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RESUMO 
 
A comunicação verbal e não verbal são ferramentas importantes no cuidado de 
pacientes terminais oncológicos, pois a mesma auxilia na assistência prestação de 
um cuidado com qualidade. Foi definido como problema da pesquisa: qual a 
importância do enfermeiro no cuidado de pacientes terminais oncológicos em relação 
a comunicação verbal e não verbal? O objetivo geral do estudo é “analisar a 
importância do enfermeiro no cuidado de pacientes terminais oncológicos em relação 
a comunicação verbal e não verbal”; A metodologia deste estudo é definida como 
uma revisão bibliográfica, baseado nos seis critérios de Mendes, Silveira e Galvão; O 
recorte temporal usado foi de dez anos (2006-2016). Os artigos usados foram 
pesquisados na Biblioteca Virtual de Saúde, sendo utilizado as bases de dados: 
Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), U.S. 
National Library of Medicine (MEDLINE) e Banco de Dados em Enfermagem 
(BDENF). Foram acrescentadas. Os resultados explícitos foram que a comunicação 
deve utilizada como ferramenta do cuidado; O enfermeiro deve atuar como 
protagonista principal na mudança do cuidado ao paciente terminal oncológico através 
da comunicação. O enfermeiro deve estar apto para identificar fatores que interferem 
o comunicação e atuar na diminuição e eliminação dos mesmos. Conclusão: A 
comunicação deve perpassar por todas as fases do cuidados, evidenciando a 
importância do enfermeiro em estar consciente quanto ao uso da comunicação como 
ferramenta para que venha ser alcançado assim, um olhar holístico para atender as 
necessidades do paciente e proporcionando um processo de terminalidade com 
qualidade, conforto e dignidade. 
 
Palavras chaves: Comunicação; Cuidados de Enfermagem; Doente Terminal. 
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enfermeiro no cuidado de pacientes terminais oncológicos. Ano: 2017. Número de 
folhas: 30. Trabalho de Conclusão de Curso (Enfermagem) – Centro Universitário 
Anhanguera de Niterói, Niterói, 2017. 

SUMMARY 
 
The verbal and non-verbal communication are important tools in the care of terminal 
cancer patients, as it assists in the assistance of providing quality care. It was defined 
as a research problem: what is the importance of the nurse in the care of terminal 
cancer patients in relation to verbal and non-verbal communication? The overall 
objective of the study is "to analyze the importance of the nurse in the care of terminal 
cancer patients in relation to verbal and non-verbal communication"; The methodology 
of this study is defined as a bibliographic review. The time cut used was ten years 
(2006-2016). The articles used were searched in the Virtual Health Library, using the 
databases: Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), 
U.S. National Library of Medicine (MEDLINE) and Database of Nursing (BDENF). The 
explicit results were that communication should be used as a tool of care; The nurse 
should act as the main protagonist in the change of the care to the terminal cancer 
patient through communication. The nurse must be able to identify factors that interfere 
in the communication and act on the decrease and elimination of the same. 
Conclusion: The communication must go through all phases of care, evidencing the 
importance of the nurse in being aware of the use of communication as a tool to 
achieve this, a holistic view to meet the needs of the patient and providing a termination 
process with quality, comfort and dignity. 
 
Keywords: Communication; Nursing Care; Terminal Patient. 
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INTRODUÇÃO 
 

A comunicação é um instrumento utilizado por todas as pessoas, seja ele verbal 

ou não verbal, ela é responsável por manter a sociedade em funcionalidade, pois ela 

promove a relação interpessoal, gerando a confiança e contribuindo para descobrir 

necessidades e limitações do paciente estabelecendo assim um vínculo e um plano 

de cuidados mais eficiente. A importância da comunicação verbal e não verbal no 

cuidado de pacientes terminais oncológicos, se faz necessário para que ocorra 

mudança na realização do cuidado e assim gere uma assistência qualificada. 

Este estudo justifica-se pela conscientização dos enfermeiros acerca da 

importância da temática abordada nesse estudo. Em relação a contribuição social, o 

estudo pretende aumentar o campo com mais informações servindo de base para 

pesquisas e para a educação visa contribuir com conhecimentos novos, dados 

atualizados, sendo utilizado como base para estudantes que atuem na área de 

enfermagem colaborando assim para o aprimoramento. Este estudo tem como público 

alvo Enfermeiros e pessoas que busquem informações sobre essa temática. 

Para que os cuidados terminais sejam prestados com excelência, a 

comunicação terapêutica é o instrumento necessário, pois ele tem finalidade entender 

todos os questionamentos e insatisfação do paciente; Desta forma foi estabelecido 

como questão norteadora: qual a importância do enfermeiro no cuidado de pacientes 

terminais oncológicos em relação a comunicação verbal e não verbal?  

Foi estabelecido como objetivos por meio do estudo bibliográfico: analisar a 

importância do enfermeiro no cuidado de pacientes terminais oncológicos em relação 

a comunicação verbal e não verbal; indicar a relevância da comunicação verbal e não 

verbal na assistência do enfermeiro à pacientes terminais oncológicos; descrever as 

implicações que interfere na comunicação verbal e não verbal; evidenciar os 

benefícios acerca do uso da comunicação verbal e não verbal 

A metodologia deste estudo é definido como uma revisão bibliográfica, baseado 

nos seis critérios de Mendes Silveira e Galvão. Os artígos foram selecionados na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foi usado como parâmetros de inclusão da 

pesquisa, após a escolha do tema: os artigos que tivessem a mesma abordagem da 

temática escolhida, acessíveis online em português, inglês e espanhol; Palavras 

chaves: Comunicação, Cuidados de Enfermagem, Doente Terminal e com recorte 

temporal de dez anos (2006-2016), e de e exclusão: artigos que estivessem 
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duplicados e fora do tema escolhido. Foram inclusos 2 literaturas fora do recorte 

temporal. Os artigos usados foram das bases de dados: biblioteca da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), nas bases de dados Literatura Latino Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), U.S. National Library of 

Medicine (MEDLINE) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Após o 

cruzamento das palavras chaves foram encontrados 28 artígos, após a leitura na 

íntegra foram selecionados 08 artigos, 1 MEDLINE, 4 LILACS e 3 BDENF. Foram 

acrescentadas 9 bibliografias fora do recorte metodológico utilizado na BVS, e 1 

Manual. 
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1 O USO DA COMUNICAÇÃO NO CUIDADO EM PACIENTES TERMINAIS 

ONCOLÓGICOS  

 

  O ato de cuidar é uma escolha, é diferente de somente prestar uma assistência 

ao paciente, o cuidado deve estar diretamente ligado em proporcionar benefícios ao 

paciente de forma holística, enxergando o paciente como um todo e não só a parte 

física, mas também a emocional, que é muito afetada em pacientes terminais.  

 É de responsabilidade do enfermeiro prestar esse cuidado, considerando o fato 

do profissional de enfermagem ser o que tem maior contato e o que permanece por 

mais tempo com esse paciente. É importante destacar essa prática sendo da 

enfermagem, pois é necessário a conscientização desses profissionais com a 

importância da aplicação do cuidado como estratégia terapêutica. (PINTO et al., 2011; 

BRITO et al 2014) 

O cuidado está ligado integralmente ao ato de proporcionar bem estar a quem 

estar vulnerável, sendo assim o cuidado está ligado a vida, e sem ele as pessoas não 

são capazes de sobreviver; Se caracteriza como uma ação de responsabilidade, 

cautela, preocupação e relação entre quem oferece para quem recebe o cuidado. 

Quando o cuidado é oferecido exclusivamente para pacientes com uma doença em 

fase avançada e sem expectativa de cura, o cuidado e o zelo deve ser encaminhado 

para suas limitações, pois o tempo de vida desse paciente está restrito. (FERNANDES 

et al., 2013; PACHECO; MARTINS; SOLER, 2009) 

Segundo Fernandes et al (2013) e Pinto et al (2011) A assistência oferecida 

aos pacientes em termino de vida oncológicos, possuem como propósito o cuidar 

humanizado, pois possui como base atender as necessidades biopsicossociais e 

espirituais. O enfermeiro torna-se fundamental no alivio do sofrimento do paciente 

oferecendo respeito, na humanização e no acolhimento. 

Os cuidados oferecidos ao paciente terminal devem estar focados na 

valorização da vida e como encarar a morte como processo natural, fundamentado 

em uma perspectiva holística do paciente, promovendo conforto e dignidade ao 

paciente. 

Hoje as neoplasias malignas são consideradas um problema de saúde pública; 

Muitas pessoas tem medo quando ouve a palavra câncer, e isso é justificado pela 



 

 

 

16 

doença desde de 2003 está na segunda maior causa de morte da população 

(NASCIMENTO et al., 2012) 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) (s/a), a palavra câncer 

representa um grupo de 100 patologias que tem por características o crescimento 

desordenado das células acometendo tecidos e órgãos, podendo se evoluir para 

metástase atingindo várias partes do corpo. Esse processo de formação da neoplasia 

pode ser desencadeado por alguns fatores de riscos como: Medicamentos, fatores 

ocupacionais, radiações, exposição solar, alcoolismo, tabagismo, hábitos sexuais, 

peso corporal e alimentação.  

Os pacientes terminais, acometidos pelo câncer fora de possibilidades de cura, 

necessitam de cuidados físicos e emocionais, pois os fatores como: Dor, fadiga, 

caquexia, alterações cognitivas, dispneia, náusea e depressão, perda de apetite, 

geram um estado de debilitação no paciente e nos familiares. (MOTA; PIMENTA. 

2002) 

A assistência de enfermagem no contexto dos cuidados paliativos deve 
considerar o paciente um ser único, complexo e multidimensional: biológico, 
emocional, social e espiritual. Este tipo de cuidado, integral e humanizado, só 
é possível quando o enfermeiro faz uso de diversidades de comunicação para 
que perceba, compreenda e empregue a comunicação verbal e não-verbal 
(ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 669). 

É fundamental que haja uma preparação dos profissionais que prestam 

assistência a pacientes terminais oncológicos, e como esse profissional está se 

portando perante esse cuidado, pois é necessário saber lidar com os questionamentos 

que surgem. (PINTO et al., 2011)  

Hoje os tratamento usados para pacientes oncológicos possuem uma resposta 

eficiente, porém depende de quando é feito a detecção do tumor, quanto mais cedo é 

detectado a neoplasia o mesmo possui mais chances de cura. E o avanço tecnológico 

foi fundamental para a melhora no tratamento.  

Segundo Secoli et al (2005), o avanço tecnológico contribui para a melhoria no 

processo do diagnóstico e tratamento tendo por intuito a cura de 50% dos pacientes 

diagnosticados com câncer. Os processos que ocorreram grandes evoluções são no 

campo do diagnóstico, cirúrgico, radiológico e nos cuidados paliativos. 

Para que o tempo de vida desse paciente seja vivenciada de forma 

humanizada, o enfermeiro precisa atuar não só com suas habilidades técnicas mas 

também deve oferecer uma assistência emocional, que é relevante, pois o mesmo se 
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encontra em situação de fragilidade, necessitando assim, de formas de cuidado 

diferenciadas, e uma das formas é a comunicação verbal e não verbal. 

Entende- se por comunicação a troca de mensagens. Para que seja feita a 

comunicação é necessário um emissor, que envia a mensagem e o receptor que 

recebe a mensagem e compreende o que ela quer dizer. Existe duas formas de 

comunicação, a verbal: que pode ser falada ou escrita, e a não verbal: qualquer 

expressão corporal, seja ele gestos, sinais, sendo responsável pela expressão de 

sentimentos, emoções, possibilitando a compreensão não só da fala, mas também do 

que o emissor está sentindo.  

A comunicação enfermeiro-paciente é denominada comunicação terapêutica, 
porque tem a finalidade de identificar e atender as necessidades de saúde do 
paciente e contribuir para melhorar a prática de enfermagem, ao criar 
oportunidades de aprendizado e despertar nos pacientes sentimentos de 
confiança, permitindo que eles se sintam satisfeitos e seguros. (OLIVEIRA et 
al, 2005, p.55) 

A comunicação é uma forma de cuidado diferenciado, e sua aplicação deve ser 

feita na atuação do enfermeiro na assistência pois ela é capaz de trazer benefício na 

assistência e para isso é necessário a conscientização desses profissionais para 

garantir que o mesmo está sendo aplicado de forma terapêutica. 

De acordo com Araújo et al (2006), a comunicação não verbal é um processo 

complexo, e para que o mesmo seja eficaz devem estar associado com a 

comunicação verbal, pois dessa forma oferecem maior qualidade na comunicação e 

na interação humana, fazendo com que seja compreendido não só o que é falado, 

mas também o que o emissor deseja expressar.  

Para Araújo e Silva (2006), a comunicação verbal é um importante componente 

no cuidado a pacientes terminais, pois ele diminui o estresse psicológico dos 

pacientes, permitindo dividir o sofrimento, e estabelecendo um vínculo de confiança. 

Ambos expõe a relevância que as duas formas de comunicação são 

necessárias para no trabalho do enfermeiro, e que o uso somente de uma, não possui 

a mesma efetividade do que as duas sendo aplicadas simultaneamente de forma 

terapêutica. A comunicação que ocorre com os pacientes terminais precisa ser 

cuidadosa e valorizada, pois é um processo doloroso e que deve ser amenizado com 

a compreensão desse paciente, para que seja adotado medidas cabíveis.  

Nas etapas do processo de enfermagem, o profissional utiliza técnicas de 
comunicação, pois, está coletando, assimilando e transmitindo informações 
constantemente. Esse processo fornece uma base de elementos confiável 
para a prestação de uma assistência de boa qualidade, mas poderá ser 
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interrompida se o profissional não utilizarem a comunicação terapêutica 
(OLIVEIRA et al, 2005, p. 58) 

 

Para que essa ferramenta seja utilizada de forma eficaz é necessário que a 

comunicação verbal seja associada com a não verbal, pois uma irá complementar a 

outra na compreensão das mensagens, entendendo os questionamentos e 

insatisfações do paciente, podendo assim melhorar a assistência ao paciente. 

A função do enfermeiro no trabalho, não se restringe apenas em aplicar 

condutas práticas ou executar procedimentos, e sim em aplicar cuidados integrais, 

que possui uma relação no desenvolvimento capacidade de comunicação. Dessa 

forma a comunicação é utilizada como ferramenta básica no trabalho do enfermeiro 

para atender as necessidades do paciente (SANTOS; GARLET; LIMA. 2009). 

Essa interação traz uma relação enfermeiro e paciente que possui relevância 

no cuidar, pois quando ocorre a humanização da enfermagem o paciente é visto de 

forma individualizada, entendendo assim as necessidades de cada paciente 

(OLIVEIRA et al., 2005). 

Os pacientes terminais muitas vezes são debilitados, isso faz com que a 

comunicação também seja prejudicada; O enfermeiro nessa situação possui um papel 

muito importante, pois o mesmo tem a função de fazer leitura facial desse paciente, 

mesmo que o paciente não verbalize, porém a expressão facial dele será a forma de 

comunicação, e algumas vezes a única forma de comunicação possível. 

Porém contrapondo essa interação que o profissional deve ter com o paciente, 

muitos profissionais não possui ciência da importância da aplicação dessa técnica e o 

mau uso da ferramenta de comunicação terapêutica pode trazer efeitos adversos 

como sequelas psicológicas, e isso ocorre na maioria das vezes por ações e 

mensagens mal construídas, desta forma os cuidados idealizados para esse paciente 

tem um efeito inverso. 

A enfermagem é responsável por identificar as necessidades do paciente, e 

através da comunicação definida com o paciente, que é possível entender de forma 

holística as necessidades do paciente, para que seja viável atuar sobre elas. A 

comunicação possui uma influência no restabelecimento da saúde dos pacientes, 

desta forma contribui para uma melhor assistência de enfermagem. A comunicação 

deve ocorrer de forma programada e individualizada, não sendo somente troca de 

mensagens realizada por impulsos e de forma intuitiva (SANTOS; GARLET; LIMA, 

2009 e OLIVEIRA et al., 2005).  
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“É indispensável ao enfermeiro um maior contato com seu cliente, 
independente do tipo de comunicação que ele exerça. Simples gestos 
significam muito para pessoas que em um determinado momento não 
conseguem dizer claramente aquilo que deseja” (SANTOS; SHIRATORI, 
2005, p.437) 

A comunicação em pacientes terminais e crucial, pois deve servir para 

contribuir, descobrir e aplicar novas técnicas, desta forma é fundamental o profissional 

treinar a sua capacidade de percepção para a aplicação da técnica de comunicação 

terapêutica, para que o mesmo tenha a sensibilidade e manejo em saber como aplicar. 
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2 FATORES QUE INTERFEREM A COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO 

VERBAL  

Uma dos fatores que implicam no processo da comunicação é a falta de 

profissionais capacitados para a aplicação do recurso, pois existem fatores que 

interferem para que o profissional aplique esse mecanismo de forma terapêutica. 

A deficiência na comunicação do enfermeiro com os familiares gera 

consequências como distanciamento do profissional com paciente e familiares, 

mostrando a complexidade da aplicação desse método como terapêutico, pois para o 

profissional gera uma gama de sentimento como impotência, remorso, sofrimento. 

Essas causas ocorrem pelo profissional estar ao lado do outro em todo seguimento 

da morte, isso gera respostas de defesa como fuga e indiferença (ALVES, 2013). 

Essas atitudes refletem diretamente no paciente e nos familiares, tornando um 

fator de inerência para a aplicação da comunicação verbal e não verbal, pois o 

profissional deve estar capacitado para aplicar o uso dessa ferramenta. Uma dos 

fatores que implicam no processo da comunicação é a falta de profissionais 

capacitados para a aplicação do recurso, pois existem fatores que interferem para que 

o profissional aplique esse mecanismo de forma terapêutica.  

Quando se utiliza adequadamente a comunicação interpessoal no 
contexto dos Cuidados Paliativos, frequentemente é possível decifrar 
informações essenciais e assim diminuir a ansiedade e aflição de quem está 
próximo da morte, proporcionando maior qualidade ao nosso cuidar e 
conquistando maior satisfação pessoal. O quadro 3 identifica estratégias de 
comunicação verbal e não verbal que devem ser utilizadas na atenção a 
pacientes sob Cuidados Paliativos (ANCP, 2012 p.78). 

Através do quadro abaixo, podemos entender quais são as metas e o que 

devemos observar na comunicação com o paciente paliativo, o mesmo nos ajuda a 

direcionar a comunicação em busca dessas informações, para que possa auxiliar no 

processo do cuidado.  
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Quadro 2 - Metas para a comunicação ao final da vida. 

 

Fonte: Manual de Cuidados Paliativos, 2012.  
 

Na aplicação da comunicação feita pelo enfermeiro é importante enfatizar a 

necessidade de empregar as duas formas de comunicação para que se consiga um 

bom resultado de mensagem passada e recolhida, pois apenas 7% ocorre pela fala e 

a maior parte ocorre pelo uso de gestos e expressões faciais, onde há junção das 

duas potencializa o processo da comunicação (ARAÚJO; SILVA, 2007) 

A comunicação se apresenta como um mecanismo que para ocorrer seu 

funcionamento de forma ideal é necessário levar em consideração o contexto e os 

valores individuais e possuir entendimento, a compreensão e a transferência da 

mensagem para cada sujeito (ANCP, 2012). 
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Quadro 3 - Estratégias para a adequada comunicação ao final da vida. 
 

 

Fonte: Manual de Cuidados Paliativos, 2012.  
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Outro fator importante é o trabalho do enfermeiro frente ao paciente terminal 

oncológico é de difícil atuação, pois está envolvido a parte técnico científico e também 

a parte emocional. Os pacientes terminais não possuem perspectiva de vida, e pensar 

no processo de morte é algo doloroso e difícil de saber lidar. 

A percepção da morte é individual, e possui a influência de crenças culturais, 

isso faz com que cada profissional possua uma forma de enfrentar a morte, sendo de 

forma individual o entendimento que cada um possui sobre isso, podendo representar 

apenas um procedimento técnico ou sofrer pela morte com tristeza e saudade 

(ABRANTES et al., 2011; VARGAS et al, 2013) 

Mais do que saber aplicar uma técnica é necessário o cuidado, compaixão, 

respeito ao próximo e empatia para vivenciar o modo de terminalidade dos pacientes, 

pois o mesmo requer uma ligação com os profissionais para ser apropriado as 

competências da comunicação (ANCP, 2012). 

O cuidado oferecido ao paciente terminal deve ser de forma holística, 

necessitando da atuação do enfermeiro na esfera biopsicossocioespiritual. O 

enfermeiro é essencial e necessário para que o processo de terminalidade do paciente 

seja vivenciado com qualidade e conforto, possibilitando um processo de morte com 

dignidade para o paciente e familiares. (ALVES, 2013)  

Considerando que os profissionais não estão adequadamente 
preparados para atuar diante da terminalidade e a forma como se presta os 
cuidados nesta fase da vida está relacionada à compreensão e à percepção 
que se tem da morte, torna-se relevante conhecer o significado da morte para 
a equipe de enfermagem (ABRANTES et al., 2011, p. 38) 

Os profissionais se privam de falar sobre terminalidade, pois procuram não 

sofrer e nem provocar o sofrimento da família, com isso o paciente também se priva 

de perguntar sobre o assunto, criando para si um isolamento emocional, dúvidas e 

angústias, Desde modo essa temática é ignorada pelo profissional e pela família 

gerando uma conspiração do silencio (ANCP, 2012).  

É necessário levar em consideração os fatores que interferem no processo de 

comunicação, pois eles afetam ao profissional, paciente e familiares, e prejudicam na 

comunicação com o paciente acarretando em fatores que prejudicam o cuidado com 

o paciente, e com isso gera situações de conflito pessoal para o paciente, fazendo 

que um cuidado da enfermagem possa gerar um prejuízo para o paciente.  
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3 O BENEFÍCIO DA COMUNICAÇÃO NO TRABALHO DO ENFERMEIRO 
 

O Cuidado oferecido ao paciente através da comunicação na assistência 

perpassa por algumas esferas nesse processo. Existem três esferas importantes no 

ambiente de trabalho do enfermeiro que podem ser destacadas, pois as mesmas 

mostram de formas diferentes o fator da necessidade que a comunicação possui para 

que seja aplicada na assistência como diferencial  

 Na primeira esfera o profissional se encontra frente ao processo da 

terminalidade e a deficiência da comunicação, na segunda foi abordado fatores que 

prejudicam o paciente a comunicação, e a terceira esfera e sobre aplicação do bom 

humor e alegria na implantação da comunicação.  

Na primeira esfera para que o cuidado seja prestado de forma adequada é 

preciso avaliar se o profissional de enfermagem está apto para lidar com a percepção 

da morte, pois esse fator implicará na assistência prestada e em sua qualidade. 

A assistência do enfermeiro no cuidado ao paciente oncológico deve ocorrer de 

forma permanente em todas as fases do tratamento, contrapondo o pensamento, que 

não existe nada a fazer na assistência de pacientes terminais. A atuação do 

enfermeiro nesse contexto refere-se a oferecer ao paciente conforto para que venha 

ser vivido o curso da morte com dignidade pelo indivíduo e sua família (ALVES, 2013) 

A companhia, a presença, o estar junto, também são formas de 
comunicação interpessoal, conforme exemplificamos discursos dos pacientes 
anteriormente transcritos. A presença é um modo de comunicar-se com o 
outro à medida que caracteriza a aproximação interpessoal (ARAÚJO; SILVA, 
200, p.673) 

É importante o enfermeiro estar preparado para trabalhar com a assistência 

terminalista e entender o significado da morte para saber aplicar seu conhecimento e 

cuidado. O enfermeiro é responsável pela atenção humanizada o que delega também 

sua presença nos momentos mais difíceis, e para isso o profissional precisa estar 

munido de subsídios trabalhem as suas próprias emoções frente ao paciente 

(ABRANTES et al, 2011) 

A terminalidade de vida é conceituada quando todos os recursos 
terapêuticos curativos se encontram esgotados e quando já não há mais 
tempo nem a oportunidade de se fazer algo. O indivíduo se torna 
irrecuperável e caminha para a morte, sem que se consiga reverter este 
caminhar (ALVES, 2013, p.56)  
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Quadro 1- Necessidades emocionais expressas de modo verbal e/ou não 

verbal e estratégias possíveis de comunicação úteis para o cuidado ao fim da vida. 

Fonte:  Manual de Cuidados Paliativos, 2012.  

O cuidado oferecido ao paciente terminal deve ser de forma holística, 

necessitando da atuação do enfermeiro na esfera biopsicossocioespiritual. O 

enfermeiro é essencial e necessário para que o processo de terminalidade do paciente 

seja vivenciado com qualidade e conforto, possibilitando um processo de morte com 

dignidade para o paciente e familiares. (ALVES. 2013; BAKITAS et al 2009)  

A comunicação é uma ferramenta que auxilia o enfermeiro a enfrentar os 

dilemas pessoais e também da sua equipe, possibilitando achar a melhor resolução 

para as problemáticas que surgirem.  

Existe uma necessidade da comunicação verbal e não verbal como ferramenta 

do cuidado na prática do enfermeiro, pois a mesma proporciona uma ligação entre a 

equipe, paciente e família, porém esse recurso não é utilizado como recurso 

terapêutico, mostrando que esses profissionais não estão capacitados para o uso 

desse recurso em pacientes em terminalidade de vida (ALVES, 2013) 

Na aplicação do processo da comunicação em pacientes terminais é 

necessário levar em conta muitos fatores que podem interromper ou prejudicar a 

qualidade da mensagem, com isso é necessário que a aplicação ocorra de forma 

conjunta verbal e não verbal para que se intensifique os recursos para atingir a melhor 

mensagem. 

Em sua fala, pode-se perceber a influência positiva que a 
comunicação pode exercer como recurso terapêutico importante e efetivo 
frente ao processo doloroso da terminalidade: “Eu me importo pelo fato de 
você ser você, me importo até o último momento de sua vida e faremos tudo 
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que está ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, 
mas também para você viver até o dia da sua morte.” (ALVES, 2013, p.57) 

 Na segunda esfera foi abordado fatores que prejudicam o paciente na 

comunicação. Esses fatores ocorrem com pacientes que possui um quadro crítico ou 

que impossibilite sua fala, podendo ser ou não definitivo  

A franqueza do paciente e profissional é primordial para que as informações 

venham ser passadas com verdade sobre questões fisiológicas e assim possa ser 

feitas medidas cabíveis e também poder através da comunicação verbal utilizar uma 

escuta qualificada, podendo compreender anseios e através da comunicação verbal 

a interpretação de expressões e gestos (ALVES, 2013) 

O profissional na comunicação de notícias difíceis deve ocorre de forma 

empática, utilizando as formas de comunicação verbal e não verbal, pois todas as 

expressões usadas na comunicação não verbal vai auxiliar na sua forma de 

disponibilizar apoio (ANCP, 2012) 

Pesquisas destacam que receber informações honestas, claras e compassivas 

é um anseio universal dos pacientes com doenças em estágio avançado. Entretanto, 

eles também têm o direito de não querer sabê-lo. Assim, sua vontade deve ser 

respeitada, e a equipe pode identificar um familiar ou alguém próximo que receba uma 

má notícia e seja o interlocutor das mensagens. (ANDRADE et al., 2014) 

A comunicação no trabalho do enfermeiro deve ser entendida e realizada, 

mesmo que só possua um só emissor da mensagem, nesse caso o enfermeiro, pois 

existem situações em que o paciente não conseguirá usar nenhuma forma de 

comunicação, porém ele pode estar captando a mensagem emitida pelo o enfermeiro. 

A comunicação na assistência pode ser interferida por fatores como, o paciente 

estar sedado ou entubado. Um dos sentidos que são preservados ao máximo até que 

haja uma depressão do nível de consciência é a audição, isso faz com que mesmo 

em condições que não possibilite a comunicação do paciente com o enfermeiro é 

importante que o inverso ocorra, levando em consideração que o mesmo pode estar 

ouvindo e entendendo a mensagem a ser passada (ALVES, 2013). 

A terceira esfera a ser abordada é a comunicação como ferramenta de 

valorização da alegria. Esse método auxilia para o bem estar para o paciente gerando 

fatores como: diminuição do estresse e confiança no profissional. 

Ao manter o contato por meio do olhar, o profissional passa a mensagem 
silenciosa de que se importa não apenas com o que o paciente está falando, 
mas também com o que ele está sentindo e expressando. Preocupa-se com 
o paciente enquanto ser humano, com sentimentos e emoções e não apenas 
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com um sintoma ou um órgão comprometido. Isto pode facilitar o cuidado 
integral, humanizado, holístico (ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 672). 

 

Uma condição a ser considerada para o emprego da comunicação no ambiente 

de trabalho do enfermeiro é a valorização da alegria da comunicação, pois o paciente 

sente quando é lhe dado um sorriso ou uma palavra de otimismo, e com isso é 

proporcionado segurança e confiança nesse profissional. A valorização da alegria 

passada através da comunicação dos profissionais é fundamental para a aplicação da 

comunicação não verbal, a mesma possui efeitos como aliviar estresse e a ansiedade 

ocasionados por um quadro de sofrimento (ARAÚJO; SILVA, 2007) 

Humanizar a experiência da dor, sofrimento e perda requer um algo mais da 
equipe de enfermagem. O bom humor entre pacientes, familiares e equipe de 
enfermagem proporciona a construção de relações terapêuticas que 
permitem aliviar a tensão inerente à gravidade da condição e proteger a 
dignidade e os valores do paciente que vivencia a terminalidade. É comum 
que estas pessoas utilizem o humor para trazer à tona suas preocupações 
acerca da morte e do morrer (ARAÚJO; SILVA, 2007, p. 672) 

 

A processo de assistência do profissional está interligado diretamente com os 

fatores que interferem a assistência, desta forma é necessário compreender essas 

implicações para que o modo de cuidar seja adequado, e para que o profissional de 

enfermagem consiga identificar os pontos onde mais interferem na comunicação 

verbal e não verbal.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O conforto e a qualidade de vida são cuidados essenciais da enfermagem ao 

paciente terminal oncológico, e esses cuidados são alcançados com qualidade 

através do uso simultâneo da comunicação verbal e não verbal, pois promove 

resultados na assistência prestada, fazendo assim com que o emprego da 

comunicação seja adotado como uma ferramenta do cuidado. 

É necessário entender que possui fatores que interferem no processo de 

comunicação, porém o enfermeiro deve estar munido de conhecimento para poder 

ultrapassar as dificuldades que possam interferir automaticamente no cuidado desse 

paciente para isso é importante a aplicação de metas e estratégias para o uso da 

comunicação são essenciais para que seja de qualidade. 

O enfermeiro deve estar ciente das necessidades emocionais do paciente pois 

através delas o mesmo expressa de forma verbal e não verbal seus anseios. A 

comunicação deve perpassar por todas as fases do cuidados, tendo assim um olhar 

holístico para atender as necessidades do paciente e proporcionando um processo de 

terminalidade com qualidade, conforto e com dignidade. 

Acredita-se que este estudo venha estimular a criação de novas pesquisas, e 

possa proporcionar uma busca maior para leitura sobre esse tema, além de poder 

contribuir para uma melhor assistência através da ferramenta da comunicação verbal 

e não verbal no cuidado de pacientes terminais oncológicos.  
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