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Resumo  
Introdução: A intubação orotraqueal impossibilita a comunicação verbal. Objetivo: Apresentar formas de comunicação 
com pacientes que se acham incapazes de se expressar verbalmente em unidade de pronto atendimento. Método: 
Revisão bibliográfica realizada no período de maio a julho de 2020, com restrição de idioma somente em português, 
mas sem restrição para o tipo de estudo, guiado pelos descritores: comunicação, intubação, traqueostomia e sedação. 
Foram encontradas e feito uma síntese das nove pesquisas sobre formas de comunicação não verbal em pacientes 

incapazes ou com dificuldade de se comunicar verbalmente. Resultados: Diversos recursos podem ser usados na 
comunicação não verbal, tais como lousa mágica, cartões ilustrativos ou com figuras, com as letras do alfabeto ou 
indicações das principais necessidades ou solicitações do paciente. É fundamental dialogar e estabelecer uma boa 
comunicação com o paciente mesmo que ele se encontre incapaz de se expressar verbalmente, criando alternativas 
por meio de comunicação não verbal, especialmente em ambientes de pronto atendimento, onde geralmente 
encontram-se pacientes com a comunicação verbal interrompida ou prejudicada, seja pela presença de tubo 
orotraqueal, traqueostomia ou por sedação. Conclusão: Ressalta-se a necessidade e importância do vínculo entre 
paciente e equipe pela comunicação não verbal, pois a conexão estabelecida tende a conduzir a um tratamento mais 
adequado e humanizado. 
 
Palavras-chave: Comunicação não verbal. Enfermagem. Paciente. Pronto atendimento. 
 
Abstract 
Introduction: The orotracheal intubation prevents verbal communication. Objective: To present forms of communication with 
patients who are unable to express themselves verbally in an emergency care unit. Method: Bibliographic review conducted 
from May to July 2020, with language restriction only in Portuguese, but without restriction for the type of study, guided by 
the descriptors: communication, intubation, tracheostomy and sedation. A summary of the nine researches on forms of 
nonverbal communication was found and performed in patients who were unable or who had difficulty communicating 
verbally. Results: Several resources can be used in non-verbal communication, such as magic whiteboard, illustrative cards or 
with figures, with letters of the alphabet or indications of the main needs or requests of the patient. It is essential to dialogue 
and establish good communication with the patient even if he is unable to express himself verbally, creating alternatives 
through non-verbal communication, especially in emergency care environments, where they usually findif patients with verbal 
communication interrupted or impaired, either by the presence of orotracheal tube, tracheostomy or by sedation. Conclusion: 
It is emphasized the need and importance of the link between patient and team by non-verbal communication, because the 
established connection tends to lead to a more appropriate and humanized treatment. 
 
Keywords: Non-verbal communication. Nursing. Patient. Emergency care. 
 

Resumen 
Introducción: La intubación orotraqueal imposibilita la comunicación verbal. Objetivo: Presentar formas de comunicación con 
pacientes que no pueden expresarse verbalmente en  salas de emergencia. Método: Revisión de la literatura realizada de 
mayo a julio de 2020, con restricción de idioma solo en portugués, pero sin restricción para el tipo de estudio, guiada por los 
descriptores: comunicación, intubación, traqueotomía y sedación. Se encontró y realizó una síntesis de los nueve estudios 
sobre formas de comunicación no verbal en pacientes que no pueden o tienen dificultad para comunicarse verbalmente. 
Resultados: En la comunicación no verbal se pueden utilizar varios recursos, como una pizarra mágica, tarjetas ilustrativas o 
con imágenes, con las letras del alfabeto o indicaciones de las principales necesidades o peticiones del paciente. Es 
fundamental dialogar y establecer una buena comunicación con el paciente aunque no pueda expresarse verbalmente, 
creando alternativas a través de la comunicación no verbal, especialmente en los entornos de atención de urgencias, donde 
los pacientes suelen encontrarse con la comunicación verbal interrumpida o deteriorada, ya sea por la presencia de un tubo 
orotraqueal, traqueotomía o por sedación. Conclusión: Se enfatiza la importancia e importancia del vínculo entre paciente y 
equipo a través de la comunicación no verbal, ya que la conexión tiende a conducir a un tratamiento más adecuado y 
humanizado. 
 
Palabras clave: Comunicación no verbal. Enfermería. Paciente. Unidad de urgências. 
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INTRODUÇÃO 

Nas unidades de Pronto Atendimento (PA) 

encontram-se muitos pacientes com ventilação artificial 

que estão intubados ou traqueostomizados, incapazes 

de se comunicar verbalmente. Tais pacientes 

necessitam de um olhar mais atencioso, uma 

assistência que apresenta recursos alternativos para 

que a equipe médico-assistencial possa estabelecer 

uma comunicação, promovendo a interação pessoal, 

possibilitando que estes pacientes fiquem menos 

ansiosos, consigam transmitir seus anseios em relação 

ao cuidado e ao tratamento1. 

Com o aumento da ventilação artificial, surgiu 

a necessidade de reabilitar o cuidador para os cuidados 

aos pacientes incapazes de se expressarem, visando a 

comunicação. Isto leva a crer que os cuidados dos 

profissionais da área da saúde devem estar voltados 

para a valorização da vida, ajudando o paciente a lidar 

com a doença mediante a prevenção e alívio do 

sofrimento, exercendo os cuidados com amor e 

conhecimento e capacidade para identificar as suas 

necessidades2. 

Os profissionais da equipe de saúde não 

devem utilizar apenas a comunicação verbal, mas 

estarem atentos aos sinais não verbais emitidos 

durante a interação com o paciente. Os que se 

encontram sedados em ambientes de PA, por exemplo, 

têm privação sensorial, sendo que alguns relatam estar 

presos em seus próprios corpos, não conseguem tocar 

outras pessoas nem a si mesmos, ou cativos dentro de 

sua própria mente.  E, do outro lado, estão profissionais 

com sobrecarga de trabalho, junto com a demanda alta 

de pacientes sob suas responsabilidades, levando a que 

se realizem procedimentos de forma rápida, relegando 

a interação em segundo plano1. 

As barreiras de comunicação podem ser 

definidas como fatores, linguagem ou relações 

socioculturais que interferem na interpretação e 

transmissão adequada das ideias entre os indivíduos ou 

grupos. Entre essas barreiras se podem elencar aquelas 

de origem ambiental, tais como ruídos e sons externos, 

vestimentas dos profissionais, conversas paralelas à 

beira do leito, dentre outras3. 

Entre as barreiras físicas podem estar 

dificuldades relacionadas à expressão ou recepção das 

mensagens, déficit visual de qualquer grau, ausência 

de contato  visual  voluntário,  desorientação  temporal  

e espacial, alteração do nível de consciência, 

dificuldade na verbalização de pensamentos, emoções 

e sentimentos devido à afasia, disfasia, traqueostomia, 

defeito anatômico, alteração do sistema visual 

neuromuscular, sistema auditivo ou aparelho fonador 

comprometido, efeitos colaterais do tratamento ou 

medicação, coma, estado vegetativo3. 

Quanto às psicológicas, podem-se incluir as 

dificuldades na atenção seletiva, de compreensão 

segundo o padrão usual de comunicação, diferenças 

culturais, recusa obstinada do paciente a falar, 

condições emocionais, estresse, falta de estímulos e de 

habilidade em comunicação interpessoal e em 

transmissão clara dos pensamentos, dentre outras. As 

barreiras podem estar presentes tanto no emissor 

(paciente) quanto no receptor (enfermeiro, equipe 

médica, cuidador etc.) no processo de comunicação3. 

A comunicação é o caminho para tentar 

entender as expressões dos pacientes, as suas 

inquietações, os seus anseios e estes fatores são 

determinantes para se obter um bom resultado no 

tratamento. Ela reduz conflitos, melhora o alcance dos 

objetivos do tratamento, e a interação entre 

profissionais e paciente auxilia na construção da 

proximidade, amplia o respeito e a confiança, ameniza 

as inquietações diante do procedimento médico-cirúrgico 

realizado1. 

Este estudo busca contribuir com a reflexão 

sobre a assistência realizada nas unidades de PA, 

abrindo espaços para novas discussões sobre o processo 

de cuidar, ao enfocar a importância de estratégias de 

comunicação não verbal na assistência aos pacientes 

internados nessas unidades. Diante disso, objetivou-se 

apresentar formas de comunicação com pacientes que 

se acham incapazes de se expressar verbalmente em 

unidade de pronto atendimento.  

 

MÉTODO  

Trata-se de uma revisão bibliográfica, 

realizada no período de maio a julho de 2020, com 

restrição de idioma somente em português, mas sem 

restrição para o tipo de estudo. Para realizar a 

pesquisa,     foram   utilizadas    as      palavras-chave:  
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comunicação, intubação, traqueostomia e sedação. As 

buscas foram realizadas nas bases de dados Literatura 

Latino Americana e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional 

(MEDLINE), plataforma SciELO, Google acadêmico e 

outras plataformas ou sítios que publicam estudos 

científicos como bases de dados Bireme, Reme, 

repositórios etc.  

Por meio das palavras-chave foram 

encontrados os artigos, os quais foram selecionados de 

acordo com os critérios de inclusão: publicações entre 

os anos de 2003 e 2019. Optou-se por este período de 

referência, pois foi quando os estudos acerca dessa 

temática ganharam maior ênfase, tanto no cenário 

nacional, quanto internacional. Como critério de 

exclusão foram determinados artigos não relacionados 

ao tema da comunicação com pacientes incapazes de 

se expressar em ambiente de PA, ou seja, artigos 

diversos à proposta temática, mesmo que tratassem de 

temas relacionados a outros tópicos em saúde.  

Para a realização dessa revisão foram seguidos 

os seis passos indicados para esse tipo de metodologia: 

definição da questão norteadora; seleção da amostra a 

ser analisada; definição das categorias; análise e 

interpretação dos estudos selecionados; avaliação dos 

resultados e apresentação da síntese do conhecimento. 

A questão norteadora para o estudo foi: “Quais as 

formas ou maneiras de se comunicar com os pacientes 

incapazes de se expressar verbalmente em unidade de 

PA?” 

 

RESULTADOS  

Este estudo foi caracterizado por informações 

relacionadas quanto a autoria, título da pesquisa, ano 

de publicação e resultados encontrados. A Tabela 1 traz 

uma amostragem do enquadramento de autores, 

temáticas pesquisadas, sujeitos que atuaram nos 

estudos e resultados obtidos. Com relação ao ano de 

publicação, foram encontrados, na busca inicial para 

amostragem, um artigo do ano de 2003, dois artigos de 

2005, um de 2008, dois de 2009, dois de 2011 e um de 

2016.  

 

 

 

Este material selecionado serviu para dar início 

a uma pesquisa mais ampla que, embora estivesse 

voltada para a área da saúde, teve como enfoque a 

importância da comunicação com pacientes internados 

e considerados incapazes de se expressar 

naturalmente.  

 

Tabela 1 – Demonstração das sínteses das pesquisas - São José do Rio 

Preto-SP, 2019 

Autores 
e ano 

Título da 
pesquisa 

Sujeitos e 
instrumentos 

utilizados 

Resultados 

Zinn et al.; 

20034 

Comunicar-se 

com o paciente 
sedado: vivência 

de quem cuida  

A amostra do estudo 

constituiu-se de 10 
enfermeiras que 

atuam na unidade 
onde foi realizada a 
pesquisa.  

A comunicação 

ocorre, segundo as 
enfermeiras, por 

meio da 
verbalização, do 
toque, da atenção e 

das brincadeiras. Em 
pacientes com 
sedação superficial: 

pela escrita e 
expressões faciais e 

corporais.  
 

Inaba et 
al.; 20055 

Paciente crítico e 
comunicação: 
visão de 

familiares sobre 
sua adequação 
pela equipe de 

enfermagem 

Foram entrevistados 
13 familiares de 
pacientes internados 

na UTI há pelo 
menos três dias e 
que aceitaram 

participar do estudo. 
O número total de 

familiares 
entrevistados 
dependeu do 

fenômeno estudado. 

Existe a percepção 
da coerência ou não 
da comunicação não 

verbal pelos 
familiares, 
principalmente das 

expressões faciais e 
do toque.  Há 

acentuada 
preocupação 
manifesta com o 

cuidado de seu ente 
querido em relação 
à higiene, hidratação 

da pele; e a 
comunicação verbal, 

mesmo que sedado, 
foi considerada 
adequada.  

 

Puggina et 

al.; 20056 

A percepção 

auditiva nos 
pacientes em 
estado de coma: 

uma revisão 
bibliográfica  

Foi realizada uma 

busca nas bases de 
dados definidas para 
este estudo (LILACS 

e PubMed). 
Inicialmente foram 

encontrados 43 
artigos, após analise 
com critério 

eliminatório, 
restaram apenas 10. 
 

Os procedimentos 

foram muito 
variados, porém, a 
maioria dos estudos, 

de uma maneira ou 
outra, apontam para 

a existência de uma 
percepção auditiva 
nos pacientes em 

estado de coma. 
 
 

Barlem et 
al.; 20087 

Comunicação 
como 

instrumento de 
humanização do 

cuidado de 
enfermagem: 
experiências em 

unidade de 
terapia intensiva. 

Após a autorização 
para a realização da 

pesquisa, foram 
seguidos os 

seguintes passos: 
consulta ao livro de 
registros de altas na 

UTI, seleção 
aleatória e análise 
dos prontuários, 

convite e 
agendamento de 

entrevistas. Foram 
entrevistados sete 
candidatos. 

 

Evidenciou-se que 
os membros da 

equipe de 
enfermagem, em 

sua maioria, 
apresentam variadas 
estratégias de 

comunicação 
verbais, paraverbais 
ou não verbais para 

lidar com os 
pacientes, mesmo 

quando sedados, na 
realização dos 
procedimentos e 

cuidados. 

Mattia et 

al.; 20098 

Comunicação 

não verbal em 
adultos com tubo 
orotraqueal 

A amostra foi 

composta por 30 
pacientes adultos, 
portadores de tubo 

orotraqueal, 
conscientes e em 

pós-operatório de 
cirurgia cardíaca. 

Há um grande 

esforço da equipe de 
saúde para o 
estabelecimento da 

comunicação não 
verbal com o 

paciente com TOT.  
 
 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PUGGINA,+ANA+CLAUDIA+GIESBRECHT
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=PUGGINA,+ANA+CLAUDIA+GIESBRECHT
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Autores 
e ano 

Título da 
pesquisa 

Sujeitos e 
instrumentos 

utilizados 

Resultados 

Gomes et 
al.; 20099 

Cuidados de 
enfermagem 

para pacientes 
com tubo 
orotraqueal: 

avaliação 
realizada em 

unidade de 
terapia 
intensiva 

Estudo realizado 
na UTI do 

Hospital Público 
de Gurupi-TO 
com sete leitos, 

32 funcionários 
de enfermagem, 

dentre os quais 
22 técnicos, cinco 
auxiliares e cinco 

enfermeiros.  

Por mais que exista 
falha no 

atendimento, a 
equipe demonstra 
preocupação em 

prestar assistência 
humanizada na 

tentativa de manter 
uma forma de 
comunicação, 

mesmo com o 
paciente sedado ou 
inconsciente.  

Bandeira 
et al.; 

201110 

Avaliação da 
qualidade 

intra-
hospitalar de 
pacientes 

impossibilita-
dos de falar 

que usam 
comunicação 
alternativa e 

ampliada 

A amostra da 
pesquisa foi 

composta por 30 
pacientes de 
ambos os sexos, 

na faixa etária 
entre 20 e 70 

anos, portadores 
de doenças que 
os 

impossibilitaram 
de se comunicar 

pela fala.  

A avaliação da 
qualidade de vida 

dos pacientes 
intubados foi melhor 
após a aplicação das 

pranchas de 
comunicação, que 

mostraram a 
importância e a 
necessidade da 

comunicação de 
paciente-equipe e 

paciente-familiar. 
 

Santana 

et al., 
201111 

Comunicação 

não verbal nas 
unidades de 

terapia 
intensiva: 
percepção dos 

enfermeiros 

O estudo foi 

realizado em uma 
UTI de um 

hospital público 
do interior do 
estado de Minas 

Gerais, com a 
participação de 7 
enfermeiros 

intensivistas. 

A pesquisa 

identificou diversos 
desafios na 

comunicação não 
verbal dentro da 
terapia intensiva, por 

exemplo, 
subestimação das 
queixas não verbais 

do paciente 
dificuldade na 

assistência. 
 

Gomes et 
al.; 20161 

A 
comunicação 
do paciente 

traqueostomi-
zado: uma 
revisão 

integrativa 

A busca foi 
realizada nas 
bases de dados 

(LILACS), 
(MEDLINE) e 
coleciona SUS. 

Foram 
encontrados 167 

artigos, que 
foram 
selecionados de 

acordo com os 
descritores. A 

maioria foi 
eliminada de 
acordo com os 

critérios de 
eliminação, 
restando apenas 

16 artigos. 

Independentemente 
da presença ou não 
do profissional 

fonoaudiólogo como 
membro da equipe, 
é importante o 

conhecimento dos 
diferentes recursos e 

estratégias 
(explorados nos 
artigos), passíveis de 

adoção pelos 
profissionais da área 

da saúde. 

 

 

DISCUSSÃO 

Na enfermagem, como em outras áreas da 

saúde, há necessidade de constante aprimoramento, 

tanto em conhecimento científico como em tecnologia, 

uma vez que tal atualização promove a renovação de 

ferramentas diárias que tendem a romper paradigmas 

da profissão e permitem reorganizar constantemente as 

ações e novas práticas comunicacionais. Não é, pois, 

diferente quando se trata da comunicação como uma 

necessidade humana básica, em que o indivíduo se 

sente   parte  da   construção   de   relações,   vínculos,  

 

exteriorização de seus sentimentos e necessidades, 

tratando-se o ser humano de um ser social12.  

Uma comunicação adequada favorece a 

construção de vínculos com os profissionais de saúde, 

facilita que se identifiquem sinais do quadro clínico e 

psicológico do paciente e reduz índices de estresse, 

apatia ou depressão, diante da rotina (muitas vezes 

dolorosa) da unidade pela falta de comunicação13. 

Quanto mais intensivo for o tratamento, mais 

profundos e efetivos devem ser o cuidado e o contato 

da equipe de enfermagem com o paciente, não 

descurando da terapêutica e da condição humana, 

neles incluindo a conversa e a escuta do ser humano 

que está sob seus cuidados. Por outro lado, quanto 

mais isolado se sentir o paciente, maior deve ser a 

interação da equipe da assistência, tributando-lhe maior 

atenção e compreensão, realizadas por meio da 

comunicação verbal ou não verbal. Em especial, a não 

verbal é capaz de imprimir a interação humana, revelar 

sentimentos, emoções, qualidades, bem como todo um 

contexto que possibilita ao ser humano perceber além 

das palavras, isto é, compreender os sentimentos de 

seu interlocutor por gestos, sons etc., e mesmo o 

silêncio pode ser altamente significativo expressando 

inúmeras mensagens inseridas em determinados 

contextos13. 

A dimensão não verbal da comunicação (sinais 

não verbais) envolve todas as manifestações de 

comportamento que não aparecem expressas por 

palavras, e cuja significação se acha vinculada ao 

contexto em que se processam: demonstram, 

imprimem emoções e expressões que permitem ao 

indivíduo perceber e compreender o sentido das 

palavras e o sentimento do emissor. A linguagem verbal 

é dada pelo tom de voz, o modo como são ditas as 

palavras, enquanto a comunicação não verbal se efetiva 

por meio de olhares e expressões faciais, gestos que 

acompanham o discurso, pela postura corporal, 

distância física entre as pessoas, por suas roupas, 

acessórios e atributos físicos. Entretanto, em certas 

circunstâncias, a transmissão de mensagens não 

expressas por palavras de forma adequada, sinalizam a 

comunicação11. 

 



Comunicação com pacientes intubados em ambiente de pronto atendimento: revisão de literatura.         Cuid Enferm. 2021 jan.-jun.; 15(1): 104-110. 

 

108 

 

Deve-se lembrar a existência de alguns setores 

da prestação de cuidados em saúde que mais 

empregam a comunicação como meio de contato com 

os pacientes, especialmente aqueles internados, entre 

os quais se encontram a equipe médica, de 

enfermagem, psicologia e assistência social. As 

intervenções associadas à tecnologia apontam uma 

melhora significativa no estado de saúde de pacientes 

internados na unidade de terapia intensiva que, por 

estarem traqueostomizados ou intubados, não podem 

expressar-se mais livremente, incapazes de verbalizar 

seus anseios e medos14. 

Uma das funções do psicólogo hospitalar que 

atua nas UTIs é permitir a expressão mesmo nos casos 

de impossibilidade de se comunicar através da fala. 

Essa expressão se pode realizar por meio de “técnicas 

adaptativas”, empregando-se alguns recursos para essa 

adaptação diante da traqueostomia ou outro 

procedimento médico: um sinal gerado pelo paciente 

numa tentativa de comunicação, por exemplo, pode 

não ser compreensível mesmo na presença de 

movimentos labiais, o que exige dos profissionais 

habilidade para uma comunicação silenciosa em uma 

tentativa de comunicação não oral15. 

É sabido que uma unidade de PA mobiliza 

sentimentos extremos e quadros ansiógenos, e que a 

internação neste setor do hospital mobiliza nos 

pacientes comportamentos regressivos, apatia e 

agressividade, que podem ser considerados como uma 

maneira de suportar o estresse gerado no período de 

internação16. Pode ser particularmente difícil 

diagnosticar esses sentimentos, tais como a depressão, 

no paciente em ventilação mecânica ou com afasia. No 

entanto, é possível aprender muito mesmo com os 

pacientes afásicos, traqueostomizados ou sedados, 

incapazes de falar, por meio de suas expressões, leitura 

labial, seus gestos ou escritas, ou seja, a comunicação 

se realiza não apenas pelo que não conseguem dizer, 

mas pela maneira como dizem16. 

A lousa mágica é um brinquedo de baixo custo 

formado por um quadro ou outras formas de plástico 

que facilitam a limpeza. Nele se escreve e se apaga o 

que se escreve sem muito esforço. Em geral, traz uma 

caneta  específica  a ser usada diretamente no produto.  

 

Trata-se de um brinquedo bastante visual, produzido 

em cores vibrantes, com desenhos de personagens. 

Pode ser usado junto com um formulário nos casos de 

o paciente ter sido submetido a uma intervenção ou à 

cirurgia de cabeça e pescoço. É um recurso adequado 

para a comunicação, mas exige do paciente 

movimentos de braços e mãos, o que nem sempre é 

possível diante da necessidade da escrita. Trata-se, 

porém, de um recurso bem apropriado a pacientes 

traqueostomizados, embora necessite de um receptor 

disposto a aguardar a escrita do paciente, uma vez que 

interrupções ou tentativas de adivinhação do que se 

escreve tende a gerar angústia e ansiedade no paciente1,17. 

Nesse contexto, os recursos a serem 

empregados devem ser criteriosamente selecionados, 

tais como gestos e comunicação escrita, acrescida da 

presença dos familiares, o que tende a facilitar o 

entendimento das necessidades dos pacientes. De 

qualquer forma, ressalta-se que a seleção dos recursos 

de comunicação complementar mais adequados a cada 

paciente está estreitamente ligada à avaliação 

fonoaudiológica ou da equipe especializada. 

Esses recursos incluem desde materiais como 

papel e lápis escuro, cartas com imagens de suas 

necessidades (banho, dor, virar na cama, frio, calor, 

dentre outras), lista com frases e mensagens mais 

comuns, gestos e mímicas que facilitem a comunicação 

e reduzam o sentimento de frustração diante da 

ausência da comunicação verbal e a necessidade de 

uso da comunicação não verbal. Tais mensagens 

podem incluir não apenas necessidades específicas e 

objetivas, mas também a manifestação de desejos ou 

sentimentos, apreensões e medos, entre outros1. 

Entre as estratégias que facilitam a 

comunicação estão inclusos o posicionamento correto 

do profissional ou familiar que estejam próximos ao 

paciente (com preferência na sua frente), ajuste da 

luminosidade do ambiente (facilita a leitura labial), 

redução do ruído de fundo (sem rádios e televisão, com 

portas fechadas para evitar acesso a conversas 

externas). Deve-se estimular o paciente a falar de 

modo claro, devagar, enquanto do receptor se requer 

atenção às palavras-chave ou frases que forneçam 

pistas e significado à sentença, sem interromper o 

pensamento do paciente. 
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Outras estratégias podem incluir: piscar os 

olhos de modo diferente para o sim e o não, para evitar 

interpretações errôneas ou confusas (sugestão: desviar 

o olhar para um lado e para o outro, por exemplo). A 

confecção de cartões com as letras do alfabeto pode 

representar ou expressar necessidades biopsicossociais 

e facilita a comunicação do paciente com a equipe, 

favorecendo a interação entre paciente e equipe que 

presta assistência e cuidados. Caneta adaptada 

(composta de uma haste e espuma de uretano 

condutora, fixada no maxilar superior, e uma placa de 

resina e um IPad) pode permitir a comunicação com a 

equipe e reduzir a depressão pela ausência da 

comunicação. 

Pode ser empregada a válvula fonatória que 

favorece a comunicação verbal e melhora a ingestão 

oral, além de apresentar resultados positivos na 

qualidade de vida, uma vez que soluciona a 

verbalização das necessidades psicológicas e fisiológicas 

dos pacientes1. 

Outros recursos do paciente submetido à 

traqueostomia ou outro procedimento cirúrgico para 

comunicação referem à mímica, leitura labial e escrita 

(com paciente alfabetizado e sem incapacidades 

funcionais importantes instaladas); cartões com 

desenhos das principais solicitações dos pacientes 

(mudanças de decúbito, higiene, níveis de iluminação, 

escala visual de dor e sinais de sim e não), pictogramas 

e pranchas de comunicação, dentre outros: lâminas 

para a comunicação não oral, a saber: 

a) lâmina 1: composta por consoantes e vogais 

dispostas em linhas retas para auxiliar na formação de 

palavras; 

b) lâmina 2: voltada para assuntos importantes, 

visado facilitar ao paciente a comunicação de assuntos 

que o preocupam ou estão pendentes: família, 

trabalho, questões financeiras, amigos, escola; 

c) lâmina 3: composta de diversas palavras para 

traduzir sentimentos do paciente; 

d) lâmina 4: traz sensações do paciente no 

momento da aplicação ou no período de internação 

(com linguagem nem sempre verbal); 

e) lâmina 5: traz preocupações dos pacientes, 

composta de diversas palavras, que traduzem 

questionamentos (onde estou, vou ter alta? etc.); 

contribui para a redução do estresse; 

f) lâmina 6: composta de um desenho 

caracterizando lugares diversos e objetos do cotidiano 

do paciente; auxilia na comunicação com pacientes 

analfabetos16. 

Destacam-se maior atenção, valorização e 

importância da comunicação entre equipe 

multidisciplinar especializada no atendimento aos 

pacientes incapazes de se expressar. 

Independentemente da presença ou não do 

fonoaudiólogo como membro da equipe, o 

conhecimento dos diferentes recursos e estratégias 

explorados é palpável na adoção de um processo 

diferenciado para a comunicação não verbal pelos 

profissionais da área da saúde1. 

Como o paciente internado em PA, em 

particular o traqueostomizado e o submetido à 

laringectomia, pode encontrar-se em situação de 

comunicação vulnerável, a comunicação não verbal se 

torna um instrumento complementar, isto é, esclarece o 

que está sendo comunicado verbalmente e, para tanto, 

é necessário que o profissional esteja atento aos sinais 

não verbais e à linguagem corporal do cliente/família, 

para que se entendam os sentimentos manifestados, 

muitas vezes não expressos verbalmente18. 

Em outras palavras, a comunicação não oral 

requer do profissional (médico, enfermeiro, técnico ou 

atendente) a capacidade imprescindível de observar a 

expressão do cliente, ou melhor, deve saber decodificar 

o significado da mensagem enviada, a fim de 

estabelecer um plano de cuidados adequado e coerente 

com as reais necessidades do paciente. A comunicação 

não envolve apenas transmissão, informação, mas 

envolve igualmente a expressão de sentimentos, ideias, 

concordâncias, discordâncias e proximidade física, ou 

seja, interação entre pessoas, e a comunicação não 

verbal se manifesta por expressões emitidas pelo corpo 

(geralmente de forma inconsciente), que não podem 

ser transmitidas por meio de palavras19. 

Foram identificadas algumas dificuldades para 

a realização desta  pesquisa,  tais como a escassez de 

artigos, trabalhos acadêmicos e pesquisas produzidas 

sobre esta temática. Todavia, a pesquisa permitiu que 

se observasse a relação profissional-paciente em um 

ambiente de pronto atendimento, com a oferta de um 



Comunicação com pacientes intubados em ambiente de pronto atendimento: revisão de literatura.         Cuid Enferm. 2021 jan.-jun.; 15(1): 104-110. 

 

110 

 

cuidado mais humanizado aos clientes e aos seus 

acompanhantes.  

Ressalta-se a possibilidade de criação de 

vínculos favoráveis e benéficos entre profissional-

paciente e profissional-familiares, estabelecidos pela 

comunicação verbal e não verbal, permitindo melhorar 

o quadro geral de saúde do paciente e amplificar a 

relação familiar-paciente. Merece destaque a 

comunicação do paciente traqueostomizado ou 

temporariamente incapacitado para a comunicação 

verbal/oral, relatar suas experiências, vivências, 

sentimentos e percepções, necessidades momentâneas, 

desejos e apreensões por meios não verbais. 

 

CONCLUSÃO 

Destacou-se a importância de se estabelecer 

comunicação com o paciente incapaz de se expressar 

verbalmente, criando alternativas de comunicação não 

verbal, por meio de pranchas de comunicação, em 

alguns casos, pela dor estabelecida através da cinésica 

ou tacêsica, paralinguagem, comunicação escrita e até 

mesmo pela decodificação de expressões.  

Ressaltou-se a necessidade de se criar um 

vínculo por meio da comunicação não verbal, uma vez 

que a conexão estabelecida entre paciente, equipe 

médica e cuidadores tende a conduzir a um tratamento 

mais adequado e humanizado. 

Sugere-se a realização de novas pesquisas 

envolvendo pacientes impossibilitados de se comunicar 

durante a internação hospitalar e que possam oferecer 

relatos sobre o transcurso do processo de comunicação, 

contribuindo para uma avaliação dos diferentes 

recursos, métodos e estratégias empregados na 

comunicação não verbal, abrindo-se a possibilidade 

para criação de outras abordagens. 
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