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“A comunicação adequada é aquela que tenta diminuir
conflitos, mal-entendidos e atingir objetivos definidos
para a solução de problemas detectados na interação
com os pacientes” (SILVA, 2010).
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RESUMO

É por meio da comunicação estabelecida na relação enfermeiro/paciente que é possível
compreender o paciente integralmente, buscando entender sua visão de mundo e suas atitudes.
Para o usuário da atenção básica, o vínculo se consolida por uma boa comunicação, quando o
enfermeiro cria uma empatia por meio do acolhimento, do respeito, do carinho, da atenção e,
assim, acaba passando segurança e confiança. No que se refere à população idosa, sabe-se que
esta vem crescendo significativamente a cada dia e que a sociedade precisa buscar adaptações
para atender às suas necessidades. Compreende-se, também, que muitos idosos procuram
assistência na atenção primária para realizar o acompanhamento de sua saúde, uma vez que
esse serviço está mais próximo da comunidade, facilitando o acesso dos mesmos. Este estudo
objetivou analisar o processo comunicativo entre enfermeiros e idosos na atenção primária de
saúde à luz do referencial teórico de Peplau. O referente estudo é de natureza descritiva com
abordagem quantitativa, realizado por meio de filmagens das consultas de enfermagem
realizadas em unidades básicas de saúde do município de João Pessoa-Paraíba. Participaram
da pesquisa trinta e dois enfermeiros vinculados a Estratégia Saúde da Família, e trinta e dois
idosos atendidos pelos enfermeiros durante o período de coleta, que ocorreu de maio a
setembro de 2011. Colaboraram, também, com a pesquisa os especialistas em comunicação
que validaram o instrumento para análise da comunicação segundo Peplau e os juízes que
analisaram as filmagens. Os dados foram processados no programa Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) 18.0 e analisados por meio de estatística descritiva e inferencial
através de tabelas univariadas e bivariadas com frequência relativa e porcentagens. Foram
consideradas as observâncias éticas contempladas nas diretrizes e normas regulamentadoras
para pesquisa envolvendo seres humanos - Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,
principalmente no que diz respeito ao consentimento livre e esclarecido dos participantes,
sigilo e confidencialidade dos dados. Percebeu-se, nesse estudo, que a comunicação entre
enfermeiros e idosos foi classificada, de uma forma geral, como boa. Isso reflete os princípios
da atenção primária à saúde que prioriza a formação de vínculos entre profissionais e
comunidade por meio de uma relação pautada na confiança e na empatia, uma vez que os
usuários atendidos por esse serviço devem ser acompanhados continuamente pela equipe de
saúde. Entretanto, ainda são verificadas lacunas que devem ser preenchidas para que se
alcance a excelência das interações observadas. Assim, à medida que os enfermeiros buscam a
melhoria da qualidade das interações, a comunicação entre enfermeiro e idoso na atenção
primária se tornará melhor e mais adequada para a realização da assistência a essa população,
o que colabora para a satisfação dos usuários em relação à assistência de enfermagem. Para
isso, é preciso buscar a qualificação profissional focada na atenção ao idoso, bem como o
conhecimento científico voltado para as estratégias que facilitam a comunicação.

Palavras-chave: Enfermagem. Comunicação. Idosos. Atenção Primária à Saúde. Teoria de
Peplau.
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ABSTRACT

It is possible to integrally comprehend the patient through the communication in the
relationship between the nurse and the patient. In this way, this professional tries to
understand the patient’s view of the world and their attitudes. For the user of the basic
attention, the link consolidates through good communication, whenever the nurse creates
empathy by good reception, respect, care, attention and thus the patient feels safe and
confident. To the extent of the elderly population, it is known that it has been growing
significantly day by day and that society needs to look for adaptations to comply with their
necessities. It is also known that many elderly seek assistance in the primary attention to
fulfill the process of their health state since this service is near the community and facilitates
their access. The main purpose of this study is to analyze the communicative process between
nurses and the elderly in the health primary attention based on the theory by Peplau. This
research has a descriptive nature and a quantitative approach. It was accomplished by some
shootings in the nursing consultations in health basic units in João Pessoa – Paraíba – Brazil.
Thirty-two nurses connected to the Family Health Strategy made part in the research as well
as thirty-two elderly listened by the nurses during the collection period from May to
September 2011. Communication experts have also participated in the research; they have
validated the instrument for analysis of communication according to Peplau and the judges
analyzed the shootings. The data have been processed in the Statistical Package for Social
Sciences Program (SPSS) 18.0 and analyzed through descriptive and inferential statistics and
unvaried and bivariate tables with relative frequency and percentages. Were considered the
ethical observances. They may be found in the regulatory guidelines and norms which involve
human beings – Resolution 196/96 from the Health National Counsel, mainly in what it
concerns to the free agreement by the participants and the secret of the data. In this study it
was observed that the communication between the nurses and the elderly was classified (in a
general way) as fine. This reflects the principles of the primary attention to the health which
prioritizes the bond formation between the professionals and the community by a relationship
based on trust and empathy, since the users listened by this service should be seen
continuously by the health staff. However there are still some blanks that must be filled in so
that the excellence in the observed interactions. In this sense, as the nurses search for the
improvement of the quality of the interactions, the communication between the nurse and the
elderly in the primary attention will get better and more adequate for the fulfillment of the
assistance of the population what cooperates for the users’ satisfaction related to the nursing
assistance. For this, it is necessary to look for the professional qualification focused in the
attention to the elderly as well as the scientific knowledge turned to the strategies that
facilitate the communication.
Keywords: Nursing. Communication. Elderly. Primary Attention to the Health. Peplau’s
Theory.
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RESUMEN

Es a través de la comunicación establecida en la relación enfermero-paciente que se torna
posible comprender al paciente integralmente, buscando entender su visión del mundo y sus
actitudes. Para el usuario de atención básica, el vínculo se consolida por una buena
comunicación, cuando el enfermero crea una empatía por medio del acogimiento, del respeto,
del cariño, de la atención y así, acaba transmitiendo seguridad y confianza. En lo que se
refiere a la población anciana, se sabe que esta viene creciendo de manera significativa cada
día y que la sociedad necesita buscar adaptarse para atender sus necesidades. Se comprende,
también, que muchos ancianos procuran asistencia en atención primaria para realizar un
acompañamiento de su salud, una vez que este servicio está más próximo de la comunidad,
facilitando el acceso de los mismos. Este estudio, ha tenido el objetivo de analizar el proceso
comunicativo entre enfermeros y ancianos en la atención primaria de la salud a la luz de la
referencia teórica de Peplau. El referido estudio es de naturaleza descriptiva con abordaje
cuantitativo, realizado por medio de registros fílmicos de las consultas de enfermería
realizadas en las unidades básicas de salud del municipio de João Pessoa, Paraíba.
Participaron de la pesquisa treinta y dos enfermeros vinculados a Estrategia Salud de Familia,
y treinta y dos ancianos atendidos por los enfermeros durante el período de colecta, que
ocurrió entre mayo y septiembre de 2011. Colaboraron, también, con la pesquisa los
especialistas en comunicación que validaron el instrumento para análisis de comunicación
según Peplau y los jueces que analizaron los videos. Los datos fueron procesados con el
programa Statistical Packagefor Social Sciences (SPSS) 18.0 y analizados por medio de
estadística descriptiva e inferencial a través de tablas univariadas y bivariadas con frecuencia
relativa y porcentajes. Fueron consideradas las observaciones éticas contempladas en las
directrices y normas reguladoras para pesquisas envolviendo seres humanos –Resolución
196/96 del Consejo Nacional de Salud, principalmente en lo que respecta al consentimiento
libre y esclarecimiento de los participantes, sigilo y confidencialidad de los datos.Se pudo
percibir, en este estudio, que la comunicación entre enfermeros y ancianos fue clasificada, de
una forma general, como buena. Esto refleja los principios de la atención primaria de la salud
que prioriza la formación de vínculos entre los profesionales y la comunidad por medio de
una relación pautada en la confianza y en la empatía, una vez que los usuarios atendidos en
este servicio deben ser acompañados continuamente por el equipo de salud. Por otro lado,
todavía son verificadas lagunas que deben ser llenadas para alcanzar la excelencia en las
interacciones observadas. Así, a medida que los enfermeros buscan la mejora de la calidad de
las interacciones, la comunicación entre enfermero y anciano en la atención primaria se
tornará mejor y más adecuada para la realización de la asistencia a esta población, lo que
colabora en la satisfacción de los usuarios en relación a la asistencia de enfermería. Para esto,
es necesario buscar la calificación profesional centrada en la atención del anciano, bien como
el conocimiento científico orientado hacia las estrategias que facilitan la comunicación.
Palabras clave: Enfermería. Comunicación. Ancianos. Atención Primaria de la Salud. Teoría
de Peplau.
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1 INTRODUÇÃO

A comunicação é o processo de transmitir e receber informações nas relações que
ocorrem durante inúmeras fases e situações de nossas vidas. A qualidade das relações
influencia, significativamente, pensamentos e ações, bem como leva ao entendimento acerca
de conceitos, princípios e habilidades que compõem a existência humana (BRAGA; SILVA,
2007).
O processo comunicacional é composto por diversos elementos que permitem o seu
desenvolvimento nas relações entre as pessoas; dentre eles podemos destacar: o emissor, a
mensagem, os canais, o receptor, a resposta (SILVA, 2010).
Em relação aos elementos da comunicação, o emissor é aquele que transmite a
mensagem, apresentando características próprias que sofrem influência de suas crenças e
valores na codificação e interpretação da mensagem. A mensagem é o que é transmitido pelo
emissor, podendo ser de maneira verbal ou não verbal. Os canais referem-se aos órgãos do
sentido (visão, audição, tato, olfato, paladar). Já o receptor é quem recebe a mensagem
transmitida (GUIX, 2008a; STEFANELLI; CARVALHO, 2005).
A maneira como a interação se desenvolve é influenciada por crenças, valores,
expectativas e atitudes, e é a percepção que dá significado à interação com as pessoas. Por
isso, na relação interpessoal deve-se considerar, também, a capacidade de compreensão das
pessoas em relação à mensagem transmitida, a fim de garantir a efetividade da mensagem.
Ao comunicar-se, o indivíduo apresenta sinais e reações ao receber a mensagem,
caracterizando o que chamamos de resposta. Esta indicará se a mensagem transmitida foi
interpretada da maneira correta. Na relação enfermeiro/paciente é responsabilidade do
enfermeiro observar eficientemente as respostas proporcionadas pelo paciente (POTTER;
PERRY, 2009).
Sendo assim, ressalta-se que a maneira como se desenvolve a relação interpessoal e
como o indivíduo utiliza os elementos dessa relação vão determinar se a comunicação está
favorecendo ou não uma boa interação com os pacientes durante a prática assistencial de
enfermagem.
Considerando a prática de enfermagem, a comunicação no cuidar em saúde pode ser
terapêutica ou não terapêutica. A comunicação terapêutica ocorre quando a relação é posta
com efetividade e consciência e possibilita ajudar o outro a enfrentar seu estado de tensão,
buscando superar os bloqueios e as dificuldades com o objetivo de alcançar a satisfação de
suas necessidades (SANTOS et al., 2010). Já a comunicação não terapêutica é estabelecida de
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maneira limitada, imposta e desrespeitosa, trazendo prejuízos significativos para o ser
humano, principalmente se o mesmo encontra-se em estado de enfermidade, uma vez que esse
tipo de comunicação pode proporcionar desconforto emocional para os pacientes, trazendo
ansiedade e/ou desânimo, o que pode ocasionar o surgimento de barreiras nesse processo
(STEFANELLI; CARVALHO, 2005). Por isso, o relacionamento no ambiente de cuidado
deve ser pautado na empatia, confiança e respeito mútuo, visando solucionar conflitos,
reconhecer limitações pessoais em prol da satisfação do paciente e da eficiência do cuidado à
saúde. Essas premissas caracterizam uma relação terapêutica (PONTES; LEITÃO; RAMOS,
2008).
Portanto, torna-se necessário identificar os fatores que predispõem cada tipo de
comunicação, dando ênfase à identificação da comunicação não terapêutica no nosso dia a
dia, a fim de evitá-la durante a realização do cuidado.
Os fatores que predispõem a comunicação terapêutica são: uso da empatia, escuta
qualificada, capacitação profissional, estabelecimento de vínculo na relação interpessoal,
compartilhamento de informações entre enfermeiro e cliente, priorizando, assim, o diálogo, e
atendimento das necessidades do paciente em todas as suas dimensões, considerando a sua
cultura, o ambiente e o seu ser (FERMINO; CARVALHO, 2011; SANTOS et al., 2010).
Em relação à comunicação não terapêutica, fatores que a predispõem são: ansiedade
do enfermeiro sobre a habilidade do cliente de enfrentar a doença, falta de tempo ou falta de
treinamento de como interagir com os clientes, condições de trabalho inadequadas, excesso de
carga de trabalho, demanda alta de pessoas para atendimento, falta de preparo dos
profissionais no que concerne às habilidades de comunicação e falta de equilíbrio emocional
do profissional (PETERSON; CARVALHO, 2011; SILVA, 2011).
Nesse

contexto,

é

por

meio

da

comunicação

estabelecida

na

relação

enfermeiro/paciente que é possível compreender o paciente integralmente, buscando entender
sua visão de mundo e suas atitudes. Por isso, faz-se necessária a busca do conhecimento
acerca da temática para direcionar o uso da comunicação nas diversas situações do cuidar.
Uma das formas do profissional arraigar seu conhecimento para desenvolver suas
habilidades em comunicação é aprofundar-se nas teorias de enfermagem, haja vista essas
proporcionaram à enfermagem um caráter científico, uma vez que tornaram a prática racional
e sistematizada, favorecendo a formação de um arcabouço moral/ético para orientar as ações e
oferecendo uma estrutura organizada ao conhecimento que, inicialmente, era apenas intuitivo
(MCEWEN; WILLS, 2009).
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Dentre as teorias de enfermagem, destaca-se a teoria do relacionamento interpessoal
de Hildegard E. Peplau. Essa teoria aborda a enfermagem como um processo interpessoal,
composto por quatro fases, e descreve os diferentes papéis exercidos pela enfermagem
durante a realização da assistência (PEPLAU, 1988). Na teoria de Peplau, o foco é a relação
interpessoal entre enfermeiro e paciente. É por meio dessa relação que o enfermeiro,
juntamente com o paciente, buscará a resposta para a necessidade de ajuda deste buscando a
identificação e resolução de seus problemas de saúde. A teórica enfatiza que o enfermeiro
deve usar instrumentos de comunicação que facilitem essa interação (BACCO, 2007;
GEORGE, 2000).
Macêdo et al. (2006) relatam que a aplicação da teoria do relacionamento interpessoal
durante a assistência de enfermagem a uma adolescente primípara facilitou a atuação do
enfermeiro, uma vez que contribuiu para a sistematização e organização das ações de saúde,
como também proporcionou subsídios para o desenvolvimento da comunicação entre
profissional e cliente. Por isso, para dar suporte teórico a esse estudo, será utilizada a Teoria
de Peplau, uma vez que esta descreve os componentes de uma boa comunicação para o
estabelecimento de uma relação terapêutica entre enfermeiro e paciente.
Nesse contexto, vale ressaltar que ter consciência de que a comunicação é um grande
instrumento do conhecimento científico para a realização do cuidado, permite aos
profissionais enxergar a assistência de saúde como uma ação complexa, que vai além da
realização de técnicas que objetivam promover o bem-estar das pessoas. Assim, o uso
consciente da comunicação possibilita ao enfermeiro interagir melhor com o paciente, uma
vez que o mesmo utilizará métodos que permitam um melhor entendimento, o que facilita a
relação entre eles.
Isso fica evidente durante a consulta de enfermagem realizada nos serviços de saúde.
A consulta de enfermagem é uma modalidade de assistência, privativa do enfermeiro, que
permite um acompanhamento organizado e sistematizado da saúde do indivíduo e tem como
fundamento os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade
(COFEN, 1993; MANZINI; SIMONETTI, 2009). É obrigação para o enfermeiro cumprir a
consulta como um processo de sua prática, para a concretização de uma assistência de
qualidade, o que pressupõe o domínio, por parte do profissional, das habilidades de
comunicação, observação e técnicas propedêuticas (COFEN, 1993; SANTOS et al., 2008).
Na consulta, o enfermeiro deve atentar, também, para questões específicas de cada
faixa etária, tanto em relação ao tipo de atendimento, quanto aos aspectos inerentes da
comunicação, respeitando as limitações e especificidades dos pacientes em cada etapa da
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vida, desde a infância até a velhice (BARBOSA; TEXEIRA; PEREIRA, 2007). No que se
refere à população idosa, sabe-se que esta vem crescendo significativamente a cada dia e que
a sociedade precisa buscar adaptações para atender às necessidades específicas dessa
população em diversas áreas, principalmente na área da saúde.
O envelhecimento é um processo natural, gradual e contínuo inerente à vida que tem
como consequência a diminuição e/ou perda de algumas habilidades e funções, o que,
consequentemente, ocasiona certas limitações que podem ser agravadas devido ao
desenvolvimento de alterações de saúde ao longo da vida. Salienta-se que, durante o processo
de envelhecimento, algumas pessoas sofrem perdas significativas de funções orgânicas como,
por exemplo, deterioração da função auditiva e diminuição da acuidade visual, fatores
variáveis de pessoa para pessoa que afetam diretamente a comunicação, uma vez que os
órgãos do sentido são os canais desse processo.
Referente à percepção do idoso, Moreira, Alves e Silva (2009), em estudo envolvendo
estudantes de graduação em enfermagem, descrevem que esses discentes, no geral, percebem
o idoso como um ser desprezado, o que demonstra certa indiferença e distanciamento na sua
relação com as pessoas idosas. Além disso, a diminuição de certas habilidades em decorrência
do envelhecimento pode levar os indivíduos idosos à fragilidade, tornando-os mais
susceptíveis a situações indesejáveis, como situações de maus tratos e abandono, que geram o
desrespeito de seus direitos por parte da sociedade.
Em virtude dessa realidade e do crescimento significativo do número de idosos, foi
aprovada em 1994 a Política Nacional do Idoso (PNI). Esta tem por objetivo garantir os
direitos sociais dos idosos, criando condições para promover sua autonomia, integração e
participação efetiva na sociedade. Os princípios que regem essa política perpassam pela
garantia dos direitos e da participação das pessoas com sessenta anos ou mais na comunidade,
bem como a preservação de sua autonomia e o estímulo da não discriminação por parte da
sociedade (BRASIL, 1994; CAMACHO; COELHO, 2010).
Ainda em relação à legislação brasileira, em setembro de 2003, foi aprovado pelo
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, por meio da Lei Nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, assegurando oportunidades e facilidades para
preservação de sua saúde física e mental, bem como seu aperfeiçoamento espiritual, social,
moral e intelectual. O Estatuto discute os direitos fundamentais do idoso relacionados aos
seguintes aspectos: a vida, a liberdade, o respeito, a dignidade, a alimentação, a saúde, a
educação, a cultura, o esporte e o lazer, a profissionalização do trabalho, a previdência social,
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a assistência social, a habitação e o transporte. Além disso, discorre sobre medidas de
proteção, política de atendimento, acesso à justiça e crimes (BRASIL, 2003).
Nessa perspectiva, destaca-se que a legislação vigente tem como principal objetivo
assegurar os direitos das pessoas idosas e enfatizar a valorização a essa população, visando
também preservação de sua saúde física e mental, para assim proporcionar qualidade de vida.
Contudo, deve-se refletir se a lei em vigor é realmente efetivada na sociedade. Cabe a cada
indivíduo, e principalmente aos profissionais de saúde, conhecer e transmitir os conteúdos
legais e normativos, e se conscientizar quanto ao respeito à dignidade da pessoa idosa.
Nesse contexto, é oportuno destacar que durante minha vivência como discente e
enfermeira na atenção primária de saúde, observei que o número de idosos que procuram
assistência cresce a cada dia e que muitos buscam os profissionais para conversar
informalmente e relatar seus sentimentos, o que pode sobremaneira influenciar no processo
saúde-doença.
Tive a oportunidade de observar, também, que alguns profissionais não são
capacitados para atender à população idosa, o que pode comprometer a relação entre esses
usuários e profissionais de saúde, principalmente no que concernem as habilidades e atitudes
de comunicação entre enfermeiros e essa crescente clientela.
Por vezes, podem-se identificar, durante a prática assistencial, profissionais
impacientes, que não dispõem de tempo, nem escuta qualificada aos pacientes idosos e que
impõem o tratamento de saúde sem considerar a autonomia dos mesmos. Outros apresentam
ainda uma postura de superioridade, não proporcionam a atenção necessária durante o
atendimento e desrespeitam a individualidade da pessoa idosa.
A importância de se investigar essa temática é evidenciada ao passo, que estudos como
o de Saccomann, Cintra e Gallani (2011) vêm mostrando que os idosos valorizam questões
subjetivas presentes na relação interpessoal, ou seja, aspectos relativos às emoções,
pensamentos e sentimentos que devem ser explorados na relação com os profissionais e que
são determinantes para a saúde das pessoas. Como exemplo da mudança dessa realidade que
os enfermeiros vivenciam pode-se citar o estudo de Sá et al (2011), no qual verificaram que
quando se trata de ações e atitudes objetivas, a capacidade de autocuidado dos idosos é menor
do que quando se trata de ações e atitudes subjetivas.
Para os profissionais de saúde, deve-se ter em mente que os idosos valorizam ou
buscam, com maior frequência, as ações e atividades de autocuidado subjetivas tais como
tomar providências para manterem-se saudáveis; fazer as mudanças necessárias para
manterem-se saudáveis; quando têm algum problema de saúde, sabem como conseguir
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informações para resolvê-lo; mudança de alguns de seus antigos costumes para melhorar sua
saúde, entre outros. Todos esses aspectos, acima relatados, reforçam que o paradigma voltado
para a medicalização apenas, não tem boa compreensão, nem tanta importância para os
idosos. A comunicação no cuidar passa a se tornar holística, isto é, considera a pessoa como um
todo, evidencia respeito pelo idoso como pessoa e não como um corpo que é alvo da intervenção
da enfermagem.

Com base nessas experiências, surgiu interesse em aprofundar o corpo de
conhecimentos sobre a comunicação, mais especificamente, a comunicação na interação dos
enfermeiros com idosos nas unidades básicas de saúde. Nesse sentido, observa-se presente a
relevância em se realizar estudos voltados para essa clientela, a fim de aprofundar e
disseminar os conhecimentos voltados para essa população, bem como, contribuir para
melhorar a qualidade do atendimento aos indivíduos com sessenta anos ou mais, nos setores
de saúde.
Para o usuário da atenção básica, o vínculo se consolida por uma boa comunicação,
quando o enfermeiro cria uma empatia por meio do acolhimento, do respeito, do carinho, da
atenção e, assim, acaba passando segurança e confiança, conforme identificaram Rangel et al
(2011).
Diante do exposto, surgiram alguns questionamentos: Como se processa a
comunicação entre enfermeiros e idosos atendidos nas unidades básicas de saúde? Que tipos
de interação ocorrem entre enfermeiro e idoso durante a consulta de enfermagem? Quais os
aspectos envolvidos nesse processo? Os enfermeiros utilizam estratégias de comunicação no
cuidar em saúde da atenção primária?
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2 OBJETIVOS
2.1 Geral:


Analisar o processo comunicativo entre enfermeiros e idosos na atenção primária de
saúde à luz do referencial teórico de Peplau.

2.2 Específicos:


Observar o processo de comunicação nas relações estabelecidas entre enfermeiros e
idosos nas unidades básicas de saúde;



Listar os tipos de interações estabelecidas pelo enfermeiro ao se comunicar com os
idosos;



Identificar estratégias de comunicação utilizadas pelos enfermeiros com idosos
durante a consulta de enfermagem.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

Para melhor compreensão desse estudo, serão apresentados os tópicos que deram
suporte teórico e direcionaram esse estudo: Comunicação, Saúde e Enfermagem e a Teoria do
Relacionamento Interpessoal de Peplau.

3.1 Comunicação, Saúde e Enfermagem
A comunicação faz parte da natureza humana, presente desde o nascimento do homem
até a sua finitude, uma vez que o ser humano necessita da comunicação para interagir com o
meio e buscar atender às suas necessidades nas diversas fases da vida (SILVA, 2010).
Acredita-se que esse processo ocorre sempre com a finalidade de se transmitir mensagens
definidas e clarificadas por meio de suas interações (COSTA, 2009).
Texeira et al. (2009) acrescentam ainda que o ato de comunicar-se pode ser
considerado uma arte, uma vez que trata-se de uma atividade humana diretamente ligada à
percepção de cada indivíduo e na qual devem-se considerar estratégias específicas com o
intuito de atingir os objetivos da interação.
Destaca-se que a evolução da humanidade ocorre à medida que a comunicação
humana evolui, possibilitando a disseminação das diversas formas de conhecimento, o que o
torna válido. Mas, ressalta-se que é preciso transmiti-lo de maneira eficaz, fazendo necessário
melhorar cada vez mais o processo da comunicação (BRASSI, 2008).
Assim, de acordo com Potter e Perry (2009), as formas de comunicação podem ocorrer
por diversos níveis: intrapessoal, interpessoal, transpessoal, em pequenos grupos e em massa.
A forma intrapessoal ocorre dentro do indivíduo; a interpessoal acontece entre duas ou mais
pessoas, numa interação face a face. A transpessoal advém do domínio espiritual. Já a forma
de comunicação em pequeno grupo se dá pelo encontro de um número reduzido de pessoas e
a comunicação em massa ocorre na interação com uma plateia, ou seja, com uma quantidade
bem maior de indivíduos.
Os elementos que compõem o processo comunicacional são: o emissor, a mensagem,
os canais, o receptor, a resposta. Aquele que transmite a mensagem é o emissor e o que recebe
a mensagem é o receptor. Os órgãos do sentido compõem os canais de transmissão. Em todos
os níveis de comunicação, seus elementos devem ser considerados, uma vez que na falta de
um deles, esse processo poderá ficar comprometido ou poderá não ocorrer, dificultando a
interação (GUIX, 2008a; STEFANELLI; CARVALHO, 2005).
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Existem também outros aspectos que interferem na comunicação. Estes abrangem a
percepção de quem transmite (emissor) e de quem recebe (receptor) a mensagem, o tipo da
mensagem transmitida, o ambiente onde ocorre esse processo, o contexto da relação, a
disponibilidade de tempo para a interação e a linguagem utilizada para fornecer informações
(MOURÃO et al., 2009; STEFANELLI; CARVALHO, 2005).
No que se refere à mensagem, há dois tipos primários de transmissão: a verbal e a não
verbal. Ambos estão intimamente relacionados à compreensão da mensagem, podendo
também contradizer e confundir o receptor (GUIX, 2008a).
A comunicação verbal refere-se à linguagem escrita e falada, ou seja, às palavras
utilizadas durante o processo comunicacional.

Destaca-se que algumas pessoas podem

apresentar alterações anatômicas, fisiológicas ou sensoriais que as impedem de se expressar
eficazmente, ocasionando, por exemplo, uma fala que pode ser considerada defeituosa, o que
dificulta entendimento das informações expressas por elas (MARTINS; IVANOV, 2009).
Já nos casos em que a linguagem é considerada normal, um dos aspectos primordiais
para o entendimento da mensagem é a clareza de suas palavras. Para isso, é relevante seguir
os passos de uma boa comunicação verbal: expressar a mensagem, clarificar o que foi dito
para possibilitar o entendimento e validar a compreensão para verificar se houve realmente o
entendimento da mensagem (SANTOS; SHIRATORI, 2008).
Concernente à comunicação não verbal, esta inclui os cinco sentidos e engloba tudo
aquilo que não é falado ou escrito. Ocorre por meio de gestos, postura, marcha, expressão
facial, contato visual, espaço pessoal, silêncio, entre outros. (POTTER; PERRY, 2009;
REBOUÇAS; PAGLIUCA; ALMEIDA, 2007). Adverte-se que para que a comunicação
verbal aconteça de maneira efetiva, as palavras devem ser coerentes com a comunicação não
verbal expressa, uma vez que uma das funções da comunicação não verbal é complementar o
que se fala durante a interação com os outros.
Ainda relativo aos aspectos não verbais, Silva (2010) considerando tudo que não é
transmitido por palavras, classifica os sinais não verbais em seis categorias: paralinguagem,
cinésica ou linguagem do corpo, proxêmica, características físicas, fatores do meio ambiente e
tacêsica. A paralinguagem se refere a todo som produzido pelo aparelho fonador que
evidencia sentimentos, formas de relacionamento e características de personalidade do
emissor, podendo incluir intensidade e ritmo da voz, entonação, suspiros, ruídos vocais, entre
outros. A linguagem cinésica é caracterizada pelos movimentos corporais, englobando
movimentos dos membros, inferiores e superiores, da cabeça, até as expressões mais sutis da
face.
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A categoria proxêmica estuda os espaços, bem como a percepção de distância e
proximidade na relação entre as pessoas. As características físicas abrangem a forma e
aparência corporal, objetos e vestimentas utilizados. Já os fatores do meio ambiente referemse a como os objetos são estruturados em determinado espaço, levando em consideração,
também, tamanho, cor e forma. Por fim, a categoria tacêsica que envolve aspectos da
comunicação tátil, local onde se toca no outro e pressão exercida (PROCHET; SILVA, 2008;
SILVA, 2010).
Diante das várias formas de interagir, ressalta-se, que a boa comunicação ocorre
quando a mensagem que se deseja transmitir, de acordo com nossa intenção e emoção, é
compreendida pela pessoa que a recebe, sem ocorrer distorções nesse percurso que possam
alterar a informação ou o sentido da mensagem. Para tanto, o uso de uma linguagem clara,
utilizando-se adequadamente as palavras, tanto no que se refere aos seus significados bem
como ao seu nível de complexidade devem ser considerados nas relações interpessoais
visando priorizar a compreensão do receptor acerca das mensagens transmitidas pelo emissor,
dentro do contexto onde ocorrem.
No que se refere à assistência à saúde, destaca-se a comunicação interpessoal como
aspecto necessário e relevante no cuidar. Esta ocorre no contexto de interação face a face e
deve ser bidirecional, ou seja, a mensagem deve ser transmitida e validada, a fim de se
alcançar o objetivo inicial da comunicação, buscando sempre a compreensão (SPAGNUOLO;
TORALLES-PEREIRA, 2007).
Adverte-se, portanto, que é imprescindível que os profissionais da saúde saibam
interagir com as pessoas, independente do estado em que as mesmas se encontram, porquanto
somente assim é que poderão ajudar os pacientes na realização do cuidado e será possível
implementar práticas assistenciais nos serviços de saúde (BRAGA; SILVA, 2010; RAZERA;
BRAGA, 2011).
Concernente a isso, o Ministério da Saúde destaca que a comunicação é uma
necessidade essencial na área de saúde que envolve aspectos biológicos, psicológicos e
sociais, e por meio dela são obtidas informações valiosas para a condução terapêutica nos
diversos serviços. Deve ser realizada adequadamente com intuito de implementar ações de
promoção da saúde e prevenção de doenças (BRASIL, 2006).
No entanto, observa-se no cotidiano da saúde que, em determinadas situações, os
profissionais estão despreparados no que concerne o conhecimento voltado para a
comunicação interpessoal, perante as relações estabelecidas no âmbito assistencial. Este fato
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interfere diretamente na assistência, uma vez que o trabalho da área de saúde tem como base
as relações humanas (BAGGIO; CALLEGARO; ERDMANN, 2011).
Voltando-se para a prática de enfermagem, esta envolve uma relação interpessoal.
Portanto, a comunicação está presente em todas as situações do cuidar, o que torna
imprescindível buscar o conhecimento que capacita a enfermagem a desenvolver
competências voltadas para essa temática.
Falar sobre a comunicação entre enfermeiro e paciente traz uma reflexão acerca de
diversos aspectos próprios da relação interpessoal presentes no dia a dia. Esses aspectos
podem facilitar ou bloquear a comunicação, sendo, portanto, relevante observar como está se
desenvolvendo a interação dos enfermeiros com seus pacientes (PONTES; LEITÃO;
RAMOS, 2008). Sendo assim, ressalta-se que a maneira como se desenvolve essa relação e
como os elementos da comunicação são utilizados vão determinar se a relação está
favorecendo ou não uma boa interação com os pacientes durante a prática assistencial de
enfermagem.
Por vezes o profissional de enfermagem acha irrelevante utilizar a comunicação
adequada como forma de humanizar o cuidado à saúde. Esquece-se que são considerados
bons profissionais aqueles que, além de demonstrarem conhecimento técnico, tratam bem seus
clientes e expressam-se com clareza e serenidade. Tal habilidade proporciona a quem recebe o
cuidado uma sensação de bem-estar e de estar sendo bem cuidado, uma vez que está tendo
uma boa relação com o profissional que cuida de sua saúde, o que, consequentemente,
transmite para ele confiança e tranquilidade.
Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008) destacam que na relação do cuidar deve-se
priorizar a comunicação terapêutica, definida como uma competência do profissional em
utilizar conscientemente o conhecimento da comunicação humana, com o objetivo de ajudar a
outra pessoa a descobrir suas capacidades, reconhecer seus limites, estimular seu potencial
para solucionar conflitos e incentivar a busca de sua autorrealização.
Para realização da comunicação terapêutica, o profissional deve utilizar estratégias que
facilitem a interação e ofereçam segurança para a tomada de decisões em conjunto com o
paciente (PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2007). Fazendo uso desse conhecimento o
profissional se tornará capaz de lidar com diversas situações na realização da assistência.
Dentre as estratégias de comunicação destacam-se ouvir reflexivamente, usar
terapeuticamente o silêncio, verbalizar interesse e aceitação, manifestando reconhecimento,
repetir comentários ou as últimas palavras ditas pelo cliente, estimular a expressão de

30

sentimentos, fazer perguntas, usar frases descritivas e utilizar o humor terapeuticamente
(NEGREIROS et al., 2010; STEFANELLI; CARVALHO, 2005).
Potter e Perry (2009) acrescentam ainda que aparência profissional, conduta e
comportamento são relevantes na interação com os pacientes e comunicam a eles acerca da
competência do enfermeiro. Destacam também que as ações do enfermeiro devem refletir
calor, segurança e amizade, e que o profissional deve ser pontual, organizado e bem preparado
para cumprir suas responsabilidades.
Considerando o exposto, percebe-se que se está diante de uma nova perspectiva de
relações humanas, na qual tudo que envolve a interação entre as pessoas deve ser considerado,
visando o alcance de uma boa relação entre os seres humanos, sobretudo entre profissionais
de saúde e clientes. Esse novo foco se desenvolve cada vez mais no setor da saúde, refletindo
uma mudança na relação com os pacientes, a qual exige dos profissionais um novo olhar e
postura diferenciada no que se refere à comunicação, uma vez que diversos estudos constatam
que a maneira como a interação ocorre influencia consideravelmente o bem-estar dos clientes.
As modificações no comportamento dos profissionais ocorrem à medida que os
mesmos se conscientizam sobre a importância da comunicação na assistência à saúde e
buscam aprofundar seus conhecimentos sobre os aspectos da relação interpessoal. Assim, a
assistência nos serviços de saúde, desde a atenção básica até o atendimento de urgência e
emergência, pode ser realizada de maneira mais humanizada e integral, e atender às
especificidades de cada população assistida, da criança ao idoso.
Cabe ressaltar, portanto, que para cada setor da saúde são necessárias ações
diferenciadas dos profissionais ao se relacionarem com os indivíduos, pois a capacidade de
comunicação de cada paciente pode variar de acordo com sua faixa etária, condição social e
do seu estado de saúde, por exemplo.

3.1.1 Atenção ao Idoso
Direcionando a assistência de enfermagem aos idosos, devido ao intenso crescimento
dessa população, os profissionais devem utilizar recursos adequados para o atendimento desse
público, bem como realizar o planejamento de ações de acordo com o perfil populacional,
visando, assim, realizar a assistência com eficácia.
Essa mudança no perfil demográfico da comunidade exige capacitação dos
profissionais para que os mesmos tenham uma visão diferenciada em relação ao idoso, visão
de não apenas promover a longevidade do ser humano, mas de proporcionar à população um
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envelhecimento saudável, com um atendimento voltado para a manutenção e adaptação da
rotina do idoso (OLIVEIRA; TAVARES, 2010).
Concernente à saúde do idoso, a Política Nacional do Idoso evidencia que se deve
incentivar o desenvolvimento de programas educativos voltados para a comunidade, ao idoso
e sua família, utilizando-se os meios de comunicação em massa, bem como a inclusão nos
programas educacionais de conteúdo sobre o envelhecimento, a fim de estimular o
envelhecimento saudável por meio de ações educativas que visem à qualidade de vida
(BRASIL, 1999). Esse tipo de comunicação é um meio relevante para desenvolver a educação
em saúde de idosos, uma vez muitos não podem ter acesso aos serviços de saúde. Assim, os
meios de comunicação como a televisão e o rádio, podem trazer informações relevantes para
os idosos em seus domicílios, incluindo temáticas sobre aspectos relacionados ao
envelhecimento e promoção da saúde (BRASSI, 2008).
Considerando as alterações decorrentes do envelhecimento, sabe-se que o corpo
humano pode sofrer perdas fisiológicas consideráveis que causam o comprometimento de
diversas funções, bem como aumentam a fragilidade do ser humano acometido. Essas perdas,
por vezes, impedem os idosos de realizarem certas atividades diárias ou até mesmo de se
relacionarem com os próprios familiares. No que se refere às alterações na comunicação,
podem ser identificados alguns problemas de motricidade oral que comprometem a fala e a
deglutição, bem como alterações de linguagem, que podem ser oral, escrita ou gestual e que,
geralmente, são ocasionadas por lesões neurológicas (LIMA, 2010).
Para os idosos que possuem comprometimentos funcionais associados que limitam
ainda mais sua comunicação, faz-se relevante a orientação mais intensa de profissionais a fim
de nortear os familiares, principalmente os cuidadores, em como se comunicar com esses
idosos e como compreender o que é transmitido por eles durante a interação.
Se as alterações fisiológicas atingirem a audição, por exemplo, uma vez que há perda
auditiva à medida que a pessoa envelhece, isso pode afetar a comunicação com o idoso, bem
como a sua socialização. Então, é fundamental que o profissional esteja preparado para lidar
com o indivíduo, tanto para acompanhar a evolução da perda, como para ajudar o próprio
indivíduo e a família a enfrentar esse processo.
Calais et al. (2008) destacam que a dificuldade de compreensão da linguagem falada é
uma das queixas evidenciadas por idosos, principalmente em situações onde há presença de
ruídos intensos no ambiente, como também na relação com pessoas que falam rapidamente,
dificultando o entendimento.
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Mesmo que a perda auditiva seja considerada como parte do envelhecimento humano,
não pode ser negligenciada por parte do profissional, devendo ser avaliada e acompanhada,
com objetivo de preservar a necessidade de comunicação do idoso. Vale ressaltar que alguns
idosos, acometidos por problemas funcionais, podem apresentar dificuldades em cumprir sua
rotina, que podem se manifestar por sintomas psicológicos, sociais, emocionais e
comunicativos, claramente observados.
Os profissionais de enfermagem devem estar atentos, também, quanto ao nível de
compreensão apresentado pelo indivíduo, pois para que a equipe realize um trabalho
preventivo, faz-se necessária a conscientização da população a respeito dos aspectos de saúde
que compõem a vida diária. Por isso, um dos aspectos importantes na relação com o idoso que
tem dificuldade de se comunicar é a capacidade do profissional de observar o indivíduo e
identificar suas necessidades e interagir com ele, adotando estratégias para superar tais limites
no que se refere à comunicação.
Couto, Felipe e Moraes (2008) descrevem, por exemplo, algumas estratégias que
podem ser utilizadas pelos profissionais para facilitar a comunicação com idosos,
principalmente os que possuem problemas auditivos: articular claramente as palavras e falar
devagar; ao falar com o idoso, deixar que ele veja seu rosto; procurar conversar em locais
iluminados; repetir a mensagem para facilitar a compreensão e aprendizado; alterar a sentença
da informação se não for compreendida e certificar-se de que o foi; usar gestos indicativos e
representativos para complementar a mensagem; procurar local silencioso para conversar com
ele; garantir sua atenção, falando próximo a ele; não falar em voz alta, pois o grito não
favorece a comunicação, além de aumentar a tensão entre os comunicantes; não exagerar o
movimento dos lábios; ser tolerante e paciente com o idoso.
Roque et al. (2009) verificaram em seu estudo que a realização de programas de
orientação sobre estratégias comunicativas para cuidadores é eficaz na mudança de
comportamento das pessoas que lidam com idosos que apresentam quadros demenciais. As
cuidadoras relataram que após o treinamento de estratégias facilitadoras de comunicação,
sentiram-se mais capazes e seguras para lidar com o idoso e compreenderem suas mensagens
e necessidades.
Dentre as estratégias facilitadoras de comunicação, ressalta-se: usar frases curtas e
simples; tirar barulhos que possam distraí-lo; evitar interromper a fala do idoso; falar de frente
mantendo o contato com seus olhos, sempre que possível; repetir o que ele não entendeu
usando outras ou as mesmas palavras; usar gestos, expressões faciais relacionadas com o que
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diz; usar situações do cotidiano associadas à hora; usar objetos, fotografias e escrita para
auxiliar a compreensão (ROQUE et al., 2009).
Outra proposta eficaz que pode ser realizada no cuidado da atenção primária
direcionada aos idosos é a formação de grupos. Os grupos proporcionam a socialização dos
idosos por meio de atividades educativas e de lazer e ajudam a desenvolver sua autonomia,
valorização social e qualidade vida (TAHAN; CARVALHO, 2010).
Os grupos possibilitam, ainda, o encontro entre os idosos e com os profissionais, para
discutirem temas referentes ao envelhecimento e à saúde, dependendo do interesse dos
participantes. A participação dos usuários na escolha dos temas pode ser incentivada a fim de
incorporar suas contribuições nesse processo (BERNARDO et al., 2009).
Diversas vezes os idosos procuram o serviço de saúde não para buscar atendimento,
mas para conversar com funcionários e profissionais, pois muitos moram sozinhos ou seus
familiares não disponibilizam tempo para interagir com eles. Então, as necessidades de se
comunicar e de partilhar sentimentos e experiências podem ser concretizadas também nas
reuniões grupais (VICTOR et al., 2007).
Nesse contexto, destaca-se a consulta realizada pelo enfermeiro. Esta pode se tornar
um momento de partilha e escuta qualificada, dando um caráter humanizado à assistência de
enfermagem. Desse modo, o profissional deve estar preparado para lidar com as necessidades
da pessoa idosa, compreendendo seu contexto familiar e social e identificando os fatores
determinantes para qualidade de vida (OLIVEIRA; TAVARES, 2010).
Outro aspecto relevante da assistência de enfermagem, que pode contribuir para
melhorar a prática assistencial, é a aplicação de teorias que possibilitam a organização das
ações e o direcionamento do cuidado, o que o torna qualificado e sistematizado. Considerando
o fenômeno sob análise, salienta-se a aplicabilidade da Teoria do Relacionamento
Interpessoal de Peplau, apresentada a seguir.

3.4 Teoria do Relacionamento Interpessoal de Peplau

Hildegard Peplau nasceu em 1909, na cidade de Reading, na Pennsylvania. Diplomouse num programa de enfermagem em Pottstown, na Pennsylvania em 1931. Em 1943
trabalhou na área de Psicologia interpessoal e se tornou Mestre em Enfermagem Psiquiátrica
em 1947 na Universidade de Colúmbia em Nova Iorque. Peplau publicou o livro
Interpersonal Relations in Nursing em 1952, que foi relançado em 1988, considerando a obra
como teoria parcial para a prática de enfermagem (BELCHER; FISH, 2002). Nesta obra, a
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teórica tratou das fases do processo interpessoal, dos papéis nas situações de enfermagem e
dos métodos para o estudo da profissão como um processo interpessoal.
Peplau (1988) conceitua a enfermagem como um processo interpessoal que visa
atender às necessidades do indivíduo que precisa de atendimento de saúde e que, durante esse
relacionamento, ocorre crescimento e aprendizado tanto para a enfermeira quanto para o
paciente. O cuidar envolve a interação de duas ou mais pessoas com um objetivo em comum:
atender às necessidades de saúde do indivíduo. Para que a enfermagem seja um processo
interpessoal e terapêutico é necessária a participação de duas ou mais pessoas que se
beneficiem destas interações (MACEDO et al., 2006; MAYA; ACOSTA, 2008).
Para a teórica, o relacionamento interpessoal pode ser caracterizado como um processo
de aprendizagem, no qual devem ser considerados aspectos em relação ao autoconhecimento
de si mesmo (nesse caso refere-se à enfermeira), ao conhecer o outro (relacionado ao
paciente) e o conhecimento do contexto ambiental em que o indivíduo está inserido, o que
reflete a complexidade da relação interpessoal.
Na relação do cuidado, o ser humano experimenta sensações que perpassam pelo
autoconhecimento e pelo conhecimento do outro em busca da aprendizagem, e que o processo
de cuidar promove, tanto para a cuidadora quanto para o ser cuidado, o seu crescimento como
pessoa através da interação (FLORES, 2010).
À medida que o profissional orienta o paciente na direção das soluções dos encontros
diários, os métodos e os princípios utilizados na prática profissional tornam-se cada vez mais
eficientes. Tanto os pacientes como o enfermeiro trabalham em conjunto com o objetivo de
promover a saúde (KOEPPE; ARAÚJO, 2009).
Peplau (1988) define saúde como um símbolo linguístico que implica em um
movimento progressivo da personalidade e de outros processos humanos continuados em
direção à vida construtiva, produtiva, pessoal e comunitária. A teórica relata ainda que a saúde
necessita de uma definição clara. E que após tê-la em mente, é possível ver que o enfermeiro
participa com os outros profissionais na organização de condições que facilitam o movimento
progressivo da personalidade e outros processos humanos.
Assim, a enfermagem deve estabelecer uma relação com o paciente objetivando
realizar a manutenção da saúde do mesmo, a partir do entendimento de suas peculiaridades e
seu contexto de vida. Por meio dessa interação, o enfermeiro deve estimular a autonomia do
paciente, utilizando-se de suas habilidades para obter as repostas adequadas para a
recuperação do indivíduo (CARDOSO; OLIVEIRA; LOYOLA, 2006).
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O processo interpessoal é operacionalmente definido por Peplau (1988) em quatro
fases distintas: orientação, identificação, exploração e resolução. Estas fases distintas podem
ser correlacionadas com as etapas tradicionais do processo de enfermagem, ou seja,
levantamento de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento e implementação de
intervenções e avaliação, respectivamente.
A fase de orientação ocorre quando o indivíduo e/ou família percebem a necessidade
de ajuda e procuram a assistência profissional. Nessa fase, o problema, muitas vezes, não está
claramente identificado, por isso o enfermeiro e paciente trabalham juntos para determinar a
real necessidade. Todavia, isso dependerá da disponibilidade da enfermeira em ajudar o
indivíduo, bem como da sua capacidade de raciocínio, sensibilidade e respeito às questões
culturais do cliente (BACCO, 2007).
O enfermeiro ajuda o cliente a reconhecer e entender seu problema, e juntos
determinam quais ações são imprescindíveis para o restabelecimento de sua saúde (PEPLAU,
1988). Nesta primeira fase ocorre o levantamento de dados do processo de enfermagem.
A fase de identificação ocorre quando se esclarece a primeira impressão do paciente e
este responde seletivamente às pessoas que conseguem satisfazer suas necessidades, adotando
uma das seguintes posturas: ser interdependente com ele, ser autônomo e interdependente do
enfermeiro ou ser passivo e dependente do enfermeiro (PEPLAU, 1988). Se nessa fase existir
um relacionamento satisfatório, o paciente se sentirá capaz de lidar com seu problema,
sentindo-se motivado para lutar e solucionar suas necessidades (MORAES; LOPES; BRAGA,
2006). Ao término desta fase são identificados os diagnósticos de enfermagem.
Já na fase de exploração verifica-se que o enfermeiro ajuda o cliente na exploração de
todos os caminhos da saúde. É uma fase em que há pleno uso dos serviços disponíveis e o
indivíduo passa a sentir-se parte desse processo, uma vez que começa a entender mais as
ações realizadas para o estabelecimento de sua saúde. Neste momento, fica evidente o
planejamento com estabelecimento de metas e a implementação das intervenções (PEPLAU,
1988).
A atuação do enfermeiro nessa fase se concentra em promover a satisfação das
carências do indivíduo à medida que elas surgem, conforme ocorre a sua recuperação,
podendo ser indispensável o estabelecimento de outras metas durante esse processo
(ALMEIDA; LOPES; DAMASCENO, 2005).
Na última etapa do processo interpessoal, a fase de resolução, as necessidades do
cliente são satisfeitas através dos esforços cooperativos de si próprio e do enfermeiro. A
dissolução do elo entre enfermeiro e paciente é feita de maneira cuidadosa, sendo este
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previamente preparado (PEPLAU, 1988). Esta parte da teoria representa, no processo de
enfermagem, a fase de avaliação.
Ressalta-se que, em todas as fases, o enfermeiro pode fazer uso de instrumentos de
comunicação que facilitam o entendimento do paciente em relação ao seu problema de saúde.
Podem ser utilizados instrumentos como a escuta qualificada, a verbalização de interesse e
aceitação, bem como o esclarecimento de dúvidas (BACCO, 2007).
Peplau (1988) deixa claros os propósitos que designou para o enfermeiro na situação
psicodinâmica da profissão ao descrever seis papéis fundamentais. São eles: Papel estranho:
enfermeiro e o paciente são desconhecidos e, portanto, este deve ser tratado sem preconceitos
ou pré-juízos, sendo aceito como ele é, ou seja, como emocionalmente capaz para definir
metas para o cuidado; Papel de provedor de recursos: quando o enfermeiro proporciona
respostas específicas às perguntas habitualmente formuladas em relação a um problema
maior; Papel de professor: o enfermeiro avança sempre a partir do que o paciente conhece e
se desenvolve em torno do seu interesse.
Têm-se ainda: Papel de líder: o enfermeiro, ao desempenhar este papel, deve ser capaz
de observar e de entender a situação que afeta o paciente, compreender o que sucede no seu
interior e apreciar o desenvolvimento da relação interpessoal. Deve-se implicar no mesmo um
processo democrático, onde participam paciente e enfermeiro, ainda que a liderança seja do
enfermeiro; Papel de substituto: o enfermeiro deve assistir o paciente a perceber as diferenças
e similaridades entre o enfermeiro e o cliente, definindo assim a área de dependência,
independência e interdependência; Papel de assessor: o enfermeiro deve ajudar o paciente a
conscientizar-se sobre as condições necessárias para a saúde, procurar estas condições quando
possível e utilizar o acontecimento interpessoal para facilitar a aprendizagem.
No cenário nacional, vários estudos realizaram a aplicação da referida teoria como
método para sistematizar a assistência prestada e valorizar a relação interpessoal entre
enfermeiro e paciente, como por exemplo, Macedo et al. (2006) que aplicaram os conceitos
teóricos no atendimento a uma puérpera adolescente. Outra pesquisa que utilizou a teoria de
Peplau como referência para o cuidado foi a de Bacco (2007), que realizou uma análise da
comunicação entre enfermeira e mulher, que decide desmamar precocemente em unidades
básicas de saúde. Semelhante ao estudo anterior, a investigação realizada por Pontes, Leitão e
Ramos (2008) objetivou analisar o processo comunicativo desenvolvido por enfermeiros em
uma instituição hospitalar com base na teoria de Peplau, a partir de entrevistas realizadas com
os enfermeiros e pacientes.
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Observam-se, também, trabalhos que trazem a análise da teoria com a finalidade de
ajudar na compreensão dos seus conceitos. Como exemplo há o estudo desenvolvido por
Almeida, Lopes e Damasceno (2005), com a análise da teoria utilizando o método de
Barnaum e a pesquisa efetuada por Cardoso, Oliveira e Loyola (2006), na qual foi feita uma
revisão sistemática, visando estabelecer uma conexão entre os pressupostos teóricos de Peplau
e a reforma psiquiátrica, para ter como indicação de base conceitual para o cuidar em
enfermagem nesse novo paradigma da saúde mental. Já o estudo feito por Moraes, Lopes e
Braga (2006) buscou analisar os componentes da teoria e sua confluência com o referencial de
grupo utilizado no trabalho com dependentes químicos, voltando-se, também, para a saúde
mental.
No âmbito internacional, identificam-se estudos recentes como o de Merritt e Procter
(2010) no qual relacionaram o papel da enfermeira de saúde mental com a teoria desenvolvida
por Peplau; e o de McCarthy e Aquino-Russell (2009) que realizaram a comparação entre as
teorias de Peplau e Parse, destacando a importância das teorias de enfermagem para a prática
assistencial. Temos, ainda, trabalhos como o de Courey et al. (2008) que destacou os papéis
exercidos pela enfermeira, descritos por Peplau, nas interações com clientes sobreviventes de
violência sexual; o de Marchese (2006) que utilizou a teoria para orientar a educação de
pacientes com câncer de bexiga, enfatizando que o modelo teórico fornece uma estrutura para
direcionar o ensino do paciente, baseado no enfoque da relação interpessoal; e o trabalho de
Nystrom (2007) que destacou reflexões acerca do modelo de Peplau, enfocando a assistência
voltada para uma perspectiva centrada no doente, uma vez que a referida teoria ajuda a
entender melhor a situação existencial dos pacientes.
A teoria de Peplau direciona o cuidar de forma sistematizada e ressalta na assistência
em saúde a relação interpessoal entre enfermeiro e paciente, visando tornar essa relação
terapêutica, o que permite contribuir para a recuperação e bem-estar do paciente. Dessa
forma, a sua aplicabilidade pode ser efetivada nas diversas áreas da enfermagem, o que
possibilita a realização de mais estudos sobre a teoria no âmbito nacional e internacional.
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4.1 Tipo de Estudo

Estudo de natureza descritiva com abordagem quantitativa. A pesquisa de natureza
descritiva, segundo Gil (2010), tem como objetivo principal a descrição das características de
determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento da relação entre as
variáveis.
Richardson (2008) caracteriza a abordagem quantitativa como uma pesquisa com
intenção de garantir precisão dos resultados, evitando distorções de análise e interpretação,
possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às interferências.

4.2 Local

O estudo foi desenvolvido em unidades básicas de saúde da cidade de João Pessoa, no
estado da Paraíba, escolhidas de forma proporcional e intencional. As unidades básicas de
saúde estão distribuídas territorialmente em cinco Distritos Sanitários, que recortam toda a
extensão territorial da cidade. Para cada distrito, existe um diretor responsável pelo controle
das atividades de saúde executadas nas respectivas dimensões geográficas. Em cada distrito
existem unidades isoladas e integradas, as quais possuem uma mesma estrutura física para
duas, três ou quatro unidades no mesmo endereço, mas com uma equipe de saúde cada.
No Distrito Sanitário I, existem cinquenta unidades, sendo vinte integradas e
organizadas em cinco estruturas com quatro unidades cada. O Distrito II possui quarenta, com
doze unidades integradas, organizadas por quatro unidades também. O III possui cinquenta e
duas, com quatro integradas, ou seja, dezesseis unidades agrupadas em quatro estruturas. O
Distrito IV possui vinte e duas unidades, sendo duas integradas, e o Distrito V possui dezoito
unidades, sendo uma integrada. Esses dados resultam em cento e oitenta e duas unidades de
saúde da família, com uma equipe de saúde cada. O distrito selecionado para a realização do
estudo foi o Distrito Sanitário III, por se tratar do distrito com maior número de unidades
básicas de saúde e por constituir o campo de realização prática das atividades da UFPB.

4.3 População e amostra
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A população foi composta pelas interações estabelecidas pelos enfermeiros e idosos
vinculados à Estratégia Saúde da Família da cidade de João Pessoa-PB. No total, são 182
profissionais distribuídos nas unidades de saúde da família, de acordo com dados da
Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa.
Dos cinquenta e dois enfermeiros do Distrito III, trinta e dois aceitaram participar do
estudo, dezessete negaram a participação, dois estavam de licença e um estava de férias no
momento da coleta. Participaram, também, do estudo trinta e dois idosos que foram atendidos
por esses enfermeiros durante o período de coleta.
Os critérios de inclusão da amostra para os enfermeiros foram: fazer parte da
assistência da atenção primária, estar presente no momento da coleta e aceitar participar do
estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o termo de concessão de
imagens.
Para os usuários, os critérios de inclusão foram: fazer parte da comunidade assistida
pela unidade básica, possuir idade igual ou superior a sessenta anos, estar aguardando a
consulta do Hiperdia ou de demanda espontânea com o enfermeiro no momento da coleta e
aceitar participar do estudo assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em
suma, após aplicação dos critérios de inclusão, tiveram-se trinta e dois enfermeiros e trinta e
dois idosos.

4.4 Coleta de Dados

A técnica escolhida para a coleta de dados foi a filmagem, que possibilita o registro e
armazenamento dos dados por meio de imagem e som. Segundo Belei (2008), essa
metodologia oferece algumas vantagens para o pesquisador, tais como, poder rever, quantas
vezes for preciso, o material coletado, e também, obter certo grau de exatidão, pois é possível
analisar tudo o que foi coletado, sem perder os detalhes do material registrado.
Heacock, Souder e Chastain (1996) relatam que, na utilização de filmagens em
pesquisas, as pessoas se acostumam com a presença da câmera após dez minutos e passam a
apresentar seu comportamento usual. Vale lembrar que as pessoas tendem a mudar o
comportamento quando estão diante das câmeras, porém em ambientes sociais, considerados
relativamente estáveis, as mudanças não chegam a distorcer o fenômeno (LATVALA;
VUOKILA-OIKONEN; JANHONEN, 2000).
Em cada unidade investigada, para garantir a realização da filmagem, a pesquisadora
realizou pré-testes na semana que antecedia a coleta, com o objetivo de adequar a angulação
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ideal do equipamento e observar a iluminação do ambiente, para que fossem captadas
imagens satisfatórias que permitissem visualizar adequadamente os dados do estudo.
Adverte-se que para garantir a captação total do som, por ser um local sem acústica
especializada, foi utilizado um gravador de áudio, que também fora testado previamente,
conforme experiência anterior Macêdo-Costa (2005), com o intuito de garantir o seu registro,
caso a fala captada pelas filmadoras não ficasse audível nas filmagens.
Além disso, a pesquisadora observou o equipamento para manuseá-lo adequadamente
e localizou a fonte de energia utilizada, para evitar que houvesse interrupção do fornecimento
de energia, o que poderia implicar na cessação do processo de gravação e consequentemente o
comprometimento da coleta de dados (PINHEIRO; KAKEHASHI; ANGELO, 2005).
A coleta de dados foi realizada durante as consultas de enfermagem com pacientes
idosos atendidos pelo Hiperdia ou por demanda espontânea, durante o período de maio de
2011 a setembro de 2011. O contato com os enfermeiros da instituição foi feito com
antecedência no intuito de convidá-los a participar do estudo e de obter o aceite oficial por
meio da assinatura do termo de consentimento e termo de concessão de imagem e som.
Em seguida, em todos os dias da coleta, os pacientes idosos foram abordados enquanto
aguardavam o atendimento nas unidades de saúde selecionadas para o estudo. Durante esse
momento, receberam orientações referentes ao estudo e, quando aceitavam participar,
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como o termo de concessão
de imagem e som. Quando estavam acompanhados, também foram solicitadas as assinaturas
dos termos do acompanhante, haja vista que esses quase sempre entravam juntamente com o
paciente para o atendimento e, consequentemente, seriam filmados.
Antes de começar o atendimento de enfermagem, o equipamento para filmagem foi
posicionado no ambiente e os ajustes necessários foram feitos antes do enfermeiro e paciente
idoso entrarem para a consulta. Durante a realização da consulta, ficaram no consultório de
enfermagem apenas o enfermeiro, o paciente idoso e, quando houve, o acompanhante, ou seja
sem a participação da pesquisadora, visando deixá-los mais confortáveis, haja vista que a
presença da filmadora já poderia influenciar o comportamento dos participantes do estudo.
Os aparelhos utilizados para a filmagem foram duas câmeras digitais portáteis, com
baterias carregadas e de longa duração, conectadas a uma fonte de energia. As câmeras foram
colocadas em posições estratégicas para que fosse possível a visualização dos sujeitos e o
registro da comunicação. Foram utilizadas duas câmeras, porque estas registraram imagens
em posições diferentes, sendo escolhidas, por refinamento após a coleta, as imagens da
filmadora que ficaram com melhor angulação em cada consulta.
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Nessa fase foi utilizado também um diário de campo, com o objetivo de registrar as
observações feitas pela pesquisadora, bem como alguma ocorrência no local de investigação.
Para Minayo (2007), o diário de campo é o instrumento mais básico para registro de dados da
pesquisa. Com ele, a pesquisadora fará um registro fiel e detalhado de cada momento
vivenciado durante a coleta, anotando os fatos em ordem cronológica, procedimentos que
auxiliaram na coleta e, posteriormente, na análise de todas as informações obtidas em campo.
Após cada dia de coleta, os dados registrados pelas filmadoras e pelo gravador de
áudio eram escolhidos e transferidos para o computador da pesquisadora e convertidos para o
formato WMV, pois esse formato de arquivo permite que os mesmos sejam reproduzidos
adequadamente em qualquer computador, assegurando, assim, a análise das filmagens. Ao
final da coleta de dados, foram registrados 468 minutos de filmagens, que corresponderam a
uma média de 14,6 minutos por consulta.

4.5 Análise das filmagens

Para análise das filmagens foi utilizado um instrumento construído com base na Teoria
do Relacionamento Interpessoal de Peplau, contemplando questões referentes ao processo
interacional. O instrumento consta de trinta e oito itens. Os dois primeiros correspondem,
respectivamente, à identificação da filmagem e do juiz. Do item três ao vinte e sete são
identificadas interações relacionadas ao enfermeiro. As interações do usuário, durante a
consulta, podem ser visualizadas a partir do item vinte e oito até o último.
Para cada item, havia cinco possibilidades de classificação de acordo com o
desempenho dos enfermeiros e usuários durante a pesquisa, correspondendo à numeração de
zero a quatro. A opção zero referia-se a “não se aplica no momento”; a opção um a “ruim”; a
dois a “regular”; a três a “bom” e a opção quatro era referente à classificação “excelente”.
Em relação ao instrumento, este passou pelo processo de validação do seu conteúdo,
tornando-o legítimo para a análise das filmagens. A validação foi feita submetendo o
instrumento à avaliação de três especialistas na área de comunicação. A quantidade de
especialistas é justificada para evitar questionamentos dúbios na circunstância de empate
(LOPES, 2004).
Após a etapa de validação, iniciou-se a análise das filmagens, na qual participaram três
juízes enfermeiros, devidamente treinados, que assistiram às filmagens e preencheram o
instrumento. Esses juízes foram treinados previamente em uma sala no Programa de PósGraduação de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Para o treinamento, foram
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realizadas as seguintes etapas: exposição do projeto de dissertação e da teoria do
relacionamento interpessoal de Peplau, apresentação do instrumento para análise da
comunicação e utilização de filmagens testes para o exercício de preenchimento do
instrumento.
Com o intuito de manter um padrão de análise, no que se refere à identificação das
interações pelos juízes, foram estabelecidos critérios de julgamento para os trinta e seis itens
das interações contidas no instrumento proposto. Ressalta-se que os dois primeiros itens
correspondiam à identificação da filmagem e do juiz, respectivamente. Os critérios de
julgamentos fazem referência aos indícios que podem ser utilizados para ajudar na
identificação das ações nas filmagens. Abaixo seguem os itens do instrumento, sendo do um
ao vinte e cinco, desempenhados pelos enfermeiros, e do vinte e seis ao trinta e seis,
realizados pelos usuários, com os critérios de julgamento correspondentes:

Quadro 1: Itens do instrumento de avaliação das filmagens e os critérios de julgamento
Item

Critério de julgamento

1. Pergunta o motivo da sua procura O questionamento do enfermeiro feito ao usuário sobre o
que o levou a procurar atendimento

pela assistência

Utilização, por parte do enfermeiro, de palavras
2. Utiliza linguagem clara

condizentes com a realidade social do paciente e cautela
em relação ao uso de termos técnicos

3.

Esclarece

suas

percepções

e O enfermeiro descreve o que sente em relação à situação

expectativas acerca do estado de saúde de saúde do usuário de acordo com as informações
do usuário

fornecidas

4. Permite que o usuário demonstre O enfermeiro proporciona tempo para o paciente se
suas percepções e expectativas acerca expressar
do seu estado de saúde
O enfermeiro direciona o olhar para o rosto do paciente
5. Permanece atento ao usuário

e responde imediatamente às solicitações dele

6. Proporciona a formação de um O enfermeiro mostra-se disponível para ajudar na
vínculo de confiança na relação com o resolução dos problemas identificados durante a consulta
usuário
7. Atua com empatia

O enfermeiro demonstra compreender os sentimentos
expostos pelo usuário

8. Encoraja o usuário a explorar suas O enfermeiro incentiva o paciente a expressar seus
dúvidas

questionamentos
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9.

Utiliza

o

instrumento

da O enfermeiro ouve atentamente o que o usuário fala

o

instrumento

da O enfermeiro explica as informações fornecidas durante

comunicação
10.

Utiliza

a consulta, bem como esclarece alguma dúvida do

comunicação esclarecimento

usuário
11.

Utiliza

o

da O enfermeiro recebe e acolhe bem o usuário

instrumento

comunicação aceitação
O enfermeiro incentiva o paciente a se expressar

12. Estimula o usuário a falar

13. Informa o estado de saúde do O enfermeiro fornece informações acerca da situação de
saúde do usuário

usuário

14. O enfermeiro (a) deu oportunidade O enfermeiro permite que o usuário expresse seu
para

o

paciente

expectativas

de

discutir

solução

de

suas entendimento acerca do seu estado de saúde
seus

problemas junto ao profissional
15. Estabelece intervenções para o O enfermeiro planeja ações que visem restabelecer o
estado de saúde do usuário

cuidado do usuário

16. Questiona o usuário quanto às O enfermeiro pergunta ao usuário sobre as informações
orientações

fornecidas

a proporcionadas pelo enfermeiro

durante

consulta
17. Reforça as informações relevantes O enfermeiro repete as orientações dadas ao usuário
da consulta
18.

Planeja

retorno

para O enfermeiro agenda o dia de retorno do usuário à
unidade

acompanhamento do usuário
19.

A

dissolução

do

elo

entre O profissional instrui adequadamente o usuário,

enfermeiro (a) e usuário é feita de tornando-o independente do (a) enfermeiro (a) para
forma

cuidadosa,

sendo

este realizar seu cuidado

previamente preparado
20. Enfermeiro (a) faz papel de O enfermeiro trata o usuário sem preconceitos ou préestranho

juízos, aceitando-o como ele é, ou seja, como
emocionalmente capaz para definir metas para o cuidado

21. Enfermeiro (a) faz papel de O enfermeiro proporciona respostas específicas às
provedor de recurso

perguntas habitualmente formuladas em relação a um
problema maior

22. Enfermeiro (a) faz papel de O enfermeiro avança sempre a partir do que o paciente
professor

conhece e se desenvolve em torno do seu interesse

23. Enfermeiro (a) faz papel de líder

O enfermeiro é capaz de observar e de entender a
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situação que afeta o paciente, compreender o que sucede
no seu interior e apreciar o desenvolvimento da relação
interpessoal
24. Enfermeiro (a) faz papel de O enfermeiro ajuda o paciente a perceber as diferenças e
similaridades entre o enfermeiro e o cliente, definindo

substituto

assim a

área

de

dependência,

independência

e

interdependência
25. Enfermeiro (a) faz papel de O enfermeiro ajuda o paciente a conscientizar-se sobre
assessor

as condições necessárias para a saúde

26. Verbaliza suas dúvidas

O usuário expressa questionamentos

27. Demonstra entender seu estado de O usuário relata compreender o que ocorre com sua
saúde e/ou confirma explicações dadas pelo enfermeiro e

saúde

traz em sua face uma expressão de tranquilidade
28. É cooperativo em relação ao O

usuário

colabora

realizando

as

orientações

tratamento

terapêuticas estabelecidas

29. É interdependente do enfermeiro

O usuário planeja junto com o enfermeiro as ações de
saúde que devem ser realizadas

30. É independente do enfermeiro

O usuário evidencia querer planejar suas metas com
mínima participação do enfermeiro

31. É dependente do enfermeiro

O

enfermeiro

planeja

todas

as

metas

para

estabelecimento da saúde do paciente
32. Demonstra saber lidar com seu O usuário é cooperativo em relação ao tratamento,
realizando-o adequadamente, e relata compreender e

problema de saúde

aceitar sua situação de saúde
33. Discute suas preocupações com o O usuário relata seus questionamentos em busca de
soluções

enfermeiro

34. Planeja junto com o enfermeiro as O usuário elabora junto com o enfermeiro as ações para
manutenção de sua saúde

ações para sua saúde

35. Teve suas necessidades previamente Ao término da interação manifesta interesse em resolver
os problemas identificados e esboça tranquilidade após a

atendidas

consulta
36.

Esboça

atendimento

satisfação

após

o O usuário expressa contentamento por meio de gestos e
palavras ao final de consulta
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No início de cada análise, fazia-se uma revisão breve da teoria e do instrumento, para
análise das filmagens. Em seguida, os juízes assistiram à filmagem completa para
entendimento do contexto em que se passa a consulta.
Posteriormente, foi iniciada a análise das filmagens minuto a minuto. Essa condição
permitiu que as imagens fossem avaliadas criteriosamente e, por conseguinte usada estatística
de forma fidedigna. Quando a imagem foi pausada após cada minuto, os juízes fizeram o
registro utilizando-se um instrumento para cada minuto analisado, e o preencheram
individualmente, sem trocar informações entre si. O controle desse tempo foi feito pela
pesquisadora. Para evitar cansaço por parte dos juízes, não foram analisadas mais do que três
filmagens por encontro, havendo sempre um intervalo entre uma e outra (ALMEIDA, 2005;
REBOUÇAS, 2008; MACÊDO-COSTA, 2005). Foram necessários dez encontros com
duração de quatro horas cada para a análise das trinta e duas consultas filmadas.

4.6 Análise dos dados

Os dados foram processados no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 18.0 e
analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, através de tabelas univariadas e
bivariadas com frequência relativa e porcentagens.
Os dados foram validados pelos testes de Qui-Quadrado, de razão de verissimilhança e
o de alpha de Cronbach. Para todas as análises estatísticas inferenciais, obteve-se um nível de
significância menor que 0,05, comprovando a correlação entre as avaliações dos juízes
(GORENSTEIN; ANDRADE; ZUARDI, 2000). Foi considerada a comparação, que permitiu
destacar as semelhanças e diferenças e, assim, obterem-se conclusões que foram confrontadas
com outros estudos em outras realidades. Assim pôde-se, também, construir novas
perspectivas com vistas a mudanças nas ações da enfermagem na atenção primária ao idoso,
com o qual a comunicação é instrumento básico e objeto central de investigação desse estudo.

4.7 Aspectos Éticos

Para a realização da pesquisa, foram consideradas as observâncias éticas contempladas
nas diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisa envolvendo seres humanos Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, principalmente no que diz respeito ao
consentimento livre e esclarecido dos participantes, sigilo e confidencialidade dos dados.
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Vale ressaltar que o projeto de pesquisa foi encaminhado para apreciação no Comitê
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley e, sendo aprovado sob
protocolo nº 091/2011, e foi solicitada a autorização do diretor/responsável pelas Unidades
básicas selecionadas do município de João Pessoa.
Além disso, outros aspectos foram considerados durante a pesquisa: manutenção da
liberdade do idoso de se recusar a participar do estudo ou retirar o seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo para o mesmo; ponderação entre riscos e benefícios,
tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos (beneficência), comprometendo-se com
o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; garantia de que danos previsíveis serão
evitados (não maleficência). (BRASIL, 1996).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apresentam-se, a seguir, gráficos e tabelas elaborados a partir dos dados identificados
durante a pesquisa, que permitiram caracterizar a comunicação dos enfermeiros com os
idosos, na atenção primária de saúde, de acordo com as interações realizadas durante as
consultas de enfermagem, que totalizaram 468 minutos de filmagem.
Destaca-se que, no total, foram registrados 1.404 momentos de interações, de acordo
com a quantidade de instrumentos preenchidos pelos juízes nos quais as interações foram
analisadas, porém estas só foram analisadas quando identificadas na filmagem e em
momentos diferentes durante a consulta. Por essa razão, a frequência total presente nas tabelas
e nos gráficos foi diferente, de acordo com o dado analisado. Para as análises estatísticas
utilizaram-se os testes qui-quadrado e de verossimilhança.

Na tabela 1, constam os dados do perfil dos enfermeiros participantes do estudo.
Tabela 1: Perfil dos enfermeiros participantes da pesquisa - João Pessoa, 2012
Enfermeiros

N

(%)

Faixa etária
20-39
40-59
60-68

12
18
2

37,5
56,25
6,25

Sexo
Feminino
Masculino

29
3

90,25
9,75

Fonte: Dados coletados pela autora (2012)

Em relação à idade dos enfermeiros inseridos na amostra, 12 (15,62%) tinham idade
entre 20 e 39; 18 (56,25%), entre 40 e 59, e 2 (6,25%), acima de 60 anos. No que se refere ao
sexo, 29 (90,25%) eram do sexo feminino, e 3 (9,75%), do sexo masculino. Esse perfil ainda é
reflexo dos acontecimentos históricos da profissão, comumente encontrados no Brasil, que
associa o cuidado ao gênero feminino, ainda que se tenha observado aumento no número de
homens nos últimos anos (MOREIRA et al., 2009).
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Na tabela 2, constam os dados do perfil dos idosos participantes do estudo.
Tabela 2: Perfil dos idosos participantes da pesquisa - João Pessoa, 2012
Idosos
Faixa etária
60-69
70-79
80-83
Sexo
Feminino
Masculino

N

(%)

21
8
3

65,63
25
9,37

21
11

65,63
34,37

Fonte: Dados coletados pela autora (2012)

Quanto à faixa etária dos idosos inseridos na amostra, 21 (65,63%) tinham idade entre
60 e 69, 8 (25%) entre 70 e 79 e 3 (9,37%) acima de 80 anos. No tocante ao sexo, 65,63%
(21) da amostra era composta de mulheres, e 34,37% (11), de homens. Em relação à procura
pela assistência à saúde, ainda há predominância do sexo feminino, também entre os idosos,
no que se refere à busca por cuidados de saúde (ABREU; CESAR; FRANCA, 2009;
GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).
Gráfico 1: Análise da comunicação de acordo com o item referente ao enfermeiro: Pergunta
o motivo da procura do idoso pela assistência. João Pessoa, 2012.
33,33
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31,94
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26,39

25,00
20,00

15,00
8,33
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Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Para o Gráfico 1 apenas 72 ocorrências da interação Pergunta o motivo da procura do
idoso pela assistência foram registradas, onde 26,39% foram classificado como ruim, 33,33%
como regular, 31,94% como bom e apenas 8,33% como excelente.
Ao iniciar o atendimento questionando o usuário sobre o motivo pela procura da
assistência, o profissional visa esclarecer as queixas que o usuário apresenta, buscando
identificar os problemas de saúde dele. Assim, somente após a identificação dos problemas, é

51

que se podem traçar ações de saúde para solucioná-los e prover o restabelecimento da saúde
do indivíduo.
Durante a pesquisa, identificou-se que alguns enfermeiros não questionaram o motivo
da consulta. Isso pode ser justificado porque, como se trata da atenção primária, a maioria dos
idosos inseridos no estudo já estava sendo acompanhada pela equipe de saúde da família e,
por isso, os profissionais já sabiam o principal objetivo da consulta. Porém, é importante
saber se, além do motivo já relatado em momentos anteriores pelo idoso, existem outras
razões para procurar o serviço de saúde, até mesmo de cunho emocional que, muitas vezes,
afeta no tratamento eficaz dessa clientela.
Lima e Tocantis (2009), em sua pesquisa com idosos atendidos em unidades básicas
de saúde, identificaram que, entre as ações técnicas, ou seja, voltadas para procedimentos de
enfermagem, e as ações não técnicas, voltadas para as necessidades emocionais, os usuários
destacaram as ações não técnicas como sendo um dos motivos de procura da assistência de
enfermagem na atenção primária. Isso evidencia a necessidade do idoso receber carinho,
atenção e conforto do profissional da Estratégia Saúde da Família. Entretanto, em diversas
situações, o profissional prioriza os procedimentos técnicos, durante a consulta de
enfermagem, como por exemplo, a verificação da pressão arterial e da glicemia capilar,
orientações acerca dos medicamentos, bem como informações sobre o tratamento para
controle da patologia. Isso foi identificado em algumas consultas dos enfermeiros
participantes do estudo.
Na investigação realizada por Oliveira e Tavares (2010) com enfermeiros da Estratégia
de Saúde da Família, os profissionais relatam que alguns fatores do processo de trabalho
podem influenciar sua conduta no que se refere à atenção ao idoso. Segundo os participantes
dessa pesquisa, fatores como tempo dispensado à consulta, demanda de usuários nas unidades
e falta de incentivo para qualificação profissional dificultam a realização de uma consulta
mais adequada para essa população, fazendo com que eles foquem mais os procedimentos
para acompanhamento dos aspectos físicos dos idosos, deixando de lado outras questões,
inclusive os aspectos emocionais.
Corroborando com esses dados, Freitas et al. (2008) enfatizam que a maior
preocupação dos profissionais da atenção básica é com o tratamento medicamentoso e a
prevenção de incapacidades relacionadas à patologia diagnosticada. Nesse sentido, são
desconsiderados aspectos relacionados aos sentimentos e ao contexto sociocultural em que o
usuário está inserido. No entanto, é notória a necessidade emocional do idoso de receber
conforto emocional dos profissionais inseridos na atenção básica. Durante a análise das
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filmagens, identificaram-se alguns enfermeiros que priorizaram apenas os aspectos físicos do
idoso, sem se preocupar com as questões psicológicas do usuário.
Destaca-se, também, que a forma como os enfermeiros questionavam sobre a
finalidade da consulta pelos idosos foi classificada pelos juízes como regular em 33,33%,
sendo, portanto, relevante enfatizar mais esse momento inicial que permite a obtenção de
dados importantes no que se refere às informações necessárias para atender as necessidades
do usuário.
Esse momento inicial da consulta também é oportuno para se entender o que está
acontecendo, principalmente, nas situações em que paciente e enfermeiro não se conhecem.
Peplau (1988) enfatiza que esse passo inicial é de responsabilidade do enfermeiro e que ele
deve colaborar com o paciente e a família, buscando identificar o problema existente.
Felipe, Abreu e Moreira (2008) descreveram, em seu estudo, questões relacionadas à
consulta de enfermagem na atenção primária e verificaram que aspectos considerados
essenciais para a identificação de possíveis problemas do usuário não são abordados durante a
anamnese do paciente, o que pode ocasionar lacunas para o cuidado prestado. É notória a
necessidade de levantar toda a história do paciente para se poderem traçar metas para a
assistência de enfermagem.
A coleta de dados, que corresponde ao passo inicial da assistência, é fundamental para
todo o desenvolvimento do processo de enfermagem, porquanto se constitui como o alicerce
no qual se baseiam as etapas seguintes, pois é por meio dela que se obtêm informações acerca
da saúde do usuário (NÓBREGA; SILVA, 2009). Portanto, é sobremaneira importante
executar efetivamente todas as fases do processo de enfermagem, desde o histórico, o
diagnóstico, o planejamento, até a implementação, e se realizar uma assistência sistematizada
para alcançar a qualidade, uma vez que a avaliação do cuidado ocorre durante todos os
momentos da assistência. Então, todas as fases relevantes para a prática profissional.
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Gráfico 2: Análise da comunicação de acordo com o item referente ao enfermeiro: Utiliza
linguagem clara. João Pessoa, 2012.
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Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Foram registradas 1.382 ocorrências da interação Utiliza linguagem clara, em que
menos de 1,00% foi classificado pelos juízes como ruim, e 3,91%, como regular. Em
contrapartida, as categorias bom e excelente somaram mais de 95,00%. Contudo convém
enfatizar que a classificação “excelente” foi baixa, se comparada com a categoria “bom”.
A utilização da linguagem clara permite que se entenda a mensagem transmitida
durante a interação, uma vez que as palavras utilizadas e a maneira como são estruturadas nas
frases podem possibilitar a compreensão das mensagens (BRASSI, 2008). Assim, se as
orientações prestadas pelo enfermeiro são expressas de maneira clara, o idoso poderá
compreender a patologia e as orientações que lhe são dadas. Por isso, o profissional de
Enfermagem deve empregar esse tipo de linguagem para evitar que o paciente não consiga
entender as informações passadas durante a consulta.
De acordo com os resultados da pesquisa, os participantes demonstraram que
empregam uma linguagem clara durante as consultas realizadas, e isso contribui para que os
idosos compreendam as informações transmitidas pelo enfermeiro, o que caracteriza uma
comunicação eficaz. A nosso ver, usar essa linguagem é a chave central para que se possa
efetivar a primeira etapa e as conseguintes da teoria de interação interpessoal.
Couto, Felipe e Moraes (2008) enfatizam que, além da utilização da linguagem clara,
os profissionais, ao se relacionarem com os idosos, devem priorizar estratégias que facilitem a
comunicação, como por exemplo, falar devagar e articular bem as palavras, manter o
ambiente do consultório livre de ruídos para que possam conversar e ser tolerantes e pacientes
com ele.
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Nesse contexto, cabe destacar que o uso de termos técnicos, que pode ser
caracterizado como uma barreira no processo de comunicação, deve ser evitado pelos
profissionais, porquanto o significado das palavras de cunho científico só é conhecido por
pessoas que conhecem a área profundamente, como, por exemplo, as que trabalham na área de
saúde. No entanto, caso seja indispensável utilizar algum termo técnico, o enfermeiro deve
esclarecer o usuário do seu significado, para evitar que as informações transmitidas não sejam
compreendidas.
Sabe-se, porém, que a compreensão da mensagem transmitida depende, também, da
percepção do idoso e de alterações que ele possa apresentar em relação a sua condição
fisiológica e de órgãos dos sentidos. Essa população, por vezes, apresenta alterações que,
comumente, fazem parte do processo de envelhecimento, mas que podem constituir barreiras
na comunicação com as pessoas, como por exemplo, a perda auditiva progressiva.
Lautenschlager et al. (2008) evidenciaram, em seu estudo com idosos, que, dos 59
entrevistados, 32 referiram dificuldade auditiva. Nessa pesquisa, os idosos relataram que a
perda auditiva causa problemas de comunicação e se transforma em um fator de desagregação
social, pois gera constrangimento, vergonha, frustração e dificuldade para ouvir rádio e/ou
assistir à televisão. Esse fator, quando associado a ambientes ruidosos, agrava ainda mais a
dificuldade de se comunicar dos idosos.
Para ajudar a minimizar essa dificuldade, em alguns casos, é recomendado o uso de
aparelhos de amplificação sonora, que permitem o resgate da percepção dos sons da fala e dos
sons ambientais, promovendo a melhora da habilidade de comunicação. Porém, segundo
Ruschel1, Carvalho e Guarinello (2007), o número de idosos que utilizam esses aparelhos é
baixo, justificado pelas dificuldades de adaptação e consequente aumento na desistência.
Além disso, o usuário deve ser acompanhado por um profissional fonoaudiólogo para adaptar
ao aparelho auditivo e entender todo o processo de higienização e manuseio da prótese
auditiva.
Almeida e Guarinello (2009) realizaram um estudo em que comparou dois grupos de
idosos que usavam prótese auditiva: um era acompanhado pelo fonoaudiólogo, e o outro, não.
O estudo mostra que o grupo que participou de todas as sessões tem um perfil diferente
daquele que só participou do primeiro e/ou segundo encontro, pois se beneficiou do acesso às
informações sobre a própria perda auditiva e suas consequências, de orientações sobre o
manuseio do aparelho, além de orientações aos seus familiares ou acompanhantes. Ressaltase, portanto, a importância da inserção de outros profissionais na equipe da atenção primária à
saúde.
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Corroborando com isso, Peplau (1988) expõe em sua teoria que o encaminhamento do
paciente para outros profissionais, de acordo com a identificação dos problemas de saúde, faz
parte da assistência de enfermagem, para que, com a ajuda de outros especialistas, o usuário
tenha todas as suas necessidades atendidas e utilize, também, todos os serviços de saúde
disponíveis.
Além do comprometimento auditivo, outras alterações podem ocorrer nos idosos e que
podem se tornar barreiras na comunicação, como por exemplo, modificações cognitivas que
debilitam a psicomotricidade, a memória não verbal, a memória verbal, a aprendizagem, a
compreensão de leitura, a fluência verbal e as funções executivas, que se agravam,
principalmente, quando associadas alterações psicológicas como a depressão (AVILA;
BOTTINO, 2006).
De acordo com o estudo de Silva e Pavarini (2011), as alterações cognitivas
prejudicam a comunicação com idosos e dificulta, também, o desempenho das atividades
básicas e instrumentais de vida diária pelos mesmos, o que os torna dependentes e diminui sua
autonomia e sua interação social.

Tabela 3: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao enfermeiro:
Esclarece suas percepções acerca do estado de saúde do usuário; Permite que o
usuário demonstre suas percepções e expectativa acerca do seu estado de saúde e
informa o estado de saúde. João Pessoa, 2012.

Interação

Classificação
Ruim
Regular
Bom
Excelente
Total

Esclarece suas
percepções acerca do
estado de saúde
N
42
116
573
145
876

(%)
4,79
13,24
65,41
16,55
100,00

Informa o estado de
saúde

N
125
87
169
77
458

(%)
27,29
19,00
36,90
16,81
100,00

Permite que o
usuário demonstre
suas percepções e
expectativa acerca
do seu estado de
saúde
N
(%)
65
7,00
148
15,95
610
65,73
105
11,31
928
100,00

Fonte: Dados coletados pela autora (2012)

De acordo com a Tabela 3, no que se refere à interação Esclarece suas percepções
acerca do estado de saúde do usuário, foram registradas 876 ocorrências, das quais apenas
4,79% foram classificadas como ruim e 13,24% como regular, para a categoria bom um
significativo percentual de 65,41% foi identificado e para categoria excelente 16,55%.
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O esclarecimento das percepções do profissional, em relação à saúde do usuário,
permite que o enfermeiro interaja com o idoso expondo suas opiniões e orientando-o quanto
aos dados identificados durante a consulta. Isso permite a estruturação de uma relação
baseada no diálogo, em que, ao expor suas opiniões, o profissional tem a oportunidade de
fornecer orientações pertinentes para o usuário, realizando a educação em saúde.
A filosofia da atenção primária prioriza a transmissão de conhecimento aos usuários,
para que eles se tornem capazes de lidar com os vários problemas de saúde e com as
limitações impostas por eventuais enfermidades, visando à promoção da saúde, por meio da
qual se utiliza o empoderamento dos indivíduos e da comunidade, ou seja, a capacidade de
controlar os determinantes do processo saúde-doença para prevenir o adoecimento das
pessoas (CARVALHO; GASTALDO, 2008).
Horta et al. (2009) consideram eficazes as ações de promoção da saúde que promovem
mudanças em seus determinantes - fatores individuais, como hábitos de vida e utilização dos
serviços de saúde, assim como condições sociais, econômicas e ambientais. Esses autores
também enfatizam a importância do empoderamento das pessoas para que elas desenvolvam
habilidades em benefício da própria qualidade de vida.
Nesse contexto, segundo Alves e Aerts (2011), as práticas voltadas para a educação
em saúde contribuem significativamente para estimular a adoção voluntária de mudanças de
comportamento. Isso significa que as informações sobre saúde e doença fornecidas pelo
profissional ao idoso devem ser discutidas com eles para, a partir dessa reflexão, ser possível
terem uma vida mais saudável.
Em relação ao item Informa o estado de saúde, houve 468 registros, dos quais 27,29%
foram classificados como ruim, 19,00% como regular, 36,90%, como bom e 16,81% como
excelente.
Durante a interação com o idoso, o enfermeiro tem um papel relevante, no que
concerne à transmissão de informações acerca do seu estado de saúde e sua opinião sobre o
tratamento empregado, seja por meio do exame físico realizado no consultório ou pela
interpretação de exames laboratoriais ou, ainda, de outras intervenções realizadas ou
prescritas por pessoas da área. Desse modo, o enfermeiro deve apontar quais soluções são
mais adequadas para atender às necessidades do usuário.
Peplau (1988) destaca a primeira fase, a de orientação, como o momento da relação
interpessoal, em que o enfermeiro dá várias informações sobre a saúde do indivíduo,
buscando auxiliar a ele e à sua família a entenderem o que está acontecendo, para que possam
trabalhar juntos na definição e resolução do problema existente. Mais uma vez, é importante
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ressaltar o papel do enfermeiro como educador em saúde para a população idosa atendida na
atenção primária. O enfermeiro deve fornecer informações sobre a saúde do idoso e orientá-lo
para que realize ações que visem melhorar o seu estado e prevenir complicações relacionadas
à sua patologia ou à prevenção de doenças a que ele está susceptível.
O trabalho da enfermagem na estratégia saúde da família tem como prioridade a
prevenção de agravos e a promoção da saúde, por isso tem um caráter informativo, visando
sempre orientar a população sobre os problemas de saúde, considerando seu contexto social,
econômico e cultural, cuidando do indivíduo como um todo, ou seja, a assistência deve
abranger aspectos físicos e emocionais.
No que diz respeito à interação Permite que o usuário demonstre suas percepções e
expectativa acerca do seu estado de saúde, foram identificados 928 registros do evento, em
que 7,00% foi classificado com ruim, 15,95% como regular, 65,73% como bom e 11,31%
com excelente.
Um fator que deve ser considerado é o espaço dado pelo profissional pelo diálogo para
que o usuário expresse sua opinião durante o atendimento. O diálogo possibilita que
enfermeiro e paciente expressem suas ideias e opiniões para que se estabeleça uma relação
recíproca, visando realizar um cuidado participativo (SANTOS et al., 2010).
O enfermeiro deve estar ciente de que o idoso, muitas vezes, não tem suas
necessidades psicoafetivas atendidas no ambiente familiar e por isso procura o profissional da
área de saúde para desabafar. É no momento da consulta em que ele encontra aconchego e
conforto na atenção dispensada pelo enfermeiro e tem a oportunidade de expor seus
sentimentos em relação à saúde ou a outros aspectos de sua vida.
Alguns profissionais só se preocupam em perguntar ao idoso sobre questões voltadas
para a sua saúde física e desconsideram sua saúde mental, fator que contribui
significativamente para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, frequentes na
faixa etária em estudo. É preciso voltar-se para a saúde mental da população idosa, visto que
alguns se encontram isolados socialmente, sem interagir com familiares ou com a
comunidade, o que pode aumentar a sensação de solidão e contribuir para o desenvolvimento
de distúrbios psicológicos como a depressão.
A relação interpessoal é uma ferramenta essencial para o cuidar em enfermagem,
porquanto é por meio dela que a assistência de saúde ocorre e o profissional troca informações
com o idoso, exercita a escuta e tem a oportunidade de atender as necessidades emocionais e
afetivas do usuário, o que contribui para o seu bem-estar físico e mental.
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Segundo Peplau (1988), cabe ao profissional promover um relacionamento terapêutico
no qual se desenvolva um vínculo entre enfermeiro e paciente, que continue a ser fortalecido
enquanto ambos expressam suas percepções e expectativas, visando identificar as
necessidades de saúde do usuário.
Com um das enfermeiras pesquisadas, foi possível identificar uma relação tão forte
entre ela e uma idosa que relatou-lhe um segredo de sua vida, mesmo com a presença das
filmadoras, e que, segundo ela, nem a família sabia de tal fato. Isso reflete o nível de
confiança e a relação de amizade que a idosa tem com a profissional da unidade de saúde,
assim tudo o que partilhado durante a consulta de enfermagem pode ser usado em prol da
promoção da saúde.
Gráfico 3: Análise da comunicação de acordo com o item referente ao enfermeiro:
Permanece atento ao usuário. João Pessoa, 2012.
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Fonte: Dados coletados pela autora (2012)

De acordo com o Gráfico 3, registraram-se 1.391 ocorrências onde 4,03% foi
classificado como ruim, 20,99% como regular, mais de 50,00% como bom e 20,85% como
excelente. Isso demonstra que os enfermeiros, em boa parte do tempo, são atenciosos com os
idosos durante o atendimento de enfermagem. A atenção é indispensável no atendimento à
saúde, por isso é preciso buscar a melhoria em relação a essa atitude do enfermeiro, para que
seja classificada como excelente.
Ser atencioso nas relações interpessoais torna a interação mais humana e evita os
desentendimentos. Isso pode ser transferido para o serviço de saúde, posto que o profissional
dessa área que, no momento da interação, volta-se para o usuário atentamente, traz para a sua
assistência um caráter humanizado, fazendo com que o paciente se sinta valorizado.
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Guix (2008a) destaca que estar atento significa estar concentrado no indivíduo, sem
deixar que nossa mente fique dando voltas, analisando a situação, considerando apenas nossas
crenças, opiniões e interpretações. Trata-se de estar presente com o outro, ouvindo-o de tal
maneira que a mensagem possa ser entendida claramente, sem que haja distorções de
interpretação.
Para Araújo e Barbosa (2010), ser atencioso na relação com o idoso traz apoio
emocional e conforto, porque muitos idosos demonstram carência sentimental quando
procuram o atendimento na atenção primária. O envolvimento do profissional com ele, no que
se refere à disponibilidade e atenção ao atendê-lo, influencia, inclusive, para mudanças de
comportamento dos idosos, que se sentem como seres dignos e estimados.
Apesar de a maioria dos enfermeiros dispensar, de forma boa, atenção para o idoso
durante a consulta, evidenciou-se, em uma consulta, um ambiente desfavorável no que se
refere à privacidade do usuário. A consulta foi realizada com a porta aberta e, ao mesmo
tempo em que a enfermeira atendia a idosa, por várias vezes, pessoas entravam e saíam da
sala, comunicando-se com a profissional, impedindo que ela dispensasse a atenção adequada à
usuária.
Esse tipo de situação deve ser evitado durante a consulta, pois se a idosa quiser fazer
algum questionamento íntimo ou, até mesmo, necessitar de uma atenção maior do
profissional, não poderá fazê-lo e poderá se sentir constrangida por não ter todas as suas
necessidades atendidas pela enfermagem.
Em algumas consultas, quando o ambiente estava favorável para a realização do
atendimento, silencioso, com a porta fechada, para respeitar a privacidade e o conforto do
idoso durante a consulta, isso também ocorreu, pois o enfermeiro demonstrou pouca atenção,
principalmente em relação às questões emocionais do usuário, preocupando-se apenas com o
tratamento medicamentoso, a dieta e a realização de atividade física.
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Tabela 4: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao enfermeiro:
Proporciona a formação de um vínculo de confiança na relação com o usuário e
Atua com empatia. João Pessoa, 2012.
Proporciona a formação de
Interação
um vínculo de confiança na
Atua com empatia
relação com o usuário
Classificação
N
(%)
N
(%)
10
0,72
5
0,36
Ruim
177
12,72
134
9,67
Regular
920
66,09
946
68,25
Bom
285
20,47
301
21,72
Excelente
Total
1392
100,00
1386
100,00
Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

A Tabela 4 expressa que, para a interação Proporciona a formação de um vínculo de
confiança na relação com o usuário, foram registradas 1.392 ocorrências em que menos de
1,00% foi registrado como ruim, 12,72%, como regular, mais de 65,00%, como bom, e pouco
mais de 20,00%, como excelente. É possível identificar um valor baixo registrado como
excelente para uma interação considerada essencial para a realização da assistência.
A comunicação estabelece, também, a formação de vínculos que permitem firmar um
relacionamento entre idoso e profissional, pautado na confiança mútua e na busca de uma
assistência que valorize a autonomia do usuário. Isso é reforçado pelo fornecimento de
orientações que o ajudem a prosseguir realizando os cuidados necessários para o
estabelecimento de sua saúde.
A formação de vínculos se insere no significado do acolhimento, que envolve a
humanização do atendimento, já que, por meio de sua conduta, ocorre o acesso igualitário às
pessoas, despojando-se de conceitos, abrindo-se à escuta e à comunicação, atitudes
fundamentais para um bom acolhimento, estabelecendo um relacionamento de confiança.
Para atuar na atenção básica, o profissional deve priorizar a formação desse vínculo
por meio de um bom relacionamento com o usuário, pautado em princípios éticos, como o
respeito à dignidade e à individualidade humana. Cabe destacar que esse vínculo formado
com o indivíduo se estende aos parentes e à comunidade, uma vez que o cuidado prestado
pela enfermagem na atenção primária é voltado para a família, e o enfermeiro que atua na
atenção básica torna-se o profissional de referência para realizar o cuidado de saúde para a
pessoa e seus familiares, que, no caso do idoso, engloba cônjuges, filhos e netos.
Ressalte-se, contudo, que o contato contínuo do enfermeiro com os usuários idosos
forma laços fortes e bem próximos, o que caracteriza a atenção primária como um espaço
privilegiado de atenção à saúde do idoso, pois sua proximidade com o contexto social em que
está inserido permite que o profissional conheça toda a realidade familiar vivenciada por ele.
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Convém enfatizar que, quando o profissional se aproxima da comunidade, o indivíduo
também se aproxima do serviço de saúde, e isso possibilita o acesso ao acompanhamento e ao
tratamento de patologias, principalmente da população idosa. Essa aproximação possibilita,
também, a confiança na relação com o enfermeiro, aspecto que, para Peplau (1988), é
fundamental para que o usuário realize as metas elaboradas durante a consulta e seja efetivada
a assistência de enfermagem.
Em relação à interação Atua com empatia, ocorreram 1.386 registros do evento em
que, mais uma vez, menos de 1,00% foi classificado como ruim, para a categoria regular,
9,67%, como bom, 68,25% e para excelente 21,72%. A categoria excelente apresenta um
quantitativo menor, se comparada à classificação boa. Isso reflete a necessidade de se
inserirem estratégias que conscientizem os enfermeiros quanto à importância da empatia na
assistência ao idoso.
Um dos aspectos fundamentais para a formação de vínculos é a empatia, definida
como uma atitude que envolve um sentimento de sensibilização frente ao momento vivido
pelo outro, conduzida por mecanismos afetivos, cognitivos e comportamentais, que visam à
compreensão dos seus sentimentos mediante determinada situação (COSTA; AZEVEDO,
2010).
O estabelecimento de uma relação empática é essencial para o trabalho da
enfermagem, pois, por meio da compreensão dos sentimentos do usuário, considerando-o
integralmente, o enfermeiro consegue perceber suas necessidades e planejar o cuidado
sistematizado, trazendo qualidade para a assistência realizada (RAZERA; BRAGA, 2011).
Além disso, o usuário se sente valorizado pelo profissional e motivado para dar continuidade
ao tratamento planejado, o que fortalece a formação de vínculos, um dos objetivos da
assistência de enfermagem (PEPLAU, 1988).
A relação entre profissional e idoso pode apresentar barreiras, pois cada pessoa vê o
mundo e as relações estabelecidas de forma diferente. Mas cabe ao profissional tomar a
iniciativa de relacionar-se bem com o usuário, para que as suas atitudes influenciem
positivamente a resposta do paciente na construção do seu cuidado (PEPLAU, 1988).
Araújo e Barbosa (2010) identificaram, em sua pesquisa com enfermeiros da estratégia
saúde da família, que os profissionais se esforçam para firmar uma relação com o idoso que
priorize o apoio emocional e que vá além do tratar bem, o que pressupõe interesse, respeito e
responsabilidade do profissional na busca pela transformação social e satisfação da
população. Porém, os autores enfatizam que a relação com o idoso pode ser comprometida
devido a fatores estruturais relacionados ao atendimento dessa população, como a grande
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demanda nas unidades de saúde, bem como por limitações dos profissionais no que se refere à
sua capacidade para lidar com as necessidades dos idosos, fazendo-se necessária a formação
específica do enfermeiro nessa área.

Tabela 5: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao enfermeiro: Encoraja
o usuário a explorar suas dúvidas, Estimula o usuário a falar e Dá oportunidade
para o paciente discutir suas expectativas. João Pessoa, 2012.
Dá oportunidade
Encoraja o usuário
Estimula o usuário a
para o paciente
Interação
a explorar suas
falar
discutir suas
dúvidas
expectativas
Classificação
N
(%)
N
(%)
N
(%)
176
32,47
122
13,79
141
20,03
Ruim
125
23,06
162
18,31
125
17,76
Regular
189
34,87
472
53,33
362
51,42
Bom
52
9,59
129
14,58
76
10,80
Excelente
Total
542
100,00
885
100,00
704
100,00
Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Na Tabela 5, para o item Encoraja o usuário a explorar suas dúvidas, houve 542
registros, assim distribuídos: 32,47% foram classificados como ruim 23,06% como regular,
34,87% como bom e 9,59% como excelente.
A capacidade que cada pessoa tem de se expressar exerce influência no processo de
comunicação. Para se estabelecer um diálogo efetivo, os participantes da interação devem
expor suas opiniões, em busca de um consenso de ideias (BAGGIO, 2007).
Peplau (1988) enfatiza que enfermeiro e paciente trabalham juntos para identificar os
problemas de saúde, e isso ocorre, principalmente, na segunda fase do processo interpessoal,
chamada de identificação, e resolver esses problemas, o que corresponde à fase final,
denominada de resolução. Para isso, o profissional deve estimular a participação do usuário
durante a assistência para desenvolver a sua autonomia e para que, pelo trabalho conjunto,
consigam atingir as metas traçadas.
Os juízes identificaram como ruim 32,47% dos registros dessa interação. Isso
evidencia que os enfermeiros não interagiram adequadamente com os idosos quanto à
exploração de suas dúvidas. O profissional tem que entender que, em diversas situações, os
usuários não expõem suas dúvidas seja por vergonha ou timidez, por isso cabe ao enfermeiro
incentivar o idoso a fazer questionamentos para que fique evidente o entendimento do
momento vivenciado por ele.
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De acordo com Peplau (1988), o enfermeiro detém um amplo conhecimento sobre a
saúde, razão por que deve esclarecer as dúvidas do paciente, ajudando-o a entender o processo
pelo qual está passando e atuar sobre seu estado, mostrando, progressivamente,
responsabilidade sobre si mesmo e sobre sua saúde.
Para a interação Estimula o usuário a falar, observa-se que 13,79% dos registros
foram classificados como ruins, 18,31%, como regulares, 53,33%, como bons e 14,58%,
como excelente.
Na relação enfermeiro e idoso, podem-se identificar usuários tão introspectivos, ao
ponto de não expressarem suas expectativas quanto ao seu estado de saúde. A partir do
momento em que o profissional identifica isso, cabe a ele estimular o paciente a falar e dar
oportunidade para que ele expresse suas percepções e esclareça suas dúvidas, estabelecendo,
assim, uma relação de confiança.
Para Peplau (1988), o enfermeiro deve encorajar o paciente a falar sobre suas
percepções, sentimentos e comportamentos, proporcionando uma atmosfera sem críticas e
baseada no relacionamento terapêutico. Dessa forma, o paciente se envolverá no tratamento e
desenvolverá o autocuidado, ou seja, tomará iniciativa e terá responsabilidade sobre as metas
da assistência.
Apesar de um maior número dos registros dessa interação se enquadrar, de acordo com
a análise dos juízes, em bom e excelente (67,91%), ainda foram encontrados profissionais que
não estimulam o usuário a falar ou realizam a ação inadequadamente. Essas lacunas devem
ser evitadas na consulta, pois é preciso estabelecer uma boa comunicação, em que ambos
possam se expressar durante a assistência de enfermagem.
Em relação ao item Dá oportunidade para o paciente discutir suas expectativas,
pouco mais de 20,00% foi classificado como ruim, 17,76%, regular, mais de 50,00%, bom e
10,80%, excelente.
É sobremaneira importante que o profissional permita que o idoso expresse suas
expectativas. Nesta investigação, a maioria dos enfermeiros da pesquisa deu oportunidade
para o idoso discutir suas expectativas e explorar seus sentimentos durante a consulta de
enfermagem.
Em pesquisa realizada por Garcia et al. (2006) sobre a atuação das equipes de saúde da
família com os idosos, ficou evidente que eles necessitam de um tempo maior para expor suas
expectativas e que a realização de atividades voltadas para essa população, como os grupos de
idosos, ajudam a promover a interação social e diminuir a sensação de solidão sentida por
eles.
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Nessa interação, 20,03% dos registros foram considerados ruins, uma quantidade
relativamente significativa e que reflete uma conduta inadequada, pois o enfermeiro deve dar
oportunidade para o idoso se expressar e desabafar suas angústias, contribuindo para a sua
saúde integralmente.
Tabela 6: Análise da comunicação de acordo com os instrumentos de comunicação utilizados
pelo enfermeiro: Escuta, Esclarecimento e Aceitação. João Pessoa, 2012.
Interação
Classificação
Ruim
Regular
Bom
Excelente
Total

ESCUTA
N
24
257
745
159
1185

(%)
2,03
21,69
62,87
13,42
100,00

ESCLARECIMENTO
N
44
200
473
285
1002

(%)
4,39
19,96
47,21
28,44
100,00

ACEITAÇÃO
N
4
131
757
82
974

(%)
0,41
13,45
77,72
8,42
100,00

Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Observa-se, na Tabela 6, que, para o instrumento de comunicação escuta, ocorreram
1.185 registros em que 2,03% foram classificados com o conceito ruim, 21,69%, regular,
62,87%, bom, e 13,42%, excelente.
Através da escuta, o idoso sente-se valorizado em suas necessidades e percebe que sua
mensagem está sendo recebida. Isso porque ocorre algo muito mais profundo do que o
simples “ouvir”, e requer do profissional um processo mental que demanda mais energia, a
fim de avaliar o conteúdo recebido sem interferir com pensamentos próprios, oferecendo a
oportunidade de o usuário concluir sua exposição, constituída de valores que lhe são íntimos,
porém com informações valiosas para o profissional (DURÃES-PEREIRA, et al., 2007).
A valorização da comunicação seja ela verbal ou não verbal que está relacionada com
a escuta qualificada se constitui como um ponto positivo, uma vez que a humanização
também reside nesse ato. Comunicar-se envolve a partilha com alguém de conteúdos de
informações, pensamentos, ideias e desejos, por meio de códigos comuns (BORGES;
D’OLIVEIRA, 2011).
Ao analisar esse conceito, percebe-se o destaque dado implicitamente ao diálogo, meio
que permite o reconhecimento da capacidade de expressão de cada individuo, bem como sua
importância diante da relação interpessoal. Através da comunicação, é possível reconhecer as
carências do outro, compreender o seu mundo e a sua realidade naquele momento (BRAGA;
SILVA, 2010).
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Mesmo com uma quantidade significativa dos registros classificados com os conceitos
bom e excelente (76,29%), observaram-se, durante a análise das filmagens, momentos em que
o enfermeiro não realizou adequadamente a escuta, demonstrando uma escuta sem qualidade,
sendo apenas focada nas informações pertinentes à patologia identificada no idoso. Advertese, portanto, que tal conduta deve ser evitada pelos profissionais e que a consulta de
enfermagem seja um espaço onde o usuário deve ser ouvido pelo enfermeiro, através de uma
escuta qualificada, para que o diálogo seja firmado terapeuticamente. Assim, a relação se
estabelece de maneira saudável, contribuindo para a recuperação da saúde do idoso.
Quanto à utilização do instrumento de comunicação esclarecimento, percebe-se que
4,39% dos registros foram classificados como ruins, 19,96%, regulares, 47,21%, como bons, e
28,44%, como excelentes.
O esclarecimento, também enfocado por Peplau, permite clarificar as informações
fornecidas durante a consulta, para ampliar o entendimento do idoso. Stefanelli e Carvalho
(2005) destacam uma técnica que pode ser utilizada pelos profissionais para esclarecer o que
foi expresso durante a interação chamada de clarificação, que visa à utilização de
comparações e à definição de termos para ampliar o entendimento da informação.
Constatou-se, durante a pesquisa, que alguns enfermeiros não utilizaram esse
instrumento da comunicação de forma eficaz. Durante a comunicação, o profissional deve
usar essa ferramenta para garantir que os idosos compreendam tudo o que foi dialogado no
atendimento.
Cabe salientar que o sucesso da comunicação, como um processo interpessoal, é
diretamente relacionado à clareza e à objetividade dos interlocutores sobre o que é
comunicado, assim como aos conhecimentos básicos de comunicação adquiridos pelos
profissionais para ajudar a esclarecer as mensagens trocadas durante a interação com o idoso
na consulta (SILVA et al., 2010b).
Ao comparar a tabela 6 com a 5, observa-se que item Esclarecimento, de acordo com a
avaliação dos juízes, foi classificado como bom em 47,21%, sendo confrontado com o item
Encoraja o usuário a explorar suas dúvidas, que teve a classificação como ruim em 32,47%,
muito próxima a classificação como boa em 34,87%. Isso evidencia que a forma como os
enfermeiros encorajam o usuário não está sendo realizada adequadamente, mas que quando o
profissional esclarece as dúvidas, os mesmos realizam de forma adequada.
Para o instrumento aceitação, foram registrados 974 vezes: menos de 1,00% foi ruim,
13,45%, regular, 77,72%, bom e 8,42%, excelente.
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No que concerne à aceitação, essa é definida como a capacidade do enfermeiro acolher
o paciente sem utilizar-se de julgamentos pré-concebidos durante o estabelecimento da
relação interpessoal. Isso é significativamente influenciado pela percepção do enfermeiro tem
acerca da situação vivenciada. Peplau (1988) enfoca ainda que a atitude de aceitação da
enfermeira diante do paciente é influenciada, também, pela cultura, religião, raça,
antecedentes educacionais e expectativas. Os enfermeiros filmados demonstraram aceitar os
idosos, não utilizando percepções prévias sobre os usuários para direcionar a relação
interpessoal na consulta.
Constatou-se, desse modo, que os enfermeiros inseridos na pesquisa utilizaram
instrumentos da comunicação para facilitar a interação com os idosos e tornar a relação
terapêutica. Dentre os instrumentos, destacou-se nessa investigação a escuta, o esclarecimento
e a aceitação. A escuta foi identificada como ação terapêutica mais utilizada pelos
enfermeiros.
Gráfico 4: Análise da comunicação de acordo com o item referente ao enfermeiro:Estabelece
intervenções para o cuidado do usuário. João Pessoa, 2012.
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Para o Gráfico 4 foram registradas 1.392 ocorrências em que menos de 1,00% foi
classificado como ruim, 12,72% como regular, mais de 65,00% como bom e pouco mais de
20,00% como excelente.
A assistência de enfermagem prestada ao idoso deve ser planejada, implementada e
avaliada. O planejamento das intervenções permite acompanhar adequadamente o usuário,
avaliando quais ações estão produzindo a resposta necessária para o restabelecimento de sua
saúde, para que o paciente possa colher os benefícios da implementação das metas planejadas
(PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008).
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Com base nos dados da pesquisa, foi possível observar que os enfermeiros inseridos
no estudo estabelecem as intervenções para o cuidado do usuário com um desempenho bom
(61,49%), segundo a avaliação dos juízes. O planejamento envolve o desenvolvimento de
estratégias criadas para reforçar hábitos saudáveis do usuário ou estabelecer novos hábitos
visando prevenir patologias e complicações, bem como, promover a saúde do paciente
(OLIVEIRA; TAVARES, 2010).
Peplau (1988) destaca a relevância em se estabelecer metas para alcançar os objetivos,
sistematizando a assistência de enfermagem, mas sempre levando em consideração a relação
terapêutica que deve ser priorizada pelo enfermeiro, baseada na confiança, no respeito e com
o foco nas necessidades do usuário. Para sistematizar a assistência, o enfermeiro utiliza o
processo de enfermagem.
Truppel (2008) define o processo de enfermagem como uma metodologia sistemática
e organizada que prioriza uma assistência individualizada, com base nas respostas dos
indivíduos aos problemas de saúde identificados, isto é, é uma abordagem que visa às
soluções de problemas e a individualização do cuidado.
Para Fontes e Cruz (2007) o processo de enfermagem consolida-se na prática clínica e
direciona o trabalho do enfermeiro para coletar dados, identificar diagnósticos, selecionar
intervenções e avaliar os resultados advindos dos cuidados implementados. Sistematizar o
cuidado implica em utilizar uma metodologia de trabalho pautada cientificamente. Isto resulta
em consolidação da profissão e visibilidade para as ações desempenhadas pelo enfermeiro.
Nesse contexto, segundo o Ministério da Saúde (2006), devem ser implementadas
ações sistematizadas na atenção ao idoso, objetivando a prevenção de doenças e promoção da
saúde, com o intuito de alcançar um processo de envelhecimento mais saudável e ativo,
melhorando, assim, a qualidade de vida da população idosa. Essas abrangem a alimentação
saudável, prática de atividade física e trabalho em grupo com idosos.
As intervenções básicas que devem estar presentes na atenção básica, no que se refere
à saúde do idoso, incluem, a avaliação multidimensional, a fim de realizar atenção integral às
pessoas idosas, e quando necessária, a solicitação de exames complementares e prescrição de
medicações, assim como, orientações ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta
utilização dos medicamentos (BRASIL, 2006).
E para realizar essas intervenções, Brandão e Parente (2010) indicam que o enfermeiro
deve utilizar as estratégias de comunicação como forma de obter informações valiosas para a
condução terapêutica na assistência ao idoso.
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Tabela 7: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao enfermeiro:
Questiona o usuário quanto às orientações fornecidas durante a consulta e
Reforça as informações relevantes da consulta. João Pessoa, 2012.
Questiona o usuário quanto às
Reforça as informações
Interação
orientações fornecidas durante a
relevantes da consulta
consulta
Classificação
N
(%)
N
(%)
71
46,41
33
10,51
Ruim
27
17,65
25
7,96
Regular
44
28,76
218
69,43
Bom
11
7,19
38
12,10
Excelente
Total
153
100,00
314
100,00
Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Na Tabela 7 para o item Questiona o usuário quanto ás orientações fornecidas
durante a consulta um significativo percentual de 46,41% dos registros foi classificado como
ruim, 17,65% foi classificado como regular, 28,76% como bom e apenas 7,19% foi
classificado como excelente.
No que se refere à interação Questiona o usuário quanto ás orientações fornecidas
durante a consulta, os juízes consideraram ruim, com um significativo percentual de 46,41%,
o questionamento por parte dos enfermeiros sobre as orientações fornecidas ao usuário, o que
pode deixar lacunas em relação à confirmação do entendimento do idoso acerca do que foi
transmitido.
Para que o idoso realize as intervenções planejadas junto com o enfermeiro, é preciso
que ele entenda claramente as ações de saúde que devem ser executadas. Umas das formas de
constatar se o idoso entendeu o que foi planejado, é a utilização de estratégias pelo
profissional para confirmar o entendimento do usuário acerca das informações fornecidas
durante a consulta. No contexto da atenção básica, essa conduta favorece a continuidade da
assistência pelo usuário e a co-responsabilização do mesmo sobre sua saúde.
Peplau (1988) reforça que o entendimento pelo paciente sobre as intervenções traçadas
durante o planejamento da assistência, dá direção e significado as ações de enfermagem a
serem realizadas pelo usuário, visando à resolução dos seus problemas.
Para a interação Reforça as informações relevantes da consulta um total de 314
registros onde 10,51% foi classificado como ruim, 7,96% como regular, para a classificação
bom um elevado percentual de 69,43% foi identificado e para excelente o percentual de
12,10%.
Os enfermeiros participantes da pesquisa demonstram reforçar as informações
fornecidas durante o atendimento, sendo caracterizado como bom pelos juízes. Essa ação de
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ratificação das orientações transmitidas pelo enfermeiro é o que Stefanelli e Carvalho (2005)
denominaram de validação das mensagens.
A validação dos conteúdos das mensagens é definida como uma estratégia de
comunicação que visa tornar comum o significado do que é expresso entre as pessoas durante
o processo comunicacional. Propicia, durante a consulta de enfermagem, a verificação da
compreensão das informações e orientações dadas ao usuário pelo enfermeiro, bem como,
contribui para a sensação de ser compreendido.
Nesse contexto, as ações que podem facilitar a validação do que é comunicado são:
repetir a mensagem transmitida, solicitar ao outro para repetir o que foi dito e falar
resumidamente o conteúdo da interação. Essas atitudes fortalecem as orientações, podendo
inclusive ocorrer correções do que foi dito de maneira inadequada e isso evita que o
enfermeiro prossiga com o cuidado baseado em informações indevidas, o que pode
comprometer a assistência (STEFANELLI; FUKUDA; ARANTES, 2008).
Enfoca-se, novamente, a necessidade de transmitir de maneira clara todas as
orientações fornecidas ao idoso e confirmar se o mesmo compreendeu essas informações. Na
atenção primária, a assistência é baseada principalmente em orientações concernentes ao
tratamento de patologias e prevenção de doenças e complicações, mas o profissional precisa
ter a certeza que o usuário assimilou o que foi dito a ele para poder executar as ações de
saúde, considerando as especificações do idoso.
A maioria dos registros dessa interação foi classificada com bom e excelente,
somando-se 81,53%. No entanto, foram poucos os registros da interação, e ainda obteve-se
um percentual de quase 20% que foi considerado ruim e regular. Em relação aos idosos, o
profissional deve sempre reforçar tudo o que foi dito, haja vista que devido aos problemas que
podem ser desenvolvidos com o envelhecimento, a população idosa pode apresentar
alterações cognitivas que dificultem a compreensão das mensagens transmitidas pelo
enfermeiro.
Em algumas situações, quando o idoso demonstra não assimilar bem as informações
transmitidas, é preciso procurar o acompanhante ou algum familiar para passar as orientações
do tratamento do idoso, a fim de não comprometer o andamento da terapêutica implementada
para ele. Uma situação como essa foi identificada durante a pesquisa e a enfermeira procurou
a filha de uma das idosas inseridas no estudo para transmitir e reforçar as ações priorizadas.
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Tabela 8: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao enfermeiro: Planeja
retorno para acompanhamento do usuário e A Dissolução do elo entre enfermeiro
e paciente é feita de forma cuidadosa, sendo esse previamente preparado. João
Pessoa, 2012.
A Dissolução do elo entre
Planeja retorno para
enfermeiro e paciente é feita de
Interação
acompanhamento do usuário
forma cuidadosa, sendo esse
previamente preparado
Classificação
N
(%)
N
(%)
27
15,70
6
4,58
Ruim
18
10,47
36
27,48
Regular
75
43,60
66
50,38
Bom
52
30,23
23
17,56
Excelente
Total
172
100,00
131
100,00
Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Na Tabela 8 para o item Planeja retorno para acompanhamento do usuário um
percentual de 15,70% foi classificado como ruim, 10,47% como regular, 43,60% como bom e
30,23% como excelente.
No contexto da atenção primária, é importante que o profissional planeje o retorno do
usuário, visando realizar o seu acompanhamento e com isso garantir a continuidade da
assistência de enfermagem. Essa ação, no momento da consulta, indica que aquele contato
entre profissional e usuário está se encerrando, mas que haverá outros encontros para o
acompanhamento do estado de saúde do idoso.
O Ministério da Saúde estabelece como um dos princípios da atenção básica o
acompanhamento ao longo do tempo das famílias cadastradas na unidade de saúde,
objetivando realizar diagnóstico situacional e ações dirigidas aos problemas de saúde de
maneira pactuada com a comunidade (BRASIL, 2007).Os enfermeiros inseridos no estudo
planejaram retorno dos idosos para que fosse dada continuidade ao acompanhamento deles.
Em relação à interação A Dissolução do elo entre enfermeiro e paciente é feita de
forma cuidadosa, sendo esse previamente preparado, apenas 4,58% foi classificado com
ruim, 27,48% como regular, para classificação bom mais de 50,00% foi identificado e para
excelente 17,56%.
Para Peplau (1988) a dissolução do elo entre enfermeiro e paciente deve ser realizada
de maneira cuidadosa, preservando o vínculo de confiança e respeito que foi estabelecido
durante o atendimento. Nesse momento, as necessidades do usuário foram preenchidas pelos
esforços de ambos e o usuário deve dar continuidade ao tratamento, mostrando-se com
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autonomia para se afastar dos cuidados e da atenção do enfermeiro e realizar as ações
adequadas para sua saúde.
A atenção básica deve prestar uma assistência contínua à comunidade, por isso é de
suma importância que o profissional enfatize para o idoso a necessidade do retorno para
acompanhamento de sua saúde junto ao enfermeiro e equipe de saúde (BRASIL, 2007). É
preciso que o enfermeiro lembre ao usuário que o momento da consulta terminou, mas a
realização das ações planejadas deve continuar para manutenção de sua saúde.
Reforça-se, desse modo, nesse momento de término da consulta, o comprometimento
do idoso em realizar o autocuidado, estimulando um comportamento de autonomia e para
alcance das metas estabelecidas no atendimento de enfermagem realizado na unidade de
saúde. Esse estímulo dado ao idoso pode contribuir para a redução do abandono de tratamento
e continuidade do tratamento das doenças crônicas, fator importante para a prevenção de
complicações.
No caso de abandono do tratamento por parte do idoso, uma das estratégias utilizadas
na atenção primária para identificar e resgatar esses faltosos é a visita domiciliar. A visita no
domicílio permite, segundo Albuquerque e Bosi (2009), que o profissional compreenda o
contexto de vida dos usuários dos serviços de saúde e suas relações familiares, além de
sensibilizar o retorno de alguns indivíduos para o acompanhamento de sua saúde.
Tabela 9: Análise da comunicação de acordo com os papéis desenvolvidos pelo enfermeiro.
João Pessoa, 2012.
Classificação

Regular

Bom

Excelente
N
(%)

Total
N
(%)

Papel
Estranho

Ruim
N (%)
2 1,26

N
25

(%)
15,72

N
88

(%)
55,35

44

27,67

159

100,00

Provedor de
recursos

4

1,34

38

12,71

190

63,55

67

22,41

299

100,00

Professor

9

4,02

28

12,50

141

62,95

46

20,54

224

100,00

Líder

1

0,28

60

16,67

239

66,39

60

16,67

360

100,00

Substituto

1

0,25

55

13,48

282

69,12

70

17,16

408

100,00

5 1,89
21
7,92
Assessor
Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

167

63,02

72

27,17

265

100,00
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Peplau (1988) descreve, em sua teoria, os diversos papéis que podem ser exercidos
pela enfermagem de acordo com a dinâmica da relação interpessoal. O enfermeiro adota um
desses papéis em busca de atender as necessidades do paciente, exercendo uma postura
terapêutica. Com isso, as habilidades do profissional vão sendo direcionadas à medida que a
interação se desenvolve durante a consulta.
Na Tabela 9 para o papel de estranho o pequeno percentual de 1,26% foi classificado
como ruim, 15,72% como regular, 55,35% como bom e 27,67% como excelente. Ao
desempenhar esse papel, o enfermeiro desenvolve a relação baseada no respeito e visualiza o
usuário como uma pessoa emocionalmente capaz, por isso o profissional busca utilizar
expressões que promovam maior conforto psicológico e ajudem o usuário a identificar suas
necessidades.
Esse papel exige do enfermeiro que ele deixe de lado qualquer imagem estereotipada
que tenha sobre o idoso, pois em uma relação terapêutica não se deve fazer pré-julgamentos
das pessoas, isso pode limitar o potencial que o indivíduo apresenta mediante o enfrentamento
do problema.
Concernente ao papel de provedor de recursos observa-se que apenas 1,34% dos
registros foi classificado como ruim, 12,71% como regular, 63,55% como bom e 22,41%
como excelente. Para executar esse papel, o profissional deve oferecer as informações
necessárias e respostas específicas para auxiliar o usuário na compreensão do problema ou de
uma situação nova.
Ao procurar o serviço de saúde, o idoso busca no profissional uma pessoa capaz de
proporcionar soluções e respostas para seus questionamentos. Foi possível identificar isso
durante a pesquisa. Os idosos procuram o enfermeiro, confiando em sua capacidade de
oferecer recursos para o entendimento do seu estado de saúde.
Na atenção primária, quando o profissional atende as solicitações do usuário idoso, o
mesmo desenvolve um sentimento de confiança no serviço de saúde e passa, inclusive, a
frequentar mais a unidade, fortalecendo o vínculo com o serviço de saúde e mobilizando toda
a família para utilizar o atendimento.
Para o papel de professor percebe-se que 4,02% foi classificado como ruim, 12,50%
como regular, 62,95% como bom e 20,54% como excelente. Peplau (1988) acredita que o
enfermeiro ao exercer o papel de professor, transmite informações ao usuário, avançando
sempre a partir do seu conhecimento prévio e, dessa forma, auxilia o processo de
aprendizagem acerca dos aspectos voltados para a saúde, à medida que promove a
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participação ativa do mesmo em suas experiências. Assim, a teórica define o professor, como
um educador, no qual o foco de sua atuação é o aprendizado do usuário.
Concernente a isso, o enfermeiro, na execução de suas atribuições, realiza,
principalmente, a função de educador. A educação em saúde busca não apenas a construção
de uma consciência sanitária capaz de reverter o quadro de saúde da população, mas a
intensificação da participação popular no cuidado em saúde (GOMES; MERHY, 2011).
Para o papel de líder observa-se que um pequeno percentual de 0,28% foi classificado
como ruim, 16,67% como regular e um elevado percentual de 69,12% foi classificado com
bom, para categoria excelente observa-se um percentual de 17,16%.
O papel de líder ocorre quando o enfermeiro é capaz de observar e de entender a
situação que afeta o paciente, compreender o que acontece no seu interior e apreciar o
desenvolvimento da relação interpessoal, direcionando metas para propiciar a interação nas
relações estabelecidas. Ressalta-se que o enfermeiro, ao exercer papel de líder, deve
apresentar-se em um processo democrático, no qual profissional e usuário devem ser
participativos, ainda que a liderança seja do enfermeiro.
Em relação ao papel de substituto mais uma vez observa-se o pequeno percentual de
0,25% na categoria ruim e 13,48% para categoria regular, um elevado percentual de quase
70,00% para categoria bom e 17,16% para excelente.
O papel de substituto, segundo Peplau (1988), ocorre quando o enfermeiro ajuda o
paciente a perceber as diferenças e similaridades entre o enfermeiro e o cliente, e coloca-se no
lugar de outra pessoa significativa, utilizando a percepção para direcioná-lo de acordo com o
grau de dependência.
Nesse sentido, reafirma-se o comprometimento do enfermeiro como cuidador e
educador em saúde, para que o mesmo valorize a relação com usuário, tornando a interação
significativa e terapêutica, o que evidencia a transformação da assistência em uma prática
mais acolhedora e humanizada (PEREIRA et al., 2010).
No que se refere ao papel de assessor observa-se que 1,89% dos registros foram
classificados como ruins, 7,92% como regular, 63,02% como bom e 27,17% como excelente.
O referido papel ocorre quando o profissional ajuda o paciente a conscientizar-se sobre as
condições de saúde e oferece assistência de enfermagem para suprir suas necessidades,
utilizando-se de habilidades e competências técnicas, componente essencial para o cuidado.
Desse modo, o enfermeiro emprega seu conhecimento científico para atender as solicitações
do usuário e afirma a importância da enfermagem na atenção básica.
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Para Rocha et al. (2011) a enfermagem tem papel fundamental na assistência e na
educação em saúde na atenção primária, uma vez que utiliza ferramentas para se promover
saúde e buscar novas perspectivas mais humanizadas no cuidado com as pessoas, em especial,
os idosos, grupo, muitas vezes, não reconhecido pela sociedade devido aos seus estereótipos.
Nesse sentido, a enfermagem tem que estar preparada para interagir com os idosos e
facilitar o seu acesso aos serviços de saúde, bem como orientá-los, a fim de desenvolver sua
autonomia e autocuidado. Para isso, o enfermeiro deve conhecer o indivíduo do qual cuida,
sua família em seu contexto de vida, conscientizando-se de suas práticas, crenças e valores.
Dentre os papéis que podem ser exercidos pela enfermagem, os participantes do
estudo assumiram, na maior parte do tempo, o papel de substituto e de líder, seguidos dos
papéis de provedor de recursos, assessor, professor e estranho, respectivamente.
Os papéis realizados pelo enfermeiro devem ser exercidos de acordo com as
necessidades dos usuários, mas destacam-se, na assistência aos idosos, a importância dos
papéis de professor, líder e substituto. O papel de professor se mostra relevante, pois a parte
do conhecimento prévio do idoso, o profissional fornece informações sobre sua saúde e
tratamento, o que facilita o aprendizado acerca dessas informações. Isso ocorre no momento
em que torna-se necessário educar o usuário sobre seu estado de saúde e as ações que devem
ser implementadas.
O papel de líder é uma característica importante do profissional, haja vista que o
enfermeiro deve observar e entender a situação que afeta o paciente, acompanhando a
evolução da relação interpessoal. Na relação com idoso, o enfermeiro exerce esse papel
buscando compreender as sutis necessidades de saúde do mesmo. Já o papel de substituto
ajuda no estabelecimento da relação de confiança entre enfermeiro e o idoso, pois o
enfermeiro se coloca como pessoa significativa na relação, permitindo uma melhor interação
com o usuário.
Os dados que seguem abaixo se referem às interações desenvolvidas pelos usuários em
resposta as ações desempenhadas pelos enfermeiros durante as consultas realizadas nas
unidades básicas de saúde.
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Tabela 10: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao usuário: Demonstra
entender seu estado de saúde, É cooperativo em relação ao tratamento e
Demonstra saber lidar com seu problema de saúde. João Pessoa, 2012.
Interação
Classificação
Ruim
Regular
Bom
Excelente
Total

Demonstra entender
seu estado de saúde
N
36
215
417
43
711

(%)
5,06
30,24
58,65
6,05
100,00

É cooperativo em
relação ao tratamento
N
11
61
521
122
715

(%)
1,54
8,53
72,87
17,06
100,00

Demonstra saber lidar
com seu problema de
saúde
N
(%)
28
3,80
220
29,89
436
59,24
52
7,07
736
100,00

Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Para o item Demonstra entender seu estado de saúde percebe-se que 5,06% foi
classificado como ruim, 30,24% como regular, 58,65% como bom e apenas 6,05% como
excelente.
As atitudes do usuário em relação ao seu tratamento podem depender da forma como o
profissional interage com ele ou até mesmo dos recursos que o enfermeiro apresenta para
atender as suas necessidades. Uma das ações que os profissionais devem priorizar na atenção
primária é o desenvolvimento da autonomia do idoso. A autonomia, segundo Barros e Chiesa
(2007), deve ser premissa na assistência, pois ela caracteriza o poder que o indivíduo tem para
decidir ou agir por si próprio.
Ressalta-se que um dos fatores que influencia o desenvolvimento da autonomia,
segundo Pérez et al. (2010) é o acesso ao conhecimento no que refere à sua saúde e qualidade
de vida. Morais (2010) acrescenta ainda que a autonomia tem relação com a vulnerabilidade a
que o indivíduo está exposto, ou seja, a possibilidade da pessoa sofrer algum dano ou
apresentar alguma fragilidade e/ ou incapacidade em determinadas situações.
Por isso, é preciso que o enfermeiro trabalhe visando ao esclarecimento da
necessidade do idoso, para que ele compreenda a relevância das ações planejadas para a sua
saúde. A partir dessa conduta, é que o usuário começa a ter um sentimento de pertencer ao
relacionamento terapêutico e de ser participante no processo de implementação da assistência
(PEPLAU, 1988).
Para a interação É cooperativo em relação ao tratamento observa-se um pequeno
percentual de 1,54% foi classificado com ruim, 8,53% como regular, 72,87% como bom e
17,06% como excelente.
A cooperação do paciente em relação ao tratamento depende de vários fatores que
podem estar relacionados ao serviço, ao relacionamento com os profissionais, ao
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esclarecimento acerca da intervenções implementadas e, principalmente, relativo a sua
aceitação diante da patologia.
Os idosos inseridos nesse estudo demonstraram cooperar com o tratamento
implementado e planejado junto com o enfermeiro. A cooperação do usuário é fundamental
para a continuidade da assistência de enfermagem, ajudando a prevenir complicações e
restabelecer a saúde do idoso.
Em pesquisa realizada por Francisco, Barros e Cordeiro (2011) com idosos, constatouse que os principais motivos da não-adesão da vacinação contra influenza foram não
considerar necessário o procedimento e a crença de que a vacina provoca reação. Sabe-se,
portanto, o quanto é importante esclarecer para os idosos os benefícios das ações que vão
prevenir doenças e promover a saúde dos mesmos, para que possam aceitar a intervenção.
Para o item Demonstra saber lidar com seu problema de saúde apenas 3,80% foi
classificado como ruim, 29,89% como regular, 59,24% como bom e 7,07% como excelente.
Saber lidar com a patologia é o sentimento que possibilita uma resposta mais rápida do
tratamento, pois quando o indivíduo aceita sua condição de saúde, coopera mais com o
tratamento, realizando as recomendações da equipe de saúde. Alguns idosos inseridos na
amostra demonstram entender o que se passa com sua saúde e, inclusive, reconhecem a
importância de se fazer o acompanhamento na unidade de saúde.

Gráfico 5: Análise da comunicação de acordo com o item referente ao usuário: Verbaliza
suas dúvidas. João Pessoa, 2012.
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Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Para o Gráfico 5 percebe-se que 4,39% dos registros foram classificados como ruim,
19,96% como regular, 47,21 como bom e 28,44% como excelente.
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Durante a consulta de enfermagem, é interessante que o usuário expresse suas dúvidas
para que possa compreender efetivamente o seu estado de saúde. Cabe ao enfermeiro observar
sinais que identifiquem que o idoso realmente entendeu as orientações dadas e que, naquele
momento, não possui dúvidas sobre isso. Caso contrário, se o usuário verbaliza seus
questionamentos, o profissional deve esclarecer suas dúvidas sobre seu estado de saúde,
buscando a compreensão das mensagens prestadas.
Uma das ferramentas que podem ser utilizadas para identificar se o usuário apresenta
alguma dúvida é a comunicação não verbal. Essa pode confirmar ou contradizer o que é
transmitido verbalmente e auxilia na identificação de sentimentos e pensamentos, bem como
pode revelar a coerência entre intenção e fala (PROCHET; SILVA, 2008). Desse modo, o
enfermeiro deve exercitar sua habilidade de observação, a fim de perceber se o idoso
compreendeu as informações durante a consulta.
Peplau (1988) pontua que a enfermagem deve auxiliar os indivíduos e comunidade a
produzirem mudanças que influenciem positivamente suas vidas e isso pode ser facilitado a
partir do momento em que há um esclarecimento das dúvidas relativas à sua saúde,
evidenciado pela teórica na fase de orientação, ou seja, na primeira fase do processo
interpessoal.

Tabela 11: Análise da comunicação de acordo com a interação estabelecida com o
enfermeiro: É Interdependente do enfermeiro, É Independente do enfermeiro e É
dependente do enfermeiro. João Pessoa, 2012.
É Interdependente do É Independente do
É dependente do
Interação
enfermeiro
enfermeiro
enfermeiro
Classificação
N
(%)
N
(%)
N
(%)
11
1,07
30
28,04
20
7,02
Ruim
99
9,65
13
12,15
45
15,79
Regular
859
83,72
60
56,07
161
56,49
Bom
57
5,56
4
3,74
59
20,70
Excelente
Total
1026
100,00
107
100,00
285
100,00
Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Na Tabela 11, o item É Interdependente do enfermeiro apresentou apenas 1,07% dos
registros foi classificado como ruim e 9,65% classificados como regular, um significativo
percentual de 83,72% foi identificado como bom e 5,56% como excelente. Essa interação
reflete a atuação de enfermeiro e paciente no planejamento da assistência.
A interdependência é identificada por Peplau (1988) como a atitude esperada numa
relação terapêutica, visto que enfermeiro e paciente devem participar do processo de
construção do planejamento assistencial. Sendo assim, o profissional deve estimular o
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desenvolvimento da autonomia do usuário idoso, fazendo com que ele contribua nas decisões
tomadas para o seu tratamento de saúde.
Em determinadas situações o idoso não consegue estabelecer uma relação com as
pessoas, nem com o enfermeiro, baseada na interdependência devido às suas condições físicas
e mentais, por isso cabe ao profissional estimular a participação dele no planejamento e nas
rotinas diárias, considerando seus limites e dificuldades.
Para o cuidado em saúde, idealiza-se um usuário, que estabelece uma relação
interdependente, principalmente na atenção básica, visto que a participação da população na
programação e implementação de sua assistência a torna cada vez mais eficaz e adequada para
sua realidade social.
Em relação ao item É Independente do enfermeiro observa-se que 28,04% foram
classificados como ruim, 12,15% como regular, 56,49% como bom e 20,70% como excelente.
Essa resposta acontece quando o usuário é autônomo e demonstra querer planejar todas as
ações de acordo as suas percepções, sem a contribuição do enfermeiro.
O usuário, principalmente o idoso, deve contar com a ajuda do profissional para
entender o que se passa com sua saúde e planejar quais intervenções são mais adequadas para
sua recuperação. Algumas vezes os idosos obtêm práticas de saúde inadequadas para os
mesmos e acabam querendo executar ações independentes das recomendações do profissional.
Por isso, o enfermeiro deve estar atento a essas situações, para evitar que o idoso realize
práticas que possam prejudicar a sua saúde e bem-estar.
Hábitos inadequados que são propagadas de geração para geração em uma família
podem ser um risco para saúde se não forem combatidos pelas orientações fornecidas no
atendimento primário. A população conta com a equipe de saúde para atendimento e
fornecimento de informações que preservem a vida das pessoas, por isso deve observar o grau
de independência dos idosos nesse sentido, a fim de combater atitudes inadequadas que este
tendem a realizar se não forem orientados e se o profissional não estabelecer uma relação de
confiança com os mesmos.
Para a interação É dependente do enfermeiro percebe-se que 7,02% foi ruim, 15,79%
como regular, 56,49% como bom e 20,70% como excelente. Nessa situação, o usuário
mostra-se totalmente passivo e o enfermeiro planeja sozinho todas as intervenções do seu
cuidado.
A atenção básica busca realizar a assistência tendo o usuário como protagonista desse
processo, incentivando a participação da comunidade, para efetivar o controle social. Desse
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modo, ocorre a atuação dos indivíduos atendidos pela unidade no controle e disseminação de
patologias aos quais eles podem estar susceptíveis.
Destarte, o profissional deve priorizar na consulta com o idoso o desenvolvimento da
interdependência na relação, considerando suas percepções e expectativas, para ter o usuário
como um ser ativo da sua assistência e, assim, poderem juntos elaborar as ações de saúde,
garantindo o comprometimento do usuário com o tratamento.
No estudo, comparando a atitude de dependência e independência do paciente, foram
registrados mais momentos de dependência do idoso. Realidade que os profissionais devem
tentar reverter, utilizando-se estratégias para aumentar a independência do usuário, pelo
estímulo da autonomia, com isso, pode ocorrer à conscientização dos idosos acerca de sua
responsabilização do cuidado realizado. Porém, foi identificada uma maior quantidade de
registros relacionadaà identificação da interdependência como resposta do usuário.
Identifica-se, também, que em determinadas ações o idoso não tem conhecimento
prévio para desenvolver o cuidado, sendo totalmente dependente do profissional. Em outros
momentos, é possível perceber que o mesmo colabora totalmente ou parcialmente com o
planejamento junto ao profissional.
Cada paciente pode ter um comportamento diferente durante a consulta com o
enfermeiro. Alguns podem se apresentar dependentes do profissional, outros tão
independentes que não aceitam as orientações fornecidas. Durante a pesquisa, observaram-se
momentos em que os idosos demonstraram esses comportamentos, mas nada tão significativo
como foi a ação de interdependência, que permite a participação tanto do usuário como do
enfermeiro durante o planejamento da assistência.
Mais uma vez destaca-se a autonomia como fator determinante para a participação do
idoso nesse processo. Jorge et al. (2011) enfoca a construção da autonomia do paciente como
parte do avanço das tecnologias leves empregadas no cuidado em saúde. Para esse autor é nas
tecnologias leves que se inserem os aspectos envolvidos na relação interpessoal, como por
exemplo, a promoção de vínculos, o acolhimento e a co-responsabilização do cuidado. Assim,
com o uso dessas tecnologias, é possível desenvolver a autonomia nas pessoas para que elas
possam melhorar sua qualidade de vida.
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Tabela 12: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao usuário: Discute
suas preocupações com o enfermeiro e Planeja junto com o enfermeiro as ações
para sua saúde. João Pessoa, 2012.
Interação
Classificação
Ruim
Regular
Bom
Excelente
Total

Discute suas preocupações com
o enfermeiro
N
40
72
404
46
562

(%)
7,12
12,81
71,89
8,19
100,00

Planeja junto com o
enfermeiro as ações para sua
saúde
N
28
105
424
64
621

(%)
4,51
16,91
68,28
10,31
100,00

Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Na Tabela 12 observa-se a interação Discute suas preocupações com o enfermeiro em
que 7,12% foi classificado com ruim, 12,81% como regular, 71,89% como bom e 8,19%
excelente.
Durante a consulta de enfermagem, o profissional deve ouvir atentamente a opinião do
usuário durante a elaboração do plano de cuidados, uma vez que a realização das ações de
saúde propostas pelo profissional para o tratamento só será possível com a contribuição do
usuário. Destarte, quando o profissional consente ao idoso discutir suas preocupações para o
planejamento do seu cuidado, o enfermeiro respeita a autonomia do usuário na tomada de
decisão e traz para o mesmo a sensação de valorização durante o seu tratamento no serviço de
saúde.
Razera e Braga (2011) afirmam que é importante conhecer a percepção do usuário
sobre o cuidado realizado pela enfermagem, não apenas porque isso reflete a satisfação do
paciente, mas também porque essa informação oferece subsídios para que a equipe de
enfermagem planeje uma assistência de qualidade.
Os profissionais que atuam na atenção básica devem priorizar a atenção integral e
saber as necessidades de saúde é fundamental atender os idosos naquilo que eles necessitam,
com ações de prevenção das doenças e promoção da saúde. Para tanto, deve atentar para as
preocupações dos idosos, dando espaço para eles se expressarem (COSTA; CIOSAK,
2010).Deve-se questionar até que ponto ocorre a discussão de ações com o enfermeiro por
parte do usuário idoso para planejamento de sua assistência, mas que o mesmo ainda
demonstra dependência do profissional para realizar o seu cuidado.
Para a interação Planeja junto com o enfermeiro as ações para sua saúde, percebe-se
que 4,51% foi classificado como ruim, 16,91% como regular, 68,28% como bom e 10,31%
como excelente.
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Um dos desafios da atenção primária é o de ampliar suas fronteiras de atuação visando
uma maior resolubilidade da atenção, na qual a saúde também é de responsabilidade do
usuário e por isso deve haver uma participação maior do indivíduo e da comunidade nas ações
de saúde. Isso reflete a mudança do modelo de atendimento e integra, também, todo o
contexto de reorganização do serviço.
Assim, a atenção básica prioriza ações que estimulem os usuários a participarem
ativamente na construção dos cuidados de saúde, tornando o indivíduo protagonista do
processo de promoção da saúde. Desse modo, Peplau (1988) aponta que profissional deve
encorajar o idoso a desenvolver o autocuidado, para que possam estabelecer junto com o
enfermeiro suas metas, visando um melhor estado de saúde.
Outro fator a ser considerado no planejamento das intervenções é se o idoso pode
realmente cumprir o que está sendo planejado durante o atendimento, incluindo as ações
voltadas para a dieta, tratamento medicamentoso, procedimento a serem realizados, exames
laboratoriais, entre outros. Somente interagindo com o usuário adequadamente é que o
enfermeiro poderá entender o contexto no qual ele está inserido para, assim, prescrever as
ações eficazes para a promoção de sua saúde.
Tabela 13: Análise da comunicação de acordo com os itens referentes ao usuário: Teve suas
necessidades previamente atendidas e Esboça satisfação após o atendimento.
João Pessoa, 2012.
Interação

Teve suas necessidades
previamente atendidas.

Esboça satisfação após o
atendimento.

Classificação
Ruim
Regular
Bom
Excelente
Total

N
6
100
554
85
745

N
13
65
30
108

(%)
0,81
13,42
74,36
11,41
100,00

(%)
12,04
60,19
27,78
100,00

Fonte: Dados coletados pela autora (2012).

Para o item Teve suas necessidades previamente atendidas, um pequeno percentual de
0,81% foi classificado como ruim, 13,42% como regular, 74,36% como bom e 11,41% como
excelente. Atender as necessidades do idoso é a meta do cuidado, observa-se um baixo
percentual de excelência para um fator tão importante.
O principal objetivo da assistência de enfermagem, segundo Peplau (1988), é atender
as necessidades de saúde do paciente, por meio de ações e serviços que são oferecidos ao
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mesmo por meio da relação interpessoal entre profissional e usuário, na qual ambos
planejamquais caminhos podem ser percorridos, visando alcançar as metas planejadas.
Na última fase da teoria de Peplau (1988), a fase de resolução, deve constatar se as
necessidades do cliente foram atendidas através dos esforços cooperativos do usuário e do
enfermeiro, alcançando, assim, a satisfação do paciente mediante o cuidado realizado. A
dissolução do elo entre enfermeiro e paciente é feita de maneira cuidadosa, sendo o usuário
previamente preparado, para que a relação com o profissional não seja comprometida e que,
em relação à atenção básica, o usuário realize a continuidade do seu acompanhamento pela
equipe de saúde (PEPLAU, 1988).
Nesse sentido, foi identificado no estudo que em diversos momentos os idosos
demonstram ter suas necessidades previamente atendidas, ou seja, o objetivo pelo qual o
usuário procurou o serviço de saúde foi identificado pelo enfermeiro e foi atingido, o que traz
satisfação ao paciente no que se refere ao serviço de saúde.
O maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das
progressivas limitações que possam ocorrer, elas possam redescobrir possibilidades de viver
sua própria vida com a máxima qualidade possível e tenham suas necessidades atendidas
pelos serviços de saúde. Essa possibilidade aumenta na medida em que os profissionais de
saúde consideram o contexto familiar e social e conseguem reconhecer as potencialidades e o
valor das pessoas idosas (BRASIL, 2006).
Já na interação Esboça satisfação após o atendimento, nenhum dos registros foi
classificado como ruim apenas 12,04% foi classificado com regular e um elevado percentual
de 60,19% foi classificado com bom e por fim 27,78% como excelente.
A satisfação do paciente é fundamental como medida de avaliação para os serviços de
saúde, porque proporciona informações sobre o êxito da assistência prestada, no que concerne
ao alcance das expectativas e necessidades dos usuários ao procurar a atenção em saúde.
Contudo, para que isso ocorra, é fundamental considerar o componente da ação humana como
determinante para todo processo de cuidado em saúde (CRUZ; MELLLEIRO, 2010;
MENDES et al., 2009).
Acredita-se que a satisfação em relação à assistência de saúde resulta da percepção de
várias dimensões presentes no atendimento, sendo uma avaliação individual acerca dos
cuidados de saúde, considerando desde dimensões relacionadas ao acesso, infraestrutura, até à
interação usuário-profissional e resultados em saúde.
De acordo com o estudo de Gouveia et al. (2011), a satisfação do usuário depende de
vários aspectos relacionados ao serviço de saúde. Dentre os aspectos identificados pelos
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autores, enfocou-se a qualidade dos profissionais de saúde, no que se refere ao relacionamento
interpessoal estabelecido, e a resolutividade do serviço, concernente à disponibilidade de
recursos para o tratamento.
Ao avaliar a satisfação dos usuários do Sistema Único de Saúde, Moimaz et al. (2010)
que as queixas relatadas abrangem a falta de humanização e acolhimento, longo tempo de
espera e filas para o atendimento, o que caracteriza problemas de âmbito organizacional e de
relacionamento dos profissionais com o usuário. A percepção do usuário é de extrema
importância para se dimensionar o reflexo das ações que vêm sendo desenvolvidas no setor
saúde, e serve como vetor de direcionamento e planejamento do serviço.
Gouveia et al. (2009) acrescenta que os usuários da Estratégia Saúde da Família
expressam um alto grau de satisfação em relação à dimensão das relações interpessoais
identificadas nesse serviço como: respeito, consideração, escuta, compreensão, acolhida e
gentileza por parte dos profissionais da equipe; portanto, em relação à qualidade
profissionais de saúde.

dos

Por isso, questões inerentes ao relacionamento entre profissional e

usuário devem ser enfocadas, haja vista que esses aspectos interferem significativamente na
satisfação dos usuários da atenção básica.
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CONCLUSÕES
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6 CONCLUSÕES

O presente estudo possibilitou analisar trinta e duas consultas realizadas por
enfermeiros com idosos da atenção primária de saúde. A análise teve como fio condutor a
teoria do relacionamento interpessoal de Peplau. Essa descreve a enfermagem como um
processo interpessoal que deve priorizar a relação terapêutica entre profissional e paciente.
As teorias de enfermagem fundamentam a prática assistencial e fornecem elementos
que ajudam a tornar o cuidado ao indivíduo, família e comunidade mais integral e
individualizado. A teoria de Peplau traz pressupostos relevantes para a comunicação entre
enfermeiro e paciente que podem ser efetivados nos diversos cenários do cuidar.
Ao final do estudo, verificou-se que os enfermeiros participantes buscam interagir com
os usuários, visando atender suas necessidades. Observou-se, também, que esses utilizam suas
habilidades em comunicação, mesmo que inconscientemente, com o objetivo de garantir a
compreensão dos mesmos, acerca das informações abordadas durante as consultas nas
unidades de saúde, o que colabora para a satisfação em relação à assistência de enfermagem.
No entanto, a avaliação dos juízes evidenciou que algumas interações são realizadas de
maneira inadequada, classificadas como ruim e regular durante a análise.
Percebeu-se, neste estudo, que a comunicação entre enfermeiros e idosos foi
classificada pelos juízes, de uma forma geral, como boa. Isso reflete os princípios da atenção
primária à saúde que prioriza a formação de vínculos entre profissionais e comunidade por
meio de uma relação pautada na confiança e na empatia, uma vez que os usuários atendidos
por esse serviço devem ser acompanhados continuamente pela equipe de saúde.
Entretanto, ainda são verificadas lacunas que devem ser preenchidas para que se
alcance a excelência das interações observadas no estudo Assim, à medida que os
profissionais buscam a melhoria da qualidade das interações, a comunicação entre enfermeiro
e idoso na atenção primária se tornará melhor e mais adequada para a realização da assistência
a essa população.
Dessa forma, ficou evidente a necessidade de investimento na qualificação dos
enfermeiros que atuam na atenção primária, com o objetivo de melhorar a comunicação na
interação com os idosos. Essa qualificação deve estar focada na atenção ao idoso e na
conscientização das estratégias de comunicação que podem ser utilizadas para efetivar a
relação interpessoal.
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Ademais, os profissionais inseridos no estudodemonstraram introduzir em sua prática
habilidades de comunicação que permitem favorecer a interação com os usuários, o que
fortalece os laços com a comunidade. Assim, o uso adequado da comunicação torna a
assistência de enfermagem acolhedora e humanizada, contribuindo para a qualidade dos
serviços de saúde.
Para alcançar uma comunicação eficaz, é preciso que o enfermeiro entenda que sua
presença é tão importante quanto a realização de procedimentos técnicos, e que em diversas
situações, o conhecimento objetivo e técnico nem sempre traz a solução para as necessidades
de saúde apresentadas pelos idosos.
Os idosos esperam da enfermagem ações que tragam conforto e alegria, para que se
sintam acolhidos e valorizados em uma fase da vida em que muitos se sentem sozinhos. Por
isso, as ações de enfermagem junto ao idoso na atenção primária implicam em um diálogo
permanente, sendo a relação interpessoal o foco da assistência. Dessa forma, a consulta de
enfermagem torna-se um espaço importante para o idoso expor suas expectativas e percepções
sobre seu estado de saúde, bem como, esclarecer dúvidas e planejar o tratamento mais
adequado para atender as suas necessidades.
Em relação ao uso de filmagens, esse método possibilitou a observação detalhada do
fenômeno investigado, enriquecendo-o de informações pertinentes à temática em estudo. Foi
possível identificar que esse método não comprometeu a fidedignidade dos dados, uma vez
que os participantes da pesquisa mostravam-se desinibidos, tendo como foco da consulta a
identificação das necessidades dos idosos.
Existiram algumas dificuldades resultantes do uso desse método, que incluíram a
limitação da pesquisadora em manusear os equipamentos de filmagem, exigindo um preparo
maior no que se refere à utilização dessas tecnologias, como também o pouco tempo
disponibilizado para montagem do equipamento no ambiente de coleta de dados, sendo
preciso muita agilidade para deixar tudo montado adequadamente, a fim de garantir o registro
dos dados.
O método utilizado inibiu um pouco a participação de alguns enfermeiros que se
negaram a contribuir com a pesquisa, alegando se sentirem constrangidos com o equipamento.
Esse fator diminuiu a quantidade de sujeitos que compuseram a amostra da pesquisa, mas
mesmo assim foi possível obter a participação da maioria dos enfermeiros que atua no Distrito
Sanitário III.
No que se refere à análise das filmagens, teve-se como limitações dificuldades na
identificação dos papéis desenvolvidos pelos enfermeiros de acordo com a teoria de Peplau
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durante as consultas, uma vez que, em alguns momentos, os juízes ficavam em dúvida sobre
qual papel o enfermeiro exercia, sendo necessário rever alguns minutos das consultas para
efetivar a avaliação.
Observou-se, ainda, como limitação a seleção dos dias para os encontros dos três
juízes como a pesquisadora para análise das filmagens, haja vista que era necessário ver um
horário adequado em que todos os juízes estivessem disponíveis, tendo, portanto, que serem
agendados antecipadamente para não comprometer essa etapa do estudo.
Destaca-se que o uso consciente das habilidades em comunicação ajuda os
profissionais a interagirem melhor com os idosos e, por isso, a disseminação do conhecimento
voltada para essa temática deve ser incentivada, como também, deve-se estimular a inserção
de disciplinas que abordem a comunicação e relacionamento interpessoal do enfermeiro com
o paciente na matriz curricular dos cursos de graduação em enfermagem.
A teoria de Peplau pode ser aplicada em outros cenários de cuidado, o que possibilita a
realização da análise da comunicação em outros níveis de assistência, considerando outras
populações com faixa etária diferentes. A análise da comunicação permite uma reflexão sobre
essa temática e suas consequências sobre o cuidado em saúde.
Dessa forma, o estudo acerca da temática contribuiu para o conhecimento sobre o
contexto da comunicação com idosos, emergindo a necessidade de informar a sociedade como
um todo e principalmente incentivar a capacitação de profissionais de saúde nessa área. Essa
investigação pode servir de suporte para direcionar pesquisas futuras e disseminar o
conhecimento existente na área, incentivando a realização de novas pesquisas, bem como uma
melhor compreensão do contexto da comunicação com idosos na atenção primária à saúde.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 1 (IDOSO)
Título da Pesquisa: Comunicação entre enfermeiros e idosos na atenção primária de saúde:
uma análise à luz da teoria de Peplau
Mestranda: Juliana Paiva Góes da Silva
Orientadora: Profa. Dra. Kátia Nêyla de Freitas Macêdo Costa

Prezado(a) Senhor(a):

Esta pesquisa é sobre a comunicação entre enfermeiros e idosos na atenção primária
de saúde e está sendo desenvolvida por Juliana Paiva Góes da Silva, enfermeira, COREN/PB
nº 170.001, e aluna do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal
da Paraíba, sob a orientação da Profa. Dra. Kátia Neyla Macedo de Freitas Costa.
O estudo apresenta o seguinte objetivo: analisar o processo comunicativo de
enfermeiro (a)s com idosos em unidades básicas de saúde do município de João Pessoa –
Paraíba. O foco principal deste trabalho é contribuir para uma reflexão sobre os aspectos
fundamentais para uma boa comunicação entre o profissional e o idoso.
Solicito sua valiosa colaboração para participar deste estudo, permitindo que eu
acompanhe, bem como registre por meio de videogravação sua consulta realizada com o(a)
enfermeiro(a) na Unidade de Saúde. Peço também sua autorização para apresentar os
resultados desta pesquisa em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por
ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.
Gostaria de deixar claro que sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o(a)
senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades
solicitadas pela pesquisadora, podendo desistir a qualquer momento da pesquisa.
Este trabalho não apresenta nenhum risco previsível para o participante, bem como a
sua decisão não influenciará no seu serviço. A pesquisadora estará a sua disposição para
qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou
ciente que receberei uma cópia desse documento.

______________________________________
Assinatura do(a) Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável

______________________________
Assinatura da Orientadora
Telefone para contato: 3216-7109 – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFPB.
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APÊNDICE B
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2 (ACOMPANHANTE
DO IDOSO)

Título da Pesquisa: Comunicação entre enfermeiros e idosos na atenção primária de saúde:
uma análise à luz da teoria de Peplau
Mestranda: Juliana Paiva Góes da Silva
Orientadora: Profa. Dra. Kátia Nêyla de Freitas Macêdo Costa

Prezado(a) Senhor(a):

Esta pesquisa é sobre a comunicação entre enfermeiros e idosos na atenção primária
de saúde e está sendo desenvolvida por Juliana Paiva Góes da Silva, enfermeira, COREN/PB
nº 170.001, e aluna do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal
da Paraíba, sob a orientação da Profa. Dra. Kátia Neyla Macedo de Freitas Costa.
O estudo apresenta o seguinte objetivo: analisar o processo comunicativo de
enfermeiro (a)s com idosos em unidades básicas de saúde do município de João Pessoa –
Paraíba. O foco principal deste trabalho é contribuir para uma reflexão sobre os aspectos
fundamentais para uma boa comunicação entre o profissional e o idoso.
Solicito sua valiosa colaboração para participar deste estudo, permitindo que eu
acompanhe, bem como registre por meio de videogravação, a consulta do idoso que o(a)
senhor(a) acompanha realizada com o(a) enfermeiro(a) na Unidade de Saúde. Peço também
sua autorização para apresentar os resultados desta pesquisa em eventos da área de saúde e
publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, o nome do idoso será
mantido em sigilo.
Gostaria de deixar claro que a participação do idoso na pesquisa é voluntária e,
portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as
atividades solicitadas pela pesquisadora, podendo desistir a qualquer momento da pesquisa.
Este trabalho não apresenta nenhum risco previsível para o participante, bem como a
sua decisão não influenciará no seu serviço. A pesquisadora estará a sua disposição para
qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou
ciente que receberei uma cópia desse documento.

______________________________________
Assinatura do(a) Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável

______________________________
Assinatura da Orientadora

Telefone para contato: 3216-7109 – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFPB.
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APÊNDICE C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 3
(ENFERMEIRO)
Título da Pesquisa: Comunicação entre enfermeiros e idosos na atenção primária de saúde:
uma análise à luz da teoria de Peplau
Mestranda: Juliana Paiva Góes da Silva
Orientadora: Profa. Dra. Kátia Nêyla de Freitas Macêdo Costa

Prezado(a) Senhor(a):

Esta pesquisa é sobre a comunicação entre enfermeiros e idosos na atenção primária
de saúde e está sendo desenvolvida por Juliana Paiva Góes da Silva, enfermeira, COREN/PB
nº 170.001, e aluna do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal
da Paraíba, sob a orientação da Profa. Dra. Kátia Neyla Macedo de Freitas Costa.
O estudo apresenta o seguinte objetivo: analisar o processo comunicativo de
enfermeiros (as) com idosos em unidades básicas de saúde do município de João Pessoa –
Paraíba. O foco principal deste trabalho é contribuir para uma reflexão sobre os aspectos
fundamentais para uma boa comunicação entre o profissional e o idoso.
Solicito sua valiosa colaboração para participar deste estudo, permitindo que eu
acompanhe, bem como registre por meio de videogravação a consulta realizada pelo(a)
senhor(a) na Unidade de Saúde. Peço também sua autorização para apresentar os resultados
desta pesquisa em eventos da área de saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da
publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.
Gostaria de deixar claro que sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o(a)
senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades
solicitadas pela pesquisadora, podendo desistir a qualquer momento da pesquisa.
Este trabalho não apresenta nem risco previsível para o participante, bem como a sua
decisão não influenciará no seu serviço. A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer
esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.

111

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou
ciente que receberei uma cópia desse documento.

______________________________________
Assinatura do(a) Participante da Pesquisa

____________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável

______________________________
Assinatura da Orientadora
Telefone para contato: 3216-7109 (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFPB).
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APÊNDICE D

TERMO DE CONCESSÃO DE USO DA IMAGEM E VOZ

Pelo

presente

instrumento

de

autorização

de

uso

de

imagem

eu......................................................................................................................,

e

voz,

portador

do

C.P.F. nº ........................................................., RG nº.................................................... autorizo
a Juliana Paiva Góes da Silva, enfermeira, COREN/PB nº 170.001, aluna do Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, e pesquisadora
responsável pela investigação intitulada “Comunicação entre enfermeiros e idosos na atenção
primária de saúde: uma análise à luz da teoria de Peplau”, sob a orientação da Profa. Dra.
Kátia Nêyla de Freitas Macêdo Costa, o uso de minha imagem e voz, caso seja necessário
apresentar alguma parte da filmagem ou mesmo sua íntegra em eventos de cunho científico.
A pesquisadora Juliana Paiva Góes da Silva está autorizada a apresentar todo ou parte,
do conteúdo de sua participação e sua conexa interpretação e execução, em CDs, DVDs, CDsROM, MDs e quaisquer outras modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser
inventadas, podendo apenas a pesquisadora divulgar as filmagens, atentando para os aspectos
da Resolução 196/96.
O presente instrumento particular de Autorização é celebrado em caráter definitivo,
irretratável e irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a
respeitarem integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento.

João Pessoa,______de____________de 2011.

______________________________________
Assinatura do (a) Participante da Pesquisa
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____________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável

______________________________
Assinatura da Orientadora

Telefone para contato: 3216-7109 (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFPB).

114

APÊNDICE E

INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO SEGUNDO PEPLAU
1- Filmagem_________

1___

2- Juíz___________

2___

Para cada item a seguir marque apenas um número de acordo com a graduação abaixo
descrita:
Não se aplica no momento-0

Ruim-1

Regular-2

Bom-3

Excelente-4

Enfermeiro
3-Pergunta o motivo da procura do idoso pela assistência.

3____

4-Utiliza linguagem clara.

4____

5-Esclarece suas percepções acerca do estado de saúde do usuário.

5____

6-Permite que o usuário demonstre suas percepções e expectativa acerca do seu estado
de saúde.

6____

7-Permanece atento ao usuário.

7____

8-Proporciona a formação de um vínculo de confiança na relação com o usuário.

8____

9-Atua com empatia.

9____

10-Encoraja o usuário a explorar suas dúvidas.

10___

11-Utiliza instrumentos da comunicação como a ESCUTA.

11___

12- Utiliza instrumentos da comunicação como o ESCLARECIMENTO.

12___

13- Utiliza instrumentos da comunicação como a ACEITAÇÃO.

13___

14-Estimula o usuário a falar.

14___

15-Informa o estado de saúde do usuário.

15___

16- O enfermeiro (a) deu oportunidade para o paciente discutir suas expectativas de solução de seus
problemas junto ao profissional.

16___

17-Estabelece intervenções para o cuidado do usuário.

17___

18-Questiona o usuário quanto às orientações fornecidas durante a consulta.

18___

19-Reforça as informações relevantes da consulta.

19___

20-Planeja retorno para acompanhamento do usuário.

20___

21- A dissolução do elo entre enfermeiro (a) e paciente é feita de forma cuidadosa, sendo este
previamente preparado.

21___

22- Enfermeiro (a) faz papel de estranho.

22___

23- Enfermeiro (a) faz papel de provedor de recursos.

23___

24- Enfermeiro (a) faz papel de professor.

24___

25- Enfermeiro (a) faz papel de líder.

25___
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26- Enfermeiro (a) faz papel de substituto.

26___

27- Enfermeiro (a) faz papel de assessor.

27___

Usuário
28-Verbaliza suas dúvidas.

28___

29-Demonstra entender seu estado de saúde.

29___

30-É cooperativo em relação ao tratamento.

30___

31- É interdependente do enfermeiro.

31___

32-É independente do enfermeiro.

32___

33- É dependente do enfermeiro.

33___

34-Demonstra saber lidar com seu problema de saúde.

34___

35-Discute suas preocupações com o enfermeiro.

35___

36-Planeja junto com o enfermeiro as ações para sua saúde.

36___

37-Teve suas necessidades previamente atendidas.

37___

38- Esboça satisfação após o atendimento.

38___

116

ANEXO
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ANEXO A
CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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