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RESUMO: O presente artigo pretende analisar os processos de Comunicação estabelecidos no 
âmbito da saúde e da doença nas relações da enfermagem com os seus pacientes, procurando 
valorizar os Cuidados Paliativos. Para tal promovemos uma revisão de literatura que aborda as 
temáticas sobre o respectivo assunto. No Agir Comunicativo frente aos Cuidados Paliativos é visto 
que, o enfermeiro deve auxiliar na experiência da hospitalização e amparar o indivíduo em suas 
necessidades, sendo que, ambos os sujeitos possuem um mesmo objetivo, a melhora da saúde do 
paciente ou mesmo o alívio de sua dor. O termo humanização é sem dúvida um dos mais difundidos 
atualmente em vários segmentos da sociedade: no ambiente educacional, no mundo corporativo, 
no universo filosófico e religioso, bem como na área da saúde. O Cuidado Paliativo face a 
comunicação entre enfermeiro e paciente aborda como é essencial o suporte da equipe de saúde 
ao paciente, equipe essa que precisa desenvolver suas habilidades de forma coletiva, visando uma 
assistência integral e humanizada ao paciente. A atuação dos profissionais da saúde diante do 
paciente oncológico destaca a relevância e o papel da família e amigos diante o diagnóstico de um 
paciente. O profissional irá esclarecer sobre os cuidados incluir uma boa comunicação. A Inter-
relação do profissional da saúde com o paciente evidencia as formas de comunicação como sendo 
relevantes e como sua falta pode gerar transtornos, assim como o atendimento de qualidade inclui 
o apoio e respeito. 
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ABSTRACT: This article aims to analyze the Communication processes established in the scope of 
health and illness in the relations of nursing with its patients, seeking to value Palliative Care. To this 
end, we promote a review of the literature that deals with the themes on the subject. In the 
Communitarian Action against Palliative Care it is seen that, the nurse must assist in the experience 
of hospitalization and support the individual in their needs, both of which have the same objective, 
the improvement of the patient's health or even the relief of their ache. Palliative Care in the face of 
communication between nurse and patient addresses how essential the support of the health team 
is to the patient, who must develop their skills in a collective for a comprehensive and humanized 
care. The performance of health professionals vis-à-vis cancer patients highlights the relevance and 
role of family and friends in the diagnosis of a patient. The professional will clarify about the care 
include good communication. The interrelationship of the health professional with the patient shows 
the forms of communication as being relevant and how their lack can generate disorders, as well as 
the quality care includes the support and respect. 
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Introdução  
 
 
O presente artigo pretende analisar os processos de Comunicação estabelecidos 

no âmbito da saúde e da doença nas relações da enfermagem com os seus pacientes, 

procurando valorizar os Cuidados Paliativos. Para tal promovemos uma revisão de 

literatura que aborda as temáticas sobre o respectivo assunto. 
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Num primeiro momento analisamos o processo de Comunicação do profissional 

de saúde segundo a perspectiva do Agir Comunicativo, na qual o diálogo deve estar 

sempre presente, associando esta perspectiva aos Cuidados Paliativos e a Humanização. 

Também foi incluído neste trabalho as necessidades do paciente oncológico, a ênfase do 

cuidado pelos profissionais e algumas das especificidades do paciente surdo como 

um adendo de exemplo de comunicação. 

 

O Agir Comunicativo frente os Cuidados Paliativos 

 

O termo humanização é sem dúvida um dos mais difundidos atualmente em vários 

segmentos da sociedade: no ambiente educacional, no mundo corporativo, no universo 

filosófico e religioso, bem como na área da saúde, no entanto, este conceito necessita ser 

aprofundado em sua estrutura epistemológica, bem como na própria ação prática. 

(STIGAR, et al, 2016. P. 2) 

A Humanização na Área da Saúde é entendida hoje no Brasil não somente como 

um conceito, mas como um movimento desde segmento que visa, em linhas gerais, tornar 

digna a assistência à saúde a todos os cidadãos. A humanização surgiu como uma 

resposta a todo o “stress” da saúde, a tensão, a insatisfação e o sofrimento tanto dos 

profissionais quanto dos pacientes, diante de fatos sociais e fenômenos que configuram o 

que chamamos de violência institucional na Saúde e da Saúde. A Humanização também é 

considerada uma vertente da Bioética, a qual surgiu gradativamente, não tendo uma data 

especifica, nem um local ou pesquisador que apresentou a respectiva terminologia. Como 

processo, entende-se que ela foi surgindo aos poucos, ou seja, paulatinamente, como uma 

reflexão ou critica. (STIGAR, 2016, p. 18). 

Segundo Montezeli, J. H. et al. (2013), a prática assistencial humanizada está 

relacionada ao processo do cuidar do profissional de saúde com o paciente, que dentro de 

uma vivência hospitalar pode ser desagradável, muitas vezes pelo uso de processos 

invasivos e dolorosos, a inquietação de estar em um lugar que ele não está familiarizado e 

o próprio medo do desconhecido.  

É então, função do enfermeiro fazer a interação entre equipe-paciente-família 

durante o cuidado de enfermagem utilizando do chamado Agir Comunicativo para se 

necessário obter uma postura objetiva (que rege coisas existentes), uma posição frente as 

normas (relações interpessoais legitimamente reguladas) e ações expressivas (referentes 

às suas próprias experiências). O falar deve ser realizado com o intuito de obter-se um 

consenso, tornando assim um entendimento facilitado entre aquele que transmite a 



 

 

 3 
 

informação e aquele que ouve. Portanto apenas o ato de fala não é suficiente, é preciso 

que ocorra um consenso livre de coação e ações estratégicas ou instrumentais.  

Diante disso, buscando elementos das ciências sociais, a enfermagem deve estar 

sensibilizada sobre a importância do diálogo em si e nas várias formas de comunicação no 

processo de cuidar, considerando como auxílio à promoção e recuperação da saúde dos 

pacientes com o Agir Comunicativo. O Agir Comunicativo e instrumental é uma discussão 

formulada de uma teoria orgânica da racionalidade. Jürgen Habermas (1929-) em sua 

teoria propõe que por meio da linguagem as pessoas devem buscar uma resolução livre 

de interferência externa ou interna. É a interação a base para soluções de problemas que 

surgem entre diferentes sujeitos que estão relacionados a comunicação e estabelecem 

ações para um plano coletivo.  A Razão Comunicativa de Habermas considera uma ordem 

social democrática com força autônoma, que então deve fornecer o entendimento. Para 

ele a razão não é universal, nem pura. Possui duas formas sendo que, a subjetiva e 

instrumental utiliza do domínio teórico ou prático dos objetos e a razão intersubjetiva e não 

instrumental envolve duas pessoas que tem como finalidade o consenso. 

As interações humanas requerem um consenso, uma Comunicação efetiva, pois 

lidar com pessoas em geral inclui a humanização. O enfermeiro deve estar atento não 

apenas ao físico, mas ao mental do paciente, gerando uma relação de confiança ao todo. 

A intenção ética está associada ao reconhecimento do outro, não somente pelo fato de que 

as relações de amizade são coisas necessárias à vida, mas pelo fato de que daí emergem 

conceitos tão importantes à vivência ética na atualidade, principalmente os ligados aos 

direitos humanos. Dessa forma, não se pode ter estima de si, sem ter em vista o outro, o 

que deve predominar aqui é o princípio de similitude. 

É comum definirem a enfermagem como um processo interpessoal, pois ocorre a 

relação direta com o paciente, o compartilhamento de sentimentos e pensamentos, 

procurando auxiliar na experiência da hospitalização e na enfermidade, além de atender 

as necessidades do indivíduo, realizando um cuidado específico para pacientes críticos. 

Desta forma a relação de Comunicação e um bom atendimento com o paciente é de 

extrema importância, pois estas ações podem tranquilizar o mesmo em momentos em que 

este pode estar aflito, ajudando assim no processo de recuperação. O paciente muitas 

vezes submetido a tratamentos invasivos, dolorosos não é visto como sujeito capaz de 

decidir por si, pois acredita que o mesmo não possui sentidos a responder ou conversar. 

Neste sentido os cuidados prestados podem se tornar mecânicos, então é necessário que 

ocorra uma Comunicação adequada referente a cada circunstância. 

No entender de Habermas implica que os sujeitos se orientam pelo entendimento, 

o que é determinante para a realização das ações. O Agir Comunicativo é circular e 
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continuo permitindo relacionar à reflexão e argumentação que tem pôr fim a autonomia. É 

então, papel do enfermeiro buscar a melhor Comunicação com o paciente, sabendo 

interpretar as mensagens e percepções, desenvolvendo habilidades de relacionamento 

para que possa prestar devida assistência, valorizar suas experiências e as do paciente, 

tanto religiosa, cultural e emocional, mas utilizar da razão crítica em suas ações. Uma boa 

Comunicação acontece quando os sujeitos se assemelham buscando uma meta, como a 

recuperação de um paciente, tanto ele como enfermeiro possuem o mesmo objetivo. Em 

suma a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas pode auxiliar na assistência da equipe 

de enfermagem ao paciente enfermo, com uma melhor interação com a família e o 

paciente, valorizando o ser humano em um todo, com um cuidado de qualidade 

desenvolvendo mudanças que possam ser significativas no sistema de saúde, promovendo 

o bem-estar e trabalhando de forma ética e responsável para com o processo de cuidar. 

 

O Cuidado Paliativo face a Comunicação entre Enfermeiro e Paciente 

 

Constatado por Andrade (2013), observou em suas experiências na Clínica Médica 

e na Unidade de Terapia Intensiva e por meio da realização de estágios extracurriculares 

em Instituições de Saúde, que “a assistência de alguns profissionais envolvidos no cuidado 

com o paciente terminal era mais direcionado à aplicação de procedimentos técnicos do 

que as necessidades comuns no período de finitude da vida, quando esses pacientes estão 

fragilizados e necessitam de um cuidado que lhes proporcione dignidade e aliviem seu 

sofrimento”. Faltando assim um Cuidado Integral, onde a Humanização esteja presente. 

Ressaltando citações utilizadas por Andrade (2013) em sua dissertação, conforme 

diversos autores explanam suas opiniões em torno do cuidado de enfermagem e 

comunicação juntamente a Cuidados Paliativos, expomos algumas definições que se 

ressaltaram e nortearam o tema proposto em estudo. Entre os processos de comunicação 

em saúde na relação profissional de enfermagem-paciente destacamos: Direcionado ao 

respeito e dignidade, no cuidado é indispensável a contemplação do paciente em sua 

singularidade, ou seja, diferenciar as diferenças individuais e a necessidade de promover 

uma assistência direcionada para cada um de forma holística (PESSINI, 2006). 

Balduino, et al (2009), acrescentam que o Cuidado em Enfermagem proporciona e 

restaura o bem-estar físico, psíquico e social, visando ao bem-estar do paciente, à sua 

totalidade moral e à sua dignidade humana. Essa é uma característica intrínseca ao ser 

humano, visto que o cuidador tem a capacidade de zelar, prestar atenção, preocupar-se 

com o outro e compreendê-lo, respeitando sua individualidade. Esse é, pois, um Cuidado 

Humanizado. O Cuidado em Enfermagem deve ser prestado de maneira humana e 
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Holística, com uma abordagem integrada, abrangente e personalizada para os seus 

pacientes, sem excluir o cuidado emocional, predizendo uma assistência de qualidade. É 

visto que as práticas de enfermagem só são significativas quando o Cuidado é proveniente 

de um processo interativo, no qual a intencionalidade do agir e o conhecimento do que se 

espera de cada um no processo de cuidar sejam manifestados (MORAIS; COSTA, 2009). 

Assim sendo, conclui se que é de fundamental importância um Cuidado Integral 

para com o paciente, atendendo assim a dimensão clínica e humana, permitindo um bem-

estar físico, psíquico e social, contemplando assim a alteridade do paciente. Necessitamos 

assim resgatar o papel do ser humano na organização, a fim de torná-los competentes para 

atuar em suas atividades como colaboradores. É com esse cenário que as organizações 

devem ter a visão de que o capital humano será seu grande diferencial. 

A Comunicação relacionada aos Cuidados Paliativos é um processo complexo, que 

compreende a percepção, o entendimento e a transmissão de mensagens no convívio 

entre pacientes sem a probabilidade de recuperação e profissionais da área de Saúde 

(SILVA, 2008). Por meio da Comunicação dividimos vivencias, angustias e inseguranças, 

no mesmo momento em que satisfazemos nossas necessidades como seres de relação 

(MORAIS; COSTA, 2009). A Comunicação ultrapassa as palavras, uma vez que abrange 

a escuta atenta, o olhar e a postura, por isso é necessária para que se tenha uma 

assistência pautada na Humanização, porquanto o emprego apropriado desse recurso é 

uma medida terapêutica eficaz para pacientes que necessitam desses cuidados, sobretudo 

os que estão em fase terminal (KOVÁCS, 2006).  

Assim sendo, a Comunicação além de essencial para a transmissão da informação 

entre o paciente e o profissional da saúde é também uma forma de relacionamento, onde 

a valorização da pessoa e sua dignidade são contemplados, permitindo assim uma 

formação Holística e satisfazendo as suas necessidades bio-psico-sociais. Tratando-se de 

Comunicação como um elemento essencial no cuidado, o alicerce de nossas relações 

interpessoais, refere-se ao cuidado como tendo um papel de instrumento de significância 

humanizadora e, portanto, a equipe deve estar disposta e envolvida para formar essa 

relação e assimilar que é primordial reconhecer o cliente como sujeito do cuidado, e não, 

passivo a ele (BROCA; FERREIRA, 2012). 

Segundo Rodrigues et al. (2010) no campo da Enfermagem, a Comunicação, como 

medida terapêutica, é fundamental para a prática do cuidar, relacionada as necessidades 

do paciente em fase terminal, no contexto dos cuidados paliativos. A Comunicação é 

indispensável na vivencia das pessoas. Frente a Comunicação efetiva, esse profissional 

pode proporcionar uma assistência de forma Holística, com o objetivo de possibilitar ao 
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paciente o entendimento e o enfrentamento de dificuldades, bem como a percepção do seu 

papel como sujeito ativo no processo de melhora. 

Silva et al. (2009) destacam a importância da qualidade da Comunicação, que está 

inserida na vivência da Enfermagem. Portanto, cabe, ao enfermeiro, interpretar e 

compreender o significado das mensagens enviadas pelos pacientes, com a intenção de 

estabelecer cuidados adequados, de acordo com suas necessidades. Não restam dúvidas 

da relevância da comunicação junto ao Cuidado Paliativo, entretanto para o mesmo ser 

efetivamente humanizado deve considerar a Comunicação, como uma ferramenta 

indispensável nesta relação junto ao paciente, que por sua vez clama por um diálogo 

eficiente, ou seja, um diálogo com uma linguagem clara e objetiva. 

A Organização Mundial de Saúde – OMS (2002) considerou os Cuidados 

Paliativos como cuidados totais, ativos e integrais destinados ao paciente cuja doença não 

responde mais ao tratamento curativo. Refere-se ao cuidado de maneira diferenciada, que 

pretende melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, por meio de uma 

adequada avaliação e tratamento para diminuição da dor e dos sintomas resultantes da 

fase avançada de uma doença, além de proporcionar suporte psicossocial e espiritual 

(WHO, 1999; WHO, 2002).  

Iniciado por volta 1980 a história dos Cuidados Paliativos no Brasil, quando os 

brasileiros ainda viviam o final de um regime de ditadura, cujo sistema de saúde optava 

pelo modelo hospitalocêntrico, fundamentalmente curativa. (FIGUEIREDO, 2006; MACIEL, 

2006). Diante dos diversos aspectos envolvidos nesses Cuidados, é importante destacar 

que eles necessitam de uma abordagem multiprofissional e devem ter como suporte uma 

equipe interdisciplinar, integrada por psicólogos, médicos, assistentes sociais, enfermeiros, 

psiquiatra, nutricionista, fisioterapeutas, além do apoio religioso (SANTOS, 2011; 

TAQUEMORI; SERA, 2008). 

Porquanto esse tipo de Cuidado demanda um tratamento mais ativo, abrangente 

e complexo, na perspectiva da integração multidisciplinar. Por conseguinte, essa 

abordagem é indispensável para a Assistência Paliativa já que que implica salientar que 

nenhuma profissão consegue englobar todos os aspectos envolvidos no tratamento do 

paciente na finitude da vida. Isso mostra a importância do trabalho coletivo, que envolve a 

colaboração de habilidades para promover, ao mesmo tempo, uma assistência integral e 

humanizada. Por conseguinte, o Cuidado Paliativo visa priorizar o paciente envolvendo as 

diversas perspectivas dos profissionais e suas abordagens, proporcionar o bem-estar e 

oferecer um suporte completo para uma assistência com um Cuidado Altruísta ao ser 

humano. (FRANÇA, 2011). 
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A Atuação dos Profissionais da Saúde diante do Paciente Oncológico 

 

Uma das doenças mais presente nos dias de hoje é o câncer, atingindo a 

população em nível mundial em todas as faixas etárias, alguns em fase inicial e outros já 

na fase terminal. Neste sentido precisamos de uma atenção especial e humanizada por 

parte dos profissionais a saúde com esta enfermidade. Sendo o câncer uma doença que 

está a aumentar, no qual é responsável por uma em cada dez mortes em países em 

crescimento vem acometendo qualquer faixa etária e com incidência em pessoas acima de 

65 anos. Os principais motivos para esse crescimento da doença estão relacionados ao 

aumento da expectativa de vida da população, industrialização e urbanização.  

As consequências para a vida do paciente, muitas vezes desgastado, são muitas, 

com sintomas agressivos ao organismo, dores, perda de massa, queda de cabelo e outras 

intempéries da patologia engloba processos emocionais, sociais e dito físicas. Neste 

sentido e no próprio processo de cura ou morte a família é necessária, pois se torna 

indispensável para o combate e entendimento das consequências que a doença traz para 

o paciente em meio ao diagnóstico que detém. 

A forma como é repassada o respectivo diagnostico ao paciente e familiares, 

demanda uma comunicação clara e objetiva entre as partes, uma vez que também é 

necessário saber ouvir e responder aos questionamentos/dúvidas que podem aparecer, 

portanto se faz necessário um profissional habilidoso e humanizado. Compreender como 

o paciente irá reagir diante ao diagnóstico é importante para os profissionais, bem como 

para quem convive com ele. Neste sentido o ato de cuidar, assim como a humanização 

perante o câncer envolve ações, aproximação, visão holística, dentre outros que integram 

o processo de trabalho dos profissionais da saúde, bem como da equipe multiprofissional, 

objetivando o bem-estar do paciente. Destaca-se então, a relevância e o papel da família 

e amigos nessa questão, onde temos junto ao paciente a repulsa ao sofrimento diante as 

diversas intervenções. A perda de autonomia, a ausência de uma companhia e as questões 

que envolvem a espiritualidade e religiosidade são significativas e neste sentido merecem 

atenção especial por parte de todos os envolvidos nesta enfermidade. 

A colaboração do enfermeiro e demais profissionais da saúde, exigem uma 

formação integral no qual tenha preparo clinico e emocional para lidar com as diversas 

situações presente no cotidiano da sua função e especificidades que envolvem atenção 

especial nos pacientes que necessitam de Cuidados Paliativos. Desta forma compete ao 

profissional o esclarecimento para a família, sobre os cuidados do paciente, adquirir 

estratégias de comunicação e o saber agir com sensibilidade, identificando as culturas e 

crenças, respeitando-as e estando presente para a melhoria da qualidade de atendimento. 
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Assim sendo é necessário e urgente incorporar uma equipe multiprofissional baseado nas 

necessidades individuais do paciente, observando e atuando nas circunstancias diversas 

com empatia, comunicação na particularidade do paciente, abordando então o cuidado 

humanizado. 

 

A Inter-relação do Profissional da Saúde com o Paciente 

 

São as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) 

responsáveis por variados tratamentos oncológicos no país, porém estes podem mecanizar 

os atendimentos aos pacientes conforme ocorrem em diversos serviços de saúde. Em vista 

deste debate vivido atualmente, uma das formas de aumento de qualidade do atendimento 

é o acolhimento aos pacientes. A assistência de saúde não é apenas técnico-científica, ela 

deve envolver o saber ético e humanitário, e neste sentido o processo de humanização 

requer uma comunicação mais eficiente. O paciente precisa ser reconhecido, assim como 

o sofrimento vivenciado por ele e sua família, logo o enfermeiro pode identificar e auxiliar 

nas necessidades, compreendendo-o, para agir com soluções adequadas.   Na Oncologia, 

observa-se a fragilidade psicológica tanto dos pacientes como dos profissionais, desta 

forma, a humanização se torna um desafio, e é através do vínculo profissional que se dá o 

entendimento entre ambos. São diversas as situações em que o enfermeiro e equipe 

experimentam de momentos de estresse e solidão, alguns profissionais não possuem um 

preparo para o enfrentamento de ações que interfiram no emocional, o que pode prejudicar 

o paciente, logo o preparo psicológico pode auxiliar esses profissionais.  

É comum ouvir dos usuários do sistema de saúde reclamações sobre a 

indiferença, mudanças de humor, grosseria por parte de profissionais, atitudes que não 

podem condizer com a ética profissional, bem como com os que trabalham com pacientes 

oncológicos. Assim sendo, o diferencial para um atendimento de qualidade é o apoio, 

respeito ao ser humano, a suas crenças, culturas e a expressividade a ele concebida. 

Precisa-se repensar a maneira que o paciente é tratado, as relações interpessoais e a 

forma como se faz a saúde. Buscamos novamente as formas de comunicação como sendo 

relevantes e como sua falta pode gerar transtornos. Assim a enfermagem precisa promover 

um comportamento humanizado considerando o ser humano como indivíduo capaz e 

portador de conhecimento. 

Existem ainda fatores que atrapalham em uma comunicação acessível, estes 

foram explanados, como a falta da linguagem facial do profissional, o não olhar para o 

paciente, o fato de não chamar o paciente pelo nome, elementos da humanização. Desta 

forma o comportamento do profissional também é visto pelo paciente, o não 
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comprometimento em ouvir, falta de treino, os problemas do ambiente ou pessoal podem 

influenciar no estado do paciente, porém se atribuindo um diálogo compreensivo, no qual 

o paciente possa expor seus anseios, o que sentem, ajudam na melhora. Assim sendo, 

para uma comunicação efetiva deve existir a mútua troca de interesse, o paciente que 

busca a melhora, e o enfermeiro que quer ver seu paciente bem, ambos possuem um 

objetivo em comum que deixam de lado a rígida operacionalização técnica dos 

procedimentos, buscando uma relação humanizada o que torna as interações saudáveis. 

O acesso aos serviços de saúde se dá pela Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), 

porém é observado que o despreparo por parte dos profissionais gera uma lacuna na 

qualidade da assistência prestada. Sendo direito garantido pela Lei Nº 10.436/02, no qual 

instituições e serviços públicos devem assegurar atendimento competente aos portadores 

de deficiência auditiva, conforme as normas legais em vigor.  

O atendimento humanizado a essa população é indispensável para a inserção do 

indivíduo na sociedade como forma de compreensão e valorização de suas capacidades, 

juntamente a transmissão de informações.  É necessário que ocorram estratégias que 

facilitem a comunicação, não somente oralmente ou por meio da Libras, mas conforme a 

condição do paciente. Se analisarmos, perceberemos que o papel do colaborador é mais 

participativo; ele tem maior autonomia em suas atividades, cooperação nas decisões com 

seus gestores, facilidade na interação, aprendizagem, dentre outros. Sendo assim, a 

comunicação em suas diversas formas, é uma ferramenta essencial para o trabalho do 

profissional de saúde, afim de buscar a compreensão, o respeito e melhores práticas que 

elevem a autonomia das pessoas com esta deficiência. 

Em suma ao atuar no ambiente hospitalar o profissional da saúde observa e 

vivencia diversos sentimentos e sensações humanas, como a fragilidade, a finitude da vida, 

a impotência em ver o sofrimento dos pacientes, logo os médicos e enfermeiros atuam 

muitas vezes, com um protocolo rígido, que impede sua autonomia técnica, o que torna a 

relação enfermeiro-paciente mecânica, sendo difícil atuar de forma humanizada. Diversos 

são os problemas enfrentados na sociedade pelas pessoas com deficiência, dentre eles a 

própria dificuldade relacionada a inclusão e a acessibilidade desses indivíduos ao serviço 

de saúde. Desta forma muitos profissionais não possuem qualificação para atender 

especificamente esse público. Por lei, é direito para toda a população o serviço de saúde, 

entretanto os obstáculos vivenciados pelas pessoas com deficiência são maiores.  

 

Considerações Finais 
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A partir dessa revisão de literatura, percebemos que a comunicação é um 

dos pontos essenciais durante a assistência de enfermagem. Com um 

planejamento e diálogo adequado, pode-se avaliar as necessidades de um 

paciente, adquirindo dados relevantes para o auxílio de sua melhora. Que se dá 

por meio de uma comunicação assertiva, onde as partes envolvidas devem ser a 

mais clara e objetiva possível. 

Os métodos utilizados, devem direcionar as especificidades junto ao ser 

humano, proporcionando assim um atendimento humanizado, que diminua o 

estresse e ansiedade, e com um ambiente menos agressivo para que não torne 

traumatizante a hospitalização, sendo então, um fator elementar a comunicação. 

O tema da Bioética e Humanização são assuntos contemporâneos e estão 

cada vez mais inseridos junto ao ambiente hospitalar, afinal, pode-se notar uma 

ascensão de pesquisas e estudos que buscam e analisam suas aplicações de 

diferentes formas no dia-a-dia de colaboradores e pacientes de serviços de saúde, 

tanto particulares como do próprio Sistema Único de Saúde. 
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