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1. RESUMO 

Introdução: Relacionamento interpessoal é uma interação que ocorre individualmente 

entre o profissional e outra pessoa podendo ocorrer face a face. Nas situações do cuidar 

a comunicação interpessoal norteia a pratica de enfermagem. “Todo o comportamento 

comunica e toda a comunicação influencia o comportamento”. Por esta razão a 

comunicação é importante para a relação enfermeiro-paciente e equipe multiprofissional 

de saúde. Profissionais que possuem bom relacionamento interpessoal são mais 

seguros, alegres, saudáveis, menos propensos a doenças e mais produtivos no 

trabalho Objetivos: Relacionar a habilidade comunicativa e o relacionamento 

interpessoal do enfermeiro e a sua influência na assistência de enfermagem. 

Metodologia: revisão de literatura que utilizou como pergunta norteadora: O quanto 

que o relacionamento interpessoal e a habilidade comunicativa, do enfermeiro, 

influência na assistência de enfermagem, e o quanto essas influências impacta na 

assistência direta ao paciente? Os artigos inclusos neste estudo constituíram-se por 

aqueles publicados na íntegra entre os anos de 2008 a 2018, nos idiomas português, 

inglês e espanhol, com resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas. 

Desenvolvimento: os artigos selecionados passaram por três processos de análise: 

leitura do título, leitura do resumo e leitura na íntegra dos textos, sendo que todos os 

artigos encontrados foram tabulados e divididos em categorias. Resultados 

preliminares: Foram encontrados nas bases de dados 3.637 artigos, que após a 

aplicação dos critérios de exclusão e primeiras apreciações de títulos e resumos, 

resultou em um total de 9(100%) artigos e dois livro; dos quais 5 (55,5%) encontravam-

se indexados na Scielo , 1(11,1%) tiveram como idioma predominante o inglês, 

enquanto o ano de 2016 apresentou 3 (33,3%) das publicações. Com relação às 

categorias estabelecidas 1 (11,1%) artigo referiu-se as barreiras da comunicação, 1 

(11,1%) sobre estudos bibliométrico sobre a comunicação na enfermagem, 3 (33,3%) 

trataram da comunicação do processo do cuidar, 2 (22,2%) abordaram a comunicação 

como uma tecnologia e 1 (11,1%) relata a comunicação como sendo uma estratégia 

para o autocuidado. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Relacionamento interpessoal é uma interação que ocorre individualmente entre o 

profissional e outra pessoa podendo ocorrer face a face. Nas situações do cuidar a 

comunicação interpessoal norteia a pratica de enfermagem. “Todo o comportamento 

comunica e toda a comunicação influencia o comportamento”. Por esta razão a 

comunicação é importante para a relação enfermeiro-paciente e equipe multiprofissional 



de saúde1. Profissionais que possuem bom relacionamento interpessoal são mais 

seguros, alegres, saudáveis, menos propensos a doenças e mais produtivos no trabalho. 

Um bom desempenho profissional vai depender essencialmente de um conjunto de 

competências pessoais e habilidades de relacionamento2. A comunicação acontece em 

um contexto social onde são utilizados sinais e símbolos para transmitir os significados 

como dor, amor, amizade, compaixão, tristeza, alegria, sentimentos expressados por 

ambos que se comunicam. Para ser efetiva precisa existir o emissor aquele que 

transmite a mensagem e o receptor, aquele que recebe a mensagem, lembrando que 

os significados estão nas expressões dos seres humanos quando se comunicam e não 

somente na verbalização¹. 

Na enfermagem este nível de relacionamento interpessoal acontece 

cotidianamente, estes profissionais cuidam de pacientes e familiares com diversas 

complexidades, crenças, opiniões e valores, desta forma é importante que os 

enfermeiros desenvolvam habilidade de comunicação que garanta um bom 

relacionamento interpessoal e uma comunicação efetiva³. 

Para a comunicação ser desenvolvida com sucesso ela precisa ser entendida 

como um processo continuado, ativo e multidimensional. É ela é que faz o processo de 

cuidar ser eficaz, estabelecendo confiança- melhora e cura. Saber ouvir o que o cliente 

tem a dizer sem interrupções, chamar pelo nome, observar as necessidades básicas, 

gestos, expressões sentimentos de alegria quando o paciente, recebe um parente 

querido durante uma visita. São situações que fazem parte de mensagens tão 

importantes quanto o que ele verbaliza4.
 

Para isso é necessário entender o que é comunicação e desenvolver habilidade 

de conversação, utilizando o diálogo como ferramenta para relação enfermeiro – 

paciente1.
 

A comunicação é dividida em verbal e não-verbal. A comunicação verbal pode 

ser escrita ou falada. Ambas, são construídas por vocabulários, que precisa ser 

expressadas de forma clara e efetiva, sempre se atentando com o efeito denotativo e 

conotativo. Uma palavra pode ter sentidos diferentes, logo terá interpretações diferentes, 

possuindo o mesmo objetivo. Quando falada é necessário observar a entonação de voz, 

momento e relevância, deter pausas nos pensamentos a fim da mensagem ser 

interpretada de forma concreta e eficaz5. 

A comunicação não-verbal é a forma de se comunicar utilizando os cinco 

sentidos, entretanto não utiliza escrita ou fala. Todas as formas não verbais são 

importantes compreendê-las, são necessárias para entendermos melhor, o meio 

sociocultural do indivíduo e como ele pode influenciar na interpretação do 



comportamento não-verbal. Todos estes comportamentos devem sempre ser levado 

em consideração. Existem diversas formas não-verbais para se comunicar. Aparência 

pessoal, incluindo também características físicas, maneira de se vestir, expressão facial 

de alegria de dor, tristeza. Com isso torna-se importante os enfermeiros desenvolverem 

estas habilidades comunicativas, para assim compreender melhor seus pacientes, suas 

necessidades e seu estado de saúde3.
 

A relação do enfermeiro com o paciente é mais efetiva quando o enfermeiro 

coloca suas opiniões de lado e conscientemente observa as mensagens subjetivas que 

o paciente passa enquanto se expressa verbalmente, está subjetividade é observada e 

interpretada pelo o não verbal. Para percebê-lo é necessário utilizar os cincos órgãos 

do sentido, os simbolismos, as associações, as produções de significado até chegarmos 

a percepção4.
 

Torna-se importante que os enfermeiros saibam como os pacientes se sentem no 

ambiente que estão sobre cuidados. Para poder ser garantido um ambiente de conforto 

e segurança. O ambiente que o paciente está inserido pode exercer influência na 

linguagem da comunicação, esta influência deve acorrer de forma positiva para assim o 

processo comunicacional, proporcionar interação ter qualidade e não causar efeitos 

negativos3.
 

Entendendo a importância da comunicação, abordaremos a necessidade de 

estabelecer uma relação eficaz entre o enfermeiro-paciente³. A assistência de 

enfermagem não se limita a procedimentos, medicações e técnicas. É necessário somar 

os conhecimentos científicos e habilidades, para assim a comunicação ser 

compreendida, utilizando-se da empatia, observação e escuta dos pacientes que estão 

recebendo a assistência6,7. 

É fundamental compreender o paciente a ser assistido, entendendo suas 

culturas, valores, família, e meio social em que vive. O grau de conhecimento dos 

enfermeiros são importantes para elaborar um plano estratégico que valorize o cuidado 

com as reais necessidades do indivíduo possibilitando um atendimento humanizado¹. 

Para a comunicação ser efetiva precisa haver perguntas abertas, esclarecimentos, 

escuta ativa, respostas, flexibilidade e respeito. Florence Nightingale, em 1859, já 

demonstrava preocupação em relação à comunicação associada a assistência de 

enfermagem. Ela fez comentários sobre 

certos tipos de diálogos e questionamentos vagos que provocam respostas imprecisas8. 

Florence via o indivíduo de maneira holística e considerava a comunicação e a relação 

interpessoal parte do processo de cuidar. Barreiras de   comunicação   são nomeadas 

como fatores, linguagem ou relações sócio culturais que atrapalham a transmissão e 



interpretação das ideias entre emissor e o receptor que podem ser ambientais, 

físicas e psicológicas6. 

Em diversos contextos podemos notar influências na comunicação como por 

exemplo o estado  psicofisiológico  do paciente que expressa dor, que apresenta 

alterações em seu estado emocional, como a raiva ou a euforia. As fases do 

desenvolvimento, a idade; falta das necessidades básicas, como amor ou segurança, 

valores e crenças, como o significado da doença e até mesmo os tipos de personalidade. 

O sentimento de confiança que ocorre entre o enfermeiro e o paciente, o nível de afeto 

demonstrado são influências positivas para uma boa comunicação. A falta de equilíbrio 

o poder e autoridade, são situações que podem se tornar-se barreiras de comunicação8. 

Entender e ter habilidade no processo de comunicação utilizando pensamento 

crítico e ética constrói um bom relacionamento entre os enfermeiros, paciente, e equipe 

multiprofissional5. 

Por meio deste estudo, queremos mostrar a importância da comunicação no 

relacionamento interpessoal do enfermeiro-paciente, e como a mesma pode impactar 

na assistência de enfermagem, refletindo no prognóstico de melhora ou piora dos 

pacientes. Diante desta problemática espera-se também identificar as possíveis 

barreiras existentes na comunicação, que poderá afetar a assistência de enfermagem 

oferecida aos pacientes. Desta forma pretende-se estudar e encontrar medidas para 

que seja proporcionada uma comunicação clara e efetiva. 

 
3. OBJETIVOS 

Relacionar a habilidade comunicativa e o relacionamento interpessoal do enfermeiro e 

a sua influência na assistência de enfermagem. 

 
4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa refere-se a uma revisão de literatura, que utilizou como pergunta 

norteadora: O quanto que o relacionamento interpessoal e a habilidade comunicativa, 

do enfermeiro, influência na assistência de enfermagem, e o quanto essas influências 

impacta na assistência direta ao paciente? Os artigos foram selecionados por meio de 

buscas nas bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Clínicas de 

Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), 

Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), estabelecendo-se como período de tempo os artigos publicados 

entre os anos de 2008 a 2018. Os critérios de inclusão trataram-se de estudos 

publicados na íntegra no idiomas português, inglês e espanhol, com resumos 



disponíveis nas bases de dados selecionadas, relacionando-se a temática proposta. 

Os critérios de exclusão consistiram em artigos repetidos e sem possibilidade de acesso 

gratuito ao texto completo. Os descritores foram selecionados pela Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), por meio dos Descritores em Ciências da Saúde da Bireme (Decs), 

utilizando-se: Comunicação em Saúde, Relações Interpessoais, Barreiras de 

Comunicação, Participação do Paciente As buscas ocorreram na segunda semana do 

mês de agosto de 2018. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

Após a realização das buscas, os artigos selecionados passaram por três processos de 

análise: a leitura do título, a leitura do resumo e a leitura da íntegra dos textos. Todos os 

artigos foram tabulados conforme ano de publicação, base de dados, idioma e objetivos, 

sendo divididos em 5 categorias descritas a seguir. Os resultados serão descritos em 

valores absolutos e percentuais. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram encontrados nas bases de dados 3.637 artigos, que após a aplicação dos critérios 

de exclusão e primeiras apreciações de títulos e resumos, resultou em um total de 

9(100%) artigos e dois livro; dos quais 5 (55,5%) encontravam-se indexados na Scielo , 

1(11,1%) tiveram como idioma predominante o inglês, enquanto o ano de 2016 

apresentou 3 (33,3%) das publicações. Com relação às categorias estabelecidas 1 

(11,1%) artigo referiu-se as barreiras da comunicação, 1 (11,1%) sobre estudos 

bibliométrico sobre a comunicação na enfermagem, 3 (33,3%) trataram da comunicação 

do processo do cuidar, 2 (22,2%) abordaram a comunicação como uma tecnologia e 1 

(11,1%) relata a comunicação como sendo uma estratégia para o autocuidado. 

Destacando que os autores continuam na leitura da íntegra dos artigos, portanto outros 

assuntos relacionados poderão surgir, e os assuntos já formatados poderão ser 

alterados conforme o nosso entendimento. Esperamos que com este estudo os 

enfermeiros se desenvolvam e se tornem hábeis na comunicação com os pacientes, a 

fim de impactar e elaborar estratégias para adesão ao tratamento e assim melhorar a 

evolução e o prognóstico do paciente. 
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