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RESUMO
Para o enfermeiro é a comunicação, nas suas dimensões verbal e não-verbal, que vai
permitir o sucesso dos procedimentos técnicos, e, da relação estabelecida com as
pessoas. No sentido de garantir e ampliar as possibilidades de sucesso quanto à
utilização eficaz da comunicação, explorando a sua dimensão terapêutica, existem
algumas técnicas entre as quais se situa a escuta que se nos afigura, para tal,
fundamental e imprescindível.
Com o objetivo de conhecer a forma como os enfermeiros se posicionam perante a
utilização da comunicação terapêutica na prestação de cuidados, realizou-se um
estudo quantitativo e exploratório, cujos resultados referentes à escuta como técnica
de comunicação e/ ou de comunicação terapêutica se apresentam.
Os dados aqui mobilizados foram recolhidos através da aplicação de um questionário
com a colaboração da Ordem dos Enfermeiros Portugueses que colocou e divulgou na
sua página, o link de acesso ao mesmo.
Responderam ao questionário 448 enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros.
Destacam-se das principais conclusões o facto da escuta ter sido considerada por mais
de 98% dos respondentes técnica de comunicação terapêutica, bem como a
concordância quanto à importância da escuta na prestação de cuidados de
enfermagem

Palavras-chave: comunicação, comunicação terapêutica, escuta, enfermeiro

343

ABSTRACT
To the nurse communication is, in its verbal and non-verbal dimensions, that which will
allow the success of technical procedures and the established relationship with the
people. In the sense of assuring and broadening the possibilities of success as to the
effective usage of communication, exploring its therapeutic dimension, there are some
techniques such as hearing, which is presented to this end as fundamental and
indispensable.
With the purpose of understanding how nurses position themselves towards the use of
therapeutic communication, a quantitative and exploratory study was conducted,
whose results which concern hearing as a communication technique and/or
therapeutic communication technique are presented. The data here mobilized were
gathered through the application of a survey with the collaboration of the Ordem dos
Enfermeiros Portugueses (Portuguese Nurses Order) that placed and divulged in their
page, a link of access to this very survey.
448 nurses enlisted in the Ordem dos Enfermeiros answered this survey.
Highlights from the main conclusions include the fact that hearing was considered by
over 98% of respondents a therapeutic communication technique, as well as the
agreement as to the importance of hearing in the provision of nursing care.

Keywords: communication, therapeutic communication, listen, nurse

INTRODUÇÃO
A comunicação, como área de interesse e estudo, é hoje transversal a várias disciplinas
e realidades. Também para a enfermagem, e para os enfermeiros, parece haver
unanimidade quanto à importância da comunicação, assumida por Phaneuf (2005)
como condição sin qua non da qualidade dos cuidados e principal ferramenta
terapêutica de que o enfermeiro dispõe.
Saber-se como afirma Ramos, (2012), que muitos dos desafios enfrentados pela saúde
atualmente estão relacionados com questões de comunicação e que, entre outros, o
Institute for Healthcare Communication (2011), faz referência a dados de investigação
que indicam que há fortes relações positivas entre a capacidade de comunicação de
um membro da equipa de saúde e a capacidade do utente seguir as recomendações
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médicas e adotar comportamentos preventivos em saúde, torna pertinente o
aprofundamento e estudo desta temática
A este propósito refere Aguerrebere que, na maior parte dos livros dedicados à
comunicação em saúde é afirmado que, um dos momentos mais importantes no
atendimento hospitalar é a relação comunicativa que se estabelece entre o
profissional de saúde e o utente, sendo que a comunicação que se estabelece entre
ambos se converte numa ferramenta primordial (Aguerrebere, 2011).
Podemos afirmar que, no domínio da enfermagem, e especificamente para o
enfermeiro enquanto cuidador por excelência, a comunicação é essencial o que exige o
desenvolvimento de competências comunicacionais.
Este aspeto torna-se ainda mais importante ao saber-se que muitos doentes relatam
que não estão satisfeitos com a qualidade das suas interações com os profissionais de
cuidados de saúde, e que isto significa a existência de lacunas na comunicação entre o
paciente e os profissionais de saúde (Thomas, 2006).
Desta forma, a comunicação apresenta-se como um elo entre o cliente e o enfermeiro,
um elemento indispensável à qualidade das relações, na identificação do processo
saúde doença e na realização do cuidado (Oliveira & Werlang, 2006).
Os diferentes aspetos referidos tornam ainda mais clara a importância do
conhecimento e utilização de técnicas de comunicação verbal e não verbal, sendo o
desenvolvimento destas habilidades, verbais e não-verbais, que vai permitir aceder à
individualidade da pessoa, ao que a caracteriza, a torna única e, assim, responder
prestando em cada situação cuidados individualizados.
A comunicação não-verbal desempenha um papel importante no comportamento do
indivíduo e da sociedade, pois como já foi referido, sabe-se que a dimensão não-verbal
da comunicação representa mais de 90% de cada mensagem ou ato comunicativo, o
que a torna de facto bastante expressiva. É neste âmbito não verbal que Chalifour
(2008), apresenta a escuta como técnica de comunicação.
Escutar é, de acordo com alguns autores, mais do que ouvir, é ouvir utilizando para tal
vários órgãos dos sentidos, escutando em cada mensagem para além do conteúdo
expresso a forma como é comunicado.

É compreender o outro, captar a sua

mensagem sem colocar sobre ele os nossos próprios sentimentos (Juan & Arce, 2009),
é “captar a mensagem comunicada, compreender o seu conteúdo concetual e afetivo
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e manifestar a sua compreensão ao cliente através do modo de intervir junto dele”
(Chalifour, 2008, p. 150).
No sentido de facilitar a escuta o enfermeiro deve respeitar regras como:: promover
condições ambientais adequadas, estar atento aos índices não-verbais da mensagem
verbal, apresentar disponibilidade intelectual e afetiva, não escutar só o que lhe
interessa e dar-se tempo para entender o que é dito antes de responder (Chalifour,
2008).
Reforçando a ideia de que escutar não se restringe ao ato de ouvir, vários autores
introduziram a expressão escuta ativa (Riley, 2004; Lazure,1994), que assume este
caráter pela aplicação de comportamentos de recetividade como o questionamento ou
a utilização de outras estratégias dinâmicas (Phaneuf, 2005).
A escuta ativa permitirá à pessoa ir entrando no seu problema, abordá-lo, clarificá-lo,
explorá-lo sem que se sinta ameaçada pelo profissional (Juan & Arce, 2009), e exige da
parte do profissional disponibilidade, interesse pela pessoa, compreensão da
mensagem, espirito crítico e prudência nos conselhos (Estanqueiro, 2007).
Assim, e ficando do ponto de vista teórico clara a importância da escuta no processo
comunicativo torna-se igualmente importante conhecer a relevância que lhe é
atribuída pelos enfermeiros na prestação de cuidados.
É neste âmbito que surge o estudo que serve de base à elaboração deste artigo e que
tem como objetivo: Identificar técnicas de comunicação e de comunicação terapêutica
utilizadas pelos enfermeiros.

MATERIAIS E MÉTODOS
Os dados apresentados são parte integrante de um estudo de enfoque quantitativo
exploratório e descritivo e colhidos através da aplicação de um questionário,
elaborado por nós, com cumprimento das seguintes etapas: revisão da literatura;
construção de um esboço do questionário; validação do questionário por peritos;
submissão do questionário a pré teste. Após estas etapas chegou-se ao questionário
utilizado.
O referido questionário foi aplicado com a colaboração do Ordem dos Enfermeiros
Portugueses que colocou na sua página oficial o Link de acesso ao mesmo. Este esteve
disponível para preenchimento durante o mês de novembro de 2013.
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Trata-se de um questionário misto mas, os resultados que se apresentam neste artigo
resultam de pergunta onde foi usada escala de Likert, com 5 opções de resposta
(1discordo totalmente a 5 concordo totalmente).
A colheita de dados decorreu no período referido (novembro de 2013), em que o
questionário esteve acessível a todos os enfermeiros inscritos na Ordem, que se
constituíam assim, população do estudo.
Acederam ao questionário 554 enfermeiros. Foram excluídos 106 registos (12 por
terem apenas a data de acesso e 94 por terem apenas data e dados de caraterização).
Obteve-se assim, uma amostra, não probabilística e intencional, constituída por 448
enfermeiros.
Recorreu-se para análise dos dados ao programa SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences), versão 20. Para o tratamento estatístico, procedeu-se a uma análise
descritiva com base na distribuição das respostas pelas categorias de todas as variáveis
e para melhor compreensão dos sentidos de resposta, recorreu-se também a
cruzamentos para uma análise bivariada, que permitiu perceber como a informação
sobre os posicionamentos dos respondentes quanto aos diferentes aspetos se distribui
face às variáveis independentes, a saber: sexo, habilitações académicas, ter o título de
especialista pela ordem dos enfermeiros (adiante designado titulo de especialista),
categoria profissional, área em que exerce atualmente (adiante designada atividade
atual), tempo de exercício profissional.
No sentido de confirmar, tornando mais robustas as conclusões, a associação entre as
variáveis, utilizou-se o teste V de Cramer. A leitura dos resultados é suportada e
fundamentada tendo como valores de referência o da significância (entre zero e 0,050
para despiste da significância estatística da relação), e o do “test value” (superior a 0,3
para análise da potência da associação, considerando-a como forte) (Maroco, 2007).
De salientar ainda que, numa fase inicial, o projeto de pesquisa foi aprovado pela
Comissão de Ética do ICBAS, Universidade do Porto e que, ao longo do processo de
investigação, foram respeitados os princípios éticos nomeadamente, o consentimento
livre e esclarecido e o respeito pela confidencialidade de todas as informações.
Como qualquer estudo, também neste se identificam algumas limitações, destacam-se:
o facto de não se terem encontrado outros estudos que permitissem a comparação
dos resultados; a divulgação do Link para acesso ao questionário não ter chegado a
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todos os enfermeiros; e, o número de questionários respondidos não permitir
extrapolar os resultados para a população.

RESULTADOS
No quadro seguinte apresenta-se a distribuição dos participantes pelas variáveis de
caracterização.

Quadro 1- Caracterização dos participantes
Dados demográficos

Sexo (N = 447)
Feminino
Masculino
Idade (N= 434)
21-30
31 – 40
41-50
51-60
Mínimo
Máximo
Habilitações académicas (N=446)
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento
Ser detentor do título de
especialista pela OE (N=447)
Sim
Não
Categoria Profissional (N=427)
Enfermeiro da prática clinica
Enfermeiro da prática
docente

Caraterização dos
participantes
(%)

Média

Moda

78,5
21,5
39,9
26
25,4
8,7
21
56

35,7

30

13,7

8

0,9
67,5
28,5
3,1

57
43
89,2
10,8

Tempo de exercício profissional
(N = 448)
Ate 10 anos
Mais de 10 anos

50,5
49,5

Atividade atual (N= 410)
Prática clinica
Docência
Gestão
Outra
Multi atividade

63,8
10
6,5
8,8
10,9
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Tratando-se, como já referido, da aplicação de um questionário mais amplo,
apresentam-se os resultados correspondentes à questão (21), sobre a escuta em que,
no preâmbulo da mesma, se inclui o que se entende por escuta utilizando para tal a
perspetiva de Chalifour, “escutar é estar atento aos dois níveis de informação da
mensagem, a concetual e a afetiva, ou seja estar atento tanto ao conteúdo expresso
como à forma como é comunicado “(Chalifour, 2008).
Perante diversas afirmações sobre a escuta foi solicitado aos enfermeiros que, de
acordo com a escala apresentada e tendo como referência os cuidados de
enfermagem, assinalassem o nível de concordância com as respetivas afirmações.

Tabela nº1 – Distribuição dos respondentes segundo os aspetos relativos à Escuta
Discordo

Sobre a Escuta:

Concordo

Discordo

Indeciso

Concordo

0,3%

0,3%

38,9%

60,5%

0,6%

0,9%

30,5%

67,9%

100%

1,3%

2,2%

40,1%

56,1%

100%

10,8%

27,5%

15,2%

30,1%

16,5%

100%

0,0%

1,3%

2,5%

51,6%

44,6%

100%

0,3%

0,3%

1,3%

51,0%

47,1%

100%

0,3%

1,0%

1,0%

46,2%

51,6%

100%

0,0%

0,9%

1,6%

42,6%

54,9%

100%

permitam entender claramente o 0,0%

1,6%

4,4%

51,7%

42,3%

100%

totalmente

totalmente

Considero uma técnica de
0,0%

comunicação

Total

100%

Considero uma técnica de
0,0%

comunicação terapêutica

Utilizo
para

intencionalmente

comunicar

de

forma

0,3%

terapêutica
Utilizo para responder a
uma necessidade minha
Utilizo

intencionalmente

para responder às necessidades das
pessoas
Utilizo como intervenção
complementar

a

outras

intervenções
Na

escuta

valorizo

o

conteúdo da mensagem
Na escuta valorizo a forma
como é expresso o conteúdo
Para efetivar a escuta
promovo condições ambientais que

que é dito
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Ao escutar estou atento à
0,0%

0,0%

1,3%

49,5%

49,2%

100%

0,0%

0,0%

1,6%

44,8%

53,7%

100%

objetivo 0,0%

4,4%

11,0%

49,5%

35,0%

100%

0,0%

0,6%

5,1%

57,9%

36,4%

100%

0,0%

1,6%

51,9%

44,6%

100%

dimensão verbal da mensagem
Ao escutar estou atento à
dimensão não verbal da mensagem
Escuto
emitidas

na

as
sua

independentemente

mensagens
globalidade,
do

inicial
Ao utilizar a escuta doume tempo para entender o que é
transmitido antes de responder
Ao escutar incentivo a
pessoa a expressar-se sobre os seus

1,9%

comportamentos e as suas ações

A escuta foi considerada técnica de comunicação por 99,5% dos respondentes e
técnica de comunicação terapêutica por 98,4%.
Das afirmações relativas à escuta apenas duas não obtiveram a concordância de mais
de 90% dos respondentes. Trata-se da afirmação «escuto as mensagens emitidas na
sua globalidade, independentemente do objetivo inicial» que obteve a concordância de
84,5% dos respondentes e da afirmação «utilizo a escuta para responder a uma
necessidade minha», em relação à qual 46,6% referiram concordar e 38,3% discordar.
Salienta-se que, à exceção desta, para todas as outras afirmações entre 35 e 67,9%,
assinalaram concordar totalmente.
Para uma melhor compreensão dos sentidos das respostas efetuou-se o cruzamento
da informação relativa a cada um dos itens apresentados com a referente às variáveis
independentes: sexo, habilitações académicas, título de especialista, categoria
profissional, atividade atual e tempo de exercício profissional que aponta para uma
diferenciação de opiniões nas seguintes expressões:
«considero a escuta uma técnica de comunicação» em função da categoria
profissional, com maior concordância dos enfermeiros da prática clinica;
«considero a escuta uma técnica de comunicação terapêutica» em função da categoria
profissional com uma percentagem de concordância maior dos enfermeiros da prática
clinica, e da atividade atual com uma concordância de 100% dos que trabalham na
gestão e dos que desenvolvem mais do que uma atividade;
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«utilizo a escuta para responder a uma necessidade minha» em função do título de
especialista, com maior concordância dos não especialistas e do tempo de exercício
profissional, com maior concordância do grupo com até 10 anos de exercício
profissional;
«utilizo a escuta como intervenção complementar a outras intervenções» em função
das habilitações académicas destacando-se os detentores do grau de licenciado com
99,5% de concordância, e da categoria profissional em que os enfermeiros da prática
clinica foram os que mais concordaram;
«para efetivar a escuta promovo condições ambientais que permitam entender
claramente o que é dito» em função do tempo de exercício profissional. Foi o grupo
que exerce há mais de 10 anos que mais concordou;
«na escuta valorizo o conteúdo da mensagem» em função das habilitações
académicas, os detentores do grau de mestre foram os que mais concordaram.
Nesta sequência, aplicou-se a cada um dos resultados o teste V de Cramer,
apresentando-se, no quadro, nº 2, apenas os resultados com significância estatística.
Indica-se em cada variável a(s) categoria(s) em que se obteve maior concordância.

Quadro nº 2 – Variáveis com significância estatística e respetivos valores de V de Cramer
quanto aos aspetos relativos à Escuta
Sobre a Escuta
Considero a escuta uma
técnica de comunicação
Considero a escuta uma
técnica
de
comunicação
terapêutica
Utilizo a escuta para
responder a uma necessidade
minha
Utilizo a escuta como
intervenção complementar a
outras intervenções
Para efetivar a escuta
promovo condições ambientais
que
permitam
entender
claramente o que é dito
Na escuta valorizo o
conteúdo da mensagem

Variáveis

independentes

Valor de V de Cramer

Categoria
profissional
(enfermeiros da prática clinica)
Categoria
profissional
(enfermeiros da prática clinica)
Atividade atual (gestão,
multiatividade e outro)
Titulo de especialista
(não especialistas)
Tempo de exercício
profissional (até 10 anos)
Habilitações académicas
(grau de licenciado)
Categoria
profissional
(enfermeiros da prática clinica)
Tempo de exercício
profissional (mais de 10 anos)

V de Cramer: 0,161; Sig: 0,047

Habilitações académicas

V de Cramer: 0,425, Sig: 0,000

V de Cramer: 0,240; Sig: 0,001
V de Cramer: 0,163; Sig: 0,016
V de Cramer: 0,192; Sig: 0,020
V de Cramer: 0,204; Sig: 0,011
V de Cramer: 0,176; Sig: 0,004
V de Cramer: 0,178; Sig: 0,048
V de Cramer: 0,176, Sig: 0,022

(grau de mestre)
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Os valores apresentados no quadro nº 2 indicam que há evidência estatística para
considerar as variáveis: categoria profissional, atividade atual, título de especialista,
tempo de exercício profissional e habilitações académicas como fatores de divergência
de opinião quanto aos aspetos apresentados. Indicam ainda que, há evidência
estatística com uma forte associação em função das habilitações académicas, quanto à
valorização do conteúdo da mensagem na escuta, e, nas restantes uma associação de
fraca intensidade.

DISCUSSÃO
Partimos, como já referido, de técnicas de comunicação verbal e não verbal
apresentadas por Chalifour e utilizadas pelos enfermeiros na prestação de cuidados. A
escuta integra-se nesse grupo de técnicas e revela-se, também pelos resultados que se
apresentam, imprescindível para assegurar a dimensão terapêutica da comunicação e
de forma mais ampla dos cuidados.
Perante as afirmações «considero a escuta uma técnica de comunicação» e
«considero a escuta uma técnica de comunicação terapêutica», mais de 98% dos
enfermeiros manifestaram a sua concordância, sendo significativa a percentagem dos
que assinalaram concordar totalmente.
A concordância demonstrada pelos inquiridos está de acordo com a relevância que lhe
é atribuída por autores como Chalifour, (2008); Stuart & Laraia, (2006) e Phaneuf,
(2005) e ilustra a importância da sua utilização para estabelecer comunicação
/comunicação terapêutica no processo de cuidados. Aspeto reforçado por Kleier
(2013) ao referir-se à escuta como uma das técnicas especificas em que se constitui a
comunicação terapêutica.
Destaca-se igualmente a expressiva concordância manifestada pelos enfermeiros
perante as afirmações: «utilizo intencionalmente a escuta para comunicar de forma
terapêutica»; «utilizo intencionalmente a escuta para responder às necessidades das
pessoas»; uma vez que o uso intencional é fundamental pois, como se tem vindo a
referir, o sucesso da comunicação não é algo casual ou devido ao acaso (Fuller, 2007)
requer habilidade e prática.
A este propósito, Stuart & Laraia (2006) afirmam que a efetividade das técnicas de
comunicação terapêutica depende da forma como são utilizadas. Se forem utilizadas
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como respostas automáticas, bloqueiam a formação de uma relação terapêutica,
negam a individualidade da pessoa, privando-a da sua dignidade. É fundamental desta
forma, para garantir o seu uso terapêutico, que cada uma destas, nomeadamente a
escuta, seja utilizada com uma intenção concreta e consciente.
A assunção clara da utilização de cada uma das técnicas como intervenção
complementar a outras intervenções, parece reafirmar a importância das mesmas no
desenvolvimento das funções autónomas e interdependentes do enfermeiro.
A escuta, apresentada por Phaneuf (2005), como pedra angular da comunicação, é
também segundo esta, primordial na compreensão do que o doente exprime, verbal e
não verbalmente de maneira implícita ou explícita. As respostas dos inquiridos
revelaram uma concordância clara com a importância da escuta e também com a
inclusão da mesma na prestação de cuidados, com valorização das dimensões
informativa e afetiva da comunicação.
Camillo e Maiorino (2012 ) reforçam esta importância ao concluírem que os doentes
associam o ato de serem escutados com o facto de se sentirem compreendidos, e,
García, Ruiz, Baños, Lázaro & Ramis (2014), acrescentam que a escuta ativa é
fundamental para mostrar maior interesse pelos utentes e pelos seus problemas e
circunstâncias, ajudando na resolução dos problemas.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos revelaram que a escuta, foi considerada por mais de 98% dos
respondentes técnica de comunicação e técnica de comunicação terapêutica.
Destaca-se que 96,2% dos inquiridos referiram utilizar a escuta de forma intencional
para estabelecer comunicação terapêutica.
À exceção da afirmação “utilizo a escuta para responder a uma necessidade minha”,
todas as outras foram assinaladas por mais de 84% dos enfermeiros.
A resposta clara dos enfermeiros quanto à utilização da escuta para responder às
necessidades das pessoas coloca-as no centro dos cuidados, tornando-as sujeitos
ativos.
Com o desenvolvimento do trabalho e tendo em consideração o a anteriormente
referido fica reforçada a importância da escuta no processo de cuidados, com ganhos
efetivos para cuidadores e pessoas cuidadas.
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