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ANTUNES. J.F.G.  A COMUNICAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA  

RESUMO 

Objetivo: Analisar o processo de comunicação do enfermeiro com a equipe multidisciplinar da 

Estratégia Saúde da Família. Materiais e Métodos: Estudo de natureza descritiva com 

abordagem qualitativa. Foi desenvolvido em Unidades de Saúde da Família de Aracaju e 

constituído por oito enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da Família deste município. 

Para a escolha das Unidades de Saúde, foi realizado sorteio aleatório. A técnica de coleta de 

dados utilizada foi a de grupo focal, realizada de setembro a outubro de 2017. Para análise dos 

dados foi utilizada a análise de conteúdo, sob a ótica da Teoria da Comunicação segundo Berlo 

(2003). Resultados: Evidenciou-se que a comunicação do enfermeiro na Estratégia Saúde da 

Família é permeada por discursos voltados para os profissionais de saúde, gerentes e pacientes. 

Com relação à comunicação com a equipe multidisciplinar em saúde, é de caráter informativo 

e persuasivo, realizada principalmente de forma verbal, através de reuniões de equipe e pouco 

voltadas para o entendimento, relação e transformação do espaço organizacional. 

Considerações finais: Embora o enfermeiro busque uma comunicação pautada na 

compreensão e percepção da realidade, constata-se a necessidade de um diálogo mais interativo, 

a fim de promover um espaço mais participativo com a gestão e membros da equipe de saúde. 

Isso é possível através de ações que promovam o apoio por parte da gestão ao enfermeiro e uma 

proximidade maior e diálogo entre enfermeiros e os membros da equipe de saúde. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Enfermeiro; Estratégia Saúde da Família; Atenção 

Primária à Saúde.  

 

 

 



 
 

THE COMMUNICATION OF THE NURSE IN THE FAMILY HEALTH STRATEGY 

 

ABSTRACT 

 

Overall objective: To analyze or nurses communication process with multidisciplinary team 

of a Family Health Strategy. Materials and Methods: Descriptive study with a qualitative 

approach. It was developed in Family Health Units of Aracaju and consists of eight nurses who 

work in the Family Health Strategy of this municipality. For choice of Health Units, random 

lottery was drawn. The data collection technique used was the focus group, performed during 

the months of September and October / 2017. To analyze the data, we used content analysis, 

based on Berlo's theory of communication (2003). Results: It was evidenced that nurse's 

communication in the Family Health Strategy is permeated by discourses aimed at health 

professionals, managers and patients. With regard to communication with the multidisciplinary 

team in health, it is informative and persuasive, mainly performed verbally, through team 

meetings and little focused on the understanding, relationship and transformation of and 

organizational space. Final considerations: Although nurse seeks communication based on the 

understanding and perception of reality, it is verified that there is a need for a more interactive 

dialogue in order to promote a more participatory space with management and health team 

members. This is possible through actions that promote management support to the nurse, and 

greater closeness and dialogue between nurses and health team members.    

 

KEY-WORDS: Primary Health Care; Communication; Nurse; Family Health Strategy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comunicação faz parte da vida do ser humano, pois, a partir dela, o indivíduo   

relaciona-se com outros e modifica o seu ambiente, além de influenciar atos e atitudes. Nos 

espaços organizacionais, a comunicação é mais complexa que a interpessoal ou grupal, já que 

há mais canais de comunicação, mais pessoas com as quais se comunicar e mais informações a 

serem transmitidas e novas tecnologias (MARQUIS; HOUSTON, 2015).  

Nos serviços de saúde, os encontros entre os trabalhadores e os usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) são intermediados pela comunicação. Trata-se de uma relação pautada 

pelo intercâmbio de saberes, através de uma comunicação que propicia condições práticas de 

promoção da saúde, tornando o usuário/cuidador autônomo à negociação diante do tratamento 

e das condições que favorecem o autocuidado e/ou o cuidado do paciente sob sua 

responsabilidade (MARINUS-CORIOLANO, et al., 2014). 

  Nas relações de trabalho, as dificuldades de comunicação sempre se fizeram presentes. 

Esses entraves no processo de trabalho podem ser superados através de uma comunicação clara, 

a partir da permissão de os envolvidos se manifestarem, pois auxilia na resolução de problemas 

existentes (LANZONI; MEIRELLES, 2013). 

 Para que os sujeitos envolvidos possam transmitir a mensagem com clareza, é essencial 

que a informação funcione como uma rede comunicacional. Nessa rede, deve haver o 

comprometimento com a transmissão da informação, de modo que o trabalho desenvolvido seja 

realizado sem interrupções (RIBEIRO, 2016). 

 Existem diversos fatores que podem contribuir para uma comunicação ineficiente no 

ambiente de trabalho. Dentre as principais barreiras existentes na comunicação, destacam-se a 

humana, que compreende cultura, temperamento, regionalismo, classe social, emoções, 

percepções, entre outras, que podem ser definidas por barreiras psicossociais (ALMEIDA; 

CIOSAK, 2013). 

 Outros elementos que podem interferir no processo de comunicação dizem respeito às 

atitudes e às habilidades na comunicação. Nesse sentido, a inabilidade em comunicar 

necessidades ou contestar as ideias das outras pessoas pode causar tensão nos relacionamentos, 

levando a estresse, ansiedade ou até mesmo depressão (MARQUIS, HOUSTON, 2015).  Assim, 

a melhoria no processo de comunicação interpessoal pode trazer avanços para uma melhor 

interação.  
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 Nesse sentido, a interação e o conhecimento entre os membros de equipe são necessários 

para que todos possam respeitar as individualidades de cada um dentro do seu campo de saber. 

Assim, a comunicação através de trocas e diálogos no ambiente de trabalho abre possibilidades 

para um trabalho resolutivo e comprometido com as necessidades de saúde da população 

(DUARTE; BOECK, 2015). 

 Escutar e ouvir, dar e receber feedback sobre determinadas ações são fatores que 

influenciam positivamente a comunicação, pois são capazes de promover a integração da equipe 

e interação entre esses agentes de saúde (DUARTE; BOECK, 2015). Por meio dessas ações, é 

possível perceber o quanto uma comunicação adequada pode promover melhoria no 

relacionamento entre os integrantes da equipe. 

 Neste contexto, o enfermeiro gerente deve trabalhar suas potencialidades de forma a 

desenvolver as habilidades necessárias à liderança, notadamente relevante no desempenho do 

processo de comunicação (LLAPA-RODRIGUEZ et al., 2015). O enfermeiro líder, na 

Estratégia Saúde da Família, é indicado como profissional fundamental para o funcionamento 

da unidade de saúde, pois facilita o trabalho da equipe, provendo a organização necessária para 

as ações em saúde, bem como seus insumos (LANZONI; MEIRELES, 2013). 

 A comunicação é reconhecida como uma das habilidades de liderança mais importantes. 

Isso, porque, considerando-se que a prática de enfermagem tende a ser voltada para grupos, 

como clientes, colegas, superiores e subordinados, a comunicação interpessoal entre os 

membros do grupo é necessária para a continuidade e produtividade (MARQUIS, HUSTON, 

2015). 

A comunicação tem sido utilizada para efetivar ações no âmbito da saúde e como recurso 

para a produção de uma saúde mais humanizada. Sob a ótica da Política Nacional de 

Humanização, as relações de trabalho podem ser transformadas a partir da ampliação do grau 

de contato e da comunicação entre as pessoas, tirando-as do isolamento a partir da construção 

de processos coletivos de enfrentamento do poder (BRASIL, 2007).  

 A inquietação pessoal para o estudo do tema surgiu diante da crescente necessidade de 

facilitar as relações interpessoais entre os integrantes da equipe de saúde da família. Ao lidar 

diariamente com essa experiência no ambiente de trabalho, percebe-se a fragilidade das relações 

interpessoais. Observa-se, empiricamente, que os relacionamentos são fragmentados e pouco 

valorizam a integração profissional a partir da comunicação e da compreensão das necessidades 

do outro; consequentemente, concorrem para a individualização do sujeito, distanciando-se do 

conceito de equipe e da proposta de humanização das relações.   
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 Diante desta problemática, pretende-se responder à seguinte questão de pesquisa: quais 

os tipos e meios de comunicação mais utilizados e os possíveis desafios enfrentados pelo 

enfermeiro no processo de comunicação com a equipe multidisciplinar na Estratégia Saúde da 

Família? 

 Acredita-se que essa pergunta possa aprofundar a questão geral do estudo no que 

concerne ao processo de comunicação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. Espera-

se, então, contribuir com novas reflexões acerca desse objeto ligado ao contexto da Atenção 

Primária de Saúde. 

 Partindo da premissa de que o enfermeiro é agente fundamental no processo 

comunicativo, na Estratégia Saúde da Família, espera-se que este estudo possa fornecer 

subsídios para a compreensão do processo de comunicação do enfermeiro da Estratégia Saúde 

da Família do município de Aracaju, bem como melhorar a atuação dos enfermeiros junto aos 

profissionais de saúde, viabilizando a garantia de uma assistência qualificada e segura aos 

pacientes da rede.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar o processo de comunicação do enfermeiro com a equipe multidisciplinar da 

Estratégia Saúde da Família. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

• Analisar os tipos de comunicação utilizados pelo enfermeiro para integrar as relações 

na equipe de saúde da família;  

• Descrever os desafios vivenciados na comunicação do enfermeiro com a equipe 

multidisciplinar. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 TEORIA DA COMUNICAÇÃO 

Será utilizado como referencial teórico-metodológico a teoria de Berlo (2003), que 

analisa a comunicação sob o campo da Psicossociologia. Esta, por sua vez, estuda a forma como 

as pessoas se comunicam, compreendendo o campo da ação e objetivo da comunicação, além 

dos fatores que entram no processo e o papel da linguagem no comportamento humano.  

 Berlo (2003), adota o modelo de comunicação composto por fonte, mensagem, 

codificador, canal, decodificador e receptor. Ele explica a comunicação analisando o 

comportamento das pessoas e coloca aspectos positivos e negativos do processo de 

comunicação. Para ele, a comunicação é fundamental para estabelecer relações interpessoais na 

sociedade, além de a compreensão dos seus determinantes auxiliar o ser humano a lidar com 

seus problemas de comunicação no trabalho.  

  Quanto ao modelo proposto, toda comunicação humana tem alguma fonte, uma pessoa 

ou um grupo de pessoas com um objetivo, uma razão para empenhar-se em comunicação. O 

segundo ingrediente é um objeto a comunicar. Esse objetivo tem de ser expresso em forma de 

mensagem, através de um código num conjunto sistemático de símbolos que são traduzidos por 

um codificador. O codificador é o agente responsável por captar as ideias da fonte e colocá-las 

em um código, exprimindo o objetivo da fonte em forma de mensagem. O canal é o 

intermediário, o condutor de mensagens. A pessoa na outra extremidade do canal pode ser 

chamada de receptor da comunicação, o alvo da comunicação. É necessário, ainda, o 

decodificador da mensagem que traduz e decifra a mensagem; para tal, devem ser consideradas 

as habilidades sensoriais do receptor. Salienta-se que as fontes e os receptores de comunicação 

devem ser sistemas similares, pois, se não o forem não poderá haver comunicação.  

 Para uma comunicação eficiente, Berlo (2003) coloca que a fonte necessita de 

habilidades comunicadoras, como atitudes e conhecimento acerca do que será comunicado, e 

ainda devem ser considerados o seu sistema social e a cultura na qual está inserido.  Quanto à 

mensagem, ele descreve a importância dos elementos que a compõem, como estrutura, 

conteúdo, tratamento e código. O canal pelo qual é realizada a mensagem compõe-se de visão, 

audição, tato, olfato e paladar. Por fim, quanto ao receptor, destacam-se, como na fonte, 

habilidades comunicadoras, atitudes, conhecimento, seu sistema social e sua cultura. 

 À luz desse pensamento, ao buscar a compreensão acerca do processo de comunicação 

do enfermeiro com a equipe multidisciplinar de saúde da família, procura-se analisar o processo 
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de comunicação dos enfermeiros a fim de melhorar a comunicação dos envolvidos no processo, 

e de contribuir para o relacionamento destes trabalhadores. 

 

 

 3.2 COMUNICAÇÃO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  

 

   Para entender a comunicação no âmbito do processo de trabalho do enfermeiro, alguns 

conceitos acerca de comunicação são necessários. Para Hohlfeldt et al. (2013, p.87), o processo 

de comunicação é definido “[...] como o processo de compartilhar um mesmo objeto de 

consciência, exprimindo a relação entre consciências.”   

   Outra abordagem sobre comunicação refere que: “o mundo humano é um mundo de 

comunicação. Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, que mediatiza o primeiro sujeito 

do segundo e a comunicação entre ambos se dá através dos sinais linguísticos” (FREIRE, 2013, 

p.44). 

   A comunicação é o processo que contribui na compreensão do conjunto de 

informações trocadas, com base nas representações que os sujeitos envolvidos possuem 

mediante o seu universo. Dentre os elementos deste processo, estão as comunicações verbal e 

não verbal, que correspondem aos componentes utilizados por emissor e receptor para trocar 

informações.   

 Para o alcance do êxito na comunicação verbal, é necessário ter uma linguagem, 

escrita ou falada, compatível entre os indivíduos do processo (BROCA; FERREIRA, 2012).  

Nesse sentido,  além de avaliar o emissor e o receptor, é necessário que ocorra o envolvimento 

na mensagem a ser transmitida e a técnica de comunicação adequada (SILVA, 2015).  

 A comunicação não verbal  é comumente observada na interação entre profissionais 

de enfermagem e pacientes em casos  nos quais a expressão verbal não é possível, devido ao 

estado de saúde do paciente. Mas, na comunicação humana, a forma não verbal corresponde a 

55% por meio dos sinais do corpo (SILVA, 2015).  

 Observa-se que a equipe de saúde precisa exercer a verdadeira comunicação, estando 

atenta à interpretação da linguagem verbal e especialmente da não verbal – nem sempre 

valorizada, mas de muita importância na interlocução. Quando a linguagem não verbal é eficaz, 

torna-se excelente ferramenta para a busca do atendimento integral das necessidades de saúde 

(ALMEIDA; CIOSAK, 2013). 
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 Assim, o profissional enfermeiro deve possuir habilidades comunicativas verbais e 

não verbais, pois sua atividade diária, que exige relacionamento tanto com pacientes quanto 

com diversos profissionais no seu ambiente de trabalho, utiliza  esse  meio constantemente para 

a troca de informações. 

 A respeito do processo de comunicação, é possível afirmar que a valorização de 

habilidades é considerada essencial no contexto comunicativo e, dentre elas, destaca-se a  

disposição de promover uma escuta atenta, pois proporciona uma comunicação em que há o 

entendimento mútuo. Na construção de uma comunicação interpessoal, estão as tentativas de 

compreender o outro e se fazer compreender, sendo a escuta reflexiva uma técnica auxiliar na 

validação da mensagem (SILVA, 2015).   

Quanto às barreiras para uma boa comunicação, inerentes ao ambiente de trabalho, 

verifica-se a ausência de abertura entre os profissionais e a existência de uma comunicação 

verticalizada. Em um estudo realizado por Ortega, Silva e Medina (2016), em uma Instituição 

Prestadora de Serviços (IPS) de alta complexidade, foi obervado que, embora os médicos e 

enfermeiros tivessem uma boa comunicação, não havia abertura para comunicação dentro do 

grupo das enfermeiras com outros membros da maioria das unidades, demonstrando um 

distanciamento do profissional de enfermagem com os demais profissionais da instituição.  

Além da distância, outra barreira se dá quando a comunicação ocorre verticalmente, para 

baixo. Isso torna a orientação pobre, já que as pessoas não são ouvidas, e acarreta pouca 

qualidade de decisões, porque as informações são limitadas, às vezes incompletas e incorretas, 

com distorção (MONTZELI; PERES; BERNARDINO, 2014). 

Nos Estados Unidos, 180 mil pacientes morrem anualmente por efeitos adversos,  em 

sua maioria, ligados à falta de comunicação entre as equipes de saúde. Esse número é 

apresentado em pesquisa realizada por Martin e  Ciurzynski (2015),  na qual apresentam dados 

que mostram que técnicas consistentes e estruturadas de comunicação melhoram a percepção 

de comunicação entre membros da equipe de saúde.  

Em algumas equipes de saúde, observa-se a individualização do sujeito através do uso 

de autoridade, hierarquia e poder – característico do papel de determinada função exercida por 

alguns membros. No entanto, o processo de comunicação, quando efetivo, pode facilitar a 

legitimidade da autoridade, pois há possibilidade de entender os motivos, sentimentos, 

angústias, significados de cada indivíduo, e também de questionar a mensagem partilhada. 

(BROCA, FERREIRA, 2012) 
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   A comunicação é um fator importante no que concerne à interação de sujeitos no 

ambiente de trabalho. Em diferentes profissões, a comunicação entre as equipes favorece a  

aproximação dos distintos campos do conhecimento no relacionamento profissional, permite 

trocas de conhecimento e facilita a compreensão de cada profissional sobre seu papel no 

cuidado ao paciente (MOURA, et al., 2013). Além disso, uma comunicação adequada constitui 

recurso para estabelecer a confiança e a vinculação do usuário à equipe de serviço (RIBEIRO, 

2016).    

 Observa-se que existe, na ESF, uma necessidade de melhoria nos vínculos entre 

equipes de saúde e pacientes. Também é possível verificar a necessidade de vínculos capazes 

de construir uma rede de confiança entre os profissionais na Estratégia Saúde da Família, a fim 

de que a assistência prestada seja de melhor qualidade. Nesse sentido, a comunicação se 

apresenta como  um instrumento capaz de promover uma maior aproximação entre esses 

profissionais, principalmente, por facilitar a compreensão do profissional quanto à importância 

do seu cuidado com o paciente (RIBEIRO, 2016; MOURA et al., 2016).   

    Na Equipe de Saúde da Família, a comunicação direciona as informações e cria 

espaços e diálogos para o bom desenvolvimento das práticas assistenciais. Assim, é por meio   

da comunicação que o profissional de saúde poderá atender as necessidades de saúde dos 

indivíduos (RIBEIRO, 2016). Dessa forma, o enfermeiro é visto como o profissional mediador 

das relações em uma instituição de saúde, alguém dotado de novas ideias, diálogo permanente 

com a equipe, compreensão e conhecimento das necessidades das pessoas (SOUZA et al, 2013). 

Em atuação na atenção básica, o enfermeiro enfatiza o diálogo permanente com a equipe 

quando realiza reuniões periódicas como meio de comunicação configurada para transmitir 

alguma mensagem para a equipe (LIMA et al., 2016; BROCA; FERREIRA, 2012). Nesse 

sentido, ressalta-se que, para uma mensagem tornar-se comunicação, é necessário que haja 

atividade e interação onde a totalidade do processo envolva duas ou mais consciências 

(HOHLFEDT, 2013).  

Assim, como membro de equipe e objetivando a melhor atuação nesta, é relevante que 

conteúdos sobre comunicação sejam incluídos nos processos de educação em enfermagem 

pautada para o exercício de competências e habilidades em comunicar-se, conforme as 

diretrizes nacionais do curso de graduação em Enfermagem preconizam (BRASIL, 2001). 

Entretanto, esses conteúdos nem sempre são abordados nos processos de formação em 

enfermagem em seus diversos níveis ou são poucos debatidos em disciplinas mais abrangentes 

(TRECOSSI e ORTIGARA, 2013).  
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 Apontam-se possibilidades para uma comunicação eficiente no ambiente de trabalho. É 

necessário, para tal, atentar para que as habilidades comunicacionais verbais e não verbais 

sejam atendidas. É preciso, ainda, que haja um modelo de comunicação em que o diálogo esteja 

presente e ocorra com mais frequência, diminuindo-se os modelos calcados em práticas 

verticalizadas. Interação e criação de vínculos entre o staff também são consideradas formas de 

melhorar o processo de comunicação entre os grupos. Estes são possíveis meios capazes de 

melhorar a comunicação entre as equipes de saúde e, consequentemente, potencializar a 

qualidade dos serviços prestados ao paciente. 

 

 

3.3 O ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa a reorganização da Atenção Básica no País, 

de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS). É tida como expansão, 

qualificação e consolidação da atenção básica e necessita da existência de uma equipe 

multiprofissional composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da 

família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da 

família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo-se 

acrescentar a essa composição o cirurgião-dentista e o auxiliar ou técnico de saúde bucal. Cada 

equipe deve ser composta por no máximo 4.000 pessoas (BRASIL, 2012).  

Com a reorientação da organização da atenção básica de Saúde, inicialmente através do 

PSF (Programa Saúde da Família) e, posteriormente, com a consolidação da Estratégia Saúde 

da Família, observa-se uma mudança nos objetivos e práticas desse novo sistema.  O trabalho 

na Estratégia Saúde da Família alicerça-se nos princípios da APS (Atenção Primária à Saúde) 

e do Sistema Único de Saúde brasileiro e, atualmente, integra a Política Nacional da Atenção 

Básica (PNAB) (BRASIL, 2012). 

Nesse contexto, o enfermeiro assume um papel cada vez mais decisivo no cuidado à 

saúde da população e na promoção e proteção à saúde dos indivíduos. Trata-se de um trabalho 

que se inicia com as ações estratégicas preconizadas na PNAB, que objetiva a prevenção de 

doenças, a dimensão assistencial em contraponto à dimensão gerencial e busca formas mais 

efetivas de interação com o usuário (SOUZA; MANDU; ELIAS, 2013). Backes e colaboradores 

(2012) também verificaram que o enfermeiro é reconhecido por sua habilidade interativa e 
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associativa, além da capacidade de promoção do diálogo entre os usuários e equipe de saúde da 

família. 

 Desta forma, o trabalho do enfermeiro passa a configurar-se como um desafio, pois há 

uma cobrança para que ele execute diversas funções. Na ESF, os enfermeiros não atuam 

somente na assistência ao paciente, mas também na gerência da instituição, na supervisão, no 

treinamento da equipe e na designação dos funcionários (MACEDO, et al., 2015).  Coordenam 

o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e da equipe de enfermagem, participam 

do gerenciamento local e da educação de trabalhadores, além de realizar ações assistenciais 

específicas e compartilhadas (SOUZA, MANDU, ELIAS, 2013). 

 No processo de cuidado de enfermagem na Estratégia Saúde da Família, o enfermeiro 

realiza observação, levantamento de dados, planejamento, evolução, avaliação, sistemas de 

assistência, procedimentos técnicos, procedimentos de comunicação, interação entre pacientes 

e trabalhadores de enfermagem e entre os diversos profissionais.  (LUCÉLIA; RODRIGUES; 

RESCK, 2011). Com relação ao campo das competências gerenciais, esses mesmos autores 

definem a função do profissional de enfermagem através das seguintes categorias identificadas 

em seu estudo: delegação de tarefas, trabalho em equipe e liderança, além da comunicação. 

  Como gerente de uma organização ou parte dela, o enfermeiro pode ser um líder e um 

administrador e, para tal, seu papel requer habilidades de liderança e administração que podem 

ser aprendidas e integradas ao mesmo tempo.  Na condição de competência administrativa, a 

comunicação é fundamental, pois confere ao enfermeiro a produtividade e a continuidade por 

meio do compartilhamento adequado de informações e, como ferramenta para a liderança, a 

comunicação é eficaz, pois é através de uma comunicação verbal e não verbal consistente que 

o enfermeiro-líder é capaz de ser um modelo para os subordinados (MARQUIS; HOUSTON, 

2015). Lanzoni, Meirelles e Cummings (2016) acrescentam que, em estudo realizado com 

enfermeiros de uma cidade localizada no Sul do Brasil, os participantes referiram que o diálogo 

é uma estratégia de liderança para a construção de um objetivo comum, feedback e motivação 

da categoria, por trazer fluidez e por permitir trocas constantes entre os indivíduos envolvidos.  

 Para Luz, et al. (2017), na gerência de enfermagem, a comunicação talvez seja a 

competência mais corriqueiramente mobilizada, pois ela está imbricada nas demais 

competências gerenciais, uma vez que, na prática laboral, sabe-se que a comunicação envolve 

a delegação de tarefas, o contato social no trabalho, a avaliação dos registros de enfermagem 

em prontuário, a comunicação terapêutica com o paciente na gestão do cuidado, a troca de 

experiências com a equipe multidisciplinar, entre outros. 
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 Duarte e Boeck (2015) discutiram, em seu trabalho, as sugestões dos profissionais de 

enfermagem para um trabalho em equipe na unidade de saúde da família estudada. Foi 

identificado que a comunicação é entendida como um fator indispensável para o trabalho em 

grupo naquela unidade da ESF, sendo o exercício do diálogo e de trocas no ambiente de trabalho 

facilitadores do trabalho em grupo, capazes de abrir possibilidades para um trabalho resolutivo 

e comprometido com as necessidades da população. 

Apesar de vários estudos definirem com clareza as responsabilidades do enfermeiro na 

Estratégia Saúde da Família, alguns autores colocam que existe a necessidade de um melhor 

delineamento do campo de atuação do profissional de enfermagem, conforme colocado por 

Backes e colaboradores (2012). Eles enfatizam, ainda, a importância de seu trabalho estar em 

consonância com os princípios e diretrizes do SUS e da ESF.   

Dentre outras as atividades desenvolvidas pelo enfermeiro, no âmbito da atenção básica, 

destaca-se o aspecto de planejamento e gestão que ele desempenha como membro da equipe de 

saúde.  O planejamento em saúde é uma ferramenta de gestão previsto pela Portaria nº 2.135, 

de 25 de setembro de 2013¹¹, que “estabelece diretrizes para o processo de planejamento no 

âmbito do Sistema Único de Saúde.” (LANZONI, MEIRELLES, 2013; BRASIL, 2013).  

Planejar significa também ter total clareza dos objetivos que se quer alcançar, ou seja, 

saber especificar objetivamente os comportamentos que gostaria de observar nos aprendizes ao 

final do processo, assim como fornecer as condições mais apropriadas para que esses 

comportamentos sejam, de fato, adquiridos e mantidos. No tocante ao planejamento da 

comunicação, é necessário entender e diagnosticar o problema que ocorre, além de saber quais 

são as ferramentas de comunicação disponíveis, qual a sua utilidade e como cada uma delas 

pode ser empregada (VASCONCELOS, 2009; ROCHA, et al., 2012) 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 TIPO E ABORDAGEM DO ESTUDO 

 

Estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa. A pesquisa descritiva busca 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno (GIL, 2017).  O estudo 

qualitativo trabalha o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos 

valores e das atitudes (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2015).  

 

4.2    AMBIENTE DA PESQUISA  

 

 O estudo foi desenvolvido no município de Aracaju, estado de Sergipe, Brasil. O 

município de Aracaju está localizado no litoral e é cortado pelos rios Sergipe e Poxim. Ocupa 

uma área de 181,857 km2, onde vive uma população estimada em 650.106 habitantes. Possui 

uma densidade demográfica de 3.574,82 hab/km2. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) é de 0,770, segundo o último censo (BRASIL, 2010). 

 A rede pública da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju possui 46 Unidades de 

Saúde da Família - USF, com um total de 126 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 126 

enfermeiros, distribuídos em oito regiões de saúde (BRASIL,2017).     

 Desta forma, o ambiente da pesquisa foi constituído por oito Unidades de Saúde, sendo 

uma Unidade por região de Saúde. Para seleção das Unidades, inicialmente, utilizou-se o 

relatório contendo a descrição das Unidades de Saúde por Região para a realização de sorteio 

aleatório e selecionou-se uma Unidade de cada região, totalizando oito USFs participantes. 

Salienta-se que a USF Cândida Alves não foi incluída na seleção por se tratar da Unidade de 

Saúde em que trabalha a pesquisadora, a fim de evitar viés de pesquisa. Esta seleção permitiu 

obter uma representação homogênea dos enfermeiros da Estratégia Saúde da Família. 

  

 

4.3 SUJEITO DA PESQUISA 

  

   Foram selecionadas, de forma aleatória simples, 29 enfermeiras para a realização de 

uma entrevista, a fim de selecionar aquelas que fariam parte da segunda etapa da pesquisa, 

mediante a realização de grupo focal. Destas, 12 não foram entrevistadas, pois, no momento da 
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entrevista, não estavam presentes devido à realização de visita domiciliar, de licença-médica, 

licença–prêmio e folga, resultando em 17 enfermeiras, das quais 14 se enquadravam nos 

critérios de inclusão da pesquisa. Após a entrevista, três se recusaram a participar e duas não 

atendiam aos critérios para participação do grupo focal.  Os sujeitos da pesquisa selecionados 

foram nove enfermeiras da Estratégia Saúde da Família de Aracaju (SE), sendo que 

participaram da segunda etapa de coleta de dados oito enfermeiras, pois uma não compareceu 

ao encontro por motivo de saúde.  

O critério de inclusão de participação do estudo foi: estar, no momento da coleta de 

dados, em atuação profissional, ou seja, não estar afastada do trabalho temporariamente, seja 

por licenças, férias, folga ou falta. Os critérios de inclusão para participar do grupo focal foram 

interesse pela temática e disponibilidade para participar dos encontros.  

As falas ilustrativas dos participantes do grupo focal foram identificadas como E1 

(Enfermeira 1), E2 (Enfermeira 2) e assim sucessivamente. 

 

  

4.4 SISTEMÁTICA DA COLETA DE DADOS 

  

Neste estudo, houve duas etapas de coleta de dados. A primeira ocorreu durante o mês 

de Setembro/2017, nas Unidades de Saúde da Família, e consistiu na aplicação de uma 

entrevista, com o objetivo de selecionar e identificar as participantes do estudo. A segunda etapa 

ocorreu no período de Outubro/2017, mediante a ocorrência de grupo focal no Centro de 

Educação Permanente em Saúde (CEPS), totalizando três encontros, com duração média de 

uma hora e meia e participação de oito sujeitos. A entrevista foi realizada pelo pesquisador 

responsável e o grupo focal foi realizado pela pesquisadora responsável e por uma pesquisadora 

auxiliar.  

A entrevista possibilitou a criação de um espaço para conversa, com o objetivo de 

compreender o entendimento dos profissionais acerca do tema abordado. Segundo Minayo, 

Deslandes e Gomes (2015), a entrevista tem como objetivo construir informações pertinentes 

para um objeto de pesquisa e abordagem pelo entrevistador de temas igualmente pertinentes 

com vistas a esse objetivo. 

O grupo focal é uma técnica de pesquisa que utiliza sessões grupais como um dos foros 

facilitadores da expressão de características psicossociológicas e culturais (WESTPHAL; 

BÓGUS; FARIA, 1996). É uma discussão na qual um grupo pequeno de informantes, guiado 
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por um facilitador ou moderador, fala espontaneamente sobre os temas considerados 

importantes à investigação (SCRIMSHAW; HURTADO, 1988). 

Para execução da coleta de dados, foi encaminhada, para Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS)/Centro de Educação Permanente do município, uma carta apresentação destinada aos 

gerentes das unidades (ANEXO A), solicitando autorização para realização da pesquisa de 

campo, através de visitas às Unidades de Saúde da Família. Ao chegar nas Unidades, os 

pesquisadores dirigiram-se ao/à gerente solicitando-lhe que os encaminhassem para os 

enfermeiros que estivessem presentes por ocasião da visita.  

Após a seleção das participantes para o grupo focal, foi elaborada uma carta de 

requerimento (APÊNDICE A) destinada à SMS do município, a fim de requerer a liberação das 

enfermeiras para os encontros, que foram realizados no CEPS. A Rede de Atenção Primária em 

Saúde (REAP) e a Coordenação de enfermagem da rede também foram informadas acerca da 

realização da pesquisa com as enfermeiras.  

 As enfermeiras selecionadas foram comunicadas previamente da seleção, data e local 

da realização das reuniões através de contato telefônico e via WhatsApp, inclusive com o envio 

do registro fotográfico do documento constando a liberação dos profissionais pela Secretaria de 

Saúde. Também foi realizada a confirmação prévia da presença das enfermeiras um dia antes 

de cada encontro semanal. 

Para a entrevista inicial, foi utilizado um roteiro semiestruturado de livre resposta, 

contendo quatro perguntas objetivas e duas perguntas subjetivas. As questões objetivas foram 

relacionadas aos dados de identificação dos sujeitos e as subjetivas, ao conhecimento e interesse 

destes sujeitos acerca do tema “Comunicação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família”. 

Os participantes responderam à entrevista durante o turno de trabalho.  

Quanto ao instrumento utilizado para a realização do grupo focal, foi elaborado um 

roteiro de entrevista composto por 14 perguntas, sendo sete objetivas (caracterização dos 

sujeitos) e sete subjetivas (questões norteadoras). As perguntas foram fundamentadas em três 

diretrizes principais: conceito de comunicação em relações interpessoais, desafios vivenciados 

para a comunicação pela equipe multiprofissional e comunicação e classificação (APÊNDICE 

B). 

Para registro dos dados, as entrevistas foram gravadas, com autorização prévia dos 

sujeitos, através do uso de um programa de voz, via aparelho celular. Foram ainda realizados 

registros fotográficos das reuniões.  
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4.4.1 OS GRUPOS FOCAIS  

 

Os encontros ocorreram em um ambiente cuidadosamente organizado. A sala era ampla, 

climatizada, e as mesas foram organizadas de modo que os convidados ficavam posicionados 

em círculo, a fim de manterem maior proximidade. O uso do notebook permitiu que fosse criado 

um clima mais harmonioso através de músicas instrumentais que precederam a reunião, sendo 

colocadas antes da chegada dos convidados.  

A reunião teve início quando todos os sujeitos selecionados se fizeram presentes. 

Inicialmente, a moderadora apresentou a pesquisa e explicou os objetivos, informando acerca 

da técnica de coleta de dados denominada de grupo focal, da qual elas estavam participando. 

Informou também sobre as regras de funcionamento do grupo e que a pesquisadora moderadora 

utilizaria uma lista contendo as questões que eles deveriam responder ao longo da reunião. Foi 

enfatizado que opiniões poderiam ser expressas livremente acerca do tema pesquisado. A 

duração da reunião foi de aproximadamente uma hora e meia e obteve-se autorização através 

da leitura do TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C) para a 

gravação de áudio e filmagem da reunião. Foi explicado ainda que as falas seriam gravadas em 

função da necessidade posterior de transcrição dos dados. A pesquisadora facilitadora 

apresentou-se ao grupo, explicando a sua função na reunião. 

 No primeiro encontro, os sujeitos participaram de uma dinâmica com o objetivo de 

serem estimulados na formulação de ideias e conceitos acerca do tema comunicação, através 

do uso de desenhos, recortes, gravuras e colagens e ainda permitir que se sentissem mais 

relaxados e integrados para a reunião.  A seguir, foram distribuídos crachás com os nomes de 

cada uma das participantes presentes.  

Ao final da reunião, a moderadora agradeceu a presença das participantes, reiterando a 

importância da presença de cada uma das presentes.  

 

4.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

 A análise de dados, em pesquisa qualitativa, consiste em explorar um conjunto de 

opiniões sobre o tema que se propõe a investigar, realizar a interpretação dos dados, buscando 

sentidos das falas e ações para se chegar à compreensão ou explicação dos dados e, em última 

etapa, analisar se todo o material coletado está coerente com os objetivos da pesquisa e com a 

sua fundamentação teórica (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2015). 
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 Para análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo categorial por temática, 

que é definida como:  

[...]  um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de 

mensagens, indicadores que permitem a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2011, p.47).  
 

Segundo Bardin (2011), o procedimento metodológico desta técnica de análise de dados, 

a partir da perspectiva qualitativa, compreende as seguintes etapas: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados. A pré-análise tem por objetivo sistematizar as ideias 

iniciais, de forma que os conceitos sejam conduzidos precisamente a um plano de análise; essa 

fase tem por objetivo a organização dos dados. A exploração do material, que ocorre após a 

conclusão da pré-análise, consiste na aplicação sistemática das decisões tomadas.  Na fase de 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os resultados brutos passam a ser válidos e 

significativos. É possível que o analista realize inferências e adiante interpretações dos 

resultados com base nos objetivos propostos.   

 A análise dos dados foi precedida pela transcrição das informações coletadas. Após isso, 

na primeira etapa, realizou-se uma leitura flutuante, como forma de estabelecer contato com o 

material apreendido por meio do grupo focal. Nessa fase, foi possível deixar-se invadir por 

impressões e orientações. Após incessantes leituras, houve a preparação do corpus, que diz 

respeito ao conjunto de documentos obtidos para serem submetidos ao processo de análise, 

obedecendo-se à regra da exaustividade, cujo objetivo foi não deixar de fora nenhum elemento. 

Houve, então, o recorte de texto que permitiu a construção de unidades de sentido, para a 

formulação posterior das ideias em categorias para a análise temática. A partir disso, houve a 

referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores, de acordo com a frequência de 

aparecimento.  

 Na segunda etapa, para o tratamento do material, ocorreu a codificação das unidades de 

sentido e a reorganização de todo conteúdo, permitindo-se atingir uma representação do 

conteúdo. Utilizou-se, para tal, o tema, que corresponde a uma frase do texto que faz uma 

afirmação sobre o assunto. O conteúdo foi agrupado segundo suas semelhanças e divergências, 

fazendo-se, então, a categorização. As categorias são rubricas ou classes que reúnem um grupo 

de elementos, sob um título genérico, agrupados em razão das características comuns desses 

elementos.  

   Desse modo, foi possível organizar os dados em duas categorias e, em seguida, em seis 

subcategorias. As categorias e as subcategorias resultantes da análise foram:  
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 - Elementos da comunicação: Tipos de comunicação e Meios de comunicação; 

 - Desafios na prática da comunicação: Diálogo e comunicação com os membros da 

equipe multidisciplinar, Gestão e comunicação, Formação e comunicação e Planejamento e 

comunicação. 

Assim, após a categorização dos dados, buscou-se reorganizar os conceitos e ideias que 

emergiram, com a finalidade de descrever e compreender o que se foi investigado. Assim, o 

método em questão ofereceu um caminho para a análise, descrição e problematização dos 

achados e da produção desta pesquisa.   

  

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Em respeito ao que preceitua Brasil (2013) com a Resolução N° 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), o projeto foi enviado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Sergipe e aprovado sob o número da CAAE: 65729317.50000.5546 

em 18/04/2017 (ANEXO B). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

entregue a cada participante, a fim de que o entrevistado fornecesse o seu consentimento através 

de sua assinatura.  

Antes da assinatura do documento, elas foram informadas sobre os objetivos do estudo, 

bem como sobre a necessidade de gravação das entrevistas, sendo-lhes garantido o anonimato 

por ocasião da divulgação dos resultados da pesquisa e o direito a desistir da participação, caso 

assim o decidissem, sem que sofressem qualquer tipo de prejuízo. 

A pesquisa atendeu as seguintes exigências com relação aos aspectos éticos de pesquisas 

envolvendo seres humanos: princípio da autonomia, princípio da beneficência, princípio da não 

maleficência e princípio da justiça e equidade (BRASIL, 2013). 

 

 

4.6.1 RISCOS E BENEFÍCIOS 

A participação neste estudo não trouxe complicações legais aos sujeitos pesquisados. 

Os sujeitos foram informados que poderiam surgir riscos mínimos no decorrer do estudo, no 

entanto, até o presente momento, isso é algo desconhecido para os pesquisadores. Os 

procedimentos usados ofereceram riscos mínimos a sua dignidade. Foram informados também 

que poderia haver algum desconforto, principalmente relacionado a constrangimento durante a 
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entrevista; caso isso ocorresse, os participantes poderiam desistir de responder às perguntas 

solicitadas na entrevista.  

As participantes não tiveram ou terão benefícios diretos. Entretanto, o estudo traz 

informações importantes acerca do processo comunicativo do enfermeiro na Estratégia Saúde 

da Família de Aracaju, de forma que o conhecimento que foi construído com alicerce nesta 

pesquisa poderá contribuir com a melhoria dos cuidados em enfermagem e benefícios na 

assistência ao paciente. Além disso, há o compromisso do pesquisador na divulgação dos dados 

obtidos e posterior publicação de dados, contribuindo com a comunidade e sociedade através 

dos resultados obtidos. 
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5.1 ELEMENTOS ESSENCIAIS DA COMUNICAÇÃO DO ENFERMEIRO NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
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RESUMO 

Objetivos: Analisar os tipos e os meios de comunicação utilizados pelo enfermeiro para 

integrar as relações na equipe de saúde da família. Materiais e Método: Estudo descritivo com 

abordagem qualitativa, desenvolvido em Aracaju (SE), com oito enfermeiras da Estratégia 

Saúde da Família. Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Resultados: Os resultados apontam a comunicação verbal como a prática mais utilizada pelos 

enfermeiros; já a não-verbal possui grande importância para evitar conflitos e promover o 

diálogo – uma forma de mediar as relações dentro da equipe de saúde. Ficou evidente a reunião 

de equipe como um meio de comunicação muito utilizado na comunicação do enfermeiro com 

os profissionais da equipe, além do uso de telefone e redes sociais. Considerações finais: A 

utilização da comunicação não-verbal pelo enfermeiro da ESF, de forma contínua, com a 

finalidade de mediar conflitos, no entanto, pode promover o afastamento gradual entre os 

membros da equipe de saúde. Quanto aos meios que utilizam para se comunicar, a reunião de 

equipe é usada com frequência, porém o uso constante do telefone e redes sociais, como o 

WhatsApp, atualmente, pode provocar distanciamento entre os seus interlocutores. 
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Descritores: Comunicação; Enfermeiro; Estratégia de Saúde da Família; Comunicação não-

verbal; Meios de comunicação.  

 

Objectives: Analyze  types and means of communication used by the nurse to integrate a 

relationships in family health team. Materials and Methods: A descriptive study with 

qualitative approach, developed in Aracaju (SE), with eight nurses from the Family Health 

Strategy. To analyze  data, a content analysis technique was used. Results: Results point to 

verbal communication as practice most used by nurses; non-verbal one already has great 

importance to avoid conflicts and to promote the dialogue - a way of mediating a relations 

within health team. Team meeting was evident as a means of communication widely used in 

communication of nurse with a professionals of team, besides use of telephone and social 

networks. Final considerations: The use of non-verbal communication by the ESF nurse, on a 

continuous basis, for purpose of mediating conflicts, however, can promote a gradual 

withdrawal between the members of health team. As for the means they use to communicate, 

team meeting is often used, but constant use of telephone and social networks, such as 

WhatsApp, can now cause detachment among their interlocutors. 

 

Keywords: Communication; Nurse; Family Health Strategy; Non verbal comunication; Media. 

 

RESUMEN 

Objetivos: Analizar los tipos y los medios de comunicación utilizados por el enfermero para 

integrar las relaciones en el equipo de salud de la familia. Materiales e métodos: Estudio 

descriptivo con enfoque cualitativo, desarrollado en Aracaju (SE), con ocho enfermeros de la 

Estrategia Salud de la Familia. Para análisis de los dados fue utilizada la técnica de análisis de 

contenido. Resultados: Los resultados de ese estudio apuntan para la práctica de la 

comunicación verbal por los enfermeros, sin embargo, la comunicación no-verbal es muy 

utilizada para evitar conflictos y promover el dialogo, siendo una forma de mediar las relaciones 

dentro del equipo de salud. Quedó constatado la reunión de equipo como un medio de 

comunicación bien utilizado en la comunicación de lo enfermero con los profesionales del 

equipo, además del uso de lo teléfono y redes sociales. Consideraciones finales: La utilización 

de la comunicación no-verbal por lo enfermero de la ESF, de forma continua, con la finalidad 

de mediar conflictos puede promover el alejamiento gradual entre los miembros del equipo de 

salud. Cuanto a los medios que utilizan para comunicarse, la reunión de equipo es usada con 

frecuencia, sin embargo, el uso constante del teléfono y redes sociales como el WhatsApp, 

actualmente, puede provocar un alejamiento entre sus interlocutores. 

.    

Palabras- clave: Comunicación; Enfermero; Estrategia Salud de la Familia; Comunicación no-

verbal; Medios de Comunicación. 
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Introdução 

 

A comunicação faz parte da vida do ser humano, pois, a partir dela, o indivíduo   

relaciona-se com outros e modifica o seu ambiente, além de influenciar atos e atitudes. Nos 

espaços organizacionais, a comunicação é mais complexa que a interpessoal ou grupal, já que 

há mais canais de comunicação, mais pessoas com as quais se comunicar e mais informações a 

serem transmitidas e novas tecnologias (1).  

Nos serviços de saúde, os encontros entre os trabalhadores e os usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) são intermediados pela comunicação. Trata-se de uma relação pautada 

pelo intercâmbio de saberes, através de uma comunicação que propicia condições práticas de 

promoção da saúde, tornando o usuário/cuidador autônomo à negociação diante do tratamento 

e das condições que favorecem o autocuidado e/ou o cuidado do paciente sob sua 

responsabilidade(2). 

Na Estratégia Saúde da Família (ESF), a comunicação do enfermeiro é decisiva para o 

cuidado com a saúde da população e a promoção e proteção à saúde dos indivíduos. Trata-se 

de um trabalho concebido a partir de ações estratégicas preconizadas na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), visando a prevenção de doenças, a dimensão assistencial em 

contraponto à dimensão gerencial e formas mais efetivas de interação com o usuário(3).   

A comunicação na Equipe de Saúde da Família é um dos instrumentos que deve 

direcionar informações e criar espaços e diálogos para o bom desenvolvimento das práticas 

assistenciais do profissional para atender as necessidades de saúde dos indivíduos. Nesse 

sentido, o enfermeiro é visto como um profissional que atende tal habilidade, pois é dotado de 

novas ideias, diálogo permanente com a equipe, compreensão e conhecimento das necessidades 

das pessoas (4, 5). 

A fim de proporcionar novos campos de diálogos, o ato de comunicar-se é distinguido 

em dois tipos, verbal e não verbal, que são compostos pelos componentes emissor e receptor 

com finalidade da troca de informações(6). Outros elementos também são descritos na teoria da 

comunicação, são eles: fonte, codificador, mensagem, canal e decodificador. Por fim, a 

mensagem é veiculada por meios de comunicação que conduzem as mensagens emitidas. A 

escolha para o meio adequado é um importante fator influente na mensagem e dependerá das 

habilidades de codificação da fonte e decodificação do receptor, dentre outros(7). 
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Dessa forma, a ESF e seus profissionais, por utilizarem a comunicação como ferramenta 

de produção de cuidado, envolvem-se na descrição dos tipos de comunicação e seus elementos. 

Entretanto, ainda são escassas as publicações que englobam essa temática, o que torna de grande 

importância a realização desse estudo, a fim de melhorar o processo de comunicação do 

enfermeiro da Estratégia Saúde da Família com a equipe de saúde. Faz necessário para isto, 

uma melhor compreensão acerca do tema, de modo a responder à seguinte questão: quais os 

tipos e meios de comunicação utilizados pelo enfermeiro na comunicação com a equipe de 

saúde? 

A partir da compreensão de que é necessário o conhecimento dos elementos da 

comunicação para o aprimoramento desta habilidade, o presente estudo objetivou analisar os 

tipos e os meios de comunicação utilizados pelo enfermeiro para integrar as relações na equipe 

de saúde da família. 

 

Material e método 

 

Trata-se de um estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa realizada entre 

os meses de setembro e outubro de 2017, com enfermeiros da ESF do município de Aracaju, 

Sergipe, que possui 46 Unidades de Saúde da Família (USF) e conta com 126 enfermeiros. 

Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de grupo focal, que utiliza sessões grupais 

como um dos foros facilitadores da expressão de percepções, atitudes e características 

culturais(8). Neste grupo, participaram oito enfermeiras da ESF que atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão: estar em atuação profissional no momento da coleta de dados, apresentar 

interesse pela temática e disponibilidade para participar dos encontros. 

Ocorreram três encontros com gravação de voz após a concordância com a cessão de 

direitos. O conteúdo destes encontros foram transcritos e submetidos à análise por meio da 

técnica de análise de conteúdo(9). Esta técnica permite obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, indicadores que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens. Seguindo a 

estruturação proposta pela técnica, as entrevistas foram analisadas em três etapas: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos. Após essa etapa, houve a 

codificação dos dados, através da formação das Unidades de Registro, e a categorização e 

subcategorização dos dados, que foram descritos, a fim de se buscar a compreensão deles à luz 

da Teoria da Comunicação(7). 
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As falas ilustrativas dos debates no grupo focal serão identificadas por códigos 

alfanuméricos como E1 (Enfermeiro 1), E2 (Enfermeiro 2) e assim sucessivamente. 

O projeto foi enviado para o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de 

Sergipe e aprovado sob o número da CAE 65729317.50000.5546, em 18/04/2017, tendo 

atendido a todos os princípios éticos requeridos. 

 

 

Resultados e discussões 

 

As oito enfermeiras participantes deste estudo informaram possuir pós-graduação latto 

sensu e apenas uma possuía pós-graduação stricto sensu. Dentre as pós-graduações que 

informaram possuir, 37,5% em Saúde Pública, 12,5% Saúde da Família, 25% Enfermagem do 

Trabalho, 25% Educação em Saúde e 12,5% Ciências da Saúde. Quanto ao tempo de formação, 

a média entre as participantes foi de 20 anos e o tempo de profissão foi de 19 anos. 

As falas transcritas dos encontros foram analisadas e as ideias que emergiram foram 

agrupadas em duas subcategorias, são elas: Tipos de comunicação e Meios de comunicação, 

que estão inseridas na categoria elementos da comunicação. 

 

Os tipos de comunicação 

 

Nesta subcategoria, ficou evidenciado, nas falas das enfermeiras, os tipos de 

comunicação que utilizam para a prática comunicacional na ESF. Nesse sentido, foi identificado 

o uso da comunicação verbal e não-verbal. A comunicação verbal foi colocada como o tipo de 

comunicação mais utilizada por estas enfermeiras. Quanto à comunicação não verbal, as 

enfermeiras parecem ser profissionais da equipe com grande capacidade de percepção de gestos 

não-comunicativos, o que pode estar associado a sua função de mediadora da equipe. 

Estudo aponta que apenas 7% dos pensamentos são transmitidos por palavras, 38% são 

transmitidos por sinais paralinguísticos e 55% pelos sinais do corpo(6). 

Nas narrativas a seguir, observa-se os principais tipos de comunicação que as 

enfermeiras utilizam na estratégia para integrar as relações na equipe de saúde da família: 

  
Eu acho que, em primeiro lugar, ficaria a comunicação verbal, porque, no meu cérebro, como 

é que eu entendo: que mesmo que eu coloque um aviso, mesmo que eu me comunique 

visualmente, com a fisionomia, mas eu só fico satisfeita quando eu consigo falar. Né? Então 
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eu acho que a primeira comunicação, que pelo menos eu utilizo, é a verbal [...] eu só me sinto 

entendida, ouvida, falando[...] (E6). 

 

[...]A gente tem que falar[...] e a gente tem que chegar junto: - venham cá meus filhinhos, 

venham cá! (risos) [...] (E1)  

 

A percepção dessas enfermeiras está relacionada ao conhecimento adquirido no 

ambiente de trabalho e fundamenta-se nos problemas que enfrentam ou já enfrentaram nos 

diferentes tipos de comunicação. Assim, conversar para as enfermeiras da ESF, é uma 

necessidade que se traduz em satisfação, quando realizada. Ainda que tenham que se comunicar 

de forma não verbal, acreditam que somente quando realizam a comunicação verbal, sentem- 

se ouvidas. 

A comunicação pode ser entendida como uma maneira de interação social; a capacidade 

de partilhar ou discutir ideias e informações, de dialogar, visando ao bom entendimento entre 

pessoas(10). A comunicação verbal é aquela associada a palavras expressas por meio da 

linguagem escrita ou falada(6). 

A teoria da comunicação explica que o processo de comunicação visa atingir a interação 

entre fonte e receptor, a fim de que um influencie o outro(7). Nesse sentido, a comunicação 

representa uma tentativa de conjugar dois organismos, de cobrir lacuna entre dois indivíduos 

pela produção e recepção das mensagens que tenham sido transmitidas para ambos.  

Em outra fala a enfermeira (E3) caracteriza o tipo de comunicação mais utilizado: 

 

[...] tem a comunicação verbal que a gente fala de pessoa para pessoa. (E3). 

 

A comunicação face a face, expressa através da fala, é apontada como a preferida por 

enfermeiros de um centro de oncologia, quando comparada a outros tipos, a exemplo do 

telefone, sendo esta o tipo de comunicação mais utilizado para a comunicação entre os membros 

da equipe(11). 

Além da comunicação verbal, identificou-se no estudo que os enfermeiros possuem o 

cuidado com a forma de expressões não-verbais que utilizam em seu trabalho por serem 

considerados mediadores da equipe. A comunicação não verbal expressa as feições do rosto, o 

semblante do indivíduo:  

 
Têm vários tipos de comunicação. A comunicação visual é a questão da expressão. Que é como 

a colega falou, é interessante como a gente se expressa, porque, quer queira, quer não, quando 

a gente se expressa tem a questão da fisionomia. Se a gente, enquanto enfermeiro, é um 

mediador dentro da equipe, a gente também tem que ter cuidado através da expressão facial 

que a gente utiliza (E7). 
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Outra enfermeira reconhece uma das formas de comunicação não-verbal, como visto na 

fala a seguir: 

 Aí no caso tem a comunicação visual(E3). 

 

A comunicação não verbal   é uma comunicação que se expressa através da linguagem 

cinésica e da paralinguagem  que utiliza a observação e percepção com maior intensidade no 

cuidado das expressões faciais, dos olhos e da voz. Pode ser obtida através de gestos, posturas, 

expressões faciais, orientações do corpo, relação de distância mantida pelos indivíduos, 

entonação usada na expressão das palavras, ritmo da voz, ritmo do discurso, sentimentos, 

suspiro, pigarrear (12, 6).  

Observa-se que a equipe de saúde precisa exercer a verdadeira comunicação, estando 

atenta à interpretação da linguagem verbal e, especialmente, da não verbal, nem sempre 

valorizada, mas de muita importância na interlocução. Quando a linguagem não verbal é eficaz, 

torna-se excelente ferramenta para a busca do atendimento integral das necessidades de 

saúde(13). 

A linguagem não verbal é importante fonte de identificação das necessidades das 

pessoas. O enfermeiro, na condição de responsável por gerir os profissionais de saúde, observa, 

por meio dos gestos, emoções e sinais, a informação que está sendo transmitida por cada um 

deles.  Essa capacidade de percepção otimiza as relações porque dá ao enfermeiro a noção de 

até onde pode se aproximar do profissional em determinada situação, através do estímulo do 

diálogo ou, simplesmente, não abordar a pessoa em ocasião que seja inconveniente, diminuindo, 

assim, a possibilidade de conflitos. Como observado nas falas a seguir: 

 

[...] que a gente percebe e conhece tanto a equipe que até o jeito que a pessoa chega a gente já 

sabe se a pessoa está com raiva, se não está, se está estressada, se não dormiu... Isso a gente 

conhece...Muito...Às vezes, a gente não fala nada, mas, só de olhar, a gente sabe [...] (E2). 

 

E funciona bastante porque esse papel da gente conhecer o outro, a gente sabe até aonde a 

gente pode ir naquele dia. A gente sabe, hoje não é dia... Hoje eu não vou falar... Não é assim?  

(E3). 

 
São os sinais... A gente não entende os sinais dos surdos mudo né? Mas assim ... gestos, faciais... 

[entendem]. (E4). 

 

É importante estar atento para identificar as emoções e sentimentos dos indivíduos, pois 

cada pessoa se expressa de maneira diferente, de acordo com o meio ambiente em que vive e 

com o seu tempo, sendo, portanto, imprescindível não julgar e compreender o contexto no qual 
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o indivíduo está inserido(12). A ausência em eventos agendados previamente também pode ser 

uma fonte de informações não verbal acerca do estado de alguém, assim como relatado abaixo: 

 
A semana passada, um dos meus agentes, ele até nem foi para reunião de equipe, eu deixei 

passar, e disse: eu não vou chamar... quando foi no último dia da semana: vem aqui, vamos lá 

na sala [...] fechei a sala... vamos conversar. O que é que está acontecendo...  Porque são essas 

coisas de conhecer [...] Na verdade, eu acho que tá todo mundo [...] É uma extensão da família,  

Porque a gente passa muitas horas na Unidade (E5). 

 

A comunicação não verbal é um importante indicador no processo de comunicação 

efetiva, pois, quando a fonte identifica expressões de indiferença e falta de atenção com relação 

a ela, esta pode mudar a estratégia utilizada a fim de receber melhor retorno e alcançar os seus 

objetivos(12). 

Outras formas de comunicação não verbal utilizadas pelas enfermeiras foram 

identificados no estudo, como observadas nas seguintes falas: 

 Bater a porta com raiva [risos] (E4). 

 

Acredito que a verbal bem mansinha...[risos]... Que às vezes você tem vontade de dar um grito, 

mas você tem que ó ... Baixar... (E1). 

 

Trata-se de formas de comunicação não verbal, evidenciadas através da expressão de 

sentimentos, como raiva, e ainda pela entonação da voz, que, segundo a enfermeira, quando 

pronunciada em tom mais baixo, repercute efeitos positivos na comunicação, tratando-se, 

portanto, de falas que remetem às características da paralinguagem.  

Para que exista reciprocidade na comunicação, deve-se empregar corretamente os meios 

de que se dispõem. Um dos mais característicos é a voz, de modo que determinado tom é 

utilizado para falar se determinada mensagem está sendo interpretada devidamente, o que 

atribui credibilidade à comunicação. Ao dirigir-se aos outros, uma pessoa deve controlar o 

volume de sua voz a fim de aumentar a sua expressividade e fazer com que sua mensagem seja 

validada diante dos demais, pois a expressão das emoções interfere no processo de 

comunicação, influenciando diretamente a harmonia dos profissionais(13,14). 

Ainda é possível obter resultados satisfatórios para o alcance dos objetivos de fonte e 

receptor ao utilizar comunicação não-verbal.  

 
[...]o Ministério da Saúde estava lá... para cobrar... Eu queria melhorar a qualidade do  serviço 

e ela o interesse era financeiro. Tentamos ser aprovados pelo PMAQ. E conseguimos...[risos] 

[...] Foi uma comunicação visual entre eu e ela.   Eu tive noção de cada rua... de até onde 

chegar o meu limite...da minha área, que eu não tinha essa noção, entendeu? (E1)  
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Percebe-se que a união da força de trabalho em prol da melhoria e o contato visual entre 

elas permitiram uma comunicação eficiente que, por sua vez, gerou a aprovação do trabalho 

pelo Ministério da Saúde. 

Em todo o processo de comunicação interpessoal, o corpo expressa um sentimento 

subjacente à mensagem, e essa expressão é inconsciente e percebida também de forma 

inconsciente, muitas vezes, com maior clareza do que o verbalizado (13).  

No entanto, não é o tipo de comunicação utilizada que vai determinar o sucesso ou não 

do processo de comunicação. Isso vai depender das circunstâncias em que a comunicação está 

ocorrendo, a exemplo de preferências do tipo de comunicação por parte da fonte, do emissor e 

da necessidade momentânea em se comunicar. Como visto no trecho a seguir: 

Eu não acho que é o tipo de comunicação que vai fazer com que ......as coisas andem... que vai 

fazer com que as coisas sejam positivas ou não... Eu acho que todos os tipos de comunicação 

são importantes e uma complementa a outra. Vai depender da situação, da necessidade de 

informação, da forma que você vai se comunicar. Seja verbal, corporal... acho que são os 

momentos que acabam guiando qual a melhor forma de comunicar naquela hora...  (E2). 

 

É considerada comunicação adequada a que é apropriada a uma determinada situação, 

pessoa, tempo e a que atinge um objetivo definido, indo ao encontro do que foi verbalizado pela 

enfermeira em sua fala (6).  

As preferências das enfermeiras quanto ao melhor tipo de comunicação a ser utilizado 

com os pacientes, parece ser o processo de comunicação do tipo verbal, sendo o mais utilizado 

A enfermeira E4 explica que através do acolhimento coletivo elas se comunicam com maior 

facilidade com os pacientes:  

 

 É [...] a gente faz o que a gente chama de acolhimento coletivo, a gente dá 

uma palestra sobre algum tema [...] e depois disso a gente começa a dar os 

enfoques, os anúncios [...] Tipo: “olha tem reunião do conselho, tem isso, tem 

aquilo, venham”, a gente não estará atendendo... pedindo exame. Isso a gente 

faz sistematicamente todos os dias. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode 

falar [...] (E4).  

 

Essa fluência na comunicação com os pacientes pode ocorrer em virtude da facilidade 

de entrosamento e criação de vínculos que os profissionais de saúde estabelecem com a 

comunidade. Observa-se que alguns dos profissionais pouco se comunicam entre si, porém, 

criam vínculos com a comunidade estabelecendo uma comunicação efetiva com eles. 

A respeito da comunicação entre pacientes e profissionais sanitaristas, um estudo   

identificou que os pacientes acreditam que os profissionais poderiam realizar um esforço para 

utilizar uma linguagem clara, simples e de acordo com o nível cultural do paciente, que auxilie 
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esclarecendo na redução de dúvidas sobre seu processo de saúde, bem como o contato visual, a 

escuta ativa, pois são considerados elementos valiosos para eles. As habilidades comunicativas 

dos profissionais de saúde, bem como o aspecto relacional destes com os pacientes, influenciam 

de forma direta na satisfação dos pacientes e trata-se do exercício básico de qualquer atividade 

de saúde, sendo considerado fator determinante para uma maior eficiência a nível terapêutico 

(15). 

Dentre as principais barreiras existentes na comunicação, destaca-se a humana, que 

compreende cultura, temperamento, regionalismo, classe social, emoções, percepções, entre 

outras, que podem ser definidas por barreiras psicossociais (13). 

 

 

 

Os meios de comunicação 

 

Nesta subcategoria, as enfermeiras apontaram os canais que utilizam para codificar e 

descodificar as mensagens transmitidas aos membros da equipe de saúde. São eles meios de 

comunicação escritos e falados utilizados pelos profissionais da equipe no dia-a-dia e que 

permitem o envio e o recebimento de mensagens no processo de comunicação. O canal é o 

veículo que transporta a mensagem a ser escolhido pela fonte (7). 

A reunião de equipe foi citada como o meio de comunicação mais utilizado na equipe 

de saúde, onde acontece a socialização entre os profissionais, discussão dos casos clínicos de 

pacientes e apresentação das informações sobre a comunidade. Atividade observada nas falas a 

seguir: 

 
A gente tem uma ferramenta muito importante no funcionamento da Unidade que é o momento 

de reunião de equipe. Acho que funciona muito bem ...... toda semana tem. [Discute-se] algum 

paciente que está complicado ... que a gente precisa fazer uma busca ativa. Ou então, alguém 

que está precisando que a gente tenha uma atenção maior ... por exemplo, visita... 

Então...Geralmente esse momento serve para a gente, para nortear [...] (E2). 

 

 Também uma comunicação boa, que é  reunião de grupo e trazer uma comidinha, uma coisa 

assim ... um atrativo. Aí todos vêm [...] [risos] [...] Vem com mais empenho. (E1). 

 

O recurso mais utilizado para propiciar a comunicação no trabalho em equipe são as 

reuniões, em diferentes modalidades, finalidades e estilos: reunião de equipe, geral, setorial,  

técnica de discussão de casos, de supervisão, do grupo gerencial ampliado, entre outros(16). 
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Em um estudo realizado, os sujeitos disseram que os momentos de reunião em equipe 

são considerados propícios para escutar e ouvir, dar e receber feedback sobre determinadas 

ações, visando a integração entre as pessoas da equipe e influenciando positivamente na 

comunicação e na interação entre esses agentes de saúde(17). 

A partir do diálogo e da participação efetiva dos profissionais em espaços coletivos, há 

uma oportunidade de fortalecimento do trabalho em equipe. Esses encontros permitem otimizar 

o planejamento, avaliar a execução das ações e fortalecer o trabalho coletivo, permitindo que a 

equipe elabore respostas coletivas para as necessidades de saúde da coletividade(18). 

Outro meio de comunicação verbal falado que foi citado entre as enfermeiras foram as 

palestras e vídeos, e, no tipo escrito, os cartazes, principalmente utilizados como maneira de 

estabelecer contato com os pacientes. Observe-se falas que seguem: 

  
 A comunicação através de palestras e reuniões. (E3).   

 

 Também cartazes, né.... A comunicação visual, cartazes [...] (E1). 

 

 Às vezes a gente passa um vídeo... depende, depende... quando tem o data show [...] (E4). 

 

 As palestras, reuniões em grupo, cartazes e escuta são os meios que os enfermeiros 

buscam para que ocorra a comunicação nas ações de educação em saúde com os usuários, 

conforme verificou-se em uma pesquisa (19). Outros tipos de meios de comunicação com os 

pacientes também foram identificados:  

  
 A comunicação do carro tipo alto falante (alô, alô, alô)! [...] do carro da vacinação... os meios 

de comunicação que é a TV, o celular, que hoje em dia a gente se comunica muito através de 

celular, principalmente pelo WhatsApp e também os filmes ...  quer queira, quer não transmite 

muita coisa e é também um meio de se comunicar (E3). 

 

Meios de comunicação via celular e aplicativos como o WhatsApp são atualmente muito 

utilizados para a comunicação entre profissionais de saúde nas ESFs. Através de outras falas, 

identificou-se que esses meios são utilizados com bastante frequência, tanto para a comunicação 

entre equipe, quanto para a comunicação com a comunidade: 

 

E outro instrumento aqui é o WhatsApp [...] (E1). 

 

É, tem sido usado muito também... O WhatsApp e o telefone... É ... Grupos da família 

azul...Grupo alegre [...] (E2). 

 

Eles fazem grupo... Os agentes fazem grupo de pacientes... dos usuários... Tem agora o 

WhatsApp...  Eles têm e ficam mandando... de verdade [...] agora assim [...] o pior é que eu 

tenho um ACS que tem o telefone de todo mundo e tem as visitas...Eu tenho certeza que eles não 
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vão lá, eles telefonam ... É tanto que essa semana eu quis escrever um telefone lá (risos)... Eles 

têm mesmo... eles assumem que têm o telefone e eles se comunicam muito. Eles fazem os grupos 

[...] (E4). 

 

As enfermeiras citaram a existência de grupos no WhatsApp, porém assumiram que seu 

uso constante tem provocado o afastamento dos agentes de saúde da comunidade, pois, pela 

facilidade que a tecnologia oferece, torna-se mais cômodo obter as informações das famílias 

via celular e aplicativo. A própria enfermeira refere que “quis escrever” o telefone do usuário, 

para se comunicar. 

A comunicação entre membros da equipe via telefone também foi encontrado em um 

estudo sobre comunicação entre membros de uma equipe multidisciplinar em um hospital (11). 

Em outra fala acerca do assunto, observou-se que o uso das redes sociais pode provocar 

distorções com relação à mensagem que se pretende comunicar. Houve um conflito entre dois 

agentes de uma unidade de saúde devido a uma informação que foi partilhada em um grupo: 

 
[...] com essa história de WhatsApp [...] As pessoas disseram: eu tenho interesse em mês tal, 

outros mês tal, mês tal... [...] Por ser da mesma equipe precisava ter comunicação... eles não 

conversaram. E aí ficou um clima de raiva[...] se achando no direito de tirar sempre no mesmo 

mês. Bastava dizer:  - Será que você não pode me ceder? O que você está precisando, é da folga 

mesmo ou é do dinheiro?  Bastava isso... Então foi um clima péssimo, para ser contornado [...] 

(E2).  

 

Os resultados deste estudo estão em consonância com o trabalho que trata do processo 

de trabalho de enfermagem(20), pois pode-se supor que, se por um lado as redes sociais digitais, 

acessadas por meio dos smartphones, podem ser consideradas motivo de desagrado entre 

profissionais – quando usadas durantes as atividades laborais – por outro, elas se tornam 

dispositivos eficientes de comunicação na medida em que seu uso pode contribuir de forma 

rápida para a solução de problemas.  

Ainda que o uso das redes sociais possa facilitar o trabalho dos profissionais de saúde, 

foi verbalizado que nem sempre elas são utilizadas como comunicação entre os membros da 

equipe, podendo ser mais utilizada entre profissionais e comunidade. Assim, os relatórios e os 

memorandos são meios também utilizados para estabelecer a comunicação entre os 

profissionais de saúde, gerentes e secretaria municipal de saúde. Observados nos seguintes 

relatos: 

 
A gente dessa Unidade, eu estava pensando nesse modo de comunicação... como às vezes é mais 

fácil a gente comunicar usar com a comunidade, do que entre nós, profissionais. Primeiro, isso 

depende muito de gerente. Porque, por exemplo, chega um memorando da Secretaria, dois, aí 

depois volta para o gerente... Às vezes você vê que tem essa forma de comunicação né? (E4).  
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[...]Tem a comunicação escrita através dos relatórios [...] (E3). 

 

Fiz relatório para a Secretaria dizendo o que estava errado na sala de vacina, porque a auxiliar 

não me respeitava. E já teve um exemplo dentro da Unidade em que eu trabalhei que a 

enfermeira fez uns três relatórios para um agente de saúde que não fazia a visita! (E6). 

  

Constata-se que alguns meios de comunicação escritos são utilizados quando existe 

alguma dificuldade em transmitir uma informação de forma verbal falada, a exemplo dos 

relatórios. Contudo, os relatórios são abordados como ferramentas capazes de facilitar e orientar 

o trabalho do enfermeiro nos processos gerenciais da ESF, contribuindo para identificar 

problemas e recursos relevantes ao nível local, bem como um meio para planejar e direcionar o 

cuidado de saúde ofertado à população(21). 

Outro meio de comunicação citado pelas enfermeiras foi o uso do mural de recados, 

folha de ponto e ata. O mural de recados fica localizado dentro da sala da enfermeira e sua 

função é expor os avisos e recados que os enfermeiros gostariam de comunicar verbalmente à 

equipe, no entanto, em função da quantidade de tarefas, ficam impossibilitados de realizar, 

conforme observado na fala a seguir:  

 

[...] aí escreve, a sala fica parecendo um mural de tanta coisa... que você vai colocando. e a 

gente vai botando os avisos... Eles já sabem o que é para cada um. E no dia a dia ficam os 

avisos e os recados, porque às vezes a gente tá lá e tem muita demanda... E a gente vai 

conversando.... E geralmente é assim ... para o funcionamento da equipe [...] (E2) 

 

A folha de ponto é um meio para tornar os agentes comunitários de saúde cientes do que 

ocorre durante o processo de trabalho. Os avisos são anexados a esse documento, de acordo 

com a enfermeira (E4): 

 

Uma forma de deixar os agentes cientes dos avisos, é colocar na folha de 

ponto. Quando tem reunião, coloca na folha de ponto de cada um [...] (E4).

  

 

A ata foi colocada como um meio de comunicação utilizado para os registros das 

atividades realizadas pelos profissionais da equipe. Uma enfermeira aponta o exemplo de uma 

colega enfermeira que a utiliza no seu ambiente de trabalho como um meio de comunicação 

verbal escrita: 

 

 Mas, sabe o que é que ela faz? Ela faz a ata e na ata registra que fulano, 

fulano, estão em atendimento e que a ata será passada para os profissionais 

tomarem ciência...aí passa por eles, eles leem a ata e assinam.  (E2). 
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Tanto na prática assistencial quanto na administrativa, os registros e anotações são 

considerados funções de enfermagem, podendo-se afirmar que há correlação positiva entre os 

registros e a qualidade do cuidado. Os cuidados de enfermagem podem ser avaliados através 

dos registros, logo, a avaliação dos registros, consequentemente, reflete a qualidade de 

enfermagem (22).     

Sendo assim, outros estudos também identificaram o uso de registros em papel como 

meio de comunicação entre membros de equipes de saúde (11), onde se constatou  que esse meio 

de comunicação diminui o uso da comunicação verbal falada.  

 

 

Conclusão 

 

O estudo sobre a comunicação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família permitiu 

explorar e analisar os tipos e os meios de comunicação que integram o processo de comunicação 

do enfermeiro com os membros da equipe multidisciplinar. 

Identificou-se que a comunicação verbal é preferencialmente realizada pelos 

enfermeiros da ESF, dentre os tipos de comunicação. Já a comunicação não verbal é muito 

utilizada como uma prática para evitar conflitos e promover o diálogo, caracterizando-se como 

forma de mediar as relações dentro da equipe de saúde. O uso frequente de gestos e posturas 

pelos membros da equipe de saúde é habilmente interpretado pelos enfermeiros, demonstrando 

que este profissional possui boas habilidades no campo da comunicação não verbal; no entanto, 

essa prática constante pode favorecer o afastamento gradual entre os membros. 

Quanto aos meios de comunicação, evidenciou-se que a reunião de equipe é um 

relevante instrumento para a comunicação do enfermeiro, pois é um espaço importante para a 

socialização e fortalecimentos dos membros. Por outro lado, o uso frequente do telefone e redes 

sociais no ambiente de trabalho trouxe o afastamento físico das pessoas. Precisa-se, portanto, 

utilizar uma comunicação que busque uma aproximação maior entre os membros, através de 

meios que facilitem esse acesso. 

Foram observadas algumas limitações devido à pouca exploração do elemento 

“mensagem”, que não foi estudado com maior profundidade, pois seria necessário, a obtenção 

de dados com maior riqueza de detalhes, através da utilização da observação em pesquisa de 

campo, justificando-se a realização de estudos futuros para fomentar a análise do tema. 
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5.2 Desafios do enfermeiro na prática da comunicação multiprofissional na 

Estratégia Saúde da Família 

 

 Nurses' challenges in the practice of multiprofessional communication in the 

Family Health Strategy. 

 

 Desafíos del enfermero en la práctica de la comunicación multiprofesional en la 

Estrategia Salud de la Familia 
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Resumo: Objetivos: Descrever os desafios na comunicação do enfermeiro com a 
equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF). Materiais e Métodos: Estudo descritivo 
com abordagem qualitativa, desenvolvido em Aracaju/SE, Brasil, com oito enfermeiros 
da ESF. A análise dos dados utilizada foi a técnica de análise de conteúdo. 
Resultados: Existe maior dificuldade na aproximação dos enfermeiros com os 
médicos e de diálogo com os auxiliares de enfermagem. Identificou-se falta de apoio 
por parte da gestão e ausência de planejamento das ações comunicativas pelos   
enfermeiros. Há fragilidades no processo de formação dos enfermeiros no tocante à 
abordagem de temas voltados para a comunicação interpessoal. Considerações 
finais: Urgem implementar práticas comunicacionais pautadas em ações conjuntas 
pelos profissionais de saúde e gestão, e uma abordagem comunicacional mais efetiva 
dos espaços de formação capaz de promover uma comunicação interativa entre 
profissionais. 
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Palavras - chave: Comunicação; Enfermeiro; Estratégia Saúde da Família; 
Comunicação interdisciplinar. 
 
 
Abstract: Objectives: Describe challenges in a  nurses' communication with the 
Family Health Strategy (ESF) team. Materials and Methods: Descriptive study with a 
qualitative approach, developed in Aracaju / SE, Brazil, with eight nurses from the FHS. 
Analysis of data used was a technique of content analysis. Results: There is greater 
difficulty in approaching nurses with physicians and dialogue with nursing assistants. 
There was a lack of support from management and lack of planning of communicative 
actions by nurses. There are weaknesses in a nurses' training process regarding an 
approach to topics related to interpersonal communication. Final considerations: 
Urge to implement communication practices based on joint actions by health and 
management professionals, and a more effective communication approach of training 
spaces capable of promoting an interactive communication among professionals. 
 
Key - words: Communication; Nurse; Family Health Strategy; Interdisciplinary 
communication. 
 
 
   
Resumen: Objetivos: Describir los desafíos en la comunicación del enfermero con el 
equipo multidisciplinar de la Estrategia Salud de la Familia (ESF). Materiales y 
métodos: Estudio descriptivo con enfoque cualitativo, desarrollado en Aracaju (SE) 
Brasil, con ocho enfermeros de la ESF. A análisis de los datos utilizada fue la técnica 
de análisis de contenido. Resultados: Existe una mayor dificultad en la aproximación 
de los enfermeros con los médicos y de diálogo con los auxiliares de enfermería Se 
identificó falta de apoyo por parte de la gestión y ausencia de planeamiento de las 
acciones comunicativas per los enfermeros. Hay fragilidades en el proceso de 
formación de los enfermeros en respecto al abordaje de temas dirigidos para la 
comunicación interpersonal. Consideraciones finales: Urge implementar prácticas 
comunicacionales pautadas en acciones conjuntas por parte de los profesionales de 
salud y  gestión, y un abordaje comunicacional más efectiva por parte de los espacios 
de formación capaces de promover una comunicación interactiva entre profesionales.  
 
Palabras- clave: Comunicación. Enfermero. Estrategia Salud de la Familia. 
Comunicación interdisciplinar.  
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Introdução 

 A comunicação é o processo que contribui na compreensão do conjunto de 

informações trocadas, com base nas representações que os sujeitos envolvidos 

possuem mediante o seu universo. É definido, portanto, “[...] como o processo de 

compartilhar um mesmo objeto de consciência, exprimindo a relação entre 

consciências 1 .  

 Na Estratégia Saúde da Família (ESF), as ações comunicativas do enfermeiro 

decidem o cuidado com a saúde e a promoção e proteção à saúde da população. Este 

trabalho foi planejado a partir de ações estratégicas recomendadas pela Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), objetivando a prevenção de morbidades, a 

dimensão gerencial e maneiras mais efetivas de interação com o usuário2.   

 Existem fatores que representam desafios para uma comunicação eficaz do 

enfermeiro na ESF. A existência de uma comunicação verticalizada e a deficiência na 

abordagem do tema comunicação nos processos de formação em enfermagem 

podem se configurar como fatores impeditivos para uma boa comunicação 3, 4. Para 

tanto, o planejamento da comunicação, além da conquista de um espaço de escuta e 

voz ativa, principalmente, com relação à gestão, pode auxiliar na conquista de uma 

comunicação adequada no ambiente de trabalho 5.   

Em algumas equipes de saúde, observa-se ainda a individualização do sujeito 

através do uso de autoridade, hierarquia e poder – característico do papel de 

determinada função exercida por alguns membros, configurando-se também como 

obstáculo para uma boa comunicação. No entanto, o processo de comunicação, 

quando efetivo, pode facilitar a legitimidade da autoridade, pois há possibilidade de 

entender os motivos, sentimentos, angústias, significados de cada indivíduo, e 

também de questionar a mensagem partilhada 6.  

 Apesar da comunicação ser utilizada nos espaços de saúde como forma de 

facilitar as relações interpessoais, percebe-se a fragilidade dos relacionamentos, que 

concorrem para a individualização do sujeito, distanciando-se do conceito de equipe 

e da proposta de humanização das relações. Dessa forma, este estudo objetivou 

descrever os desafios na prática da comunicação do enfermeiro na equipe 

multidisciplinar em saúde, em Unidades de Saúde da Família do município de 

Aracaju/SE. 
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  Diante da relevância e da importância da comunicação na Estratégia Saúde 

da Família, e da necessidade em facilitar as relações interpessoais entre os 

integrantes da equipe de saúde da família  justifica-se analisar quais são os principais 

obstáculos para uma comunicação efetiva do enfermeiro com a equipe de saúde, 

visando contribuir com novas reflexões acerca desse objeto de estudo e fornecer 

subsídios para melhorar a atuação deste profissional frente à equipe de saúde.  

  

Referencial metodológico 

 Estudo descritivo, qualitativa, transversal, realizado no período de setembro e 

outubro de 2017, em oito Unidades de Saúde da Família do município de Aracaju (SE).  

 Participaram da pesquisa oito enfermeiras da Estratégia Saúde da Família, que 

prestam assistência neste município. Os sujeitos de pesquisa que participaram da 

entrevista com a finalidade de seleção para o grupo focal atenderam os seguintes 

critérios de inclusão: ser do sexo feminino e estar, no momento da coleta de dados, 

em atuação profissional, ou seja, que não estar afastada do trabalho, seja por licença, 

férias, folga ou falta. Para participar do grupo focal, os critérios de inclusão foram: 

interesse pela temática e disponibilidade para participar dos encontros.  

 Para a coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada e a técnica de 

grupo focal através do uso de um programa de voz, via aparelho celular. 

 Os dados foram submetidos à análise de conteúdo através da técnica de 

análise de conteúdo 7. Esta técnica permite obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo de mensagens, indicadores que permitem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas 

mensagens. Seguindo a estruturação proposta pela técnica, as entrevistas foram 

analisadas em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados obtidos. Após essa etapa, houve a codificação dos dados, através da 

formação das Unidades de Registro e a Categorização e Subcategorização dos 

dados, que foram descritos a fim de se buscar a compreensão dos dados à luz da 

Teoria da Comunicação 8.  

 As falas ilustrativas dos debates no grupo focal são identificadas como E1 

(Enfermeira 1), E2 (Enfermeira 2) e assim sucessivamente. 
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 O projeto foi enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de Sergipe e aprovado sob o número da CAE 65729317.50000.5546 em 18/04/2017, 

tendo atendido a todos os princípios éticos requeridos. 

 

Resultados e discussões 

 

Caracterização dos sujeitos 

 Os participantes desta pesquisa foram oito enfermeiras da Estratégia Saúde da 

Família do município de Aracaju, com idade média de 46 anos. Quanto ao tempo de 

formação em enfermagem das participantes, a média foi de 20 anos e o tempo médio 

de profissão, de 19 anos.  

 Todos os participantes informaram possuir pós-graduação; Apenas uma 

participante possui pós-graduação Stricto sensu, dentre o total de sujeitos. Dentre as 

pós-graduações que informaram possuir, 37,5% eram em Saúde Pública, 12,5% em 

Saúde da Família, 25% em Enfermagem do Trabalho, 25% em Educação em Saúde 

e 12,5% em Ciências da Saúde. 

 Mediante a análise dos dados, foi possível agrupar os resultados em quatro 

subcategorias de análise: Diálogo e comunicação com os membros da equipe 

multidisciplinar, Gestão e comunicação, Formação e comunicação e Planejamento e 

comunicação. Estas subcategorias estão incluídas na categoria Desafios na prática 

da comunicação. 

 

Diálogo e comunicação com os membros da equipe multidisciplinar 

 São várias as dificuldades citadas pelos entrevistados quanto à comunicação 

com os integrantes da equipe de saúde da família e o diálogo parece não ser uma 

prática constante entre os profissionais.  

Os auxiliares de enfermagem e os médicos foram os profissionais mais citados 

quando se falou em desafios na comunicação do enfermeiro com os demais 

integrantes da equipe de saúde da família. Houve questões relacionadas desde à 

ausência total de diálogo, em que o auxiliar se fecha à comunicação com o enfermeiro, 

até a resistência na realização de tarefas inerentes a sua função, em que o enfermeiro 

se coloca em uma posição de precaução, tendo em vista a maneira com que o auxiliar 

se reporta a ele: 
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Não [...] Assim, com ela não tem conversa. Não existe conversa com 
ela, porque ela impõe a vontade dela e acabou [...]e não adianta 
chegar para ela para dizer (E3).  
 
 A auxiliar de enfermagem é uma pessoa extremamente difícil [...] É 
cheia dos direitos, então uma pessoa como essa a gente já tem uma 
certa reserva, mas, é minha auxiliar, então eu tenho que chegar perto 
dela e tentar amenizar a situação, entendeu? Ela chega e diz: olhe 
enfermeira, a visita tem que ser tantas, eu não faço curativo [...] Aí eu 
pergunto: mas você pode auxiliar o enfermeiro? Porque ela é auxiliar 
da Unidade (E5). 

 
Os auxiliares de enfermagem podem se sentir desvalorizados por ocuparem 

hierarquia profissional diferente do enfermeiro, o que faz com que eles bloqueiem a 

comunicação ou, ainda, se recusem a realizar atividades ligadas ao seu papel. Isso 

significa que o contexto da comunicação sempre se dá, também, em um contexto de 

poder, o que influi diretamente no processo de comunicação 9. 

Outro desafio em relação aos auxiliares de enfermagem trata-se da distância 

física assumida pelo auxiliar de enfermagem com relação à equipe de saúde da 

família. Eles acreditam que uma maior aproximação, observada pelo termo “carne e 

unha”, favorece o processo de comunicação: 

 

 O principal problema que eu acho aqui em Aracaju, é que o auxiliar 
de enfermagem, não é vinculado à equipe [...] Quando eu trabalhava 
no interior era que nem o ditado [...]  “carne e unha”. Então existia 
muita parceria e a comunicação era excelente. Como a auxiliar fica lá 
muito no setor dela, então ela só vem quando tem algum caso [...] aí 
já dificulta (E6). 

 

A distância mantida pelas pessoas depende de circunstâncias, obstáculos 

espaciais e relação entre os interlocutores, os quais determinam o processo de 

comunicação através do uso dos sentidos e das interações pessoais 10. No caso das 

USFs do município de Aracaju, como os auxiliares de enfermagem trabalham na maior 

parte do tempo em ambientes distante dos enfermeiros, configura-se um obstáculo 

espacial, o que pode gerar descontinuidade da comunicação. Em um estudo, foi 

demonstrado que o layout do ambiente de trabalho favorece a proximidade entre os 

membros da equipe, gerando um ambiente propício para a comunicação  verbal. 11  

 Ainda houve falas explicando que os problemas de conversa entre enfermeiros 

e auxiliares de enfermagem estão associados à falta de interesse dos auxiliares por 

suas atividades: 
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Infelizmente tem a questão desses impasses da comunicação, entre o 
enfermeiro, o auxiliar, o técnico, que resumindo [...] às vezes é falta de 
compromisso mesmo. Eu acho isso [...] Quando a enfermeira vai 
cobrar, diz: Eu sei qual é a minha função! Eu digo: o que está lhe 
impedindo, porque você não faz? Aí bota desculpa de falta de material, 
estímulo [...] (E7). 
 

Acerca de questões motivacionais, o administrador é o principal responsável 

pelo cumprimento das metas da organização, como chegar a níveis de produtividade 

e qualidade aceitáveis 12. Assim, também é função de um administrador, demonstrar 

por palavras, uma crença nos subordinados que os levem a querer alcançar as metas 

da organização. 

 Os médicos parecem ser os profissionais com mais dificuldades em se 

comunicar.  No geral, são pouco interativos e participativos quando se trata de 

assuntos comuns ao processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família, pois, 

embora sejam convidados a participar ativamente das atividades cotidianas no espaço 

das unidades de saúde, são inclinados a ser mais reservados, o que denota pouca 

atuação comunicativa com a equipe. Pode-se constatar nos discursos abaixo 

transcritos:  

 

Na verdade, é muito difícil, porque você trabalha numa equipe 
multidisciplinar e você tem várias profissões ali, cada um no seu papel. 
E os médicos estão lá, passam praticamente a manhã lá, ou a tarde, 
porém, sempre todo fechado (E4) 
 
 [...] Com o médico, chamo muitas vezes para fazer reunião, marco 
com dias antecedentes [...] mas, quando é no dia, ele entra na sala, aí 
diz [...] “ô enfermeira, eu vou voltar, porque tem um paciente”. Aí eu 
digo: “rapaz, eu já marquei nesse dia, por que você não desmarcou? 
Ou pelo menos diminuiu?” Ele responde: “Não [...] Mas você sabe, 
enfermeira [...]” E pergunta: “Será que é preciso participar?” Então eu 
acho que é do perfil médico mesmo, aquele negócio de atendimento 
[...] (E5). 
 
 

As barreiras de comunicação existentes ao “mito ligado à figura do médico” 

podem ser explicadas por inabilidade do profissional, ausência de escuta ou ainda 

diferenças culturais existentes entre os comunicantes, ocasionando a chamada 

“comunicação bloqueada”13. 

 Dentro de uma equipe, a comunicação ocorre com mais frequência entre os 

membros de um mesmo grupo profissional, principalmente, quando se trata da 
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categoria médica, podendo ser explicado pela semelhança de identidade, 

treinamento, ideologias e atitudes comuns 11  

Ainda com relação à maneira de comunicação dos profissionais médicos, a 

enfermeira (E6) participante faz uma ponderação, comparando a comunicação do 

médico com o enfermeiro.  Ela relata que o enfermeiro possui uma melhor habilidade 

comunicativa e que possivelmente a dificuldade de comunicação médica se dá em 

virtude da sua própria formação em espaços educacionais, o que pode estar 

associado a características de personalidade intrínsecas, conforme observado no 

trecho a seguir: 

 

Muitas vezes eu acho que é deles mesmos, porque entre eles 
próprios, eles também não se comunicam muito [...] E já a 
enfermagem, os enfermeiros em específico, a gente tem justamente 
uma melhor comunicação com todo mundo da Unidade, inclusive 
com eles, assim, é quem tem o melhor acesso. Não sei se eles 
aprendem isso na faculdade, eu sei que parece que eles já vêm com 
aquele perfil assim, muito fechado, deles mesmo (E6). 

 

Para a enfermagem, considerando o objeto e os atores envolvidos no processo 

de trabalho, a comunicação se revela como um instrumento necessário à garantia das 

suas práticas de cuidado, principalmente, nos cenários da Atenção Primária em Saúde 

(APS), onde o enfermeiro tem ocupado diferentes espaços de poder e de saber. Além 

disso, dentre outras competências, a comunicação é determinada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Enfermagem 14, 15. 

No entanto, nem todos os médicos são considerados alheios às atividades da 

Unidade de Saúde, pouco interativos ou pouco participativos. Em uma equipe de 

saúde, a enfermeira faz elogios a um profissional devido à sua atuação permanente 

em reuniões de equipe, além de promover e incentivar a atualização dos membros 

através de educação permanente: 

 

 [...] a gente está com um médico agora, que não sei se é porque é do 
“mais médicos”, então ele tem uma interação muito boa com a equipe, 
então ele participa das reuniões, ele quer fazer educação permanente 
com a equipe... a gente começa a discutir casos, certo?  (E7). 

 

A influência de profissionais médicos nas comunicações foi tratada em estudo 

com equipes de saúde em um hospital onde a ocorrência de comunicações médicas 

é baseada nos modelos tradicionais de comunicação, em que somente o médico é 
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responsável pela discussão e decisões da equipe11. Trata-se de um modelo contrário 

ao modelo de comunicação multidisciplinar em saúde, que requer uma abordagem em 

equipe capaz de proporcionar uma comunicação eficaz entre os membros.  

Quanto a fazer parte do Programa Mais Médicos, conforme citado pela 

enfermeira (E7), estudos demonstram que a comunicação desse profissional é bem 

avaliada por usuários que são atendidos por profissionais que fazem parte desse 

programa. Trata-se de um atendimento com ênfase na relação médico-usuário 

humanizada, caracterizado pela escuta, atenção e diálogo, como forma de estratégias 

comunicacionais na ESF 16. 

Com relação aos ACS, as experiências foram relatadas como mais positivas. 

Na narrativa a seguir, a enfermeira (E2) relata uma experiência comunicativa com um 

agente de saúde em que o produto final do diálogo foi a melhoria da assistência 

prestada à paciente. O ACS obteve mais esclarecimentos acerca da importância da 

sua contribuição no cuidado da paciente devido à disponibilidade da enfermeira ao 

diálogo: 

 

Uma usuária fez lâmina, deu NIC I[...] ela nunca foi cuidar [...] chegou 
com a cabeça a mil [...] O agente de Saúde achou que ela estava com 
raiva dele [...] Eu disse: Não tem nada disso [...]Expliquei, que não 
era[...]Hoje ele foi na área! [...] Ele chegou na Unidade com um sorriso!  
Disse: eu tô aliviado! [...]porque eu consegui convencer, ela vai agora 
de tarde. Essa experiência eu vejo como exitosa, devido à 
comunicação [...] (E2). 

 

  Houve outra descrição de uma experiência exitosa no tocante à comunicação 

bem utilizada pela enfermeira com um integrante da equipe de saúde. A enfermeira 

(E5) se propôs a conversar com a agente comunitária de saúde, portadora de uma 

imagem bastante negativa, segundo os colegas de trabalho:  

 

 [...] Tinha uma agente [...] tida como problema. Não fazia visita, todo 
mundo tinha péssima imagem dela. Eu tentei passar para ela que eu 
tinha uma imagem diferente das pessoas. Comecei a colocar ela para 
sentar na minha sala[...] Pedia para fazer as coisas [...] eu ia fazer uma 
visita [...] começou a fazer. Eu disse: “fulana, estou achando você uma 
ótima agente de saúde! [...] parabéns pelo seu desempenho!” Ela ficou 
super, super, feliz. Hoje ela é minha parceira. Parceira mesmo(E5). 

 

 Elogiar com sinceridade e objetividade permite um reforço positivo das ações. 

Ela refere que, quando se utiliza o “parabéns”, a intenção de quem o verbaliza é 
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justamente incentivar e motivar quem o recebe a continuar com determinado 

comportamento 10 . 

 No entanto, nem todas as comunicações com os ACS são consideradas 

satisfatórias. Isso dependerá de alguns fatores, a exemplo do conhecimento que o 

enfermeiro disponha sobre o profissional, da capacidade do ACS em se articular com 

os membros e ainda do uso de técnicas de comunicação que permitam o 

esclarecimento da mensagem:  

 

 [...] A gente tem que saber o humor daquela pessoa e saber abordar. 
Não tem para onde correr. Seja auxiliar, seja médico, seja ACS, 
porque todo mundo é diferente. “Eu tenho uma agente de saúde, que 
é praticamente o tempo todo mal humorada, eu tenho que saber 
abordar, entendeu? Se for coisa de papel [...] Aí eu faço: como vou 
pegar o E-SUS, se vocês não estão digitando o E-SUS? Eu tenho que 
pegar de vocês...” Como é que se vai fazer um levantamento? Então 
assim [...] tem alguns que são até mais receptivos [...] (E7). 

 

  O ACS é considerado o elo entre a equipe e a comunidade; uma importante 

ferramenta para o alcance dos usuários. No entanto, a falta de integração dos ACSs 

com a equipe, em virtude do seu despreparo em integrar os princípios da Estratégia 

Saúde da Família, pode gerar desmotivação desse trabalhador e comprometer a 

qualidade das suas ações. Torna-se necessário que o enfermeiro saiba considerar as 

singularidades dos indivíduos e suas diferentes necessidades, absorvendo críticas, 

sugestões, e garantindo o retorno através da motivação e dinamismo grupal. Para 

tanto, a comunicação torna-se crucial para o sucesso administrativo 17, 18. 

A respeito da importância da validação de mensagens, foi constatado que os 

profissionais de saúde devem usar frases confirmatórias durante a conversação a fim 

de corroborar com as informações. É necessário que ocorram respostas e validação 

das mensagens   para que haja uma comunicação efetiva entre os profissionais 10, 19. 

 

 

 

Gestão e Comunicação 

A gestão como desafio para a comunicação dos enfermeiros na ESF foi citada 

por essa categoria, quando eles avaliaram a ausência de resolutividade dos 

problemas locais com os membros das equipes de saúde da família. Isso foi percebido 

através de falas quando, em muitas situações, esses profissionais ficaram 
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impossibilitados de agir por acharem que não obtiveram o apoio necessário da gestão 

para manterem uma comunicação eficiente com alguns membros da equipe de saúde. 

A enfermeira (E5) descreve essa situação, identificada na fala abaixo: 

 

Ele foi chamado para abrir um processo administrativo, um agente de 
saúde que não fazia visita e chegando lá, ele disse: não vou não, na 
frente de todo mundo. Não nos valorizou, quer dizer. Sem feedback, a 
comunicação fica inviável (E5). 

 

 Neste trecho, fica evidente a dificuldade do enfermeiro na condução da 

realização de tarefas de membros da equipe de saúde. Esta enfermeira explica que, 

como um ACS não fazia visitas, foi aberto um processo administrativo e, em resposta, 

no dia do encontro entre o agente, a enfermeira e o gestor, o ACS continuou se 

negando a realizar as visitas e não houve contrapartida por parte da gestão. O sujeito 

entrevistado enfatiza que a relação com os profissionais da equipe, desta forma, se 

torna inviável, uma vez que o fato de não serem ouvidos pela gestão gera um 

desconforto por não se sentirem valorizados. 

  Em estudo realizado com enfermeiros em USFs, foi observado que os sujeitos 

demonstraram o quanto a equipe de enfermagem precisa de um espaço de escuta, 

de voz ativa e de interação entre as pessoas que compõem a equipe na Estratégia 

Saúde da Família20. Sendo assim, naquele trabalho, encontra-se a sugestão de 

profissionais acerca da necessidade da criação/valorização de espaços de fala e 

escuta tanto pelos profissionais de equipe, quanto pela gestão. 

  Ainda com relação à ausência de apoio, outra profissional destacou que o 

contexto político do momento é que determina como será a comunicação, 

principalmente com determinadas categorias profissionais. Isso porque, quando a 

conjuntura política não está em uma boa fase, não ocorrem estímulos para o 

profissional enfermeiro atuar, de modo que há interferência no processo de 

comunicação, conforme é extraído da fala a seguir: 

 

 [...]Vai muito do contexto político, gestão. Fica difícil você ter um bom 
diálogo com os agentes de saúde, quando esse contexto político não 
está bom [...] Foi uma época de greve, o pior era fazer uma reunião 
com eles para conversar e estar pedindo para alguém fazer alguma 
coisa [...] Aí eu percebi que quando a gente bate de frente de verdade, 
se desestimula mais...  Então, cadê a posição da gestão, para fazer 
com que cada trabalhador faça a sua parte?  Cadê o estímulo do 
trabalhador também? Então isso interfere muito na comunicação (E6). 
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Por não estabelecerem diálogo com a equipe, os gestores ficam alheios a esta 

realidade e costumam apontar os integrantes da equipe como responsáveis pela 

desarticulação existente entre a mesma. Esse posicionamento da gestão foi 

identificado em entrevista com gestores 21, que denominaram o processo de trabalho 

das equipes de euquipes, pois acreditam que, na organização do processo de 

trabalho, cada integrante defende apenas o seu ponto de vista. Os gestores afirmaram 

ainda que os profissionais que estavam ali não compreendiam o trabalho da ESF e 

que eles deveriam exercer seu trabalho pautado na comunicação a fim de atender às 

necessidades da população. De acordo com os enfermeiros desse estudo, a resposta 

foi: como viabilizar esse processo, se os próprios gestores não se comunicam com os 

profissionais de saúde? 

Três enfermeiras do grupo reafirmam que existem problemas de comunicação 

interpessoal nas equipes por falta de resolutividade do gestor:  

 

Falta resolutividade do gestor, porque realmente ele não tem. O 
problema é apresentado, discutido, é encontrado os nós. Na hora que 
precisa que o gestor tome uma atitude, não toma. Na hora em que 
poderia cobrar, que a gente poderia estar junto, para todo mundo estar 
lá sendo cobrado do mesmo jeito, mas, não[...]Cobra-se de uns e de 
outros não[...] (E2). 
 
 Porque a gente tem problemas de comunicação interpessoal nas 
nossas equipes, por falta de resolutividade do gestor. Porque os 
problemas são conversados, identificados em reuniões às vezes de 
equipe, de reunião da Unidade toda e fica por isso mesmo [...] (E3). 
 
  Então, eu acho que a comunicação, o problema maior está aí... não 
é nem você com a auxiliar...É o profissional e a gestão, não é algo 
pessoal, não. Porque na realidade quem não ouve é a gestão (E6). 

 

Neste último depoimento, a enfermeira coloca que o problema de comunicação 

não deve ser visto como algo pessoal entre o enfermeiro e o profissional da equipe de 

saúde. É possível avaliar que existem conflitos comunicativos entre profissionais 

enfermeiros e demais membros da equipe, e são realizadas intervenções cabíveis; no 

entanto, quando os enfermeiros solicitam uma escuta ativa da gestão a fim de, juntos, 

tornarem a solução efetiva, não conseguem ser ouvidos em seus anseios. 

A relação de trabalho entre as equipes com a coordenação municipal pode ser 

permeada por conflitos. Além disso, a falta de apoio da gestão promove desmotivação 
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dos profissionais e ocasiona o afastamento dos trabalhadores do processo de trabalho 

na Estratégia Saúde da Família 22. 

Com relação à comunicação dos profissionais enfermeiros com os gestores 

locais, os gerentes das Unidades de Saúde da Família, relataram queixas devido à 

ausência de repasse de informações dos gerentes aos enfermeiros: 

 

 Não sei se acontece com vocês... Eles chegam e dizem! Aí eu digo: 
Eu não sabia disso [...] Quer dizer, eu acho que deveria ter essa 
reunião dia de sexta, deveria ser sistemática, nem que fosse dez 
minutos [...] O gerente podia pegar isso, planejar [...] Quando é da 
enfermagem só [...] a gente faz [...] E deveria ter para a gente ficar 
sabendo de tudo o que acontece [...] (E4). 
 
 É [...] ele faz isso o gerente [...] ele faz. Mas, eu fico impressionada 
como a gente não tem a comunicação [...] às vezes o profissional sabe 
de uma coisa e o outro não sabe (E3). 

 

 Neste sentido, para o trabalho em saúde, a ação comunicativa pode construir 

novas formas de trabalho20. Logo, é fundamental que os gestores de saúde 

reconheçam o papel da comunicação como uma estratégia para que o trabalho em 

equipe seja efetivo. A informação emitida deve estar direcionada a todos os 

profissionais da equipe, pois, ao gerar reciprocidade na comunicação, espera-se a 

participação de todos os integrantes19. Assim, a comunicação será capaz de 

proporcionar resultados satisfatórios e poderá contribuir para uma assistência em 

saúde mais qualificada.  

 

Formação e comunicação 

 Quando há um processo educativo relacionado a comunicação antecedendo 

as práticas de trabalho, o profissional torna-se capacitado para executar suas ações 

com mais segurança ao adentrar no mercado de trabalho, conforme foi colocado pela 

participante (E2) que o conhecimento que ela tem sobre comunicação foi adquirido na 

universidade. Ela destacou a importância desse conhecimento adquirido durante o 

processo de formação e o quão ele é capaz de apontar caminhos no trabalho em 

equipe:   

 

 [...] quanto ao conhecimento que a gente tem, esse conhecimento que 
a gente adquire na Universidade, porque quando a gente aprende 
sobre comunicação, sobre relacionamento, aprende lá mesmo. Esse 
conhecimento, é capaz de nortear as ações de nossa equipe (E2). 
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Nesse sentido, estudos demonstraram uma preocupação por parte das 

academias e escolas de enfermagem com a temática “comunicação", pois é 

considerada uma variável que influencia na melhora do relacionamento interpessoal 

e terapêutico 23.  

 É fundamental que o enfermeiro tenha conhecimento sobre os referenciais 

teóricos e metodológicos de comunicação humana, desde o início da sua formação 

acadêmica, para que possa estabelecer relacionamentos efetivos e significativos em 

sua atividade profissional 24  

Apesar de ter sido colocado que a comunicação está presente na formação 

desses profissionais, houve colocações que demonstraram a ausência de confiança 

nos valores éticos adquiridos pelos profissionais nos espaços de formação. São 

espaços que atualmente deixam a desejar, pois formam profissionais com níveis 

diferenciados e com pouco compromisso no tocante à área da comunicação:  

 

Olha, eu tenho uma percepção assim [...] eu não sei o que está 
acontecendo com o ser humano, de um tempo para cá. Parece que se 
perdeu a noção de ética, responsabilidade, ou não se está mais 
ensinando isso nas escolas, seja nas universidades, ou nos cursos 
técnicos, eu não sei aonde é que está se perdendo [...] (E3).  

 
Não se sabe se estão formando pessoas que não têm respeito. Eu 
tenho uma auxiliar, que fica na sala de observação dormindo [...] Um 
dia eu disse: [...] não tem condições de você ficar dormindo, ela saiu 
da sala de observação, foi para a sala da enfermeira, e dormiu! [...] É 
a formação!  Saem das escolas sem respeito, sem compromisso!  (E4). 

 
 É a conversa devido ao nível de formação, que é diferente. Quer dizer, 
pega umas escolas por um ano, um ano e meio, dois anos... E bota 
essas meninas no campo de mercado para trabalhar [...] Aí resultado 
[...] (E2). 
 
 E agora não são só auxiliares e técnicos, agora são enfermeiros,   
todos [...] (E1). 

 

 Foram identificadas algumas estratégias utilizadas para melhorar a 

comunicação nas organizações de saúde, tais como programas de treinamento de 

habilidades em comunicação em equipe, baseada em simulações multidisciplinares, 

com ênfase em liderança, consciência situacional, apoio e confiança mútua, 

comunicação e o papel de cada membro da equipe 25. 
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Observa-se que os estudos têm lançado desafios e fundamentos para o ensino-

aprendizagem da comunicação em saúde.  O conteúdo de comunicação é importante 

em todos os níveis de formação, incluindo graduação, pós-graduação e educação 

permanente. Porém, é necessário que estes espaços se situem além de ambientes 

meramente técnicos a fim de possibilitar uma reflexão crítica por parte dos sujeitos e 

o exercício da racionalidade sobre a importância da comunicação no ambiente de 

trabalho. 

 

Planejamento e comunicação 

  A ausência de planejamento foi tratada pelas enfermeiras como um desafio 

para uma comunicação eficaz, pois, quando há previsão das atividades a serem 

executadas, há possibilidade de melhorar essa prática. A enfermeira (E1) refere 

elementos importantes para uma boa comunicação. Na fala da enfermeira E2, ela 

explica como o planejamento pode contribuir para o processo comunicativo: 

 

 [...]Planejamento, organização, flexibilidade, respeito[...] (E1). 
 
 [...] funciona muito bem (a comunicação) quando a gente faz também 
a questão do planejamento, por exemplo, a gente fala muito da história 
de escrever. Porque quando a gente planeja   a gente consegue 
colocar no papel, escrever... Então o planejamento é importante 
[...](E2). 

 

O planejamento em saúde permite definir que caminhos seguir para alcançar a 

concretude dos objetivos propostos. Trata-se ainda da definição com antecedência 

sobre o que fazer para transformar as condições atuais, de modo a alcançar os 

objetivos necessários 26.  

 A enfermeira (E4) destacou que só existe o planejamento quando há 

identificação das necessidades a serem executadas e que essa identificação surge 

com a conscientização das responsabilidades. Chama atenção que os enfermeiros 

sabem da importância do planejamento das atividades, mas parecem ter dificuldades 

em reconhecer quais são as suas tarefas na ESF: 

 

 Quando você tem consciência de cada uma (responsabilidade), você 
consegue identificar as necessidades, aí você planeja [...] Então o 
planejamento é importante [...] (E4).  

 



61 
 

 
 

 O planejamento é parte de uma determinada análise de como os fatos deveriam 

ser. Sobre a supervisão em enfermagem na Atenção Primária em Saúde, o 

planejamento das ações foi destacado como uma das atividades de cunho gerencial 

administrativo, desempenhado pelas enfermeiras e que possibilita o direcionamento 

do que deve ser feito, por quem deve ser feito, quando deverá ser feito e com qual 

objetivo 26, 27. 

Com relação ao planejamento é importante sua antecipação, pois é uma ação 

que precede as demais funções administrativas. A respeito da necessidade de 

antecipação da comunicação na realização de todo procedimento, essa ação merece 

destaque, visto que, fazendo isso, é possível certificar-se da existência de qualquer 

imprevisto, pois a falta de qualquer insumo, instrumento ou, ainda, a não confirmação 

de procedimentos pode ocasionar eventos adversos 19.  

Quanto à dificuldade de compreensão das tarefas a serem executadas pelo 

enfermeiro na Estratégia Saúde da Família, esta pode ser justificada pelas inúmeras 

atividades exercidas por esse profissional na ESF. Firmino, et al. 17 informam que 

existe um desconhecimento do enfermeiro acerca do seu papel gerencial na ESF, 

onde o “[...] fazer nem sempre está associado ao saber [...]” e relatam que as 

dificuldades de trabalho na ESF estão associadas à organização multidisciplinar das 

atividades, bem como à sobrecarga de trabalho devido à grande demanda existente. 

Também em virtude da sobrecarga de trabalho, a linguagem utilizada pelas 

equipes, no diálogo que permeia as relações no processo de trabalho, demonstra uma 

comunicação falha até mesmo na operacionalização das ações do dia-a-dia. No 

entanto, afirmam que o planejamento é positivo 21. 

 

 

  

Conclusão  

O estudo sobre os desafios da comunicação do enfermeiro com a equipe na 

ESF permitiu identificar as principais dificuldades / desafios, enfrentados por este 

profissional no âmbito do seu processo de trabalho na USF.   

 Observou-se que os principais obstáculos estão associados a entraves na 

comunicação com médicos e auxiliares de enfermagem devido à distância e falta de 

interação desses profissionais e o enfermeiro. No entanto, os enfermeiros se 
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comunicam bem com os ACSs, constatando-se resultados mais positivos no diálogo 

com esses profissionais e que dependem principalmente do conhecimento que o 

enfermeiro dispõe sobre este profissional e da validação das mensagens emitidas por 

esse profissional durante a conversa. 

 A falta de apoio dos gestores e a ausência de planejamento das ações por parte 

dos enfermeiros foram destacadas.  A aproximação da gestão aos profissionais 

enfermeiros é de caráter pontual, e o contexto político vigente determina a 

conversação entre enfermeiros e membros da equipe.  

 Há dificuldades na comunicação com alguns profissionais da equipe de saúde 

em virtude de uma comunicação deficiente dos profissionais, que pode estar 

associada à precariedade da formação por não contemplar a temática comunicação 

em sua grade curricular.   

  São necessárias práticas que apontem para uma comunicação valorizada 

conjuntamente por profissionais de saúde e gestores, além de espaços de formação 

com o intuito de promover uma comunicação mais interativa e participativa por parte 

de todos os atores envolvidos. 

 O estudo apresenta limitação devido à impossibilidade em se realizar estudo 

de caráter observacional. Dessa forma, o objeto de estudo poderia ter sido 

apresentado com maior riqueza de detalhes, o que justifica a realização de estudos 

futuros para fomentar a análise do tema. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo sobre a comunicação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família permitiu 

explorar e analisar os elementos que integram o processo de comunicação do enfermeiro com 

os membros da equipe multidisciplinar. Possibilitou, ainda, discorrer sobre os desafios 

enfrentados por esses profissionais na comunicação diária com a equipe de trabalho. 

Identificou-se, com relação aos tipos de comunicação utilizados, que a comunicação não 

verbal é muito utilizada como uma prática para evitar conflitos e diálogos; mesmo que os 

profissionais se comuniquem com frequência verbalmente, o uso repetido de gestos, posturas e 

até ausências provoca o distanciamento entre os membros da equipe multiprofissional. 

Com relação ao canal no processo comunicativo, evidenciou-se que as reuniões de 

equipe são um relevante instrumento para a comunicação do enfermeiro com a equipe, pois é 

um espaço importante para a socialização e fortalecimento dos membros, e que, atualmente, o 

uso do telefone e redes sociais têm sido muito utilizados na comunicação entre os membros da 

equipe de saúde e até mesmo entre os profissionais de saúde e a comunidade.  

Observou-se que, dentre os principais obstáculos enfrentados no processo comunicativo 

com a equipe de saúde, emergiu a indisponibilidade de diálogo por parte dos profissionais 

médicos e auxiliares de enfermagem com os enfermeiros. Quanto à comunicação com os 

médicos, os mesmos são chamados com frequência para participar das atividades relevantes ao 

grupo, porém permanecem “fechados”, buscando apenas o atendimento individual ao paciente. 

No caso dos auxiliares de enfermagem, principalmente, quando são chamados à realização de 

alguma tarefa, ainda que sejam procurados pelos enfermeiros para o diálogo, eles assumem uma 

postura considerada “difícil” pelo enfermeiro da equipe. Com os agentes comunitários de saúde, 

a comunicação apresenta-se fluida, prevalecendo as habilidades comunicativas do enfermeiro 

na condição de fonte-codificadora. 

No que concerne aos demais desafios vivenciados na prática comunicacional dos 

enfermeiros, constatou-se que estavam associados à falta de apoio por parte da gestão, ausência 

de planejamento das ações comunicativas por parte dos enfermeiros e fragilidade 

comunicacionais relacionadas ao processo de formação deste profissional. 

 A aproximação, por parte da gestão, junto aos profissionais enfermeiros é de caráter 

pontual, sendo o contexto político do momento determinante à conversação entre enfermeiros 

e membros da equipe. Portanto, um espaço de voz ativa e escuta, por parte da gestão, configura-

se como a abertura de um espaço que pode transformar a comunicação dos enfermeiros da 
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Estratégia Saúde da Família. É preciso ainda que os gestores entendam que a comunicação 

assume um importante papel para um trabalho em equipe efetivo. Quanto ao planejamento das 

ações, é importante salientar que não é possível se comunicar bem quando não há clareza das 

ações a serem realizadas e objetivos a serem alcançados. Portanto, cabe ao enfermeiro, como 

gestor do cuidado direto e indireto nas unidades saúde da família, buscar uma comunicação 

pautada no planejamento do que deverá ser realizado a fim de alcançar os objetivos propostos. 

As dificuldades do enfermeiro em se comunicar com alguns profissionais da equipe 

ocorrem em virtude de uma formação deficitária, que não engloba em sua grade curricular a 

temática comunicação. Apesar disso, existem espaços de formação em enfermagem que buscam 

incluir a comunicação como tema de relevância na educação desses profissionais, contribuindo 

assim para a inclusão de profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho.  

O enfermeiro deste estudo busca uma comunicação pautada na compreensão e 

percepção da realidade com todos os membros da equipe de saúde, porém, na maior parte das 

vezes, observa-se que a sua comunicação procura atingir um caráter meramente informativo, 

destituído de vontade de aproximação ou interação. Comunicar-se exige paciência, 

disponibilidade, atenção e escuta.   

Precisa-se, portanto, que o enfermeiro busque uma maior proximidade com os membros 

através de meios que facilitem esse acesso. É preciso também que os demais membros da equipe 

de saúde estejam abertos a essa comunicação. Não é possível ocorrer comunicação sem 

interação e, para isto, se faz necessário que fonte-codificador e receptor-descodificador estejam 

em sintonia e busquem uma interdependência comunicativa a fim de alcançar os seus objetivos. 

Somente assim a comunicação será transformadora, alcançando o entendimento entre os que se 

comunicam.  

Foram apresentadas limitações nesta pesquisa devido à inviabilidade em se realizar 

estudo de caráter observacional, que poderia ter contribuído para a exploração com maior 

profundidade do objeto de estudo.  Para melhor estudo dos elementos da comunicação proposto 

pela teoria da comunicação, a exemplo do elemento “mensagem”, a utilização da observação 

em pesquisa de campo se faz necessária – o que justifica a realização de estudos futuros para 

fomentar a análise do tema. 
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APÊNDICE A – CARTA DE SOLICITAÇÃO 
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APÊNDICE B 

 ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ- REITORIA DE PÓS –GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Pesquisadora: Josiane Fernandes Gomes Antunes 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Cláudia Tavares de Mattos 

 

 

Caracterização do Sujeito 

 

1- IDENTIFICAÇÃO  

1.1- Código de identificação:____________ 

1.2 Estado Civil:  (  ) Com companheiro   (  ) Sem companheiro 

1.3- Idade _________anos 

1.4– Sexo: (   ) M   (   ) F 

1.5 -Tempo de formação_______________ 

1.6 -Tempo de profissão____________ 

1.7 - Titulação: (    )  Graduação   (   ) Especialização      (   )Mestrado     (   )Doutorado 

 

Questões norteadoras 

 

1- Para você, o que é se comunicar nas relações interpessoais? 

2- Como se dá a sua comunicação com os seguintes profissionais da equipe 

multidisciplinar? 

[   ] Médico 

[   ] Auxiliar de enfermagem 

[     ] Agente comunitário de Saúde 
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3- Quais os desafios no processo de comunicação com os seguintes profissionais da equipe 

multidisciplinar: 

[   ] Médico 

[    ] Auxiliar de enfermagem 

[     ] Agente comunitário de Saúde 

 

4- Que tipos de comunicação são utilizados no dia-a-dia para trocar informações com sua 

equipe? 

5- Relate uma experiência exitosa em comunicação com algum membro de sua equipe 

6- O que você faz para melhorar a comunicação com sua equipe de saúde? 

7- O que ocorrer na reunião (algo que eles gostariam de abordar e não tenha sido feito 

anteriormente, algum assunto de relevância referente ao tema)  
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APÊNDICE C 

 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ- REITORIA DE PÓS –GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

A comunicação do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família  

 

Convido-o a participar da pesquisa intitulada: “A comunicação do enfermeiro na estratégia 

saúde da família”, que será desenvolvida pela mestranda, enfermeira, Josiane Fernandes Gomes 

Antunes, sob orientação da professora Dra. Enfa. Maria Cláudia Tavares de Matos.  

Para a realização desta pesquisa realizaremos uma entrevista com os profissionais enfermeiros 

das Unidades de Saúde da Família do município de Aracaju, excetuando-se os profissionais da 

Unidade de Saúde Cândida Alves, por se tratar da Unidade de Saúde a qual trabalha a 

enfermeira pesquisadora. A entrevista poderá ser gravada, caso haja permissão dos sujeitos 

pesquisados. 

Nós garantimos o sigilo absoluto da sua identidade e solicitamos seu consentimento para que 

os dados obtidos nesta pesquisa sejam divulgados e apresentados em congressos ou publicados 

posteriormente. Em nenhum dos casos haverá a identificação dos participantes. Sua 

participação na pesquisa é voluntária, podendo, assim, desistir a qualquer momento, sem que 

isto lhe traga qualquer prejuízo. Ela não apresenta riscos à sua integridade física, mental ou 

social.  

Aceitando, você estará contribuindo com o estudo, permitindo-nos ampliar os nossos 

conhecimentos acerca das práticas comunicacionais do enfermeiro na ESF, melhorando o 

campo de ação da enfermagem e  assim  beneficiando a qualidade do atendimento prestado aos 

pacientes . Esta pesquisa dará origem a um trabalho de mestrado e os resultados serão 

publicados em revistas e eventos da área de saúde.  

 

Qualquer esclarecimento ou dúvida, estaremos a sua disposição.  
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Josiane F. Gomes, Enfermeira da Rede de Atenção Primária, do município de Aracaju, Tel: 

(79) 99984- 6264. 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário de Sergipe: Tel: (79) 2105 1805 

 

 

Após estes esclarecimentos, eu _________________________________________________ 

RG__________________, declaro estar ciente da pesquisa a ser realizada, aceitando 

voluntariamente ser incluído como participante. Declaro ainda consentir a divulgação, 

apresentação e publicação dos dados que serão resultantes deste estudo, sem identificação 

nominal de nenhum participante.  

 

 

 

Aracaju, ____de______________ de 2017. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

(Assinatura do participante) 

 

 

_______________________________________________________________ 

Enf.a  Mestranda Josiane Fernandes Gomes Antunes – Pesquisadora responsável 

 

 

_______________________________________________________________ 

 Profa Dra. Enf.a Maria Cláudia Tavares de Mattos – Orientadora  
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ANEXO A 

CARTA DE APRESENTAÇÃO PESQUISA DE CAMPO 
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ANEXO B 
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