
A Forma Mais 
Relevante de 
se Comunicar

Comunicação é muito mais do que a troca de infor-
mações. Envolve a expressão de nossos pensamentos 
e emoções por meio de palavras, atitudes, gestos e 
expressões corporais. A comunicação é um instru-
mento fundamental, que pode aproximar ou afastar 
os seres humanos. É por meio da interação com os 
pacientes e familiares que o profissional de Enferma-
gem identifica e reconhece suas reais necessidades. 
O tom de voz, a expressão facial e a postura corporal 
qualificam o cuidado e humanizam o atendimento. É 
o que chamamos de linguagem não verbal

O corpo fala. Isso significa dizer que as palavras são apenas uma 
parcela da nossa comunicação. Boa parte do que queremos dizer 
quando estamos frente a frente com outra pessoa é reforçada por 

meio da nossa postura, gestos, expressões faciais, movimento dos olhos e 
lábios, volume e tom de voz e, inclusive, pela distância estabelecida entre os 
interlocutores. Os sinais do corpo podem reforçar as palavras, ou contradi-
zê-las. De acordo com o antropólogo norte-americano Ray Birdwhistell, um 
dos pioneiros do estudo da linguagem não verbal, essa forma de interagir 
corresponde a 65% da comunicação, enquanto os outros 35% são atribuídos 
à troca de palavras.
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Um dos principais caminhos para a boa assistência em En-
fermagem é a interação com o paciente. Além da conversa, a 
linguagem corporal é utilizada a todo 
o momento, tanto com pacientes que 
não têm a possibilidade de se comu-
nicar, quanto com os que interagem 
plenamente. Segundo a professora da 
Escola de Enfermagem da USP, Maria 
Júlia Paes da Silva, mestre e doutora 
na área, não existe cuidado sem comu-
nicação. “A comunicação é o instru-
mento básico para o cuidar. Ela qua-
lifica as relações. É a maneira como 
os leigos entendem que estão sendo 
cuidados com respeito e dignidade. É 
a base do processo de humanização”, 
define a especialista.
A psicóloga austríaca Monika Mats-
chnig, especializada em linguagem 
corporal e autora do livro ‘O Corpo 
Fala’, diz que “os sinais do corpo po-
dem reforçar as palavras, contradizê-
-las ou até mesmo substituí-las”. Na opinião dela, observar 
e traduzir os mais sutis movimentos é essencial para não ser 

enganado pelas palavras, o que inclui analisar desde a mus-
culatura do rosto até o aperto de mão. “Os cumprimentos ge-

ralmente são o primeiro contato cor-
poral que temos com uma pessoa até 
então desconhecida”, conta a autora. 
“A primeira impressão decide sobre 
como o relacionamento se desenvol-
verá”, afirma.
Maria Júlia concorda e diz que um 
bom observador vai conseguir en-
tender melhor os sentimentos e 
emoções do paciente e que despre-
zar estes sinais é o mesmo que negar 
a sua existência. “O que nos move 
são nossas emoções e não o nosso 
lado racional, por mais que tenha-
mos essa fantasia. Entender o que 
o outro sente é fundamental para 
direcionarmos as ações, as propos-
tas de cuidado e de aprendizagem”. 
Ela explica, ainda, que negar o que 
o outro sente também o diminui en-

quanto ser humano, tornando o vínculo mais difícil, ou im-
possível.

 A comunicação não 
verbal tem quatro 

funções: ela complementa 
a comunicação verbal, 

contradiz o verbal, substitui 
o averbal e demonstra 

sentimentos. Estar atento 
a essas funções e usar 

adequadamente nosso corpo, 
também decodificando 

corretamente o corpo do 
paciente, é o que permite 

qualificar o cuidado ”

“
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A Enfermeira e líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Humanização do Centro Universitário São Camilo, doutora 
Monica Trovo, diz que é preciso desenvolver a habilidade de 
observar e escutar o paciente. “Se não ouvirmos o que a pes-
soa tem a dizer, prestando atenção no que ela fala nas entreli-
nhas, como poderemos saber qual a real necessidade dela?”, 
questiona. A pesquisadora ensina que ao abordar o paciente é 
necessário demonstrar real interesse nele, olhando nos olhos, 
aproximando-se, fazendo perguntas abertas e permitindo que 
ele responda sem cortes, para reconhecer as queixas princi-
pais e valorizá-las. “É preciso direcionar o cuidado, oferecer 
um toque afetivo para demonstrar apoio”, recomenda.
Na visão dela, o aprimoramento das habilidades comunicati-
vas é o que permite a humanização do atendimento. “A co-
municação não verbal é o que qualifica a interação humana. 
É o ‘tempero’ que possibilita dar diferentes ‘sabores’ às in-
terações e relações humanas”, garante. As palavras por si só 
são neutras, diz a pesquisadora, afirmando que o tom de voz, 

a expressão facial, a postura corporal e o olhar, associados, 
dão sentidos distintos ao que falamos. Assim como a pesqui-
sadora austríaca, Trovo afirma que a comunicação não verbal 
pode complementar, substituir ou até contradizer aquilo que 
é dito, ou seja, a comunicação verbal. “É ela que determina 
se a interação com o paciente penderá para o lado terapêutico 
(que proporciona cuidado efetivo e individualizado) ou para o 
lado iatrogênico (que pode trazer danos irreversíveis ao indiví-
duo)”, analisa tecnicamente.
Vergonha, medo, susto, apreensão e tristeza são alguns dos 
sentimentos que podem ser expressos por meio de gestos. 
Identificá-los é essencial para usar o argumento correto e para 
não criar nenhum entrave à boa assistência da Enfermagem. 
Desta forma são quatro as funções da comunicação não verbal: 
complementar a comunicação verbal (quando dizemos “bom 
dia” com um sorriso no rosto, olhando diretamente para o pa-
ciente, por exemplo); contradizer o verbal (quando dizemos 
“bom dia” sem olhar para o rosto do paciente, com um tom de 
voz que ele pensa: “Deus me livre quando não for”); substituir 
o verbal (quando apenas sorrio para o paciente que está mais 
distante, demonstrando que o reconheço) e demonstrar sen-
timentos (independentemente de querermos ou não).  “Estar 
atento a essas funções e usar adequadamente o corpo, também 
decodificando corretamente o corpo do paciente, é o que per-
mite qualificar o cuidado”, avalia Maria Júlia.

Comunicação X Formação
Para os especialistas, o assunto comunicação - verbal ou cor-
poral - não é discutido de forma adequada na formação do 
Profissional de Enfermagem, seja este Auxiliar, Técnico ou 
Enfermeiro. Maria Júlia diz que talvez isso ocorra em função 
da reduzida carga horária ou por falta de capacitação dos do-
centes em relação ao tema. “Muitas vezes o tema é ministrado 
de forma pouco atraente, com poucos exemplos concretos, que 
dificultam ao aluno entender que não é possível cuidar sem 
se comunicar”, destaca. Mônica também acredita que somente 
teoria não adianta. “O aprendizado da comunicação não verbal Dra. Maria Júlia Paes da Silva, professora da Escola de Enfermagem 

da USP
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envolve a aquisição de conhecimentos teóricos e o aprimora-
mento de habilidades, para que junto com a prática reflexiva 
possa haver efetiva mudança de atitude”, salienta.
As pesquisadoras ressaltam que no ensino da comunicação é 
necessário utilizar metodologias ativas, onde o aluno possa co-
locar em prática seus conhecimentos em situações simuladas, 
treinando interações diversas e recebendo feedback do docente 
acerca de suas fragilidades e potencialidades na interação com 
outras pessoas, sejam pacientes, familiares ou colegas de tra-
balho.  Trovo dá como exemplo a comunicação de uma má 
notícia. “Podemos ensinar ao aluno que ele deve falar de modo 
claro e pausado, utilizando vocabulário compreensível, mas 
quando ele tem a oportunidade de ter esta conversa difícil, em 
situação de prática simulada, seja com outro aluno ou com ato-
res, é possível que ele perceba e discuta o papel das suas pró-
prias emoções neste contexto e quais estratégias deve utilizar 
para se expressar de modo mais empático e efetivo”, detalha.
O aprimoramento comunicacional, na opinião de Monica 
Trovo, é um processo contínuo, que não deve ser aborda-
do apenas na formação básica dos profissionais, mas sim 
de modo permanente, da mesma maneira que, por exemplo, 
é ressaltada a importância da lavagem das mãos para a in-
terrupção da transmissão de infecções. “Temos que discutir 
junto com a equipe sobre comunicação. Como aconteceu a 
interação com determinado paciente? Como poderia ter sido? 
A importância de um sorriso, o valor do toque afetivo, quan-
do calar e quando insistir em falar. A prática comunicacional 
reflexiva contribui para o aprimoramento contínuo da equipe 
de Enfermagem”, avalia.

Prejuízos da falta de comunicação
Os especialistas concordam que o cuidado não ocorre de 
modo efetivo sem a comunicação não verbal, sem clarificar 
ou entender a expressão dos sentimentos do paciente. Todos 
defendem que a capacidade de aliar a técnica e os procedi-
mentos ao toque afetivo muda a qualidade do cuidado mi-
nistrado. “Mesmo quando o paciente está com a consciência 

comprometida (coma, estado minimamente consciente ou 
vegetativo), a maneira como eu o toco é comunicação não 
verbal. A forma como me aproximo do paciente para auscul-
tá-lo, colocar um termômetro, pedindo licença para abrir seu 
pijama, por exemplo, olhando-o nos olhos e sorrindo, muda 
completamente sua disposição para a relação”, destaca Maria 
Júlia. “Estar atenta ao não verbal tem me ajudado em todas as 
relações. Há muito tempo”, confessa.
Monica Trovo dá um exemplo sobre cuidado efetivo. Um pa-
ciente recebeu o diagnóstico de uma doença grave e pelo seu 
olhar, expressão facial, postura corporal defensiva e altera-
ções no padrão respiratório é possível perceber que ele sen-
te medo. “Contudo, o que está lhe causando medo? É medo 
de ter que realizar uma cirurgia? De ficar dependente? De 
ter dor? De ser abandonado? Nunca saberemos se não per-
guntarmos e nos dispusermos a ouvir a resposta! Temos que 
perguntar, ‘bater na porta’ do paciente e estimulá-lo a falar 
sobre o que causa este sentimento”, finaliza.

Enfermeira Monica Trovo, líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Hu-
manização do Centro Universitário São Camilo
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