h (UPA 24h). De caráter descritivo, abordagem qualitativa elegeu como 
instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada aplicada a dez 
enfermeiras 2º Tenentes Bombeiro Militar no cenário da UPA 24h situada no 
município de Belford Roxo. Os resultados apontaram que a maioria das depoentes 
estão na faixa etária de 20 a 29 anos e formação concluída nos últimos quatro anos. 
A análise temática das falas possibilitou evidenciar três categorias: a comunicação 
revelada na prática de enfermagem; a comunicação enfermeira-paciente nos 
espaços de cuidado da UPA 24h e aspectos da relação interpessoal enfermeira-
paciente na UPA 24h. Na primeira, a comunicação é percebida pelas depoentes 
como essencialidade do cuidado e interação, além de possibilitar o sentimento de 
confiança explicitado por Travelbee. A outra aponta a comunicação como estratégia 
de escuta, aproximação, direcionamento do cuidado, intervenção e sensibilidade. 
Quanto às especificidades da relação enfermeira-paciente na UPA 24h foram 
descritas atitudes que significam a relação interpessoal como escuta, solicitude, 
cordialidade, atenção o que são para elas consideradas como abordagem 
humanística. Mas, as falas expressam ainda atitudes de imparcialidade e defesa que 
objetivam a relação de cuidado. Em relação aos pressupostos teóricos destacamos 
que neste estudo a interpretação dada a relação enfermeira-paciente como 
objetividade não é entendida como a superficialidade definida por Travelbee. 
Concluindo, embora a organização e a orientação de fluxos instituídas na UPA 24h 
sejam ferramentas consideradas facilitadoras de condutas profissionais pertinentes 
aos vários espaços de cuidado, os dados mostraram que a comunicação enfermeira-
paciente e o cuidado implementados acontecem em suas faces objetivas e 
subjetivas independente do ambiente por ser uma relação ser humano-ser humano. 
Deste modo, a compreensão destas questões deve incentivar reflexões na prática 
assistencial e novas pesquisas, principalmente, por se tratar de uma política pública 
de saúde que tende à expansão no cenário nacional.  
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ABSTRACT 
 
 
Communication constitutes a basic instrument to the nursing practice since it 

establishes the expression of care. Thus, the present research used as theoretical 
reference some presuppositions and concepts of the Joyce Travelbee`s 
Interactionism Theory and it had as general objective to analyze the nurse-patient 
communication in the nursing care in a 24-hour Emergency Room Unit (UPA 24 
horas, in Portuguese). With a descriptive character and qualitative approaching it 
defined as data collecting instrument the half-structured interview applied to ten 2nd 
Military Fireman nurses of UPA 24 h located at the Belford Roxo county. The results 
indicated that most of the deponents are between 20 and 29 years old and has 
graduation concluded in the last four years. The thematic analysis of the statements 
made it possible to evidence the existence of three categories: the communication 
shown in the practice of nursing; the nurse-patient communication in the premises of 
the UPA 24 h; and aspects of the interpersonal nurse-patient relationship at the UPA 
24 h. In the first one, the communication is observed by the deponents as the 
essenciality of the care and interaction, besides of making possible the feeling of 
confidence observed by Travelbee. The other shows communication as the listening 
strategy, approximation, directionality of the care, intervention and sensibility. As to 
the specificities of the nurse-patient relationship at UPA 24 h they described attitudes 
that mean that the interpersonal relationship as listening, solicitude, cordiality, 
attention – what is considered to them as humanistic approaching. But the 
statements still express attitudes of impartiality and defense that aim the relation of 
care. As to the theoretical presuppositions, we emphasize that in this study the 
interpretation given to the nurse-patient relationship as objectivity is not understood 
as the superficiality defined by Travelbee. In conclusion, although the organization 
and orientation of flows instituted at UPA 24 h are tools considered as facilitating the 
personal behaviors appropriated to several spaces of caring, data showed the nurse-
patient communication and the caring implemented occur in its objective and 
subjective aspects, independently the environment for being a human being-human 
being relationship. This way, the understanding of these aspects should foster 
reflections in the assistance practice and new researches, especially for being a 
public health policiy management that has the perspective of expansion in the 
national universe. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Minha trajetória acadêmica e profissional caracteriza-se por uma atuação 

pautada na comunicação, valorizando a relação interpessoal, uma vez que, ao longo 

da graduação na Universidade Federal Fluminense e especialmente através da 

disciplina Fundamentos de Enfermagem, obtive ampla aprendizagem sobre a 

comunicação como instrumento básico do cuidado e registros de enfermagem.  

Isso se deve ao fato de que na área de Fundamentos de Enfermagem um dos 

objetivos do ensino teórico-prático é aplicar a metodologia da assistência de 

enfermagem e desenvolver habilidades técnicas durante os procedimentos, dando 

ênfase à relação acadêmico-paciente e ao diálogo com este e seus familiares, 

permitindo assim a compreensão do processo saúde-doença e hospitalização. 

Todo esse aprendizado foi reforçado quando cursei a Especialização de 

Enfermagem Obstétrica em moldes de Residência pela Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro, nos anos de 2006 a 2008, pois um dos focos do curso era 

a consulta de enfermagem ao pré-natal e a assistência ao parto de baixo risco. 

Assim, nesse ambiente de assistência integral à mulher, valorizávamos a relação 

estabelecida por meio da escuta, do ouvir e do diálogo, possibilitando tais atitudes a 

investigação de aspectos biopsicossociais tão significativos na vivência do processo 

gestacional e no momento do parto. 

Porém, ao terminar a residência em julho de 2008, ingresso, por concurso 

público, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, passando, 

assim, a atuar em um novo contexto de cuidar: a Unidade de Pronto Atendimento 

24h (UPA 24h) e isso promove em mim um impacto. Começo a observar que, a 
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princípio, o cuidado de enfermagem está diretamente articulado com o fator “tempo”, 

pois esse cenário exige que seus profissionais atuem com agilidade e domínio de 

procedimentos técnicos, em face do imediatismo de resultados imposto por 

situações de urgências e emergências, pelo excessivo número de atendimentos/dia. 

Isso acaba constituindo, de modo específico, as singularidades da comunicação, do 

cuidado e das relações entre profissionais e pacientes. 

Baradel (2004) destaca que no cenário da emergência o tempo tem 

fundamental importância nas relações estabelecidas, já que de um lado o paciente 

exige que suas necessidades sejam atendidas prontamente e por outro os 

profissionais precisam atender as demandas do paciente, ser rápido e imediato 

como preconizam normas da instituição.  

Logo, as nuances que perpassam o cuidado de saúde na emergência fazem 

com que a comunicação e as relações interpessoais assumam particularidades, fato 

que despertou meu interesse como enfermeira. Justifico meu olhar atentivo, ao 

entender que o cuidado, objeto epistemológico da enfermagem, acontece quando é 

estabelecida comunicação/relação/interação com o outro. Assim, comungo meu 

pensamento com Waldol (2004) quando refere que cuidado é uma relação 

permeada por sentimentos como respeito, consideração, compaixão e afeto. 

  Para Cavalcanti (2002) a interação entre enfermeiras e clientes faz parte do 

cuidar/cuidado, meio pelo qual o enfermeiro é capaz de compreendê-lo e planejar a 

terapêutica de enfermagem. Portanto, ao interagir com o cliente, o enfermeiro se 

comunica, o que possibilita perceber o paciente em sua singularidade de ser 

humano. 

Nesse sentido, podemos inferir que toda ação de cuidar pressupõe um 

momento de comunicação verbal ou não verbal, a interação entre os sujeitos 
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independente do ambiente profissional no qual estamos inseridos. Começo a 

entender a importância de valorizar breves contatos estabelecidos ao administrar 

uma medicação na emergência, ao segurar a mão de um paciente enquanto é 

realizado algum procedimento, ao informar ao familiar que procura por seu ente.  

  O cenário de cuidado da UPA 24h ainda me remete, como profissional, a 

valorizar de modo especial o toque, uma forma de comunicação não verbal citado 

por Gala, Telles e Silva (2003) como algo natural e importante, bem como o diálogo, 

constituindo-se ambos um caminho de aproximação do paciente. E essa 

aproximação permite o estabelecimento da comunicação e do relacionamento 

interpessoal objetivando a melhoria da qualidade da assistência (SANTOS e 

SHIRATORI, 2005).  

Foi assim que meu olhar, atento às especificidades do cuidado nesse cenário, 

promoveu a inquietação do presente estudo, buscando a compreensão do fenômeno 

“comunicação enfermeira-paciente em UPA 24h”, uma vez que para mim o cuidado 

envolve o relacionamento interpessoal entre dois ou mais sujeitos, quais sejam a 

enfermeira, paciente e a família.  

É diante do reconhecimento da comunicação como um instrumento básico 

que as enfermeiras adquirem, durante o desenvolvimento acadêmico e profissional, 

habilidades em comunicação que favorecem a compreensão do outro a ser cuidado 

e a possibilidade de serem compreendidas por ele. Essas técnicas/habilidades 

compreendem a comunicação terapêutica e não terapêutica. As de comunicação 

terapêutica são descritas por Stefanelli (2005a) como técnicas de expressão, de 

clarificação e de validação; e a não terapêutica envolve atitudes que afetam a 

interação entre os sujeitos. 



13 

 

Vale ressaltar que a competência do profissional de saúde em utilizar o 

conhecimento de técnicas de comunicação ajuda o outro a descobrir sua capacidade 

e potencial para solucionar conflitos, reconhecer as limitações pessoais e adaptar-se 

à realidade imutável, o que possibilita viver de forma saudável e autônoma 

(STEFANELLI, 2005a). 

Assim, 

Se o enfermeiro tem boa capacidade de comunicação interpessoal, ele 
consegue definir e descobrir se este paciente está sendo atendido em suas 
necessidades. A capacidade de comunicação interpessoal não é só falar 
bem, ela transcende o aspecto verbal. É necessário lembrar que 
sentimentos não são fáceis de ser expressados, e o enfermeiro deve estar 
atento a linguagem não verbal: postura, gestos, tom de voz, entre outros 
aspectos dela (OLIVEIRA, p.81, 2004).  
 

 Diante do exposto, evidenciamos que a comunicação e as relações 

interpessoais são constituintes da prática de enfermagem. Isso vai ao encontro do 

que diz Simões (2007) quando referencia que a enfermagem é uma prática 

relacional quando lida com seus pares. Entretanto, ao se relacionar com o cliente, 

família e comunidade, a enfermeira marca sua presença profissional ao expressar o 

cuidado dialógico. 

 Porém, os profissionais de saúde, incluindo a enfermeira, convivem em sua 

prática de saúde com o avançar bio-tecnológico, que associado ao fator tempo 

promovem características distintas na valorização da subjetividade, solidariedade, 

toque e interação entre os humanos.   

Almeida (2004) destaca que a enfermeira, no trabalho cotidiano, tem por 

objetivo uma assistência adequada, sendo necessária uma linha de comunicação 

aberta com o paciente, mas os aspectos acima levantados podem gerar prioridade 

no cuidado físico e, consequentemente, afetar o nível de satisfação do paciente. 

A ênfase nos cuidados físicos me induz à reflexão, ao pensar criticamente, 

pois apesar do desenvolvimento tecnológico instituído e do incremento quantitativo 
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nas atividades a serem realizadas, sobrecarregando muitas vezes a enfermeira por 

deficiência de recursos humanos, tais fatores não devem interferir na qualidade das 

relações entre os sujeitos envolvidos no processo de cuidar. 

Souza e Padilha (2002) entendem que as percepções de sinais corporais e da 

linguagem falada representam a possibilidade de ir além da execução de 

procedimentos técnicos, que fragmentam e reduzem o paciente a um receptáculo de 

ações. A humanização dos atos profissionais permite, assim, que os sentimentos, as 

emoções e a história de cada um favoreçam a compreensão da totalidade que este 

ser humano representa.    

Diante da exposição sobre os aspectos da comunicação e das relações 

interpessoais como instrumentos básicos para o cuidar em enfermagem, assim 

como das singularidades que o setor de emergência apresenta, surgiu como 

questão norteadora do estudo: como acontece a comunicação enfermeira-paciente 

no cuidado de enfermagem em UPA 24h? Isso revela o objeto da pesquisa descrito 

como “a comunicação enfermeira-paciente no cuidado de enfermagem em UPA 

24h”. Para atendê-los aponto como objetivos: 

 

Geral: 

 Analisar a comunicação enfermeira-paciente no cuidado de enfermagem em 

UPA 24h. 

Específicos: 

 Caracterizar a comunicação enfermeira-paciente no cuidado de enfermagem 

em UPA 24h. 

 Discutir os aspectos da comunicação e da relação interpessoal enfermeira-

paciente no cuidado em UPA 24h. 
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Este estudo justifica-se na medida em que a comunicação e as relações 

interpessoais permeiam toda a prática da enfermagem, sendo necessários o 

conhecimento dos elementos envolvidos no processo e sua relação com a oferta do 

cuidado integral e humanizado caracterizado pelo diálogo, respeito às singularidades 

e compreensão da vivência do processo de adoecimento.  

A utilização e o conhecimento de alguns princípios dos processos 

comunicacionais proporcionam uma adequada atuação profissional, por promover 

na prática do enfermeiro uma interação terapêutica (SPAGNUOLO e PEREIRA, 

2007). 

Para Carraro e Westphalen (2001) a sensibilização sobre a importância da 

comunicação no processo de cuidar deve estar presente, com o intuito de 

desenvolver uma enfermagem voltada para a humanização. Ou seja, transformar o 

encontro enfermeira-paciente em uma relação de cuidado, na qual exista 

comunicação efetiva e afetiva. 

Considerando a importância da temática, foi realizada busca sistematizada 

em periódicos de enfermagem indexados em Literatura da América Latina e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de dados de Enfermagem (BDENF) e 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), no período de janeiro a março de 2009, 

com associação dos descritores comunicação e enfermagem, em recorte temporal 

de 1998 a 2008. Foi encontrado um total de 1501 publicações, sendo 688 na 

LILACS, 604 na BDENF e 209 na SCIELO. Após sucessivas leituras, foram 

selecionados 40 textos que explicitavam de forma ampla a temática comunicação. O 

exame minucioso do material permitiu constituir três categorias: habilidades no 

desenvolvimento da comunicação, a comunicação como base no relacionamento 
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interpessoal e no cuidado de enfermagem e dificuldades no processo comunicativo 

no relacionamento interpessoal (OLIVEIRA e SIMÕES, 2010).  

 Percebemos que os artigos tratam da temática em vários cenários de 

cuidado, como terapia intensiva, obstetrícia, gerontologia, porém não identificamos 

aquele que abordasse o contexto de cuidado na emergência. Embora não tenha sido 

usado o descritor emergência, evidenciamos na literatura científica um espaço de 

pesquisa a ser explorado. 

Portanto, é essencial relacionar a comunicação na prática da enfermagem 

com as características peculiares do cenário de emergência, uma vez que, 

atualmente, têm sido foco de reportagens em nível regional, bem como em âmbito 

nacional. 

Lovalho (2004) considera alguns fatores essenciais para o incremento das 

pesquisas em urgência e emergência como: o avanço tecnológico associado aos 

custos elevados desta assistência, o perfil do processo de assistência gerador de 

estresse e situações inesperadas dificultando o planejamento do setor, a elevada 

taxa de morbimortalidade das emergências, a deficiência de programas de 

prevenção, a insatisfação frequente dos usuários e a frustração dos profissionais 

que prestam assistência na emergência. 

Tudo isso traz interferências sobre as equipes que neste cenário atuam, e 

com a enfermagem não seria diferente. Baradel (2004) afirma que a enfermeira de 

emergência é submetida a diversas fontes geradoras de estresse, como a cobrança 

de agilidade no atendimento, o sofrimento de pacientes e familiares, a estrutura 

física muitas vezes inadequada e o excessivo número de pacientes atendidos, 

alterando o processo comunicativo, quanto à elaboração dos pensamentos e 

percepção da realidade.  
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Assim, é diante desse novo cenário de cuidado, a UPA 24h, que pensamos 

em comunicação e relações interpessoais como constituintes de ações e atitudes 

humanísticas dos profissionais de saúde. Isso através de um agir diferenciado, de se 

colocar no lugar do outro, uma vez que, para Selli (2003), a comunicação é um 

indicador sine qua non para que as relações se processem de forma humanitária.  

Sob outro aspecto, esta pesquisa proporcionará conhecimento a respeito da 

comunicação e das relações interpessoais estabelecidas com os pacientes em um 

cenário político que é novo, a Unidade de Pronto Atendimento 24h, projeto que foi 

embasado na Política Nacional de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde. 

Espera-se que esta produção científica traga contribuições para a pesquisa, ensino 

e assistência em enfermagem, bem como para a área de emergência e urgências. 

Na medida em que o presente estudo aborda a temática comunicação e 

relacionamento interpessoal, opto por fundamentá-la em alguns pressupostos e 

conceitos da Teoria Interacionista de Joyce Travelbee, uma teoria da relação 

pessoa-pessoa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Conceituando a temática comunicação 

 

A comunicação é uma das ferramentas pela qual os homens se relacionam 

entre si, através do uso de signos. Não é a única forma de relação humana, pois a 

relação sexual, a amamentação, a luta, o cuidado de feridos são outras formas de 

interação que podem ou não ser acompanhadas de comunicação, porém todas 

ocorrem em uma matriz comum que é a vida em sociedade (BORDENAVE, 2009). 

 Assim, para refletir sobre comunicação e a epistemologia da relação 

comunicativa, Ferrara (2003) afirma ser indispensável que uma relação social se 

produza por meio de mediações. Ou seja, as relações comunicativas estudam os 

processos sociais que ocorrem por meio de signos, códigos, suportes, sistemas 

estes que estruturados são significativos. 

 Se o objetivo da comunicação é o holos, o seu objeto é a vinculação social e 

o núcleo, a comunidade. Pode-se então dizer que a comunicação tem como 

significado moral reduzir, transpor, romper a barreira entre os indivíduos em direção 

à unidade (XAVIER e GUIMARÃES, 2004). 

 Nesse sentido, a comunicação faz parte da história do homem na sociedade, 

é fruto da interação social e existe na medida em que os sujeitos desejam ser 

compreendidos e buscam compreender os fatos e situações à sua volta.  

  Como qualquer outro elemento integrante da sociedade, enfatiza Bordenave 

(2009) que a comunicação somente tem sentido e significado quando diz respeito às 

relações sociais que a originam, às quais ela se integra e influi.  
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O processo de comunicação é o sistema básico da experiência social. Ele é 
fundamental no desenvolvimento da personalidade humana, na emergência 
da vida grupal e no surgimento e elaboração da cultura. Ressalta ainda [...] 
em considerá-la como forma de interação e em destacar-lhe pelo menos os 
seguintes elementos: o emissor, a mensagem, o receptor, o contexto e o 

efeito (MENEZES
1
,1973 apud MENDES, p.16, 1994). 

 

 Para Merleau-Ponty, a comunicação é definida como sentimento de partilha, a 

partir da construção junto com o outro sobre o entendimento de algo. Isso não 

significa concordância total com os significados envolvidos na troca (DUARTE, 

2003). 

 Considerando as definições sob os diversos olhares percebo, como 

enfermeira e atualmente pesquisadora da temática, que a comunicação é um 

processo que ocorre entre um ou mais sujeitos e, para seu alcance, faz-se oportuna 

a compreensão das mensagens pelos envolvidos. 

 Porém, para o estabelecimento de uma relação dialógica-comunicativa, é 

necessário que ambos os sujeitos apresentem os mesmos signos linguísticos, ou 

seja, a expressão verbal deve ser percebida como significado comum ao outro 

sujeito (FREIRE, 2006). 

 Além dessas conceituações, o ato comunicativo perpassa, segundo o 

pensamento de Littlejohn2 (1988 apud Carvalho e Bachion, 2005), por processos 

básicos: a codificação que implica a compreensão de que usamos códigos ou signos 

verbais e não verbais para nos comunicar; o significado e o pensamento 

representam que os signos possuem significados para as pessoas e o conjunto de 

signos expressados nas mensagens representa o produto do pensamento; 

informação, pois neste processo as mensagens fornecem informações. Por fim, a 

                                                      
1
 MENEZES, E.D.B. Fundamentos sociológicos da comunicação. In: SÁ, Adisia (coord). Fundamentos 

científicos da comunicação. 2ºed. Vozes, 1973.  
2
 LITTLEJOHN, S.W. Fundamentos Teóricos da comunicação humana. Rio de Janeiro: Guanabara, 

1988. 
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persuasão e as mudanças que se referem aos efeitos da comunicação, isto é, como 

as mensagens alteram comportamentos, atitudes e valores dos receptores. 

 Já para Bordenave (2009) a comunicação se constitui em três etapas: a 

percepção que consiste em um fenômeno de informação do meio ambiente, a 

interpretação onde o que foi percebido entra em um processo de confrontação com 

os repertórios que conformam a dinâmica interna dos sujeitos envolvidos, e o 

resultado, significado pessoal que os sujeitos atribuem ao percebido (objetos, 

pessoas, situação, eventos, etc). Como os significados do outro sobre a realidade 

são diferentes, proporcionam uma tensão em ambos que os impelem a entrar em 

comunicação, na troca de mensagens entre si referentes à realidade e si mesmos. 

 Ainda, para este autor, a comunicação apresenta algumas finalidades como 

ser o elemento formador da personalidade, na medida em que a mente e a própria 

personalidade emergem na experiência social por meio da comunicação; ser 

elemento de expressão, pois as pessoas não somente precisam e desejam 

comunicar-se, participar na comunicação, mas ainda e basicamente desejam 

expressar suas emoções, idéias, temores e expectativas. Uma necessidade também 

básica do homem é vincular-se a um grupo mediante relações afetivas, logo o 

relacionamento torna-se outra função da comunicação (BORDENAVE, 2009). 

 É importante destacar que, em muitos momentos, temos intencionalidade  de 

comunicar e manifestar algo, além de estarmos socialmente envolvidos, em relação. 

Porém, mesmo naquelas situações de introspecção, nas quais exercitamos o 

silêncio e a reflexão, em que não desejamos estar nem falar com ninguém, na 

verdade o diálogo existe dentro de nós mesmos. 
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Embora no cotidiano da sociedade a comunicação remeta o homem aos 

aspectos verbais com ênfase à linguagem e às palavras, é oportuno valorizar aquela 

que ocorre através de gestos e expressões.  

A comunicação não verbal é descrita como a transmissão de mensagens sem 

o uso de palavras. Para Potter e Perry (2002), ela ajuda a julgar a confiabilidade das 

mensagens verbais, tornando-se mais significativa em algumas situações. 

 Silva (2008) apresenta a classificação dos sinais não verbais: paralinguagem 

é qualquer som produzido pelo aparelho fonador que não faça parte do sistema 

sonoro da língua usada; cinésica é a linguagem do corpo ou os seus movimentos; 

proxêmica é o uso que o homem faz do espaço; características físicas são as 

próprias forma e aparência de um corpo que podem representar faixa etária, origens 

étnica e social; fatores do meio ambiente caracterizam-se pela disposição dos 

objetos no espaço e tacêsica é tudo que envolve a comunicação tátil. 

Todos esses aspectos definidos anteriormente relacionam-se não só com o 

cotidiano social do homem, mas também com o profissional. Como enfermeiros 

inseridos em um cenário cuja função é a de cuidar, estamos em constante processo 

comunicativo. Sob esta ótica, a implementação da comunicação terapêutica é um 

meio que tem a finalidade de promover o bem estar do paciente, em todos os seus 

sentidos. 

 Esta é definida por Stefanelli (2005b) como a competência do profissional de 

saúde de se utilizar do conhecimento de técnicas de comunicação a fim de ajudar o 

outro a descobrir e utilizar sua capacidade e potencial para solucionar conflitos, 

reconhecer limitações pessoais, adaptar-se à realidade imutável com consequente 

aprendizado a viver de forma mais saudável e autônoma.  Constituem-se 

estratégias:  a expressão ao ouvir reflexivamente; o verbalizar aceitação e o 
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interesse; a clarificação ao estimular comparações e esclarecimento de termos 

incomuns e  a validação ao repetir a mensagem do paciente. 

A comunicação não terapêutica ocorre quando a troca de mensagens propicia 

prejuízos aos envolvidos no processo. Compreende o não saber ouvir, o dar 

conselhos, o uso de linguagem científica, a falsa tranquilização, o julgar o 

comportamento, o induzir respostas, o manter-se na defensiva, o pôr o paciente à 

prova, o mudar de assunto subitamente, o comunicar-se unidirecionalmente 

(STEFANELLI, 2005c). Isto nos remete a refletir sobre momentos, seja da vida 

profissional ou social, quando nos deparamos com tais atitudes na relação com o 

outro. 

Além disso, barreiras pessoais podem exercer influência para uma 

comunicação não terapêutica. De acordo com Silva (2008), são representadas pela 

linguagem com o uso de termos técnicos e palavras que sugerem preconceitos, 

mensagem incompleta e impaciência, impedimentos físicos como a surdez e o 

mutismo, fatores psicológicos como personalidade, sentimentos e emoções, 

diferenças educacionais e culturais e barreiras organizacionais. 

Timby (2001) também acrescenta alguns fatores que interferem na 

capacidade de comunicar como a atenção e concentração, as habilidades verbais, a 

acuidade visual e auditiva, por ruídos e atividades que distraiam, por atitudes 

interpessoais e por semelhanças culturais. 

Em suma, diante dos conceitos explicitados acima podemos afirmar que a 

comunicação é resultante das relações humanas, concordando com Ferrara (2003) 

ao citar que a relação comunicativa é dinâmica por nutrir-se de mistura de interfaces 

entre linguagens que se traduzem em diálogo. Trata-se de uma relação dialógica 

entre emissor e receptor, entre signos, significados e códigos. 
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  Utilizando-se dessa afirmativa no cuidado nas ciências em saúde, a 

comunicação possibilita ao profissional promover o bem estar da população a partir 

de ações e falas que provoquem conscientização e mudanças.  

 

2.2 A comunicação como instrumento básico para o cuidado em enfermagem  

 

A comunicação em enfermagem é necessária, sendo uma competência ou 

uma habilidade nas relações de integração entre enfermeira e cliente/paciente. 

Para Pontes, Leitão e Ramos (2008) a comunicação com o paciente é 

considerada fundamental, não apenas para identificar sinais, sintomas ou problemas 

físicos, mas também e, principalmente, para o desenvolvimento de uma interação 

terapêutica.  

O conhecimento de alguns princípios do processo comunicacional, como por 

exemplo o uso de forma consciente e inconsciente dos modos de comunicação 

verbal e não verbal,  proporciona uma adequada atuação profissional, uma interação 

terapêutica para o cuidar (SPAGNUOLO e PEREIRA, 2007).  

As habilidades em comunicação possibilitam o reconhecimento das 

necessidades individuais e o estabelecimento de uma relação interpessoal 

significativa. Como Brites Júnior e Matheus (2007) afirmam, uma ação cuidativa 

abrangente requer desenvolver habilidades de comunicação, já que promove 

aperfeiçoamento do saber-fazer profissional, colaborando com a qualidade dos 

relacionamentos que são estabelecidos. 

Nessa perspectiva, a sabedoria está em direcionar a comunicação para as 

reais necessidades do indivíduo e ser efetiva ao enviar a mensagem, verificando se 
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esta foi compreendida. Tudo isso contribui para uma relação de ajuda, tanto física 

quanto psicológica (DANIEL, 1983). 

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 e por possuir 
características próprias na relação terapêutica a ser estabelecida com o 
cliente neste processo (RODRIGUES e OLIVEIRA, p.87, 2000). 

 

Para Xavier e Guimarães (2004), existe uma fantástica interdependência 

entre comunicação (caminho e meio da integralidade) e o cuidado (no qual a 

integralidade é essencialmente ela mesma), uma vez que não há ação de cuidar que 

não se constitua em uma ação comunicativa. Nesse sentido, a comunicação e o 

diálogo revelam-se como um elo essencial de cuidado por aproximar os sujeitos, 

proporcionando momentos de troca, de interesse e de preocupação com o outro 

(BAGGIO, CALLEGARO e ERDMANN, 2008).  

  Considerando-se as perspectivas apresentadas da comunicação como um 

instrumento básico para a prática, fica evidente a integração entre comunicação e 

cuidado, revelando  faces diferenciadas na relação enfermeira-paciente.  

Isso é percebido por Coelho (2006) ao descrever que o cuidar expressivo é 

caracterizado por ser cognitivo-afetivo e encorajador, permitindo ao paciente lutar e 

utilizar seus sentidos através da relação pessoa-pessoa e suas linguagens verbais e 

não verbais. Esta mesma autora ainda referencia o cuidar por gestos e palavras, nos 

quais o enfermeiro analisa e interpreta as mensagens para estabelecer a terapêutica 

de resolução das necessidades afetadas.  

A importância do relacionamento no cuidado de enfermagem é constituída por 

Figueiredo (1995) e Teixeira (2006) pela esfera subjetiva quando se refere à 

sensibilidade, à criatividade, à intuição, à vivência, ao relacionamento e às 
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expressões afetivas. Na esfera objetiva há desenvolvimento de técnicas, 

procedimentos e ações instrumentais.  

Portanto, no momento do cuidado as duas faces se manifestam. Waldol 

(2009) as descreve quando a enfermeira identifica o que será necessário para um 

procedimento, tais como condições materiais, equipamentos, condições naturais, 

além de se certificar de suas próprias condições pessoais para realizar a ação. Isso 

inclui a disponibilidade, o acolhimento e o respeito. Este início da ação de cuidar 

envolve a comunicação com o paciente por meio de palavras, gestos, postura e, até 

mesmo, o silêncio.  

Schaurich e Crosseti (2008) corroboram ao entender que cuidado é 

constituído por diferentes elementos como a responsabilidade, as habilidades, as 

relações interpessoais, os saberes e conhecimentos instituídos, entre outros. 

 Assim, essas conceituações permitem compreender que o relacionamento 

interpessoal enfermeira-paciente é permeado por matizes da comunicação e do 

cuidado: envolve o cuidado orientado para procedimentos, técnicas de fundamentos 

de enfermagem e conhecimento científico (cuidado instrumental), o qual associa-se 

à comunicação objetiva e envolve o cuidado orientado para as questões subjetivas, 

sentimentais e emocionais (cuidado expressivo) que se manifestam através da 

comunicação afetiva3. 

Assim, como afirma Cavalcanti (p. 21, 2007), o enfermeiro “ao se aproximar 

do cliente utiliza a interação como essência para concluir a prática e alcançar os 

objetivos propostos”. Ou seja, o cuidado não se faz possível sem a interação 

enfermeira-paciente que envolve troca de informações objetivas e subjetivas, 

aspectos verbais e visuais, emocionais e táteis. 

                                                      
3
 Compreendo que a comunicação afetiva representa uma linguagem em que os sentimentos dos 

sujeitos envolvidos permeiam a troca de mensagens.  



26 

 

Ainda, ao falar sobre interação enfermeiro-paciente Christensen4 (1986 apud 

Silva et al, 2008) destaca que suas finalidades são obter informações sobre o 

interesse principal da saúde, do estilo de vida, da função dos sistemas, avaliar as 

necessidades que levam ao desenvolvimento do rapport5. 

Neste momento, a enfermeira apresenta-se à disposição e abertura para o 

outro, ao “entrar em relação”. Com isso, permite ao paciente expressar por meio de 

mensagens verbais e não verbais seus problemas, angústias e expectativas diante 

da vivência singular, a doença.  

Tais aspectos se evidenciam em uma relação através de uma comunicação 

competente da enfermeira definida por Braga (2004) como uma comunicação que se 

caracteriza por um processo interpessoal, que atinge os objetivos dos 

comunicadores, pressupõe conhecimentos básicos de comunicação, a consciência 

do verbal e não verbal nas interações, exige clareza e objetividade dos envolvidos e 

promove o autoconhecimento possibilitando uma vida autêntica. 

Logo, compreendo que a competência em comunicar-se inclui a apreensão de 

habilidades e técnicas e a compreensão de diversos aspectos do processo 

comunicativo com o indivíduo e suas relações sociais.  

Porém, por não ser valorizada adequadamente, o aprimoramento desta 

habilidade é muitas vezes prejudicado (DANIEL, 1983). Isso resulta em uma 

comunicação não efetiva na prática do profissional.  

Questões presentes na prática assistencial e reveladas por Mendes et al 

(2000) como preceitos teóricos da enfermagem incluem comunicação, solidariedade 

                                                      
4
 CHRISTENSEN, P.J. Assessment: overview of data collection. In: GRIFFITH-KENNEY, J.W. 

Nursing process: application of theories, framework and models. 2. ed. St. Louis: Mosby Company, 
1986. P.57-67 (v.I). 
5
 Rapport para o autor significa uma interação cujo foco está na construção da relação e obtenção de 

informações por meio de perguntas empáticas, necessistando para isso mais tempo na interação 
entre as duas pessoas.  
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e liberdade,  constituindo-se como valores básicos da profissão. Porém, o 

compromisso com tarefas, aspectos funcionais determinados pela estrutura 

normativa da assistência, caracteriza uma modalidade de cuidado que inviabiliza a 

modalidade de comunicação na área sócioemocional. 

Logo, diante do reconhecimento do processo comunicativo como meio de se 

alcançar relações interpessoais significativas, faz-se relevante valorizar práticas de 

ensino que multipliquem tais conhecimentos. Oriá, Moraes e Vítor (2004) 

encontraram pesquisas que referem à importância de treinamentos contínuos sobre 

habilidades em comunicação, já que proporcionam aprimoramento na avaliação dos 

problemas e do conteúdo emocional, favorecendo uma assistência integral. 

Nessa perspectiva, conhecer os princípios e desenvolver habilidades em 

comunicação permitem ao enfermeiro identificar os significados das mensagens 

enviadas pelos pacientes para então elaborar um plano assistencial adequado e 

individualizado (SILVA et al, 2008). 

 

2.3 A comunicação e as relações em setor crítico: a emergência 

 
 A emergência possui aspectos peculiares por oferecer serviços de alta 

complexidade pela busca de estabilização das condições vitais do paciente, exigindo 

agilidade e objetividade nas ações dos profissionais que ali atuam (DAL PAI e 

LAUTERT, 2005). 

 Batista e Bianchi (2006) evidenciam em seu estudo que os principais fatores 

estressantes em emergência são: o ambiente físico, a tecnologia de equipamento e 

realização de “tarefas” com o tempo mínimo possível. Acrescentam que na realidade 

de emergência o profissional depara-se com atendimentos clínicos e cirúrgicos 
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durante 24 horas, e isso o leva a vivenciar ansiedade por indefinição de suas 

atividades laborais e assuma postura de alerta constante. 

 
Nesse contexto, o enfermeiro começa a valorizar excessivamente a 
sofisticação tecnológica e o fazer técnico, objetivando a luta pela cura. 
Situação muito observada nas unidades consideradas de alta 
complexidade, como as de cuidados intensivos e emergências 
(CARNEIRO, p.392, 2008). 

 

 Sobre o estado emocional de enfermeiros em unidades críticas, a pesquisa 

realizada por Martino e Misko (2004) identificou que no início do plantão, 

enfermeiros referiram estar calmos e, ao final da jornada de trabalho, fortemente 

cansados, pois é um setor que exige do profissional agilidade e atenção todo o 

tempo.   

Assim, pode-se afirmar que a atuação dos profissionais nos setores de 

emergência caracteriza-se por atendimentos rápidos e atitudes de vigilância, seja 

pela gravidade das situações e risco de vida que ali se apresentam, seja pela 

elevada demanda. A demanda crescente nas emergências acontece porque 

ocorrem atendimentos não somente aos pacientes que necessitam de cuidados 

complexos e ações urgentes e emergentes, mas também àqueles que apresentam 

quadros clínicos de baixa complexidade que, poderiam ser tratados em unidades 

básicas de saúde. 

Lovalho (2004) comenta que atendimentos de baixa complexidade pelo 

serviço de emergência ocorrem devido à insuficiência do sistema de saúde básico, 

caracterizado pela negação imediata de consultas e distribuição de senhas, levando 

o usuário a chegar de madrugada para conseguir atendimento, bem como à 

ausência e/ou insuficiência de profissionais. 

Ao vivenciar a prática profissional, parece que o cuidado na emergência é 

realizado em muitas situações de forma “automática”, como uma linha de produção: 
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entrada do paciente na unidade, identificação dos problemas, diagnóstico e 

resolução por meio de administração de medicamentos ou internação. 

Consequentemente, a comunicação e as relações nesse setor adquirem 

singularidades que se evidenciam através de algumas pesquisas. 

É comum observar integrantes da equipe de enfermagem utilizando a maior 

parte de seu tempo de trabalho com manuseio de equipamentos, distribuição de 

clientes e resolução de problemas administrativos (SILVA et al, 2002). Além disso, o 

reduzido número de funcionários constitui fator que dificulta e prejudica a 

assistência, mesmo se identificando o valor da comunicação (SOUZA, SILVA e 

RIDA, 2005).  

Assim para Souza, Silva e Nori (2007), essas características favorecem o 

exercício da comunicação sem valorizar a troca entre os sujeitos envolvidos, o que 

não promove a formação do vínculo.  

Logo, profissionais e pacientes estabelecem muitas vezes a comunicação 

direcionada às necessidades do momento. Ou seja, a comunicação predominante 

constitui-se de informações sobre o estado de saúde do paciente, acompanhada do 

uso de termos técnico-científicos que, além der ser algo impessoal, dificulta a 

compreensão do significado. 

Na perspectiva da existência de dificuldades no entendimento das mensagens, 

Sena, Hallack e Sena (2000) afirmam que o processo de comunicação no setor 

saúde está sujeito à interpretação do usuário, na medida em que estes possuem 

uma diversidade de experiências pessoais que, associadas à situação de doença, 

podem facilitar a compreensão errônea das mensagens. 

Essas questões estão presentes no cotidiano assistencial, porém não podem 

se constituir em barreiras à comunicação, sendo oportuno prevenir tais situações 
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minimizando as distrações e dispensando maior tempo “atendendo aos pacientes” 

(WEINER e BIONDICH, 2006), ou seja, deve haver a disponibilidade para se  

relacionar (FERRAZ et al, 2000). 

Dessa forma, é importante resgatar elementos afetivos nas relações 

humanas. Watson6 (1979 apud Dal Pai e Lautert, 2005) cita que o profissional deve 

integrar a sensibilidade nas atividades realizadas, investir em qualidades subjetivas 

e comunicativas em meio às exigências de agilidade e habilidade técnica destes 

locais, como emergências e unidades de tratamento intensivo. 

 Reconhece-se a importância de aspectos subjetivos no cuidado, pois o 

principal enfoque do cuidar/cuidados em enfermagem de emergência não se 

constitui somente no fazer técnico, mas possibilita a visão holística do ser humano. 

Para isso, são necessárias algumas medidas como oferta de conforto, segurança, 

comunicação, conversa, toque sensível e explicações do que está acontecendo, 

mesmo que o paciente aparentemente não expresse sinais de entendimento 

(COELHO, FIGUEIREDO e CARVALHO, 1999). 

É durante o diálogo com pacientes que podemos compreender o contexto 

psicossocial e suas relações com o mundo, estabelecendo então o modo adequado 

de ajudar e solucionar os problemas. Segundo Pinho e Kantorski (2004), os atos de 

ouvir, manifestar interesse e dedicação transmitem confiança ao paciente, permitem 

o estabelecimento de vínculos emocionais e otimizam, consequentemente, o 

atendimento na emergência. 

Em pesquisa realizada por Pinto et al (2000), os pacientes indicaram que os 

elementos fundamentais para a qualidade da assistência é o que se denomina 

tecnologia leve,  definida por Merhy como aquela expressa pelas tecnologias das 

                                                      
6
 WATSON, J. Nursing: The philosophy and science of caring. Boulder (USA): Associated University 

Press, 1979. 
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relações, da produção de vínculo e do  acolhimento que requerem uma 

comunicação interacional. 

Ainda, em relação às atitudes do profissional na relação interpessoal, Xavier e 

Guimarães (2004) abordam que a escuta é desejável, sendo necessário despir-se 

do conhecimento técnico-científico e ter disposição para ouvir o outro. 

 Assim, apesar de as características peculiares da emergência, o profissional 

deve se mostrar aberto ao diálogo, o que permitirá formas de expressão de 

familiares e pacientes que vivenciam momentos de dúvidas e medo decorrentes da 

hospitalização. 

Logo, uma mudança de comportamento dos profissionais é relevante para dar 

início a esse processo de valorização e aprendizado da comunicação. É mister 

considerar e perceber a urgência de uma melhor interação com o paciente como um 

primeiro passo para a mudança de atitudes (BARADEL, 2006). 

        

2.4 A Unidade de Pronto Atendimento 24h: uma política pública sobre urgência 

e emergência 

 
Conforme o boletim informativo eletrônico do 2º Grupamento de Socorro e 

Emergência do CBMERJ, a Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) é um 

projeto baseado na Política Nacional de Urgência e Emergência do Ministério da 

Saúde e em experiências realizadas em Campinas (SP), Curitiba (PR) e Belo 

Horizonte (MG) com o objetivo de reduzir o quantitativo de pacientes que buscam 

atendimento em grandes emergências destinadas a atender pacientes mais graves 

como, por exemplo, as vítimas de acidentes de trânsito. 
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Figura1: Foto de uma Unidade de Pronto Atendimento 24h. 
Fonte: http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-noticias/4961 

 

Segundo dados publicados na revista Saúde Brasil (2008), até o dia 5 de 

setembro de 2008, as primeiras 11 unidades instaladas no Estado do Rio de Janeiro 

atenderam juntas mais de 708 mil pacientes. Pouco mais de 2.250 (0.31% do total) 

precisaram ser removidos para hospitais de emergência, ou seja, mais de 99% dos 

casos tiveram resolução na própria UPA 24h. 

Esta Política Nacional de Urgência e Emergência está delineada através da 

Portaria nº 2048/GM de 5/11/2002, considerando entre outros pontos:  

 O crescimento da demanda por serviços nessa área nos últimos anos devido 

ao aumento do número de acidentes, da violência urbana e a insuficiente 

estruturação da rede assistêncial  que têm contribuído com a sobrecarga dos 

serviços de urgência e emergência;  

 A necessidade de ordenar o atendimento às urgências e emergências, 

garantindo acolhimento, primeira atenção qualificada e resolutiva para as 

pequenas e médias urgências, estabilização e referência adequada dos 

pacientes graves; 

http://www.saude.rj.gov.br/images/stories/ASCOM/UPAS/DSC00164_cpia
http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-noticias/4961
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 A necessidade de aprofundar o processo de consolidação dos sistemas 

Estaduais de Urgência e Emergência, aperfeiçoar as normas já existentes e 

ampliar o seu escopo. Ainda, definir uma ampla política nacional para essa 

área com organização de sistemas regionalizados, com referências 

previamente pactuadas e efetivadas sob regulação médica, com hierarquia 

resolutiva e responsabilização sanitária, universalidade de acesso, 

integralidade na atenção e equidade na alocação de recursos, de acordo com 

as diretrizes gerais do Sistema Único de Saúde e com a Norma Operacional 

de Assistência à Saúde-NOAS-SUS 01/2002. 

Essa portaria conceitua atendimento pré-hospitalar fixo como aquela 

assistência prestada num primeiro nível de atenção aos pacientes portadores de 

quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, provendo um 

atendimento ou transporte adequado a um serviço de saúde hierarquizado.  O 

atendimento é prestado por um conjunto de unidades básicas de saúde, unidades do 

Programa de Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários, ambulatórios 

especializados, serviços de diagnóstico e terapia, unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências e pelos serviços de atendimento pré-

hospitalar móvel. 

De acordo com a Portaria nº 2048/GM, as unidades não hospitalares de 

atendimento às urgências e emergências, por exemplo, a UPA 24h, são estruturas 

de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde, as unidades de 

saúde da família e as unidades hospitalares de atendimento às urgências e 

emergências. Estas têm como principais missões: 

 Atender aos usuários do SUS portadores de quadro clínico crônico agudo de 

qualquer natureza dentro dos limites estruturais da unidade e, em especial, 
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casos de baixa complexidade, à noite e nos finais de semana, quando a rede 

básica e os programas de saúde da família  não estão ativos; 

 Descentralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de média 

complexidade; 

 Dar retaguarda às unidades básicas de saúde e programas de saúde da 

família; 

 Diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade que hoje atendem 

esta demanda;  

 Ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de 

atendimento pré-hospitalar móvel; 

 Desenvolver ações de saúde através do trabalho de equipe interdisciplinar, 

com o objetivo de acolher, intervir em sua condição clínica e referenciar para 

a rede básica de saúde, para a rede especializada ou para internação 

hospitalar, proporcionando uma continuidade do tratamento. 

Nessas unidades, uma das ações de enfermagem é o acolhimento ao usuário 

em busca de atendimento. Segundo Brasil (2009), a palavra acolher expressa 

diversos sentidos entre eles “dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito 

a”,  constituindo-se em um ato que expressa aproximação,  um “estar com”, ou seja, 

uma atitude de estar em relação com alguém. Assim, constitui-se em uma 

ferramenta tecnológica relacional e da produção do vínculo.  

É considerada como uma das diretrizes específicas de relevância política, 

ética e estética da Política Nacional da Humanização da Atenção e Gestão do SUS 

por acolher a demanda, utilizando critérios de avaliação de risco. Para esse órgão, 

humanizar significa oferecer atendimento de qualidade articulando os avanços 

tecnológicos com o acolhimento; é investir na produção de um novo tipo de 
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interação entre os sujeitos que usufruem dos sistemas de saúde, favorecendo o seu 

protagonismo (BRASIL, 2004a). 

Essas instituições foram construídas de acordo com o conceito de Ambiência 

(Brasil, 2006), no qual o tratamento dado ao ambiente físico é compreendido como 

espaço social, profissional e de relações interpessoais, proporcionando atenções 

acolhedora, resolutiva e humana. O ambiente físico é dividido em dois eixos que 

serão descritos a seguir: 

- Eixo azul: representado por pacientes com menor risco, sendo o atendimento 

focado no acolhimento e na classificação de risco. Possui dois planos de 

atendimento: 

 Plano 1: espaços de espera, acolhimento e atendimento administrativo. 

Constitui-se de uma área central focada no acolhimento cujo objetivo é 

escutar as necessidades dos usuários, a orientação de fluxos e a priorização 

do atendimento, de acordo com a gravidade. 

            

Figura 2: Foto da recepção de uma Unidade de Pronto-Atendimento 24h.                                       
Fonte: http://portal.saude.rj.gov.br/images/UPA24H/foto8.gif  

 

 Plano 2: representada pela área de assistência, apoio e procedimentos. 

- Eixo vermelho: propõe-se a uma direcionalidade que se relaciona ao cuidado com 

paciente grave, dividindo-se em área vermelha, área amarela e área verde. 

http://portal.saude.rj.gov.br/images/UPA24H/foto8.gif
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 Área vermelha: atendimento a pacientes graves, onde a tecnologia é colocada 

como único elemento que compõe o espaço, não sendo muitas vezes a 

ambiência considerada. Nessa área, é importante a facilidade de 

comunicação com o espaço de acolhimento, garantindo informações aos 

acompanhantes dos pacientes que se encontram na UPA 24h. Por ser uma 

área de recuperação de vidas e de intervenção, não se mostra adequada a 

presença de acompanhantes. 

 

 

Figura 3: Foto da sala vermelha de uma Unidade de Pronto Atendimento 24h. 
 Fonte: http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-noticias/2541 

 
 

 Área amarela e área verde: é composta pela sala de retaguarda para 

estabilização de pacientes em condições críticas e semicríticas e sala de 

observação. É importante destacar que nesses espaços os leitos são 

individualizados, separados por cortinas, com cadeiras de acompanhante e o 

posto de enfermagem. 

http://www.saude.rj.gov.br/images/stories/ASCOM/_DSC6101_cpia
http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-noticias/2541
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Figura 4: Foto da sala amarela de uma Unidade de Pronto Atendimento 24h.  
Fonte: http://portal.saude.rj.gov.br/Imprensa/notset1408.shtml 

 
 

Nesses eixos é adotada a caracterização por cores, uma ferramenta eficiente 

para a clareza e facilidade de entendimento ao organizar o espaço e identificar as 

respectivas áreas e eixos, de acordo com o sistema adotado de classificação de 

risco/vulnerabilidade (BRASIL, 2006). 

Portanto, de acordo com o conceito de ambiência, cada unidade UPA 24h é 

composta pelo acolhimento onde se encontram um técnico de enfermagem e uma 

enfermeira, responsáveis pelo primeiro contato com o paciente. Segundo Brasil 

(2004b), é nesse momento que os profissionais escutam as queixas, os medos e as 

expectativas, identificando riscos e vulnerabilidade, responsabilizando-se por 

oferecer uma resposta ao problema, seja conjugando as necessidades imediatas 

dos pacientes com a oferta de serviços, seja encaminhando de forma responsável a 

demanda não resolvida.  

A recepção é o local onde os pacientes realizam a ficha de atendimento, 

disponível em um sistema de informática da unidade. Há dois consultórios de 

pediatria, três de clínica médica, um de ortopedia e um de odontologia, além de 

salas de medicação e nebulização, sutura, raio-x, gesso e laboratório.  

http://portal.saude.rj.gov.br/Imprensa/notset1408.shtml
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Após o preenchimento da ficha de atendimento, os pacientes são 

encaminhados para o setor classificação de risco, onde a enfermeira registra o 

histórico de enfermagem e os sinais vitais na ficha de atendimento. Além disso, 

classifica o paciente por cores segundo a gravidade dos sintomas e análise de 

protocolos pré-estabelecidos. Isso proporciona agilidade no atendimento ao 

centralizar as ações de acordo com a complexidade dos problemas e não de acordo 

com a ordem de chegada. 

A etapa acima descrita está fundamentada no ítem 2.4 da Portaria nº 

2048/GM de 5/11/2002 em que, após o acolhimento, deve ser realizada a triagem 

classificatória de risco, processo realizado por um profissional de saúde de nível 

superior mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-

estabelecidos com o objetivo de avaliar o grau de urgência das queixas dos 

pacientes,  colocando-os em ordem de prioridade para o atendimento. É importante 

destacar que a essa triagem classificatória é vedada à dispensa de pacientes antes 

que estes recebam atendimento médico, ou seja, todos os pacientes após a 

classificação de risco são consultados pelo médico.  

De acordo com Brasil (2004b), a classificação de risco se dá nos seguintes 

níveis: o vermelho é prioridade zero/emergência com necessidade de atendimento 

imediato; o amarelo é prioridade 1/urgência com atendimento o mais rápido possível; 

o verde é prioridade 2 não exigindo atendimento urgente e o azul é prioridade 3 que 

se constitui de consultas de baixa complexidade,  quando o atendimento ocorre 

seguindo o horário de chegada. 

Após consultas médicas e odontológicas ou classificação de risco, os 

pacientes podem ser encaminhados diretamente às salas de observação, que 

compreendem a pediatria com três leitos para crianças, sala amarela com dez leitos 
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para adultos e sala vermelha constituída por dois leitos com monitores cardíacos, 

respiradores e aparelho de desfibrilação, tecnologia necessária para a estabilização 

de pacientes graves, até serem removidos para um hospital. 

O programa Quali SUS do Ministério da Saúde, conjunto de mudanças com 

objetivo de proporcionar maior conforto para o usuário, atendimento de acordo com 

o grau de risco, atenção mais efetiva pelo profissional e reduzido tempo de espera, 

foi o responsável por todas essas mudanças nas emergências. Implantou novas 

áreas de ações como o acolhimento, eliminando as filas que se formavam do lado 

externo das unidades, a realização da triagem classificatória, a criação de sistemas 

de sinalização que garantem fluidez no atendimento e a autonomia ao usuário e a  

informatização da área assistencial (VALENTIM e SANTOS, 2009). 

Observamos então que nas UPA’s 24h a enfermeira está, em todo o 

momento, envolvida em situações que requerem a comunicação e as relações 

interpessoais, quais sejam, no acolhimento, na classificação de risco e nas salas de 

observação, onde pacientes ficam sob vigilância por algumas horas ou em 

internação durante alguns dias, aguardando melhora do quadro clínico ou 

transferência  para unidades hospitalares.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Conceitos e pressupostos 

 

A Teoria da relação pessoa-pessoa foi descrita por Joyce Travelbee, 

enfermeira psiquiátrica, docente e escritora. Nasceu no ano de 1920, graduando-se 

pela Escola do Hospital de Caridade de Nova Orleans em 1946 e em 1959 

completou o mestrado pela Universidade de Lousiana. A partir de então, sua 

produção na área de enfermagem psiquiátrica foi extensa, publicando artigos a partir 

da década de 60. Em 1966 lançou seu primeiro livro intitulado Interpersonal Aspects 

of Nursing. O segundo livro publicado em 1969 foi Intervenction in Psiquiatric 

Nursing (LEOPARDI, 2006). 

 Sua trajetória pessoal inclui ainda, a direção de projetos da Escola de 

Enfermagem do Hospital Dieu em Nova Orleans, participação como membro em 

diversas escolas de enfermagem, além de ser instrutora de psiquiatria e saúde 

mental do departamento de educação em enfermagem da Universidade de Nova 

Yorque (MELEIS, 2007). Faleceu em 1973 após ter iniciado o curso de doutorado na 

Universidade da Flórida. 

 Formulou e baseou sua teoria na filosofia existencialista. Essa aproximação 

de Travelbee é demonstrada em sua escrita, quando ela usa conceitos sobre 

estágios no desenvolvimento da relação enfermeira-paciente e estágios de 

sofrimento. Talvez a incongruência das suas suposições esteja na falta de 

ordenamento e progressão que são inerentes à filosofia existencialista. Apesar 

disso, Travelbee mostra eficiência ao sintetizar as suposições e conceitos no 
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desenvolvimento da sua teoria, através da descrição da complexidade do homem 

(MELEIS, 2007).  

 Para Travelbee, a enfermagem é um processo interpessoal que envolve dois 

seres humanos, um que precisa de ajuda e outro que fornece a ajuda. Assim, seu 

objetivo é proporcionar meios para que o paciente encontre significado e aprenda 

com a experiência da dor e do sofrimento. Sua principal questão é responder como 

ocorre a relação enfermeiro-paciente e qual o seu propósito (LEOPARDI, 2006). 

A seguir, alguns conceitos descritos pela teórica da enfermagem, importantes 

para a compreensão de sua teoria (MELEIS, 2007): 

 Enfermagem é um processo interpessoal por meio do qual o profissional 

assiste a indivíduos ou família a prevenir ou enfrentar a experiência da 

doença e do sofrimento e, se necessário, ajudar a encontrar significado 

nessas experiências.  

 Saúde é definida, em consonância com World Health Organization, como um 

completo estado de bem estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência de doença ou enfermidade. O nível mais elevado de saúde é um 

dos direitos fundamentais de cada ser humano sem distinção de raça, 

religião, política ou condição social. 

 Paciente é aquele que requer assistência daquele que possui conhecimento e 

é capacitado para ajudar as pessoas a resolver os problemas de saúde. 

 Relação enfermeira-paciente é uma experiência entre um indivíduo que 

necessita dos serviços da enfermeira, que, por sua vez, possui a finalidade 

de identificar as necessidades do indivíduo. 

 Sofrimento é um sentimento de desprazer, desde um simples e passageiro 

desconforto mental, psicológico ou espiritual até uma extrema angústia, um 
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sentimento de desespero, de não se importar sobre o que aconteça até a 

fase terminal de apatia e indiferença. 

 Comunicação é a ferramenta que a enfermeira utiliza na relação para 

conhecer o paciente, se envolver, verificar as necessidades e cumprir o 

propósito da enfermagem, que é o de aliviar a dor e o sofrimento, ajudando a 

encontrar significado nessa experiência.  

Assim, compreendo que essas conceituações perpassam o cotidiano 

assistencial da enfermeira no que tange à comunicação/cuidado/relações 

interpessoais e mostram-se pertinentes aos dias atuais, apesar dessas definições 

serem elaboradas pela teórica no final da década de 70 do século passado. 

Destaco agora os pressupostos básicos da relação pessoa-pessoa de 

Travelbee citado por Leopardi (2006). 

 A finalidade do cuidado dá-se pelo estabelecimento do relacionamento 

pessoa-pessoa. 

 Somos seres humanos únicos, mas similares em nossa natureza. 

 A maioria das pessoas experimenta pelo menos uma vez na vida a 

alegria, o amor e a felicidade. 

 Todos os seres humanos vivenciarão o processo de adoecer e morrer. 

 A qualidade do cuidado é influenciada pela percepção da enfermeira e 

a do próprio paciente. 

 Os termos enfermeira e paciente são apenas esteriótipos úteis para 

facilitar a comunicação. 

 Para estabalecer o relacionamento terapêutico é necessário ir além dos 

papéis de enfermeira e paciente. 
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 A doença e o sofrimento são experiências espirituais, físicas e 

emocionais. 

 A enfermeira estabelece a relação através da comunicação para 

cumprir a finalidade dos cuidados. 

 A enfermeira ajuda as pessoas a encontrar significado na experiência 

da doença. 

Logo, esses pressupostos representam questões centrais que permeiam a 

relação interpessoal enfermeira-paciente, possibilitando uma melhor compreensão 

deste fenômeno, a interação, ponto base da enfermagem.   

Ao abordar a temática comunicação como subsídio para o cuidado de 

enfermagem, elencaram-se os seguintes pressupostos para fundamentar o presente 

estudo: a finalidade do cuidado dá-se pelo estabelecimento do relacionamento 

pessoa-pessoa, na medida em que toda ação de cuidar envolve relacionamento 

interpessoal; a enfermeira estabelece a relação através da comunicação para 

cumprir a finalidade dos cuidados, pois toda relação é permeada por aspectos 

verbais e não verbais e a enfermeira ajuda as pessoas a encontrarem significado na 

experiência da doença. 

Além dos conceitos e pressupostos Travelbee (1979) definiu etapas do que 

seria o processo de enfermagem no cuidar pessoa-pessoa por ela estabelecido. 

Este é composto por quatro etapas: 

 Fase de pré-interação: único momento no qual o paciente é excluído como 

participante ativo. A enfermeira identifica o paciente e obtém informações 

necessárias para estabelecer o relacionamento interpessoal. 

 Fase introdutória ou de orientação: estabelecimento do relacionamento 

terapêutico quando ambos expressam seus valores, identidades e 
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significados o que permite, então, perceber-se um ao outro como seres 

humanos únicos. É nesse momento que a enfermeira ajuda o paciente a 

comunicar-se, cumprindo um dos objetivos da relação enfermeira-paciente. 

Através do uso das técnicas de comunicação, o paciente começa a definir 

seus problemas. 

 Fase das identidades emergentes: uma característica dessa fase é que os 

sujeitos envolvidos se conhecem cada vez mais, possibilitando a resolução 

dos problemas identificados anteriormente, e o paciente começa a encontrar 

significado na experiência da doença. 

 Fase do término: a enfermeira termina a relação quando seus serviços não 

são mais necessários ao paciente. Nesse momento a enfermeira prepara o 

paciente para continuar, independentemente, identificando e lidando com os 

problemas que poderão surgir. 

Essas etapas do processo de enfermagem não foram aplicadas às 

depoentes, tendo em vista a complexidade e rotatividade do atendimento no cenário 

UPA 24h, assim como o regime de plantão das enfermeiras militares. 

Travelbee (1979) enfatiza que os objetivos da enfermeira na relação pessoa-

pessoa são os de ajudar o paciente a: enfrentar seus problemas da realidade atual; 

conceitualizar seus problemas através do uso de técnicas de comunicação e escuta; 

perceber sua participação ativa em uma experiência; enfrentar de forma realista 

seus problemas; encontrar alternativas e novos padrões de comportamento; 

comunicar-se e socializar-se com os outros e encontrar sentido em sua doença. 

Para que esses objetivos sejam alcançados, na relação enfermeira-paciente 

dá-se ênfase à habilidade de comunicação verbal e não verbal, de entender e ser 

entendido, constituindo tal habilidade uma capacidade essencial da enfermeira.  
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Essa interação ou relação é uma experiência que se caracteriza pelo diálogo 

significativo entre os seres humanos. Nela cada sujeito compreende o outro, 

experimenta a sinceridade e a união. Relacionar-se é mais do que compreender 

intelectualmente o outro, conhecer as suas concepções ou uma habilidade para 

comunicar-se. Ao relacionar-se, tanto enfermeira quanto paciente influenciam-se, 

crescem como seres humanos e não esquecem essa experiência (TRAVELBEE, 

1979). 

Una relación es más que “hablar solamente” con una persona enferma [...]. 
Una de las carcterísticas de una relación es que ambos, paciente y 
enfermera, cambian y modifican su comportamiento. Ambos aprenden como 
resultado o através del processo interactivo. Si uno o ambos participantes 
no cambian, se supone que no se ha establecido uma relación 
(TRAVELBEE, p.52, 1979). 

 

Nessa linha, Leopardi (2006) refere que para Travelbee a relação envolve 

enfermeira e paciente em uma experiência recíproca, na qual não se evidencia 

hierarquia, possibilitando que ambos compartilhem sentimentos, valores e 

significados através do processo de comunicação. Este capacita o enfermeiro a 

estabelecer a relação e alcançar o propósito de enfermagem, que é assistir o 

indivíduo e família, ajudando-o a prevenir e enfrentar a experiência da doença.                 

  Logo, para que o relacionamento interpessoal seja significativo, deve a 

enfermeira comunicar-se terapeuticamente, estando aberta a escuta, favorecendo 

um ambiente em que o paciente tenha liberdade de manifestar suas inquietações, 

desejos e significados. 

 Escutar, no processo interpessoal, constitui-se em um processo ativo, uma 

habilidade que deve ser desenvolvida, requer um comprometimento. Também é um 

processo difícil, sendo necessário, em muitos momentos, que a enfermeira se afaste 

de suas atividades e reflita, examine seu comportamento e os motivos da relação 

com o paciente (TRAVELBEE, 1979).  
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 Também destaco, diante da leitura da teoria, que a relação interpessoal não é 

somente uma prática da enfermeira que permite o desenvolvimento da capacidade 

de enfrentar problemas por parte do paciente através da comunicação, mas também 

proporciona crescimento profissional e pessoal, na medida em que reflete sobre a 

vida e o comportamento do profissional diante do aprendizado com as experiências 

do paciente.  

Travelbee (1979) aborda algumas técnicas de comunicação para alcançar os 

objetivos da interação como: estimular o paciente para que verbalize; ajudar o 

paciente a clarear o conteúdo de sua mensagem, e isso demanda tempo e 

paciência; ajudar a concentrar-se sobre um tema da conversa; ajudar a identificar 

causa e efeito, entre outros. No entanto, a enfermeira não deve seguir 

rigorosamente essas técnicas, sem adaptações, podendo bloquear, dessa forma, o 

processo interativo. 

A leitura do livro de Travelbee, “Intervención en enfermeria psiquiátrica: el 

proceso de la relación de persona a persona” (1979), estimulou-me à reflexão, como 

profissional que exerceu atividade no cenário da UPA 24h. Compreendi a aderência 

dos conceitos e pressupostos da teoria interacionista com o cenário de emergência 

por explicitar que a enfermagem é um processo interpessoal e que a comunicação 

possibilita a expressão de sentimentos, valores e significados necessários para que 

a enfermeira cumpra um dos objetivos da relação pessoa-pessoa, que é o de ajudar 

indivíduos a enfrentar a experiência da doença. 
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3.2 Aplicabilidade da teoria em estudos de enfermagem 

 

Um dos momentos de aprofundamento nos conceitos e pressupostos da 

teoria aconteceu quando realizei leituras de pesquisas fundamentadas na teoria 

pessoa-pessoa de Travelbee, a fim de perceber sua inserção e aderência nos 

diversos ambientes de cuidados de enfermagem.  

 Pinho e Santos (2007) tiveram como objetivo de sua pesquisa oferecer um 

veículo de problematização sobre humanização por meio dos conceitos do 

referencial teórico do relacionamento interpessoal de Joyce Travelbee, associada às 

concepções sobre empatia e comprometimento no processo de relacionamento 

humano de Carl Rogers. O cenário compreendeu três unidades de Clínica Médica 

de um hospital público da cidade de Florianópolis, e os participantes foram 28 

profissionais na área de enfermagem. Aconteceram duas oficinas de sensibilização 

com discussão dos conceitos. Os principais eixos de discussão centraram-se na 

problemática do estabelecimento das relações interpessoais devido à falta de 

motivação pessoal, as dificuldades pessoais de lidar com situações limite e as 

limitações institucionais. Entre as potencialidades pôde-se observar o uso intuitivo 

da relação de ajuda como instrumento do cuidado de enfermagem. Os autores 

acreditam que promover espaços de discussão pode ser uma alternativa para 

construção de espaços dialógicos que possibilitem conhecimento, problematização e 

transformação no cotidiano dos sujeitos. 

 Um outro cenário de possibilidades para a teoria de Joyce Travelbee 

encontrado em minha busca foi uma Unidade Neonatal no estudo de Oliveira et al 

(2005), cujo objetivo era aplicar o processo de relação interpessoal com a mãe de 

um recém-nascido internado. O método utilizado foi o estudo de caso e os dados 
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foram coletados em uma entrevista semi-estruturada com uma interação pessoa-

pessoa em três dias. Para promover o relacionamento enfermeira-mãe, foram 

utilizadas como guia, durante todo o processo, as fases descritas na teoria. Como 

resultado, pode-se identificar que o uso da teoria possibilitou a observação da 

prática de enfermagem de forma diferenciada pelo envolvimento, conhecimento do 

outro e oferta de apoio e confiança, o que facilitou aproximar o mundo do cliente 

para o mundo do profissional. Como contribuição sugere-se uma nova proposta de 

assistência humanizada. 

O estudo de Geib, Mocinho e Krahl (2002) objetivou avaliar a aplicabilidade 

da teoria na assistência à saúde da criança, tendo como cenário o Serviço Integrado 

de Assistência à Saúde da Criança do Ambulatório Central da Universidade Passo 

Fundo-RS. A metodologia consistiu em estudo de caso, com uma cliente do sexo 

feminino que possui um filho de 4 meses, acompanhado, durante as consultas, 

através das fases do processo de enfermagem de Travelbee. As autoras 

identificaram como resultados a coerência dos elementos estruturais e a lógica 

interna na progressão das fases da teoria, o que possibilitou atingir a resolução de 

um problema de causa inespecífica apresentado pela criança, através do 

desvelamento de uma experiência de sofrimento materno. A aplicação da teoria 

ajudou a mãe a encontrar significado nessa experiência e reconhecer o efeito de seu 

comportamento sobre a família. 

 Já Durman e Stefanelli (2000) realizaram um estudo exploratório-descritivo 

com o objetivo de descrever como enfermeiras assistenciais constroem conceitos 

básicos para o desenvolvimento de ajuda terapêutica ao paciente internado em 

hospital geral. Participaram cinco enfermeiras que atuavam em unidades de terapia 

intensiva, centro-cirúrgico, clínica médica e maternidade, através de encontros que 
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permitiram a construção e discussão de conceitos de relação pessoa-pessoa de 

Travelbee (1979), comunicação terapêutica de Stefanelli (1993) e grupo de 

Moscovici (1996). Como resultado observou-se a construção coletiva de conceitos 

do cotidiano da enfermagem como ser humano, comunicação, saúde e doença, 

meio ambiente, enfermagem. 

 Um relato de experiência após observação da equipe de enfermagem de uma 

unidade obstétrica de um hospital do Rio Grande do Sul foi também lido. O intuito 

desse estudo foi refletir sobre a importância que os profissionais de enfermagem dão 

ao estabelecimento de uma comunicação e relacionamento interpessoal efetivos no 

desenvolvimento da assistência prestada. Foram realizados quatro encontros, com 

base nas fases de Travelbee, entre oito auxiliares de enfermagem e o pesquisador, 

para discutir os problemas observados.  Resultados: houve a percepção de certa 

impessoalidade na maneira de fornecer as informações e a autora identificou uma 

dicotomia, ou seja, ao mesmo tempo em que se tem clareza da importância da 

comunicação observa-se que esta poderia ser melhor (DUTRA e ASSUNÇÃO, 

2000). 

 Por fim, destaco um estudo teórico-reflexivo de Waidman, Elsen e Marcon 

(2006) que tem, entre outros, o objetivo de analisar as limitações e potencialidades 

da teoria de Joyce Travelbee, com o propósito de construir uma metodologia de 

assistência à família. As autoras descrevem que é fato comum no Brasil a teoria ser 

utilizada por enfermeiras que trabalham na área da psiquiatria, porém, nos últimos 

anos, diversos autores se apropriam da teoria em outras áreas da enfermagem, pela 

preocupação com o ser humano doente e em desenvolver uma assistência de 

enfermagem humanizada. Esse estudo reflexivo cita como exemplo estudos com 

pacientes portadores de doenças crônicas, ou em fase terminal, e relacionam 
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cuidado humanizado e a abordagem do processo de adoecer, viver e morrer. No que 

se refere à articulação entre a teoria e cuidado às familias, as autoras enfatizam que 

os pressupostos de Travelbee sobre relacionamento interpessoal e comunicação 

permitem a compreensão do outro em suas potencialidades e limitações, o que 

facilita o entendimento de crenças, valores, cultura e conhecimentos específicos de 

cada família.  

 Desta forma, identifico que os estudos acima descritos apontam 

aproximações com a teoria de Travelbee ao evidenciar o estabelecimento da relação 

interpessoal enfermeira-paciente através, dentre outros, da comunicação terapêutica 

com vistas à implementação de uma assistência fundamentada e humanizada.  

Mas também, os resultados das pesquisas demonstram distanciamentos no 

que diz respeito ao cenário dos estudos, pois Travelbee delineou sua teoria na área 

de enfermagem psiquiátrica. Concordo com os autores Waidman, Elsen e Marcon 

(2006) sobre a necessidade de desenvolver mais pesquisas que “testem” a 

aplicabilidade da teoria, seus conceitos, pressupostos em outros ambientes de 

cuidado como, por exemplo, a emergência.   
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4 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Este estudo é de caráter descritivo, conceituado por Barros e Lehefeld (2000) 

como aquele que procura descobrir como um fenômeno ocorre, assim como sua 

natureza, características, causas e as relações com outros fenômenos. 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, definida por Creswell (2007) como 

aquela fundamentalmente interpretativa dos dados, incluindo a descrição de uma 

pessoa ou de um cenário, a análise de dados para identificar categorias e, por fim, 

realizar interpretações sobre seus significados. Além disso, na pesquisa qualitativa o 

pesquisador filtra dados através de uma lente pessoal influenciada por momentos 

sociopolíticos e histórico específicos, sendo impossível evitar as interpretações 

pessoais. 

Os sentidos e as significações são o cerne para os pesquisadores 

qualitativos, sendo os objetivos maiores buscar esses sentidos e significações, 

ouvindo e observando os sujeitos da pesquisa e realizar as interpretações 

(TURATO, 2003). Dessa forma, a pesquisa qualitativa vem se adequar ao estudo da 

temática comunicação e das relações interpessoais estabelecidas entre enfermeira e 

pacientes em UPA 24h e, a partir desta, a oferta de um cuidado integral. 

 

Cenário de Pesquisa 

 

Essa pesquisa teve como cenário a UPA 24h Belford Roxo, instituição 

pertencente à Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.  

O município de Belford Roxo é caracterizado pelo forte contingente 

populacional, sendo a indústria química, representada pela Bayer S/A, e a metalurgia 
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sua principal base econômica, participando com 0,91% do PIB estadual e com 

1,34% do PIB da Região Metropolitana. Além disso, esse município possui grandes 

carências, tanto no que se refere à infra-estrutura urbana, quanto na área social, 

refletidas diretamente nos elevados índices de violência. Suas características 

geográficas são: área de 79,791 km² e população de 495.694 habitantes (fonte 

IBGE/2008). 

De acordo com o 2º Grupamento de Socorro e Emergência do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o projeto da UPA 24 h foi baseado 

na Política Nacional de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde e, também, 

nas necessidades identificadas pelo Estado do Rio de Janeiro, apresentando-se 

como estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde 

e as unidades hospitalares, estando preparadas para prestar atendimento aos 

pacientes que apresentam agravos de pequena e média complexidade. Os casos 

que forem de alta complexidade, ou seja, pacientes com quadros mais graves, são 

estabilizados nesse local até a remoção para uma instituição hospitalar. 

Num breve resgate sobre a instalação das UPA’s 24h, no dia 30 de maio de 

2007, o Estado do Rio ganhou sua primeira UPA 24 h na Favela da Maré. Desde 

então, foram abertas mais 40 UPA’s em: Irajá, Santa Cruz, Bangu, Campo Grande I 

e II, Belford Roxo, Tijuca, Parque Lafaiete e Vila Sarapuí em Duque de Caxias, 

Ricardo de Albuquerque, Botafogo, Nova Iguaçu I e II, Marechal Hermes, Ilha do 

Governador, Barra Mansa, Jacarepaguá, Penha, Realengo, Engenho Novo, Volta 

Redonda, Manguinhos, Três Rios, Queimados, São Gonçalo, Rocinha, Teresópolis, 

Cabo Frio, Complexo do Alemão, Macaé, Araruama, Niterói, Nova Friburgo, Angra 

dos Reis, Itaguaí, Campos, São João de Meriti, Petrópolís I e II e Rio Bonito. 
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 Para melhor entendimento das especificidades deste cenário, no que se 

refere aos atendimentos, dados do setor de administração da unidade Belford Roxo 

referentes ao mês de novembro de 2009 apontam: 186 atendimentos de serviço 

social, 2.801 atendimentos de clinica médica, 337 consultas com odontologia e 526 

atendimentos de pediatria, totalizando 3.850 atendimentos. Relacionando o número 

de usuários com o quantitativo de enfermeiras militares plantonistas, obtém-se uma 

relação de aproximadamente 40 pacientes/dia para cada profissional, o que 

demonstra uma característica de alta demanda desse cenário e aponta sua 

influência na comunicação e relações interpessoais enfermeira-paciente.  

Além disso, o tempo médio de espera dos pacientes classificados inicialmente 

como prioridade azul, ou seja, aqueles que apresentam baixa complexidade, 

caracterizando atendimento ambulatorial, é de 3 a 4 horas, podendo chegar a 8 h, o 

tempo máximo. É importante destacar que tanto o número de atendimentos diários 

quanto o tempo de espera dependem da presença e do quantitativo de médicos civis 

e militares na unidade. 

As patologias mais incidentes registradas no mês de novembro de 2009 

foram: exame médico geral, 676; amigdalite aguda não especificada, 141; 

hipertensão essencial (primária), 102; dor aguda, 97; pulpite, 81; infecção do trato 

urinário de localização não especificada, 74; gastroenterite e colite alérgicas ou 

ligadas à dieta, 67; mialgia, 62; amigdalite estreptocócica, 56; infecção viral não 

especificada, 49; cefaléia, 48; tosse, 47; diarréia e gastroenterite de origem 

infecciosa presumível, 44; dor lombar baixa, 41; alergia não especificada, 38; 

nasofaringite aguda [resfriado comum], 38; cefaléia tensional, 36; gastroenterite e 

colite não-infecciosas não especificadas, 35; impetigo [qualquer localização] 

[qualquer microorganismo], 34 e cistite aguda, 33. Esses dados não representam 
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alta fidedignidade, pois o exame médico geral corresponde ao maior número de 

atendimentos e não se relaciona a uma patologia específica. Além disso, essas 

informações dependem da alimentação dos bancos de dados preenchidos pelo 

médico na hora do atendimento. 

 

Sujeitos 

 

Os sujeitos da pesquisa foram dez 2° Tenentes Enfermeiras Bombeiro Militar 

que atuam na UPA 24h localizada em Belford Roxo.  

Faz-se necessário destacar que até o mês de fevereiro deste ano tínhamos 

somente enfermeiras militares constituindo uma equipe de 14 profissionais. Na 

segunda quinzena de fevereiro, quatro enfermeiras militares foram convocadas para 

ingressar no 1º Grupamento de Socorro e Emergência (1º GSE), deixando de 

compor a equipe. Em março, mês de ínicio da coleta de dados, devido à 

transferência de enfermeiras militares, houve a inserção de enfermeiras civis na 

unidade, através do concurso público realizado pelo Governo do Estado, porém 

mantive como depoentes as dez enfermeiras militares. 

 

Coleta de dados 

 

 Para a coleta de dados, parte da pesquisa em que se indaga e obtém dados 

da realidade pela aplicação de técnicas (BARROS, 2000), foi realizada a observação 

não participante (apêndice 1) que iniciou-se no dia 13/02/2010 e terminou no dia 

26/04/2010, contabilizando um total de 30 horas.   
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Durante a observação não participante todos os aspectos que envolveram 

conversas, comportamentos, atitudes, gestos e expressões que relacionavam-se ao 

objeto de estudo foram anotados no diário de campo. A observação não participante 

foi pensada no sentido de uma aproximação e ambientação, como pesquisadora, em 

um cenário onde fui profissional e cuidadora. A intenção foi de distanciar 

pressupostos construídos a partir da minha vivência como enfermeira Bombeiro 

Militar em UPA 24h. Logo, os registros não foram aplicados na análise das 

entrevistas, mas contribuíram para que eu percebesse o fenômeno sob uma ótica 

diferente da qual possuía. 

O segundo momento da pesquisa constituiu-se na entrevista com as 

enfermeiras, que ocorreu nos meses de março e abril deste ano, em um total de dez 

encontros e em dias que eu não estava de plantão. Destaco que tive certa 

dificuldade, como pesquisadora, em perceber o momento ideal para realizar as 

entrevistas, na medida em que era necessário o afastamento da enfermeira de um 

ambiente de imprevisibilidade dos quadros clínicos dos pacientes que entrevam na 

unidade, alta demanda e rotatividade de pacientes.  

  Utilizou-se um roteiro para entrevista semi-estruturada (apêndice 2). Nele foi 

estabelecida a seleção de tópicos que guiaram a entrevista, permitindo ao 

entrevistado uma certa mobilidade, ou seja, algumas perguntas são realizadas, mas 

os informantes têm a liberdade de opinar sobre o assunto no seu ritmo (BELL, 

2008).  

Faz-se oportuno destacar que as duas perguntas que se encontram na Parte I 

do roteiro de entrevista semi-estruturada não foram consideradas para a análise dos 

dados, na medida em que essas perguntas serviram para contextualizar o 
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entrevistado à temática. As entrevistas foram gravadas em aparelho MP3 e, 

posteriormente, transcritas no programa Microsoft Word 2007.  

A entrada no campo da pesquisa iniciou-se a partir da aprovação do protocolo 

de pesquisa nº 245/09 (anexo 2) encaminhado no mês de outubro de 2009 ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense. Isso, a fim de cumprir o que preceitua a 

Resolução nº 196, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 10 de outubro de 

1996, respeitando a conduta ética para pesquisa, que regulamenta a pesquisa 

envolvendo seres humanos, em consonância com os referenciais da bioética: 

autonomia, não maleficência, beneficência e justiça.  

A autorização dos sujeitos do estudo para participação foi registrada através 

do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 1), após ser apresentado aos 

sujeitos, bem como os objetivos do estudo e a certificação de anonimato das 

informações. Por essa razão, os sujeitos entrevistados foram identificados por 

números. 

Os dados coletados foram analisados, de acordo com a análise de conteúdo 

definida por Leopardi (2001), como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicação, buscando compreender tanto os conteúdos manifestos assim como os 

ocultos, podendo organizar os dados em unidades léxicas (palavras significativas) 

ou categorias (classes de dados definidos por uma expressão ou palavra).  

Para Minayo (2007) a análise de conteúdo diz respeito a técnicas de pesquisa 

que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de determinado 

contexto através de procedimentos válidos e científicos. As definições ressaltam o 

processo de inferência dando-se ênfase às regularidades da fala. 
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Ainda, segundo essa mesma autora, do ponto de vista operacional a análise 

de conteúdo inicia-se com uma leitura em primeiro plano das falas, para atingir um 

nível mais profundo, ultrapassando os sentidos manifestos do material, permitindo, 

dessa forma, relacionar estruturas semânticas (significantes) com estruturas 

sociológicas (significados) e articular com os fatores que determinam suas 

características, tais como variáveis psicossociais, contexto cultural e processo de 

produção de mensagens. 

Existem várias modalidades de análise de conteúdo e dentre elas temos a 

análise temática. Segundo Bardin (p.105, 1979), “O tema é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria 

que serve de guia à leitura”. Minayo (2007) destaca que análise temática consiste 

em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, na qual a 

frequência e a presença desses núcleos significam algo para o objeto analítico 

visado. 

Operacionalmente ela é composta por três etapas, a saber (Minayo, 2007): 

 Primeira etapa: Pré-análise 

Consiste na leitura flutuante do conjunto das comunicações e na retomada 

das hipóteses e dos objetivos iniciais da pesquisa. Com isso, constitui-se o 

Corpus, que diz respeito ao universo estudado na sua totalidade, devendo 

responder a algumas normas de validade qualitativa como exaustividade (o 

material deve contemplar todos os aspectos levantados no roteiro), 

representatividade (contenha as características essenciais do universo 

pretendido), homogeneidade (que obedeça a critérios precisos de escolha 

quanto aos temas) e pertinência (os documentos analisados sejam 
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adequados a fim de dar respostas aos objetivos da pesquisa). Assim, esta 

etapa permite que haja formulação e reformulação de hipóteses e objetivos. 

 Segunda etapa: Exploração do material 

Nesta fase o explorador busca encontrar categorias que são expressões ou 

palavras significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será 

organizado. Em um segundo momento o pesquisador escolhe as regras de 

contagem, irá codificar em índices quantitativos. Após, o pesquisador 

classifica e agrega os dados, escolhendo as categorias teóricas ou empíricas. 

 Terceira etapa: Tratamento dos dados obtidos e interpretação 

O pesquisador propõe inferências e realiza interpretações, inter-relacionando-

as com o quadro teórico descrito na pesquisa, ou abre portas para novas 

dimensões teóricas. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

  

Os dados de identificação, primeiro ítem do roteiro da entrevista semi-

estruturada, permitiram traçar o perfil das entrevistadas no que se refere à idade, ao 

ano de conclusão da graduação, à instituição de formação e à área de 

especialização,  o que aponta algumas faces das enfermeiras militares.  

Tabela 1: Faixa etária das entrevistadas, 2010 

Faixa etária  N % 

20-29 5 50 
30-39 4 40 
≥40 1 10 

Total 10 100 
Fonte: Entrevistas com enfermeiras militares, município de Belford Roxo, Rio de Janeiro, 2010 

  

 A tabela 1 indica que 50% dos sujeitos da pesquisa são adultos jovens e isso 

representa uma especificidade do concurso militar pois, dentre as várias etapas do 

concurso,  consta a aptidão física para o exercício da atividade de Bombeiro Militar. 

Os dados da tabela 2 demonstram que 70% das enfermeiras militares são recém-

formadas, ou seja, concluíram a graduação nos últimos cinco anos.  

Tabela 2: Ano de conclusão da graduação das entrevistadas, 2010 

Ano N % 

1999 
2003 
2005 
2006 
2007 

1 
2 
1 
5 
1 

10 
20 
10 
50 
10 

Total 10 100 
Fonte: Entrevistas com enfermeiras militares, município de Belford Roxo, Rio de Janeiro, 2010 
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Tabela 3: Instituição de formação das entrevistadas, 2010 

Local N % 

Uerj 
Unirio 
Ufrj 
Uff 

Gama Filho 
Unisuam 

3 
2 
2 
1 
1 
1 

30 
20 
20 
10 
10 
10 

Total 10 100 
Fonte: Entrevistas com enfermeiras militares, município de Belford Roxo, Rio de Janeiro, 2010 

  

 Quanto à instituição de formação dos sujeitos, a maioria (80%) estudou em 

instituições públicas, dados demonstrados na tabela 3. Nessas universidades a 

associação entre ensino, pesquisa e extensão é notória, logo isso reflete na 

qualidade de ensino e, consequentemente, no número de discentes aprovados em 

concursos públicos. Podemos inferir que em seus cursos foram preparadas para 

atuar no mercado de trabalho como enfermeiras, mas não como enfermeiras 

militares.  

 De acordo com Martins (2000), o Brasil é composto por uma diversidade de 

instituições de ensino superior, desde os centros de ensino e pesquisa mais 

complexos como a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), até as pequenas e isoladas escolas voltadas para atividades 

de ensino. As primeiras apresentam alto nível acadêmico e uma tradição em 

pesquisa científica, já as segundas apresentam deficiências na formação acadêmica 

dispensada aos seus alunos. 

   

 

 

 

 

 



61 

 

Tabela 4: Área de especialização das entrevistadas, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevistas com enfermeiras militares, município de Belford Roxo, Rio de Janeiro, 2010 

  

 A tabela 4, no que se refere à especialização das enfermeiras, revela 

diversidade como enfermagem obstétrica, saúde coletiva, enfermagem do trabalho, 

dentre outras, mas destacamos que três cursaram a pós-graduação em cuidados de 

pacientes críticos, o que pode, já de antemão, favorecer às profissionais para 

atuarem no cenário de atendimento em saúde, a UPA 24h. Ainda, importa destacar 

que duas depoentes referiram ter concluído o mestrado e sob esta ótica possibilitará 

um exercício assistencial qualificado como enfermeira desse novo cenário, bem 

como no âmbito do ensino e pesquisa.        

A análise preliminar das entrevistas revelou algumas faces da comunicação e 

do relacionamento interpessoal estabelecidos no cuidado enfermeira-paciente em 

UPA 24h. 

 

 

 

 

 

 

Especialidade N 

Enf. Obstétrica 
PSF 

Saúde Coletiva 
Pediatria 

Enf. Trabalho 
Oncologia 
Auditoria 

CTI 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

Total 12 
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5. 2 A comunicação revelada na prática de enfermagem 

 

5.2.1 A comunicação como essencialidade do cuidado de enfermagem e da 

interação 

 

Há o reconhecimento das enfermeiras de que a comunicação e o diálogo são 

fundamentais para desenvolver uma ação de cuidado e estabelecer a relação 

enfermeira-paciente presente em toda prática de enfermagem. 

 

Eu acho assim, que em todos os momentos tem que ter comunicação, não 
só na hora de prestar o cuidado, mas até antes mesmo quando o paciente 
está internado para interagir com ele (Ent 02). 
 
Eu acho que é fundamental para avaliar e ajudar o paciente. Por exemplo: 
você está na sala amarela, se você não se aproxima do paciente durante o 
plantão inteiro, você não vai saber as queixas dele, saber se ele está 
piorando, se o seu caso está se agravando, então eu acho que a gente tem 
que se comunicar com o paciente o tempo todo porque a gente está aqui 
para cuidar (Ent 04). 
 
[...] Eu acho que o cuidado não é apenas uma ação que você vai fazer 
sobre o corpo de uma pessoa. Você está agindo com um ser humano, então 
se você está agindo com um ser humano você tem que estabelecer um 
certo tipo de relação com aquela pessoa e essa relação necessita de 
comunicação verbal e não verbal. Eu acho que a comunicação é inerente ao 
cuidar porque você não está ali cuidando de uma pedra, você está cuidando 
de um ser humano e a relação entre seres humanos pressupõe a 
comunicação (Ent 06). 
 
A comunicação tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que ser direta e 
verdadeira quando a gente vai interagir com esse paciente [...] eu acho que 
quando ocorre dessa forma fica tudo mais fácil, a gente consegue trabalhar 
melhor. É o que eu falei: estabelece um vínculo, a gente consegue esse 
vínculo de uma forma mais fácil e o trabalho flui de uma forma melhor (Ent 
07). 

 
É uma parte essencial porque, a partir do momento que você expõe para o 
familiar como está aquele paciente, como ele precisa ser cuidado, porque 
você está fazendo aquilo, o familiar vai se sentir mais seguro de estar 
entregando o paciente em suas mãos, e também vai auxiliar no cuidado do 
paciente, não vai fazer as coisas erradas se você explicar [...] de repente ele 
faria se não soubesse, se não tivesse as explicações anteriores (Ent 08). 

 

A comunicação é um dos instrumentos básicos da prática de enfermagem 

assim como a destreza, a habilidade manual, o conhecimento científico, a 
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observação, a criatividade, entre outros, que permitem à enfermeira desenvolver o 

cuidado de enfermagem. A comunicação em seus aspectos verbais e não verbais 

possibilita conhecimento sobre o estado de saúde do paciente e suas necessidades 

individuais para posteriores condutas na assistência prestada. 

 Indo além na compreensão da importância da comunicação na prática, as 

entrevistas revelam que tal importância não está presente somente no ato de cuidar, 

de oferecer ajuda a quem necessita, mas também no ato de interagir e relacionar-se. 

Diante de qualquer ação que se desenvolve junto ao paciente, é estabelecida de 

início uma interação, uma relação, e isso não ocorre sem que haja a comunicação. 

 Ela é um dos principais métodos utilizados pela enfermeira para delimitar as 

metas de intervenção e cumprir os objetivos da enfermagem como a oferta de ajuda. 

O cumprimento dos objetivos é a única razão pela qual a enfermeira deve enfatizar a 

sua habilidade em se comunicar com os pacientes e, ao mesmo tempo, esforçando-

se para manter uma comunicação significativa. Portanto, a habilidade para se 

comunicar com outros seres humanos, de entender e ser entendido constitui uma 

capacidade interpessoal essencial (TRAVELBEE, 1979). 

 Fica explícita nas entrevistas 01 e 05 a compreensão de que o cuidado ocorre 

através da observação dos sinais emitidos pelo paciente, da comunicação não 

verbal que o corpo transparece. Quando se observam os olhos, a face e o corpo do 

paciente é possível identificar necessidades objetivas e subjetivas, tais como medo e  

ansiedade.  

 

Quando ele olha nos seus olhos ele está buscando, está com medo, está 
com receio. Então ele já não te conhece, não sabe quem é você, você é 
uma pessoa estranha que vai realizar um procedimento invasivo, muitas 
vezes que não sabe nem quem é você, ou seja, ele tem todo aquele receio, 
todo aquele medo. Quando você estabelece um diálogo, você quebra esse 
gelo. (Ent 01). 
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Assim, a comunicação é tudo, não só na prática de enfermagem mas  para 
a humanidade [...] ela é que vai garantir a continuidade no cuidado [...] 
porque para você cuidar de uma pessoa você tem que observar que ela tem 
necessidades e isso você vai observar porque o próprio corpo é uma forma 
de comunicação [...] o nosso cuidado vai emergir dessa observação [...] e 
depois você vai direcionar [...]. Para eu exercer o cuidado, implementar o 
cuidado isso vai demandar do próprio paciente, o corpo dele vai falar 
comigo, vai se comunicar comigo, os sinais e sintomas também vão se 
comunicar e eu também vou entrevistá-lo para saber do que mais ele 
necessita e, em cima disso,  traçar as condutas (Ent 05). 

 

Sobre tal aspecto, Travelbee (1979) afirma que a importância da observação 

se constitui na primeira etapa que conduz a ação da enfermeira, favorecendo o 

desenvolvimento de intrepretações, inferências e na tomada ou não de decisões. 

Para a autora, a observação inclui o conteúdo da informação, o relato do que se vê, 

é se concentrar no que está ocorrendo em uma situação, é um método ativo dotado 

de sentido e propósito determinado. Descreve algumas finalidades tais como: inferir 

as necessidades e problemas do paciente para planejar a atividade de enfermagem, 

prevenir complicações e sequelas e observar sintomas da enfermidade. 

Os depoimentos revelam que no cenário de emergência a enfermeira precisa 

estar atenta às diferentes formas de comunicação não verbal, pois muitos pacientes 

que chegam à unidade apresentam condição clínica desfavorável para a 

comunicação verbal. Logo, a enfermeira nesse momento necessita observar o que a 

expressão facial e o corpo manifestam como sinais e sintomas, a fim de avaliar os 

quadros clínico objetivo e subjetivo e instituir o cuidado adequado. 

Por conseguinte, fica evidente nessa pesquisa que o cuidado surge a partir da 

percepção e observação do outro, do conhecimento das necessidades de quem 

procura ajuda e isso favorece a enfermeira a estar atenta aos sinais verbais e não 

verbais.  

 Nesse sentido, todo cuidado implementado pelos profissionais de enfermagem 

envolve a comunicação e a relação entre sujeitos. Isso comunga com o pressuposto 
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de Travelbee (1979) de que a enfermeira estabelece a relação através da 

comunicação para então cumprir a finalidade do cuidado. Logo, desde a assistência 

direta ao paciente internado em uma unidade de clínica médica, de terapia intensiva, 

de emergência até a consulta de enfermagem de pré-natal em unidade básica de 

saúde, as comunicações verbal e não verbal estão presentes assim como a 

interação dos sujeitos. 

 

5.2.2 A comunicação como instrumento para alcançar o sentimento de confiança 

   

A enfermeira, ao se comunicar com o paciente, o diálogo que ela estabelece 

pode ajudá-lo a enfrentar a situação de doença e a adquirir sentimentos de 

tranquilidade, de redução da ansiedade e de entendimento do processo de 

adoecimento. Com isso, favorece a construção da confiança e do vínculo 

enfermeira-paciente,  conforme representado nas falas das enfermeiras: 

 

Quando você estabelece um diálogo, você quebra esse gelo, você passa a 
orientá-lo, nós vamos fazer isso, isso e isso, para melhorar, fique tranqüilo! 
Olhe, se acontecer qualquer coisa pode chamar, mas a priori está tudo 
tranquilo, você orienta sobre o procedimento. Quando você começa a 
desenrolar o diálogo com este paciente, você passa a ver que ele perde 
aquele grau de ansiedade, aquele receio e passa a ter mais confiança em 
você (Ent 01). 
 
Eu acho que a integração entre comunicação e cuidado é você atender as 
necessidades sentidas e não sentidas pelo paciente, ou seja, o 
procedimento técnico é o sentido e o não sentido no cuidado seria talvez 
estar perto dele, saber se ele tem medo, então se ele tem medo, eu vou 
usar um artifício para chegar perto dele no procedimento, explicar o que se 
está fazendo para vencer essa barreira, porque geralmente os 
procedimentos são invasivos então causam um medo do que ele vai 
receber e você justificar, se apresentar, saber qual o nome dele, se 
direcionar pelo nome, acho que isso quebra uma barreira e gera um pouco 
mais de confiança. Isso está relacionado a uma boa comunicação com o 
paciente (Ent 03).  
 
Eu acho que é fundamental primeiramente para o paciente entender o que 
está acontecendo com ele e procurar, dessa forma, colaborar mais conosco 
para sabermos realmente o que está acontecendo com ele, enfim a chance 
dele, do tratamento que ele vai receber, para ele confiar ou não na equipe e 
ele aderir completamente ao cuidado que ele vai ter. A comunicação tem 
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que ser clara, tem que ser precisa, tem que ser direta e verdadeira quando 
a gente vai interagir com este paciente (Ent 07). 
 
Essencial, eu acho essencial para melhora do paciente [...] eu queria muito 
saber o que estava acontecendo com cada paciente [...]. Porque eu acho 
que ali, naquele momento da doença, você é a pessoa mais próxima [...] 
você vai vivenciar situações até desagradáveis e desconcertantes para ele, 
então estabelecer essa relação de confiança com o paciente para melhora 
dele é muito importante e também para o nosso próprio crescimento 
profissional (Ent 09). 

 

 As entrevistadas apontam que a comunicação enfermeira-paciente no cenário 

da UPA 24h é construída a partir da percepção da realidade vivenciada pelos 

integrantes do processo de cuidado. O paciente que procura a unidade de 

emergência vivencia uma situação de desconforto e limite. Na ótica deste, a 

emergência representa sofrimento, incerteza sobre o que está acontecendo com seu 

corpo, os procedimentos diagnósticos e terapêuticos que serão realizados e poderão 

causar dor, medo e ansiedade, bem como o prognóstico do processo saúde-doença 

vivenciado.  

Enquanto vivenciei esse ambiente, percebi que o modo como a enfermeira se 

aproxima e se comunica com o paciente,  quer no momento em que se vai realizar 

uma gasometria arterial ou uma coleta de informações para o histórico e evolução 

de enfermagem, possibilita que o paciente a reconheça como um elemento da 

equipe que traz segurança, alívio dos medos e receios, favorecendo o sentimento de 

confiança e a formação de um vínculo. 

 Transmitir confiança é expressão definida por Travelbee (1979) como o ato de 

ajudar o indivíduo a recuperar um estado de segurança perdido. A enfermeira que 

transmite confiança abre novos caminhos de comunicação, é uma pessoa sensível, 

sabe o que e quando dizer, mantém-se em silêncio e utiliza formas não verbais para 

transmitir seu interesse. Ainda, refere a teórica que a enfermeira que se preocupa e 
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faz todo o possível para ajudar o enfermo é a pessoa que tem maior probabilidade 

de exibir o comportamento tranquilizador. 

 Outro aspecto da comunicação enfermeira-paciente que emerge nas 

entrevistas é o apoio emocional, através da aproximação, da explicação sobre o que 

irá acontecer e da formação do vínculo na relação. Especialmente, na entrevista 09, 

a enfermeira destaca que reconhecer o paciente como ser humano é percebê-lo 

como alguém que precisa de ajuda, é oferecer palavras de apoio e encorajamento, 

mesmo que seja um momento de dor e sofrimento pela doença e hospitalização. 

 

Porque você está olhando o paciente acima de tudo como ser humano né, 
um ser humano que precisa da sua ajuda naquele momento, eu acho que 
isso é ser humano, se eu olhar para ele como ser humano que precisa da 
sua ajuda, que depende da sua ajuda e com palavras de apoio e 
encorajamento porque realmente nós, que somos profissionais de saúde, 
muitas vezes também estamos no lugar de pacientes e o encorajamento de 
que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem, olha eu estou fazendo isso para o 
seu bem embora seja ruim, é essencial para melhora dele (Ent 09). 

 

 Para Travelbee (1979), as enfermeiras compreendem e acreditam no apoio 

emocional e isso se deve, provavelmente, não apenas ao fato de serem sensitivas e 

intuitivas, mas também porque conhecem o significado dessa atitude perante 

alguém que vivencia a dor e o sofrimento. Através do apoio emocional, a enfermeira 

cumpre um dos pressupostos que é o de ajudar o enfermo a encontrar um sentido 

em sua enfermidade. Este se baseia na suposição de que cada paciente busca uma 

razão para suportar a doença e esta pode se constituir em uma experiência 

renovadora sempre que o paciente descobre algum sentido no sofrimento. 

 Como expõe a entrevistada 07, a comunicação possibilita à enfermeira e ao 

paciente o entendimento do quadro clínico e a terapêutica adequada, e isso permite 

ao paciente construir um sentimento de confiança na equipe de saúde. Assim, refletir 

sobre como acontece o processo da comunicação e se esta favorece a segurança, o 
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conforto emocional e a tranquilidade é relevante quando afeta o entendimento do 

paciente sobre o seu processo de adoecimento e contribui para sua adesão ao 

tratamento e à recuperação. 

 

Si las enfermeras no pueden observar criticamente su propio 
comportamiento y el efecto e influencia que tiene en los demás, si no tienen 
la capacidad o el deseo de examinar su forma habitual de comunicación o la 
manera como reciben los mensajes de lós demás, entoces es dudoso que 
pueden ayudar a aquellos individuos cuyos problemas en la vida surgen de 
la incapacidad para comunicarse y establecer relaciones significativas con 
otros seres humanos (TRAVELBEE, 1979, p. 59). 

 

 A depoente 03 expressa a integração entre cuidado e comunicação ao estar 

com o paciente e atender suas necessidades sentidas e não sentidas. Compreende 

como necessidade sentida o cuidado instrumental e a não sentida o estar perto do 

paciente, à aproximação, o saber se ele tem medo. Ou seja, compete à enfermeira 

conhecer e aprofundar os aspectos subjetivos de cada ser humano cuidado.      

 A comunicação, o diálogo e a aproximação da enfermeira proporcionam ao 

paciente a vivência mais amena e confiante dos momentos permeados por dor, 

desconforto, medo, ansiedade, incerteza sobre seu tratamento. Logo, no cenário da 

UPA 24h, essas atitudes parecem constituir a prática da enfermeira, facilitando o 

estabelecimento do sentimento de confiança e de apoio emocional e que se 

traduzem no cuidado expressivo. 

 

5.2.3 A comunicação restrita na prática de enfermagem 

 
Nesta subcategoria, algumas enfermeiras percebem em sua prática e 

reconhecem que muitas vezes os profissionais se comunicam de forma restrita com 

os pacientes, apesar de reconhecerem que a comunicação é um elo para o cuidado 

e para o estabelecimento de um relacionamento interpessoal significativo. A ênfase 
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na comunicação ocorre através de informações de execução de técnicas e 

procedimentos comuns à prática de enfermagem. 

 

[...] a grande maioria dos profissionais ainda tinha uma visão mecanicista: 
sou profissional, tenho que atuar como profissional e não tenho emoções. 
[...] porque acho que é o seguinte: oi, bom dia, boa tarde senhora, dá o 
banho, vai pra medicação e acabou, não procura estabelecer um vínculo de 
confiança, que para mim é essencial (Ent 01). 
 
Bom, o que eu percebo é que muitas vezes os profissionais, não só o 
enfermeiro como o técnico de enfermagem também, se comunicam muito 
pouco com o paciente. Muitos se limitam a chegar próximo ao paciente, 
prestar o cuidado, fazer a medicação ou dar o banho, mas não conversam 
com o paciente (Ent 02). 
 
Numa unidade de emergência você já não tem muito contato, é um 
procedimento corriqueiro e imediato [...] não estabelece a comunicação com 
o paciente e sim a execução de uma prática, uma determinada prática de 
cuidado (Ent 03). 
 
[...] a gente acaba se comunicando somente em relação àquilo que está 
relacionado à permanência do paciente aqui, se ele está aqui por dor, se ele 
comeu ou não comeu, se está evacuando, se está urinando, outras 
questões, aquelas questões psico-emocionais ficam de lado mesmo, pelo 
menos no meu dia a dia você não fica....Como é que o senhor está se 
sentindo? Esse sentindo na perspectiva emocional, a gente não trabalha 
com isso aqui, o sentimento que a gente quer saber do paciente é em 
relação à queixa clínica, se está ou não sentindo dor, se a dor é ou não 
irradiada, não se trabalha essa questão da parte emocional (Ent 05). 

 
Eu percebo ainda muita falta de comunicação, há uma deficiência de 
comunicação porque eu acho que as pessoas nem sempre chegam e se 
apresentam, dizem o que estão fazendo, quais os objetivos [...] nem sempre 
todo mundo usa termos que a pessoa com quem você está lidando vai 
entender. [...] não é explicado a ele: olha estou fazendo isso, isso e isso, 
isso é bom por causa disso, você entendeu o que eu estou fazendo, você 
tem alguma dúvida, você quer perguntar alguma coisa, como você está se 
sentindo a respeito, isso às vezes é muito falho (Ent 06). 
 
Na parte de emergência os profissionais não têm muita paciência para lidar 
com os pacientes nem com o familiar, ele fala uma vez, se a pessoa não 
entendeu, ele não tem paciência de explicar novamente (Ent 08).  

 

A leitura dos depoimentos, especialmente o 02 e o 05, remete à comunicação 

unidirecional, presente nos momentos de administração de medicações, prática de 

higiene e conforto e investigação da satisfação das necessidades humanas básicas. 

Isso demonstra que em muitas situações de cuidado o profissional de enfermagem 

assume posição de objetividade junto ao paciente, ou seja, a comunicação se 
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propõe a atender as necessidades que se evidenciam por sinais e sintomas ou 

aquelas relacionadas às técnicas de enfermagem. Assim, a comunicação 

enfermeira-paciente assume natureza racional e pontual.  

Percebo, como pesquisadora, que em alguns momentos no cuidado de 

enfermagem as enfermeiras não priorizam um envolvimento com os sentimentos, ou 

seja, com o ato de estabelecer uma relação envolvente entre quem cuida e é 

cuidado. 

Travelbee (1979) define objetividade como a capacidade para observar o que 

realmente está acontecendo com o paciente, situação na qual a enfermeira assume 

uma posição imparcial, sendo capaz de observar as experiências como 

acontecimentos externos, sem deixar-se influenciar por sentimentos subjetivos. 

Para a teórica, muitas enfermeiras assumem a posição de objetividade como 

uma justificativa para não se comprometer emocionalmente com os pacientes ou 

adotar uma atitude de neutralidade, exibindo um rosto de indiferença, de ausência 

de expressão. É provável que a ênfase nos aspectos superficiais da relação tenha 

produzido uma enfermeira com expressões frias, tecnicamente orientadas, cujas 

intervenções estão limitadas a uma série de perguntas e respostas esteriotipadas. 

Nesse sentido, esta objetividade entendida como afastamento e frieza constitui uma 

barreira para estabelecer uma relação significativa com o outro ser humano. 

 Apesar de Travelbee definir a objetividade como um afastamento da 

enfermeira no que concerne às questões subjetivas e sentimentais do ser humano, 

contribuindo para a ausência do compromisso emocional, entendo que a 

objetividade revelada no dia a dia das enfermeiras depoentes está relacionada às 

especificidades de um contexto de intenso cuidado em emergência. Isto porque em 

uma UPA 24h muitas situações exigem que os profissionais atuem com objetividade 
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e imediatismo. Nesse aspecto, a comunicação expressa sua dimensão racional e, 

consequentemente, a enfermeira estabelece o cuidado instrumental.  

Durante minha inserção nesse contexto percebi assim como as depoentes 

demonstram, particularmente nas entrevistas 03 e 09, que as faces da comunicação 

são reveladas em consonância com o momento de cuidado. Considerando este 

cenário específico de cuidado, a UPA 24h, lidamos com a possibilidade de pelo 

menos duas situações efetivas de cuidado: aqueles pacientes que se internam 

somente para reverter um quadro agudo ou necessitam de observação, 

caracterizando sua permanência em um curto período, e aqueles que apresentam 

descompensações mais graves, necessitando de internação ou aguardando vaga 

em uma instituição hospitalar. 

Com o prolongar do período de hospitalização ou quando cessa a situação de 

urgência, a enfermeira dirige seu olhar para questões que vão além da objetividade, 

do biológico. Ela exerce uma comunicação valorizando a dimensão afetiva e 

implementa o cuidado expressivo, pois este possibilita saber e conhecer o paciente.  

 Desse modo, o tempo de permanência do paciente na unidade possibilita 

faces e nuances da comunicação que perpassam aquele que exerce o cuidado e 

aquele que vivencia a doença e a hospitalização. 

 

Na sala amarela como os pacientes ficam e aqui vira uma enfermaria, eu 
acho que você acaba acolhendo mais, se relacionando mais e querendo 
saber o porquê de ele estar naquela situação, o que aconteceu, quando ele 
sair o que ele deve fazer para não repetir; mas se for muito rotativo, só 
entrar e estabilizar o quadro, eu acho que a comunicação é aquela coisa 
como eu já falei... procedimento, técnica para poder administrar uma 
medicação, técnica para poder fechar um diagnóstico, fazer um exame de 
eletro, uma coleta de sangue para enviar para o laboratório, mas quando o 
paciente permanece por mais de dois dias você já consegue até abordá-lo, 
estar em outro plantão e  ver se há mais uma carência (Ent 03). 
 
Nós tivemos um paciente lá na UPA de Belford Roxo que chegou com 
estado de crise convulsiva relatado pela irmã e passou sem se comunicar.  
Ele não estava inconsciente porque ele reagia a estímulo doloroso, mas ele 
passou sem se comunicar não me lembro exatamente quantos dias, assim 
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alguns dias, 4 dias sem se comunicar e eu persistentemente sentei ao lado 
do paciente e fiquei ali, não lembro nem o nome dele, mas eu ficava, você 
vai falar comigo, fala comigo, eu estou aqui do teu lado para te ouvir, eu 
quero saber da sua história, eu quero saber o que é que aconteceu, porque 
a gente está achando que aconteceu isso e isso com você e só você vai 
poder me dizer o  que aconteceu, e com a minha persistência e paciência 
eu consegui fazer com que o paciente passasse a se comunicar, não só 
comigo mas com outros profissionais e a gente ficou realmente sabendo o 
que estava acontecendo (Ent 09). 

 

  

5.3 A comunicação enfermeira-paciente nos espaços de cuidado7 da UPA 24h

  

5.3.1 A comunicação é escuta, aproximação e direcionamento do cuidado 

  

Nas entrevistas, três aspectos da comunicação enfermeira-paciente surgiram: 

a comunicação com ênfase em orientações/informações, a comunicação relacionada 

à privacidade e a comunicação resultante do retraimento pessoal.  

 

[...] eu acho essencial o enfermeiro presente no acolhimento, porque o 
enfermeiro vai dar todo aquele toque de conhecimento, orientando o 
paciente sobre o que ele vai fazer, o que pode ocorrer com ele (Ent 01). 
 
No acolhimento eu acho que a comunicação é o fato de saber o nome do 
paciente, qual o serviço que você quer e dar as orientações possíveis (Ent 
03).  
 
Bom, a comunicação ali no acolhimento está direcionada a acolher os casos 
que a UPA pode solucionar que a gente tem como intervir e também em 
orientar aqueles casos que a gente não pode resolver, procurar dar algum 
direcionamento [...] sempre eu vejo que é assim: oh! aqui nós não temos [...] 
mas procura o lugar assim, o outro serviço lá no outro local, procura dar 
algumas possibilidades para que essa pessoa, por meios próprios, possa ter 
melhor resolução. Por exemplo, casos de mordida de animal, você pode ter 
raiva, há uma preocupação, cuidado com a lesão, não cobrir, lavar com 
água e sabão, procurar o posto de saúde para vacinar e notificar, se tiver 
sentindo dor ou alguma coisa tem médico para atender, você vai 
encaminhar para o médico resolver o problema da dor, mas esses cuidados 
com a lesão devem ser feitos em casa e tem que procurar o posto de 
saúde. (Ent 05). 

 
 

                                                      
7
 Termo utilizado para representar os setores constituintes de uma UPA 24h, delineados pelo conceito 

de ambiência do MS. 
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Eu acredito que no acolhimento a comunicação que eu percebi era um bom 
dia senhor, o que é que houve, qual a sua queixa [...] se tem problema de 
pressão alta, dependendo da queixa você perguntava mais coisas [...].  
Então...senhor bom dia, o que você tá sentindo, e aí você tentava ser 
acolhedor [...] (Ent 06). 

 
[...] no acolhimento você já dá explicação de como funciona aquele local, 
qual é a estrutura daquele local, [...] (Ent 08). 

 

 O Acolhimento da UPA 24h é o espaço de cuidado onde o usuário do sistema 

de saúde tem o primeiro contato com o serviço. Nesse local, como apontam as falas 

03, 05 e 06, sempre estão presentes uma enfermeira e um técnico de enfermagem 

que recepcionam os pacientes identificando o nome, o porquê de procurar a 

unidade, e depois os orientam sobre o fluxo.  

Assim, o sentido da palavra acolher definido pelo Ministério da Saúde é 

revelado quando a enfermeira dispensa atenção na relação, dá crédito ao ser 

humano, exercita a escuta das queixas e necessidades do paciente e as valoriza, 

instituindo em sua prática uma ferrramenta relacional. Posteriormente, há o 

direcionamento e resolução para o atendimento em clínica médica, pediatria ou 

odontologia, permitindo que a associação dessas ações proporcione atenção 

acolhedora e resolutiva. 

Neste momento de aproximação enfermeira-paciente, a comunicação se 

expressa também em informações/orientações relacionadas à educação de saúde e 

funcionamento da unidade, como explícito nas entrevistas 05 e 08. Isso acontece 

uma vez que as UPA´s 24h se configuram como nova proposta de atendimento de 

emergência, caracterizada por fluxo de atendimento diferenciado incluindo a 

classificação de risco. 

Como revelam as entrevistas 05 e 08 na página seguinte, ao avaliar a 

gravidade através da observação de sinais, sintomas e fatores de risco, classificam 

e direcionam o paciente para a consulta médica. Isso quando a enfermeira realiza a 
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consulta de enfermagem direcionando a comunicação para o preenchimento do 

instrumento de classificação de risco do paciente, a fim de avaliar a gravidade dos 

sintomas pautada na análise de protocolos pré-estabelecidos que priorizam e 

agilizam o atendimento.  

 Após a coleta de informações e registro no sistema informatizado, a 

profissional aproveita este momento de relação com o paciente para esclarecer 

dúvidas, orientar quanto aos hábitos de vida saudáveis, quanto à importância de 

acompanhamento médico em unidades ambulatoriais, quanto à inserção em 

programas de Atenção Básica do Minsitério da Saúde, revelados nas falas 01 e 02. 

Ainda, segundo as depoentes 06 e 09, buscam conversar com os pacientes que 

apresentam angústias, medos ou problemas familiares, caso a dinâmica do setor 

permita. 

Na classificação de risco a nossa principal função é colher um breve 
histórico do que está ocorrendo com o paciente, para justamente auxiliar na 
hora que ele for atendido pelo médico e ter um mínimo de subsídio para 
poder agilizar o atendimento. Agora, como enfermeiro a gente pode, 
dependendo do caso, tem casos que são extremamente rápidos, até em 
decorrência de sermos apenas um, então temos que ter uma certa 
agilidade, mas em outros casos podemos funcionar como promotores da 
saúde, orientando aquele paciente que é hipertenso que precisa procurar 
uma unidade de saúde básica para fazer o acompanhamento (Ent 01).   
 
Na classificação de risco tem as perguntas que são do sistema da 
classificação de risco, mas sempre a gente acaba perguntando uma 
coisinha a mais, que nem tem como colocar aqui [...] se quando o paciente 
é hipertenso ou diabético eu pergunto se ele vai ao posto de saúde próximo 
a casa dele, se ele está matriculado no programa HIPERDIA, se ele vai no 
posto de saúde verificar a pressão. Mas também, por outro lado, não dá pra 
ficar conversando muito tempo [...]. Até dá vontade às vezes de ficar 
conversando mais com o paciente, mas às vezes tem uma fila enorme de 
pacientes para serem classificados e às vezes tem mais de um médico 
atendendo, então a fila está andando relativamente rápida e não tem como 
ficar conversando muito (Ent 02). 

 
Na classificação de risco eu acho que, não vejo assim nenhum problema de 
comunicação, eu acho que a comunicação é feita com clareza. O 
enfermeiro que está na classificação se posiciona de que ele não é o 
médico, mas que ele é enfermeiro e vai avaliar o caso, classificar e 
direcionar este paciente para o atendimento médico, que ele está na 
classificação de risco para ele poder ver a gravidade, se pode esperar mais 
um pouco ou não, então eu acho que isso fica bem claro para o paciente, eu 
acho que o enfermeiro consegue se comunicar dessa forma [...] (Ent 05). 
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Você tinha que acelerar o atendimento, então você chegava, ouvia a queixa 
da pessoa, mas a verdade é que você sabia que tinha uma fila enorme de 
pacientes para atender. Então muitas vezes você via que sentavam 
pessoas que queriam discorrer sobre suas vidas, contar uma história 
enorme e você tinha que suavemente fazer com que fossem mais sucintas 
(Ent 06). 

 
[...] na classificação de risco você vai ter mais um contato vendo o que o 
paciente apresenta, os fatores de risco, você vai explicar novamente como é 
que funciona o local, a estrutura [...] (Ent 08). 
 
Ah! Na classificação de risco [...] a nossa explicação é que a gente está ali 
para ver qual a gravidade da situação, saber da história de vida da pessoa e 
às vezes a pessoa chorava, desabafava, às vezes a gente é muito mais do 
que enfermeiro, é ouvinte, é psicólogo é tudo mais (Ent 09). 

 

Nesses espaços de cuidado, de acolhimento e de classificação de risco, 

observa-se que a comunicação enfermeira-paciente tende a ser objetiva devido à 

agilidade que se faz presente no cenário de emergência, bem como para promover a 

fluidez do atendimento que apresenta índice elevado. 

Travelbee destaca em sua teoria os padrões de comunicação no processo 

interativo. Um padrão de comunicação é uma rede coerente de mensagens enviadas 

e recebidas em uma interação a curto e longo prazo, ou uma forma mais ou menos 

habitual que possui um indivíduo para comunicar-se com os demais. É importante a 

enfermeira conhecer seu modo habitual de interagir com os outros, pois devemos 

saber quando, como, a quem e em que circunstâncias se permite, requer ou se 

espera que nos comportemos ou nos comuniquemos de uma maneira ou de outra 

(TRAVELBEE, 1979). 

Assim, as falas relacionadas à objetividade da comunicação no acolhimento e 

classificação de risco evidenciam o padrão de comunicação informativo citado pela 

teórica. Tal padrão é utilizado quando um indivíduo solicita uma informação, fornece 

instruções e ordens aos demais. No campo da enfermagem esse padrão de 

comunicação acontece quando, por exemplo, as enfermeiras orientam os pacientes 

recém-admitidos em uma instituição ou a enfermeira fornece instruções ou ordens 
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aos pacientes. Para Travelbee (1979), o padrão de comunicação informativo não 

permite estabelecer uma comunicação mais significativa, estabelecida quando cada 

participante conhece o outro como ser humano único. Portanto, não se constituem 

em objetivos desejáveis de uma enfermeira. 

Os depoimentos revelam que o padrão de comunicação informativo é 

possibilidade nos diversos microambientes constituintes de uma UPA 24h. Porém, 

no processo de comunicação permeiam outras dimensões tais como atitude de 

compreensão, de escuta, de disposição, de ajuda, ou seja, de acolhimento. Nesse 

sentido, apesar de a comunicação assumir a característica informativa, consegue 

ser um veículo de educação em saúde. 

Assim, as enfermeiras militares, ao promoverem orientações, esclarecimentos 

e educação, apontam que a comunicação é um meio de cuidado à população, um 

cuidado educativo, ou seja, promove ao paciente conhecimento/esclarecimentos 

sobre sua saúde e, consequentemente, uma conscientização e necessidade de sua 

inserção no sistema de saúde, direito de todo cidadão. 

Além disso, outro aspecto que se apresentou nas entrevistas é a privacidade 

que o espaço de cuidado classificação de risco permite por ser ambiente fechado, o 

que favorece aproximação e abertura dos sujeitos. 

 

Na classificação de risco eu acho que tem uma aproximação porque o 
ambiente é fechado, no qual você tem um questionário, um formulário já 
pré-estabelecido que você aborda a pessoa e dali vai criando... porque, se 
está sentindo dor, ali você já relaciona com o nome dele que está na sua 
frente, eu acho que tem uma abertura maior para você orientar (Ent 03). 
 
Na classificação a gente pode dar mais uma atenção e ouvir o paciente 
melhor, lá [acolhimento] você não vai poder ouvir a queixa toda, tem coisas 
mais íntimas que a pessoa vai contar aqui dentro. [...] eu consigo arrancar 
mais informações do paciente, eu acho que ele fica mais à vontade na sala 
do consultório do que lá na frente no balcão (Ent 04). 
 
Você conseguia se comunicar um pouco até melhor porque você estava 
sentado na mesma altura que o paciente, tudo bem que tinha a questão da 
mesa que gera um certo espanto, estabelece uma certa relação de poder, 
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mas estavam ambos sentados numa sala, tinha privacidade, você fazia 
mais perguntas, você colhia mais informações, fazia a verificação dos sinais 
vitais e tudo (Ent 06). 
 
Ah! Na classificação de risco, talvez por ser um espaço mais reservado, a 
gente estabelecia uma consulta de enfermagem com o paciente, talvez essa 
relação se valorizasse um pouco mais [...] (Ent 09). 
 
[...] na classificação o tempo da comunicação é maior, [...] como você já 
está sozinha com o paciente você tem como alongar mais um pouco, não 
tanto como deveria tipo numa consulta de enfermagem (Ent 10). 

 

 A sala de classificação de risco se assemelha a um consultório. Contém uma 

mesa com computador, duas cadeiras, aparelho de glicemia capilar, aparelho de 

pressão e oxímetro de pulso, instrumentos necessários para a coleta e registro de 

informações. As entrevistas descrevem que nesse espaço de cuidado reservado as 

enfermeiras conseguem dar mais atenção ao paciente e família, exercer a escuta 

sensível, questionar mais, se alongar no tempo de contato, o que contribui para uma 

abertura enfermeira-paciente e para a valorização da relação.  

 Entendo que esta privacidade favorece a comunicação afetiva enfermeira-

paciente através da aproximação dos sujeitos, possibilitando que questões íntimas e 

subjetivas constituintes do ser humano sejam abordadas no momento da consulta 

de enfermagem, favorecendo a relação sujeito-sujeito.  

 Outro aspecto da comunicação enfermeira-paciente em UPA 24h expressa 

pelos depoimentos foi a comunicação resultante de retraimento pessoal. Essa surge 

em geral no espaço de acolhimento, justamente por ser porta de entrada da 

unidade, na qual pacientes manifestam suas insatisfações com o profissional que ali 

se encontra sobre o sistema de saúde.  

 
Se o paciente chega, você já o atende, já não dá um bom dia, já não o 
acolhe, você já está criando uma barreira ali na frente, você já fica até... ou 
na defensiva ou já fica intimidada de ele falar alguma coisa e levar um fora 
de graça (Ent 04).  

 
[...] educação é o mínimo que você tem que ter para se relacionar com os 
outros, estar disposta a ouvir [...] nessa demora para serem atendidas as 
pessoas reclamam muito, são agressivas, então em termos de relação 
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interpessoal com o paciente eu tive ótimas experiências e experiências ruins 
de desacato, eu nunca fui agredida verbalmente nem nada, mas já tive a 
situação de a pessoa elevar o tom de voz, fazendo barulho, a pessoa 
gritando, e aí assim você acaba adotando uma postura mais rígida com 
essas pessoas (Ent 06). 

 
[...] ao invés de procurarem saber o que realmente estava acontecendo, nos 
culpavam pelo atendimento não ser pleno e ficava naquela questão 
conflituosa e, por vezes, desgastante lá (no acolhimento) (Ent 07). 
 
[...] a população é tão carente de cuidados e de assistência que eu percebo 
que qualquer demora, qualquer falta de médico, qualquer justificativa nossa, 
as pessoas sentem a necessidade de agredir, elas têm que falar, elas têm 
que botar para fora para alguém e, naquele momento, quem está ali dando 
a cara para bater somos nós, infelizmente. Então eu sinto que elas são 
totalmente necessitadas de assistência, de atenção, muitas não precisavam 
nem estar ali, mas passam por ali porque precisam de um toque ou só de 
um conselho, mas de um modo geral, em nossa relação no acolhimento eu 
tive experiências ruins (Ent 09). 
 

 As entrevistas 04 e 06 indicam que as enfermeiras apresentam características 

de cordialidade, de educação e de disposição para ouvir as queixas dos pacientes 

no acolhimento. Porém, a população que procura atendimento, ao se deparar com 

uma situação de insatisfação, sente a necessidade de se manifestar através de 

reclamações, agressividade e uso de alto tom de voz. Ou seja, há uma mudança de 

atitude do usuário quando a resolução ou o direcionamento do atendimento de forma 

efetiva e imediata não acontece, gerando desgaste na comunicação e na relação 

estabelecida neste espaço de cuidado. Com isso, surgem obstáculos/dificuldades na 

orientação de fluxos, a comunicação assume característica de retraimento. 

Essas situações de retraimento pessoal na comunicação e na relação 

interpessoal se manifestam pela demora do atendimento, pela insuficiência de 

profissionais médicos, pelo atendimento não seguir a ordem de chegada devido à 

classificação de risco, dentre outros.  

Travelbee (1979) afirma que um aspecto que interfere no processo de 

comunicação enfermeira-paciente é a percepção, ou seja  pensamentos e 

sentimentos do emissor e receptor. Assim, para a teórica, o que acontece antes de 
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uma interação pode determinar a disposição que têm o emissor e o receptor de 

aceitar e escutar a mensagem e a forma como essa mensagem foi emitida.  

 Então, quando a enfermeira se vê diante de uma situação de enfrentamento 

com o paciente como as descritas acima, realmente, há dificuldade em se 

estabelecer uma comunicação adequada pelo afluxo de sentimentos diferenciados, 

expressando uma atitude mais fria, mais impessoal. 

 Isso Travelbee (1979) explica alegando que o ser humano não é capaz de 

aceitar toda pessoa que conhece automaticamente e a enfermeira não é uma 

exceção. Intelectualmente, a enfermeira pode compreender porque a pessoa 

enferma possui certas atitudes, mas ao vivenciar uma experiência de não abertura é 

possível não aceitar simplesmente, porque é um paciente.  

Considerando que em geral no ambiente de cuidado em emergência surgem 

situações de insatisfação por parte da população atendida, espera-se dos 

profissionais de saúde, como também da enfermeira, uma postura de autocontrole, 

embora nem sempre isso ocorra efetivamente. Mas, as depoentes do estudo 

revelam que no cuidado em UPA 24h acabam assumindo atitude de retraimento 

pessoal em detrimento de uma postura enquanto profissionais e militares. Nessa 

situação o que se observa, frequentemente, é o silêncio. 

 
[...] eu tento me controlar ao máximo para ter mais paciência com os 
pacientes, porque eles têm um monte de problemas e jogam tudo para cima 
de você. Eu acho que meu relacionamento é bom, eu tento ter um 
autocontrole o tempo todo porque eu acho que precisa aqui dentro. Precisa-
se manter uma postura até porque a gente é militar e em outras unidades as 
pessoas geralmente soltam um palavrão, chamam um segurança, botam 
para correr (Ent 04). 

 

5.3.2 Comunicação é intervenção e sensibilidade 

 
  Esta subcategoria foi elaborada a partir das falas que apontam uma 

comunicação enfermeira-paciente influenciada pela demanda de trabalho e alta 
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rotatividade presentes no espaço de cuidado sala amarela e pelo quadro clínico do 

paciente internado no espaço de cuidado sala vermelha de uma UPA 24h. 

 

[...] na sala amarela a comunicação fica um pouco prejudicada até pela 
demanda de trabalho. A comunicação poderia ser melhor... sai um paciente, 
entra outro, você tem que estar preocupado com o paciente que está 
internado, se vai ter alta, daqui a pouco você tem que ver não sei o 
quê...você não tem como estabelecer, assim, um vínculo de estar vendo o 
paciente, ele está aqui agora, daqui a pouco ele vai ter alta e entra mais um. 
Então você não fica dias e dias com aquele paciente, ao contrário de um 
paciente de uma clínica médica. Apesar de aqui funcionar como clínica 
médica é um entra e sai (Ent 01). 
 
Na sala amarela eu acho que é mais se um paciente tiver uma queixa, a 
gente não tem tempo de ficar conversando muito (Ent 04). 

 
[...] os pacientes na sala amarela apresentam alguma queixa, fora assim 
esse questionamento, essa angústia maior dos pacientes  que eu observo 
na sala amarela é o questionamento sobre a  permanência deles aqui, 
sobre a alta ou se vai ser transferido para outro lugar, as outras demais 
queixas eu vejo que são mais queixas clínicas. Ah! Está querendo vomitar, 
está com dor, expressando queixas, sinais e sintomas. Dificilmente o tempo 
que eu trabalhei ali na amarela eu vi o paciente falar de outras 
necessidades do tipo: ah! enfermeira eu estou com medo, eu estou ansioso, 
eu vejo mais nessas questões (Ent 05). 
 
Na sala amarela eu acho que é esse muito vai e vem de pacientes [...] você 
chegava até o paciente para passar uma visita muito rápida, colhia 
informações muito sucintas, mas você se baseava muito em informações do 
prontuário, da prescrição ou passadas pelo médico, pela colega, mais do 
que as informações passadas pelo próprio paciente e, às vezes, a gente faz 
cuidados, oh!... vou ter que pegar uma veia sua e ponto. Eu acho que a 
comunicação não tinha que parar por aí, [...] (Ent 06). 
 
[...] ela (a comunicação) tem que ser aprimorada no termo de que falta 
tempo, muito serviço para dar a orientação devida, muita sobrecarga de 
trabalho tipo muitos pacientes, você não pode dar todas as orientações [...] 
(Ent 10).   

 

 As enfermeiras identificam no espaço de cuidado sala amarela que a 

comunicação em muitos momentos, por ser uma área destinada à estabilização de 

pacientes críticos, semicríticos e aqueles que precisam de observação, atende às 

necessidades objetivas do paciente.  Complementando esse comentário as 

entrevistas 01, 04 e 06 evidenciam alguns fatores que corroboram o já exposto, 

como a demanda de trabalho, a rotatividade de pacientes e a alegação de falta de 

tempo. 
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 Assim, a dinâmica de funcionamento da sala amarela de uma UPA 24h 

direciona a comunicação enfermeira-paciente à objetividade, na medida em que sua 

atenção está centrada nas queixas clínicas, nas necessidades humanas básicas e 

na prestação do cuidado instrumental. O que nem sempre possibilita à enfermeira 

exercer a capacidade de escuta, abordagem de questões subjetivas e de 

estabelecer vínculo. 

É fato que a demanda de pacientes em unidades de emergência vem 

aumentando a cada dia, seja pela deficiência da rede básica em atender as 

necessidades da população seja pela necessidade de o usuário ter seu problema 

resolvido de forma imediata. A exemplo disso, um exame laboratorial de hemograma 

completo leva cerca de um mês na rede ambulatorial para ficar pronto e, em uma 

emergência, a espera pelo resultado é de 2 a 3 horas. Com isso, um local que se 

propõe a atender casos clínicos de maior nível de complexidade acaba recebendo 

pacientes com doenças crônicas sem controle, ou seja, quadros clínicos de baixa 

complexidade, que poderiam ser tratados na rede ambulatorial.  

Além disso, o incremento dos recursos humanos nessas unidades não 

ocorreu proporcionalmente ao aumento da demanda dos serviços, o que 

sobrecarrega as atividades desenvolvidas pelas enfermeiras. Observa-se que os 

profissionais de emergência estão sempre “apressados” na realização de suas 

tarefas para conseguir atender a todos.  

 Todos esses aspectos revelam que as singularidades do cenário de 

emergência influenciam no processo de comunicação entre enfermeira e pacientes. 

Assim como comenta Travelbee (1979), o que ocorre no ambiente quando se 

transmite a mensagem, o que faz, pensa e sente o receptor, assim como a facilidade 

e a oportunidade em um momento apropriado são todos elementos do contexto 
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onde ocorre a comunicação, constituindo-se em um fator que pode afetar o 

processo. 

 Portanto, o entra e sai de pessoas, o quantitativo de pacientes a ser atendido, 

em média representado por 40 atendimentos/dia/enfermeira, a “falta de tempo” e o 

propósito do espaço de cuidado sala amarela são situações que reduzem a 

oportunidade e a facilidade da troca de mensagens entre enfermeira-paciente em 

uma UPA 24h e acabam caracterizando uma comunicação objetiva. 

 Outro aspecto revelado sobre a sala amarela é de que a enfermeira 

desenvolve no seu cotidiano assistencial a gerência do ambiente de cuidado.  

 

Na sala amarela [...] como profissional enfermeiro eu acho que nós 
podemos vincular o seguinte: tirar realmente algumas dúvidas tanto dos 
acompanhantes quanto dos pacientes e tentar também organizar o setor 
para não querer ficar todo mundo, dez, quinze acompanhando um paciente 
só porque é idoso (Ent 01). 
 
Na sala amarela existe uma expectativa muito grande na maioria dos 
pacientes. Quando eles abordam o enfermeiro é mais para perguntar 
alguma coisa em relação à perspectiva de saída, de prognóstico e o 
enfermeiro, sempre que possível, tenta informar a questão da central de 
regulação se a pessoa tem perspectiva de transferência (Ent 05). 
 
[...] às vezes o pessoal acha que eu sou até meio durona, que eu gosto de 
botar ordem, eu não gosto que façam bagunça na sala, fica aquele monte 
de gente querendo entrar fora do horário de visita, eu não gosto, não deixo, 
mas as pessoas levam sempre numa boa, entendem que é para controlar 
mesmo, até de evitar de descompensar os pacientes quando fica aquela 
agitação e aquele tumulto fora de hora (Ent 07). 
 
Porque eu acho que ali naquele momento da doença você é a pessoa mais 
próxima, você é a gerente do cuidado e é a pessoa mais importante para 

aquele paciente naquele momento [...] (Ent 09). 

 

 Emerge das entrevistas 01, 05 e 09 que as enfermeiras de plantão escaladas 

na sala amarela, dentre outras funções, são responsáveis pela organização do setor, 

por informações a respeito de altas e tranferências de pacientes através da Central 

de Regulação do Estado, bem como do controle do número de familiares no horário 

de visitas. Dessa forma, a comunicação com pacientes e familiares assume também 
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orientações de normas e rotinas da unidade e isso favorece a organização do 

espaço terapêutico e a implementação do cuidado pela equipe multiprofissional. 

Quanto à sala vermelha, outro espaço de cuidado da UPA 24h foi citado pelas 

enfermeiras quanto às especificidades da comunicação com o paciente. 

Descrevendo a estrutura do setor, este possui dois leitos, cada um com monitor 

cardíaco, oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva, além de respiradores e 

desfibriladores. Assemelha-se a uma unidade de tratamento semi-intensivo e 

destina-se ao recebimento e permanência de pacientes em quadros graves como 

insuficiência respiratória, inconsciência ou parada cardíaca. Nesse local a tecnologia 

se faz predominante visando intervenção e recuperação de vidas. Isso contribui para 

que a comunicação assuma objetividade e racionalidade. 

 

Na sala vermelha a comunicação fica comprometida, até porque quando o 
paciente vai para lá, ele está em estado grave, então não tem como você 
estabelecer uma comunicação com um paciente sedado, mas apenas uma 
comunicação entre os profissionais que lá atuam, procurando enfatizar o 
quanto este profissional tem que estar preparado para agilizar o 
atendimento no caso do recebimento desses pacientes (Ent 01). 
 
Na sala vermelha não tem muita comunicação porque o paciente está 
entubado (Ent 04). 
 
Eu acho que a comunicação na sala vermelha é pior, até quando o paciente 
dá entrada na sala vermelha e ele ainda está consciente naquele vai e vem 
de fazer as coisas, você fala senhor a gente está tentando te ajudar mas 
não vai explicando. Eu acho que assim, embora eu me cobre e todo 
profissional de saúde se cobre, é complicado numa situação de emergência 
você conseguir se comunicar e acolher adequadamente a pessoa e ainda 
assim atender a emergência dela, porque o seu foco está na técnica no 
momento (Ent 06). 

 
O paciente da sala vermelha está desacordado, aquela patologia dele é de 
gravidade maior e a gente praticamente não tem uma comunicação no 
primeiro momento com esse paciente, é correr e estabilizar a questão dos 
sinais vitais, o quadro de origem dele, a gente conversa muito com os 
familiares, procurando saber o  que aconteceu, e a parte da comunicação 
acaba ficando um pouco de lado, um pouco esquecida  naquele momento 
que o paciente chega na sala vermelha e a gente procura estabilizar a 
condição que está bem agravada [...]. Às vezes a condição clínica dele não 
é permitido (Ent 07).  
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  Os trechos demonstram que a comunicação enfermeira-paciente na sala 

vermelha revela sua face objetiva associada ao cuidado instrumental, uma vez que é 

instituído pela sistematização institucional que o foco dos profissionais deve estar 

em intervir e recuperar vidas, através do uso da tecnologia e procedimentos 

técnicos. Tal aspecto é expresso nas entrevistas 06 e 07 ao explicitar que a 

preocupação dos profissionais que ali atuam está direcionada para a técnica e 

estabilização do quadro da vítima. 

  A fala da enfermeira 01 ainda ressalta a comunicação entre a equipe de 

saúde como instrumento que possibilita ações realizadas de forma rápida, imediata 

e de efetividade no atendimento.  

 Porém, após alcance de estabilização ou melhora do quadro clínico do 

paciente ou até sua transferência, a enfermeira deixa fluir face diferenciada da 

comunicação e do cuidado na sala vermelha. As entrevistas 05 e 06 evidenciam a 

preocupação da enfermeira de informar ao paciente o que será realizado durante o 

cuidado instrumental como, por exemplo, a aspiração de vias aéras superiores, 

mesmo em pacientes graves, entubados e sedados. Nesse sentido, está presente 

na prática da enfermeira militar a compreensão da importância da comunicação 

verbal e não verbal no cuidado de enfermagem. Demonstra ainda o sentimento ético 

e de respeito ao ser humano.  

 

Na sala vermelha o paciente está sedado e não tem aquela comunicação 
ativa. Sempre procuramos, nós enfermeiros, avisar ao paciente quando 
vamos fazer alguma coisa mais traumática, eu procuro avisar para o 
paciente: olhe!  vou aspirar, mesmo ele estando sedado, a gente sabe, acho 
que todos os enfermeiros têm o conhecimento de que a audição é uma das 
coisas que a gente não tem controle enquanto de vida ainda tem. Então, de 
um modo geral em terapia intensiva atualmente, porque na época que eu 
estudava sempre falava muito que o enfermeiro que trabalha com paciente 
grave é frio, é não sei o que, não se comunica [...] eu gosto de falar para o 
paciente quando eu vou tocar nele, de me comunicar com ele, mesmo ele 
estando sedado, de alguma forma proporcionar conforto [...] (Ent 05). 
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[...] eu me policiava muito na sala vermelha, de mesmo com o paciente 
sedado eu me comunicar com ele, não só pelo tato, mas também de chegar 
e falar o meu nome e dizer o que eu ia fazer, porque a gente sabe e tem 
prova científica de que às vezes o paciente está sedado, mas tem 
consciência do que está sendo feito, a parte auditiva dele ainda está 
operante (Ent 06). 

 

 A comunicação não verbal assume ainda relevância nessas situações, 

através da observação pela enfermeira dos sinais emitidos pelo corpo do paciente, 

quando sente dor, dentre outros.  Entendo, como enfermeira, que o toque na face ou 

na mão do paciente proporciona conforto e, mesmo não sendo expresso 

conscientemente por ele, significa mais que palavras.  

 Nessa perspectiva, embora esteja delineado pelo Ministério da Saúde que a 

tecnologia é o único elemento que compõe o cuidado na sala vermelha, percebe-se 

nas entrelinhas das depoentes 05 e 06 que esse processo vai além, pois o respeito 

pelo outro e a sensibilidade revelam a comunicação afetiva e o cuidado expressivo 

implementados pela enfermeira da UPA 24h.  

 Para Travelbee (1979), a comunicação se divide em duas categorias 

principais: a verbal inclui mensagens enviadas e recebidas por meio de palavras 

escritas ou faladas e a não verbal, que engloba mensagens enviadas e recebidas 

por meio de signos, gestos, expressões faciais, tom de voz. Refere ser possível 

comunicar-se de maneira não verbal sem utilizar mensagens verbais, mas é pouco 

provável que um indivíduo possa se comunicar verbalmente sem utilizar mensagens 

não verbais. Ou seja, a comunicação não verbal acompanha invariavelmente a 

comunicação verbal em cada interação enfermeira-paciente. Tal aspecto reforça o 

princípio de que a relação enfermeira-paciente presente no cuidado acontece 

mediante a manifestação concomitante das comunicações objetiva e expressiva.  

 Assim, percebo de forma sutil nas falas das depoentes que, apesar dos 

treinamentos, inclusive para atuar na UPA 24h à semelhança do instituído pela 
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Política de Atendimento às Urgências e Emergências do Ministério da Saúde e para 

exercerem a função militar, revelam outras possibilidades enquanto profissionais que 

acredito caracterizem a sua formação como enfermeira, tais como o aflorar da 

sensibilidade, do respeito, da escuta ativa, do estar disponível e da oferta de ajuda, 

tão presentes em seu cotidiano de cuidar. 

 

5.4 Aspectos da relação interpessoal enfermeira-paciente na UPA 24h 

 

5.4.1 Atitudes da enfermeira que significam a relação interpessoal 

 

Esta subcategoria evidencia estratégias, atitudes e sentimentos da enfermeira 

que devem estar presentes para que uma relação interpessoal se estabeleça. 

 

[...] aquela visão mecanicista, sou profissional, tenho que atuar como 
profissional, não tenho emoções... não, mas você se colocar no lugar do 
paciente para avaliar quais necessidades ele tem, procurar ter aquela 
conduta que você queria para você (Ent 01). 
 
Assim, eu acho que meu relacionamento com os pacientes é bom, sempre 
que eu posso, tenho um tempinho eu procuro conversar com os pacientes 
na amarela, também não muito, porque às vezes o paciente quer 
descansar. Mas sempre que eu vejo uma pessoa no corredor eu pergunto 
se já ela foi atendida, eu tento estar sempre ajudando as pessoas (Ent 02). 
 
Eu acho que você tem que estar sempre solícito quando o paciente te 
chama, você passa o paciente te chama você nem olha, finge que não 
escuta é complicado. Eu acho que pelo menos você tem que ser solícito, 
pelo menos uma vez no plantão perguntar se está tudo bem, se está sendo 
bem atendido (Ent 04). 
 
[...] eu sempre procurei logo de cara ser atenciosa e cordial porque eu acho 
que educação é o mínimo que você tem que ter para se relacionar com os 
outros, estar disposta a ouvir [...] (Ent 06). 
 
Assim, um bom relacionamento, é isso que eu estou te falando, você tem 
que estar conversando o tempo todo com o paciente [...]. Você toda hora 
chega no paciente perguntando como ele está [...] você está observando 
esse paciente o tempo todo, então é isso, é o contato direto o tempo todo 
(Ent 08). 
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 As enfermeiras apontam que a relação interpessoal com o paciente deve ser 

permeada por atitudes como se colocar no lugar do outro como revelado na 

entrevista 01, ter disponibilidade para ouvir, para conversar, ser solícita, atenciosa e 

cordial, ter uma atitude de oferta de ajuda, manter contato direto e demonstrar 

preocupação com o paciente. 

 Ao apreender experiências na UPA 24h, posso destacar algumas situações 

representativas destas atitudes: quando a enfermeira observa a expressão facial do 

paciente que aguarda atendimento na recepção e identifica que seu desconforto 

aumentou, encaminhando-o de imediato para o consultório médico, ela utilizou a 

observação e se colocou no lugar dele reconhecendo a situação de incômodo e 

prontamente o ajuda. 

 Em outros momentos, quando a enfermeira mesmo em um dia de plantão 

agitado se põe ao lado do leito do paciente e ouve suas dúvidas, queixas e 

angústias ela se mostrou disponível, solícita. Na passagem de visita pela manhã, ao 

ir de leito em leito perguntando se está tudo bem, se o paciente está se alimentando 

ou sente algum desconforto, ela está exercendo uma atitude atenciosa e de 

preocupação com o bem estar dos pacientes. 

Essas atitudes possíveis às enfermeiras caracterizam uma comunicação 

afetiva constituinte do cuidado denominado expressivo e que perpassa o 

relacionamento interpessoal. Logo, compreendo a vertente expressiva no processo 

de cuidar como sendo aquela que reconhece as necessidades, oferece ajuda, é 

solícita, vivencia o outro, mantém contato, mostra-se disposto, é conversar com o 

paciente.  

  Esse comportamento da enfermeira comunga a existência do compromisso 

emocional na relação. Travelbee (1979) o define como a capacidade de transcender 
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a si mesmo e interessar-se pela outra pessoa, através da capacidade de perceber 

os outros como seres humanos únicos e de expressar as emoções e sentimentos na 

interação com o paciente. 

O fenômeno cuidar revela-se através de um processo comunicativo e 

interativo que exige envolvimento e compromisso daquele que cuida e daquele que 

é cuidado. Assim, confirma-se mais um pressuposto de Travelbee de que a 

finalidade do cuidado se dá pelo estabelecimento do relacionamento pessoa-pessoa. 

Para tal, a enfermeira desenvolve atitudes e habilidades que favorecem o 

relacionamento. De acordo com Travelbee (1979), isso depende do que a 

enfermeira possui ou pode fazer uso de seus diversos atributos. A estrutura de seu 

caráter, a experiência de vida, o conhecimento que possui da situação, assim como 

a habilidade para utilizar esse conhecimento para o bem estar do paciente e 

compremeter-se a ajudar são três elementos principais da habilidade de se 

relacionar. 

 

5.4.2 Atitudes da enfermeira que objetivam a relação interpessoal 

 
 

[...] sinceramente, falando eu não invisto muito nessa coisa de ficar à beira 
do leito conversando com o paciente não, acho que poderia até melhorar, 
entendeu? é uma coisa bem sucinta [...] às vezes você não interage tanto, é 
até uma defesa, porque se às vezes você interage muito, a família te suga 
demais, paciente e família criptonita, sugam todas as suas energias e você 
que faz um plantão de 24 horas... a verdade é esta você acaba abrindo uma 
porta de entrada para o paciente e para o familiar trazer outras situações 
que não é nem da sua alçada resolver. A gente não se comunica com a 
mesma abertura que a gente se comunica em um ambiente não 
profissional, justamente para evitar aquele contato maior seu que vai ficar 
demandando entendeu? (Ent 05).  
 
[...] porque as pessoas acabam entrando num sistema de defesa pessoal 
mesmo e fazem as coisas meio mecanizadas (Ent 06). 

 
Eu procuro ser imparcial com eles [...] (Ent 10). 
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Alguns relatos indicam a objetividade, ou seja, no cotidiano do cuidado não 

valorizam a aproximação e manutenção do diálogo com o paciente. Estas 

enfermeiras ressaltam o cuidado instrumental ao expressivo e não se permitem o 

aflorar de emoções e sentimentos. 

 Travelbee (1979) aborda que superficialidade não é terapêutica para o 

paciente e indica que a enfermeira não deveria experimentar felicidade quando um 

paciente se recupera, não deveria sentir tristeza quando um paciente morre e não 

deveria apresentar satisfação em ajudar a um ser humano. 

 Ainda, para a teórica um verdadeiro antídoto contra as formas imaturas de 

compromisso emocional é aprender a comprometer-se emocionalmente a um nível 

maduro. A qualidade profissional não diminui, pelo contrário, se realça e a 

enfermeira cresce como ser humano quando permite a si mesma comprometer-se 

com outros seres humanos. 

Assim, a comunicação e interação em níveis objetivos demonstradas nas 

falas apontam para a compreensão das enfermeiras de ser oportuno o não envolver-

se com problemas de ordem psicossócioeconômica, principalmente, pela 

característica da clientela da unidade ser moradora de uma região de baixos índices 

socioeconômicos.  

Entendo, ainda, que essas atitudes das enfermeiras se manifestam por 

atuarem em um contexto intenso de cuidado, onde em geral, as emoções dos 

sujeitos envolvidos estão afloradas. Nesse sentido, apesar de Travelbee descrever a 

superficilização da relação interpessoal e a ausência do compromisso emocional, 

compreendo não serem estes constituintes da enfermeira, mas sim uma expressão 

imposta pelo cenário de cuidado em situações nas quais a afetividade está aquém 

da racionalidade no cuidado e da relação interpessoal. 
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5.4.3 Constituintes da humanização do cuidado na relação interpessoal 

  

 Nesta subcategoria, as enfermeiras identificaram algumas características 

presentes no relacionamento interpessoal como meio de compreensão da 

integralidade/totalidade do ser humano que se traduzem na humanização da 

assistência, quais sejam: o reconhecimento de que se deve associar o cuidado em 

seu aspecto instrumental ao expressivo, assim como o estabelecimento do vínculo 

na interação. 

Outra face revelada nas entrevistas envolve o ambiente de trabalho como um 

fator que permeia a humanização da assistência de enfermagem. 

 

A assistência humanizada não é só aquele cuidado de enfermagem, é 
também conversar com o paciente, dando um apoio psicológico, é ver o 
paciente como um todo, integralmente (Ent 02). 

 
Eu acho que o cuidado vai ser humanizado a partir do momento em que 
você consegue unir essas duas coisas, você se comunicar dessa forma, se 
preocupando também com os sentimentos, com as emoções do paciente 
[...] também associa isso a essa preocupação com a pessoa, com o 
sentimento e essa questão do físico dela (Ent 05). 
 
Eu acho que é o ponto base, uma relação humanizada não ia se dar de 
forma completa se você não procurasse se relacionar não só além da 
questão do cuidado com o paciente. Você tem que procurar realmente ver 
todos os aspectos que podem estar interferindo nesse quadro dele e que 
chega para nós como uma descompensação clínica. [...] Não teria como ser 
só realização de procedimentos [...] (Ent 07). 

 

Observamos nas entrevistas a percepção da enfermeira da UPA 24h sobre o 

que é a humanização do cuidado. Ou seja, envolve a dimensão técnica, mas 

também atitude de oferecer apoio psicológico e conversar como mostra a 

entrevistada 02, onde se afirma que envolve manter uma comunicação que aborde 

sentimentos e emoções e não somente as questões físicas. Em suma, é integrar o 

cuidado instrumental a comportamentos/atitudes com um cuidado expressivo. 
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Entendo que ambos se manifestam de maneira equivalente no processo de 

comunicar, relacionar e cuidar. 

Essa associação permite ao profissional o entendimento da 

totalidade/integralidade do paciente ao investigar, conhecer e compreender a 

objetividade e subjetividade do corpo, tendo assim instrumentos para instituir uma 

terapêutica singular a cada paciente.  

 

Uma vez eu me lembro que eu atendendo um vozinho aqui, eu acho que 
era um infartado, eu não me lembro muito bem,.. ele tinha um único filho de 
14 anos em casa,  estava com cartão de crédito, cartão de banco, dinheiro, 
enfim, estava com tudo aqui e ele estava doido para que, por pelo menos 2 
horas, o médico o liberasse para ir em casa deixar o dinheiro para o 
menino, porque o menino não sabia onde ele estava para poder o menino 
ficar com um dinheiro. Enquanto ele não conseguiu ver o filho, dele ele não 
parou, ele não conseguiu relaxar, a pressão não baixava. Assim, o quadro 
dele não conseguiu estagnar enquanto ele não conseguiu falar com o filho 
dele. Até que ele conseguiu um telefone de um vizinho que foi ao colégio 
buscar o menino e o trouxe aqui para o pai ficar tranquilo. [...] nesse caso o 
que a gente pode fazer para mobilizar alguém para poder vir aqui, para 
poder ajudá-lo naquele momento. Se fosse o médico, diria: “ah! dê o 
tranquilizante para ele e deixe-o dormindo aí a tarde inteira, entendeu?”. A 
questão não era só essa, por mais que desse tranquilizante a ele, não iria 
ficar completamente bem, entendeu? (Ent 7). 

 

 Além disso, as atitudes apresentadas pelas enfermeiras de manter 

aproximação e comunicação efetiva possibilitam a construção do vínculo na relação 

com o paciente. Quando a entrevistada 03 diz que ao conhecer a pessoa através, 

por exemplo, de maior contato, o vínculo se estabelece, permitindo saber se o 

paciente tem alguma preferência, o que em outras palavras pode-se traduzir em 

necessidades subjetivas, a humanização se faz presente.  

 A enfermeira 06 descreve que, ao estabelecer uma comunicação efetiva 

percebida pelo paciente por seus gestos, posicionamento de seu corpo e suas 

atitudes, possibilita a formação do vínculo. O paciente consegue manifestar suas 

necessidades além dos aspectos físicos e a enfermeira reconhece a integralidade do 

cuidado, permitindo que aconteça a humanização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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[...] quando você conhece a pessoa, você ja começa a.......como é que eu 
posso explicar?.....você cria um vinculo com essa pessoa eu acho que você 
começa a ver mais um pouco de humanização, você está aqui há quanto 
tempo, ele tem talvez alguma preferência....(Ent 03).  

 

Eu acho que, na medida em que você tem uma comunicação realmente 
com a pessoa, que você estabelece vínculo, a pessoa se abre para você, 
fala o que está acontecendo o que tem e tudo, se você está disposto a se 
comunicar com a pessoa e a pessoa percebe em você pelas suas atitudes, 
seus gestos, pelo seu corpo, pela forma que você se posiciona, ela percebe 
que você está interagindo com ela e estabelece um vínculo. Acho que você 
tem muito mais instrumento e capacidade de avaliar as reais necessidades 
daquela pessoa, necessidades que estão além do que o corpo dela está 
mostrando (Ent 06). 

 

Outra questão apresentada refere-se a entenderem as enfermeiras que a 

humanização do cuidado de enfermagem não é possível sem humanização das 

condições de trabalho onde aquele profissional está envolvido. 

 

[...] a humanização, para ser completa, você tem que ter a humanização do 
profissional, das condições de trabalho e do atendimento ao paciente [...] a 
ação humanizada é um conjunto de ações [...] você tem que ter o 
comprometimento dos profissionais, tem que haver uma troca, você dá as 
condições de trabalho e esse profissional tem que estar comprometido com 
o trabalho através de um salário justo, através de uma escala diária de 
trabalho justa. Todas as condições que sejam motivacionais para este 
profissional, que ele possa ir trabalhar satisfeito, alegre, porque o 
profissional que tem boas condições de trabalho produz mais (Ent 01).  
 
[...] numa correria, para atender milhões de pacientes, muitos pacientes 
durante o dia, eu acho que o cansaço ou a forma de assistir o paciente faz 
esquecer o que é o cuidado humanizado (Ent 03). 
 
[...] você tendo uma comunicação você percebe melhor quais são as 
necessidades integrais daquela pessoa e aí sim você pode prestar um 
cuidado integral. Só que eu acho que não acontece isso porque há toda 
uma sobrecarga de trabalho, há toda uma questão de tempo, poucos 
funcionários.... (Ent 06). 

 

 A entrevista 01 esclarece que remuneração salarial e carga horária semanal 

que valorizem os enfermeiros são condições adequadas de trabalho. As 

profissionais 03 e 06 acrescentam a distribuição inadequada de recursos humanos 

neste cenário de intenso cuidado, o que sobrecarrega o trabalho das enfermeiras, 

muitas vezes impondo uma objetividade que dificulta a abordagem da integralidade 

do ser humano e da humanização.   
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 Ao vivenciar este espaço de cuidado em uma emergência, os profissionais 

estão lidando em todo momento com situações limites, tendo uma fila enorme de 

usuários para serem atendidos, familiares que estão ansiosos para saber notícias de 

seus familiares ou que estão insatisfeitos com a demora do atendimento de seus 

entes, enfim há inadequação na distribuição de profissionais de saúde para atender 

a demanda. 

 As enfermeiras reconhecem, assim, desafios para o alcance da humanização 

no cuidado diante das especificidades deste cenário. No entanto, compreendem que 

a humanização se faz por meio da percepção do ser humano em sua integralidade, 

pela associação do cuidado instrumental ao cuidado expressivo, por uma atitude de 

aproximação, de estabelecimento do vínculo, de escuta sensível, de estar 

disponível, ou seja, da construção de uma relação inter-humana que circula e é 

constituída nos diversos espaços de cuidado da UPA 24h. 

Finalizando, essa caracterização apresentada pelas depoentes, enfermeiras 

militares, vai ao encontro do que afirma o Ministério da Saúde (2004a) sobre a 

humanização: aquela alcançada na oferta de atendimento de qualidade, articulando 

os avanços tecnológicos com o acolhimento, uma tecnologia relacional. 
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Figura 5: Diagrama faces da comunicação enfermeira-paciente em Unidade de 
Pronto Atendimento 24h. 
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 A enfermeira apresenta-se 
objetiva; 

 A enfermeira identifica a 
necessidade que deve ser 
atendida de imediato; 

 A enfermeira possui agilidade e 
destreza em procedimentos 
técnico-científicos para reverter a 
situação de risco. 

 A enfermeira apresenta-se 
solícita; 

 A enfermeira oferece ajuda; 

 A enfermeira reconhece os 
aspectos subjetivos; 

 A enfermeira dialoga, 
conversa, orienta; 

 A enfermeira oferece apoio 
emocional; 

 A enfermeira reconhece a 
integralidade do ser humano. 

Humanização do cuidado de 
enfermagem 
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A análise temática das entrevistas possibilitou delineamento dos resultados 

no que concerne o fenômeno comunicação enfermeira-paciente em UPA 24h e sua 

síntese está representada graficamente na página anterior.  

Em suma, um contexto intenso de cuidados apresenta especificidades que 

permeiam faces da comunicação enfermeira-paciente: a objetiva, que atende aos 

aspectos biológicos e a afetiva, que envolve sentimentos, desejos, expectativas. Da 

mesma forma, as faces instrumentais e expressivas do cuidado se manifestam: a 

primeira, ao identificar as necessidades que devem ser atendidas de imediato e a 

segunda, ao ofertar ajuda e apoio emocional, dialogar/conversar/orientar.  

Logo, a figura representa o entendimento da enfermeira sobre a humanização 

do cuidado de enfermagem: é a complementação do cuidado instrumental com o 

expressivo, pois a profissão enfermagem possui as suas vertentes técnica e 

científica atravessadas pela subjetividade e pela sensibilidade.  

Podemos destacar que a UPA 24h, pautada na Política de Urgência e 

Emergência, institui cores que são ferramentas para facilitar a organização do 

espaço e a orientação de fluxos, estabelecendo condutas profissionais pertinentes 

aos seus vários espaços de cuidado. Mas também revela alternância de atitudes, de 

objetividade e outras que significam a relação ser-humano x ser-humano, 

implementadas por profissionais-enfermeiras-militares com pacientes-seres 

humanos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A comunicação é um processo pelo qual as idéias e sentimentos se 

transmitem de indivíduo para indivíduo, tornando possível a interação social. Como o 

profissional de saúde, especificamente o de enfermagem, tem como base de seu 

trabalho as relações humanas, seja com um indivíduo ou coletividade, a 

comunicação é considerada um instrumento básico na prática assistencial.   

Diante desse entendimento, enquanto profissional vivenciando o cenário de 

uma UPA 24h, indaguei sobre o estabelecimento da comunicação enfermeira-

paciente a partir de conceitos e pressupostos da teoria interacionista de Travelbee 

em um contexto intenso de cuidado, constituído de especificidades tais como a alta 

demanda de pacientes, a rotatividade, o fator “tempo” nas interações,  e a resolução 

urgente de quadros clínicos, entre outros. 

 Assim, entendo que este estudo alcançou os objetivos propostos, pois como 

os resultados revelaram, as enfermeiras percebem e conceituam a comunicação 

verbal e não verbal como fator chave não somente para desenvolver o cuidado em 

si, compreendido pelos seus aspectos técnicos, mas também para promover a 

relação enfermeira-paciente. Além disso, demonstraram que a oferta de palavras de 

conforto, tranquilidade e apoio emocional favorecem o sentimento de confiança 

explicitado por Travelbee e a formação do vínculo enfermeira-paciente. Isso permite 

que sentimentos como medo e ansiedade vivenciados no adoecimento sejam 

compreendidos pelos sujeitos envolvidos no processo de cuidado em uma UPA 24h. 

 Apesar de compreenderem a comunicação como essencial no cotidiano 

assistencial, as entrevistadas reconhecem que o cuidado muitas vezes está limitado 
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a informações que dizem respeito a procedimentos como a administração de 

medicamentos, assumindo uma objetividade diante do cuidado instrumental. 

Entretanto, tal definição se relaciona às especificidades do cenário que exige 

atuação ágil e imediata dos profissionais que ali atuam e que a dimensão afetiva da 

comunicação e do cuidado expressivo emergem em outras situações na relação 

enfermeira-paciente.  

Complementando, a análise das entrevistas aponta características da 

comunicação e do cuidado em cada microambiente, isso porque a UPA 24h segue 

os conceitos de Ambiência do Ministério da Saúde, composta por quatro espaços de 

cuidado: o acolhimento, a classificação de risco, a sala amarela e a sala vermelha.  

 No acolhimento e na classificação de risco, apesar de a comunicação 

apresentar-se objetiva pela necessidade de orientação e direcionamento de fluxo, 

evidenciaram-se outras faces que não deixam de estar presentes. No acolhimento, a 

postura da enfermeira está pautada na escuta sensível, na valorização das queixas, 

o que representa o sentido da palavra acolher, além de a  comunicação assumir um 

cuidado educativo através de orientações em saúde.  

Já na classificação de risco, a comunicação é orientada para o preenchimento 

do instrumento de classificação de risco e para a abordagem de necessidades 

subjetivas que permeiam o processo-saúde doença. Consequentemente, a 

comunicação afetiva e o cuidado expressivo se apresentam nesse espaço de 

aproximação e valorização da relação enfermeira-paciente. 

 Ainda, outra singularidade desse cenário que emergiu das entrevistas foi a 

comunicação entre a enfermeira e o paciente resultante de retraimento, isto é, 

quando não houve resolução do atendimento, e não foi possível  corresponder às 

expectativas daqueles que procuravam a unidade. No primeiro momento da 
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interação, a enfermeira é cordial e solícita, mas a insatisfação do paciente faz com 

que ela exercite frequentemente o autocontrole e o retraimento pessoal, pois ela é 

enfermeira em uma condição militar e sua postura deve ser compatível com tal. 

 Nos espaços de cuidado das salas amarela e vermelha, a comunicação 

apresentou-se em sua objetividade expressa na ênfase do cuidado instrumental, por 

serem essas salas, respectivamente, setores com propósito de estabilização de 

pacientes críticos e semicríticos e de intervenção e recuperação de vidas através do 

uso de tecnologias. Entretanto, as enfermeiras não deixaram de manifestar a 

sensibilidade no cuidado através da comunicação verbal e não verbal.  

 No que se refere aos aspectos da relação interpessoal enfermeira-paciente 

em uma UPA 24h, as depoentes demonstraram presença de atitudes significantes 

na interação como a disponibilidade para ouvir, se colocar no lugar do outro, ser 

solícita o que representa um compromisso emocional descrito na teoria 

interacionista. Todavia, alguns relatos indicam que atitudes de objetividade se 

sobressaem à afetividade na relação interpessoal, mas não são entendidas como 

superficialidade definida por Travelbee.  

Por fim, as enfermeiras compreendem que para alcançar uma assistência 

mais humana é necessário reconhecer os aspectos objetivos e subjetivos do ser 

humano ao serem estabelecidas uma comunicação e uma aproximação na relação 

com o paciente. Todavia, este processo de humanização deve ainda considerar 

condições favoráveis no ambiente de trabalho, segundo relato das depoentes, a fim 

de que sejam valorizadas na atividade que exercem no que se refere à 

remuneração, à carga horária e à distribuição de recursos humanos adequados. 

Assim, os resultados da presente pesquisa revelam especificidades da 

comunicação/cuidado/relação enfermeira-paciente. Também comprovam conceitos e 
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pressupostos da teoria de Joyce Travelbee ao descrever o cuidado da enfermeira 

embasado no relacionamento humano. Esse é permeado por sentimentos de 

simpatia e solidariedade, bem como nas atitudes onde haja disponibilidade e 

aproximação, conquistadas no exercício das faces da comunicação enfermeira-

paciente na UPA 24h. Tais conquistas possibilitam o cumprimento do propósito da 

enfermagem em sua essência, ou seja, a relação pessoa-pessoa. 

Além disso, este estudo aborda questões atuais no que concerne a um novo 

modelo assistencial em saúde, a UPA 24h, uma unidade caracterizada por 

atendimentos de baixa e média complexidade situada em uma região de grande 

quantitativo populacional e de carência na oferta de assistência na área de saúde. 

Associadas a esse contexto, as enfermeiras que ali atuam vivenciam a situação de 

ser militares, porém não deixam de manifestar o compromisso com o outro e a 

questão humana do cuidado inerente à profissão. 

Desse modo, a pesquisa não esgota a temática, mas incentiva reflexões e 

outras investigações na prática assistencial da enfermagem no que se refere à 

comunicação e às relações interpessoais nas UPA’s 24h, que representam um 

projeto político que tende a se expandir no cenário nacional.   

É relevante o conhecimento por parte das autoridades políticas do Governo 

do Estado do Rio de Janeiro da dinâmica de trabalho e das questões que 

perpassam o cotidiano da assistência em saúde na UPA 24h, especialmente das 

enfermeiras, a fim de proporcionar melhores condições para o exercício da 

enfermagem.  
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APÊNDICE A - Roteiro de Observação Não Participante 

 
 

 Qual a situação clínica do paciente? 

 Como é o ambiente de cuidado? 

 Como acontece a interação entre enfermeira e paciente neste contexto? 

 Como se deu a aproximação entre os sujeitos envolvidos no relacionamento 

interpessoal? 

 Quais os aspectos da comunicação utilizados no relacionamento 

interpessoal? 

Verbal 

 

 

Não verbal 

 

 

Paralinguagem: é qualquer som produzido pelo aparelho fonador que não faça parte do sistema 

sonoro da língua usada. 

Cinésica: é a linguagem do corpo ou os seus movimentos desde os gestos manuais até as 

expressões mais sutis. 

Proxêmica: é o uso que o homem faz do espaço enquanto produto cultural específico, como a 

distância mantida entre as pessoas em uma interação. 

Características físicas: são a própria forma e aparência de um corpo que podem representar faixa 

etária, origem étnica e social. 

Fatores do meio ambiente: caracteriza-se pela disposição dos objetos no espaço. 

Tacêsica: é tudo que envolve a comunicação tátil 

 

Terapêutica 
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Grupamento de expressão: ouvir reflexivamente; verbalizar aceitação, interesse; fazer perguntas; 

usar frases com sentido aberto ou reticentes; permitir ao paciente que escolha o assunto; verbalizar 

dúvidas; colocar em foco a idéia principal; estimular a expressão de sentimentos subjacentes; usar 

terapêuticamente o silêncio. 

Grupamento de clarificação: estímular comparações; esclarecimento de termos incomuns; solicitar 

que o outro precise o agente da ação descrevendo os eventos em seqüência. 

Grupamento de validação: repetir a mensagem do paciente; pedir ao paciente para repetir o que foi 

dito; resumir o conteúdo da interação. 

 

Não terapêutica 

Não saber ouvir, dar conselhos, usar linguagem científica, falsa tranqüilização, julgar o 

comportamento, induzir respostas, manter-se na defensiva, por o paciente a prova, mudar de assunto 

subitamente, comunicar-se unidirecionalmente 

 

 

 

 

 

 Como a comunicação e o relacionamento interpessoal ocorreu no cuidado de 

enfermagem? 
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APÊNDICE B - Instrumento de Coleta de Dados 

 
 
Parte I. Dados de identificação.   
Nome Iniciais:                                                          
Idade: 
Ano conclusão da graduação:  
Formação Profissional 
(  )Pós-graduação Lato-sensu- Especialidade ________________________                       
(  ) Mestrado _____________________________ 
 
Em algum momento da graduação ou da especialização a temática comunicação e 
relações interpessoais foi abordada? 
Você se lembra de algum fato associado a cuidado e comunicação ou relação 
interpessoal enfermeira-paciente que tenha te marcado, seja na graduação ou na 
vida profissional?       

Parte II: Roteiro para entrevista semi-estruturada. 

1. Como você percebe comunicação na prática de enfermagem? 

 

2. Descreva como a comunicação está integrada ao cuidado de enfermagem? 

 

3. Como acontece a comunicação enfermeira-paciente na UPA 24h? 

Ou seja.... 

-acolhimento 

-classificação risco 

-sala amarela e vermelha 

4. Me descreva como é o seu relacionamento interpessoal com o paciente aqui 
na UPA 24h? 

 

5. A relação interpessoal estabelecida com o paciente pode levar a um cuidado 
integral e humanizado? De que forma? 
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ANEXO A - Aprovação Comitê de Ética 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto: AS FACES DA COMUNICAÇÃO REVELADAS NO CUIDADO DA 
ENFERMEIRA MILITAR EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H (UPA 
24h). 
Pesquisadora: Thalita Rocha Oliveira./ Orientadora: Sonia Mara Faria Simões. 
Departamento de Fundamentos em Enfermagem e Administração da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa -Universidade Federal Fluminense – UFF. 
 
O (A) Sr. (a) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: As 
faces da comunicação reveladas no cuidado da enfermeira militar em Unidade de 
Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) de responsabilidade  da pesquisadora Thalita 
Rocha Oliveira. 
Os objetivos da pesquisa são: Caracterizar a comunicação enfermeira-paciente no 
cuidado de enfermagem em UPA 24h e discutir os aspectos da comunicação e da 
relação interpessoal enfermeira-paciente no cuidado em UPA 24h. 
A pesquisa será realizada através da observação não participante e, posteriormente, 
ocorrerá a entrevista semi-estruturada com roteiro pré-estabelecido com gravação 
em aparelho MP3.  
A pesquisa não oferece riscos ou danos físicos, econômicos ou sociais. 
Participando desta pesquisa estará contribuindo para o conhecimento das interfaces 
da comunicação no relacionamento interpessoal enfermeira-paciente e, 
conseqüentemente, fornecer informações para se elaborar ações que permitam a 
valorização e humanização das relações entre sujeitos.  
O Sr. (a) receberá respostas e esclarecimentos a qualquer dúvida relacionada à 
pesquisa.  
Estará livre para retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo. 
As informações relacionadas à sua privacidade serão mantidas em caráter 
confidencial. 
Obterá informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a sua 
vontade de continuar dele participando. 
As informações geradas no presente estudo serão divulgadas em textos, periódicos 
ou eventos científicos da área de enfermagem, tão logo a pesquisa se encerre. 
 
Eu,_____________________________________,RG nº____________declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário do projeto de pesquisa 
acima descrito. 
 

Rio de Janeiro, ______ de ______________ de 2010. 
 
 
___________________________              _____________________________ 
        Assinatura do participante                           Assinatura do pesquisador 
 


