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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: No ambiente hospitalar propriamente dito, a comunicação assume o 
viés terapêutico. Comunicação terapêutica é aquela resultante de vínculos 
aprofundados entre a enfermagem e pacientes. OBJETIVO: O objetivo do presente 
estudo é identificar as necessidades da equipe de enfermagem nas ações de 
comunicação, acolhimento e cuidado com o paciente traqueostomizado, de modo a 
auxiliá-lo na sua recuperação. METODOLOGIA: Esta pesquisa foi desenvolvida a 
partir de um estudo exploratório descritivo, com abordagem quanti-qualitativa 
realizada com 51 integrantes da equipe de enfermagem (auxiliares de enfermagem, 
técnicos e de enfermeiro) do Hospital de Clínicas/UFPR, Curitiba- PR, das Clínicas 
Médica Feminina, Médica Masculina, Centro de Terapia Semi Intensiva (CTSI), 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto e Neurocirurgia, na faixa etária de 30 a 50 
anos que atuam na área há mais de 10 anos e trabalham diretamente com pacientes 
traqueostomizados. Tal estudo foi desenvolvido a partir da aplicação de questionário 
constituído por 10 questões combinando perguntas fechadas e abertas. 
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa evidenciaram que os participantes têm 
vivências variadas em sua área de atuação e constatam no seu dia a dia de trabalho 
a necessidade e a importância da interação com o paciente traqueostomizado; 
diante disso, é de suma importância manter a comunicação com pacientes durante a 
prática do cuidado.  No estudo constatou-se que 93,1% dos auxiliares de 
enfermagem, 83,3% dos técnicos de enfermagem e 57,1% dos enfermeiros 
receberam orientação em relação à prática de comunicação a pacientes 
traqueostomizados durante a sua formação ou no exercício da enfermagem. Os 
dados apontam que os Auxiliares e Técnicos, desenvolvem mais orientações do que 
o enfermeiro (p=0,028). Evidenciou-se no estudo lacunas no processo de formação 
dos participantes, tendo em vista que nenhuma das categorias de enfermagem 
chegou a 100%, em relação ao recebimento de orientação para realização de 
cuidados aos pacientes traqueostomizados. CONCLUSÕES: O conhecimento 
destas informações mostra a necessidade do desenvolvimento de capacitação e 
treinamento na instituição pesquisada, visando atingir a comunicação, o acolhimento 
e o cuidado do paciente traqueostomizado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Traqueostomia. Humanização da Assistência. 
Equipe de enfermagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: In hospital settings, communication takes on a therapeutic aspect. 
Therapeutic communication results from closer ties between the nursing team and 
patients. OBJECTIVE: The present study aims to identify nursing teams needs in 
communication, admittance and caring actions towards tracheostomized patients in 
order to help them in their recovery. METHODOLOGY: this research was carried out 
from a descriptive exploratory study, quantitative, qualitative approach, held among 
51 nursing team members (nursing assistants, technicians and nurses) of Hospital de 
Clnicas/UFPR, Curitiba, Paraná State/Brazil in its Female and Male Wards, Adult 
Step-Down Unit (SDU) and ICU, and Neurosurgical Ward, among professionals 
between 30 and 50 years of age, working directly with tracheostomized patients, 
more than 10 years of professional practice. The study was performed after the 
application of a questionnaire with 10 combined open and closed questions. 
RESULTS: Research results evidenced that the participants have varied experience 
in their professional area, and in their daily work routine, they observed the need and 
importance of interaction with tracheostomized patients; thus, it is highly significant to 
keep the communication with patients during caring practice. In the study, it was 
evidenced that 93.1% of the nursing assistants, 83.3% of the nursing technicians and 
57.1% of the nurses were instructed in relation to the communication practice with 
the tracheostomized during their qualification or daily nursing practice. Data point out 
that Nursing Assistants and Technicians had more instructions than nurses 
(p=0.028). Gaps in the process of the participants qualification were evidenced in the 
study as none of the categories reached 100% in relation to instructions on 
tracheostomized patients care. CONCLUSIONS: Information evidenced by the study 
shows the need of improving qualification and training in the researched institution 
aiming to accomplish communication, admittance and care to tracheostomized 
patients. 
 
 
KEY WORDS: Communication. Tracheostomy. Humanized Care. Nursing Team.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No campo da saúde, em geral, segundo a Política Nacional de Humanização 

(PNH) (BRASIL, 2008), a comunicação é o elemento que permite a transversalidade 

das práticas humanizadoras. Busca-se uma comunicação transversal que ultrapasse 

o esquema bilateral emissor-receptor ao envolver os mais diferentes grupos de 

pessoas e ambientes. 

No ambiente hospitalar propriamente dito, a comunicação assume o viés 

terapêutico. Comunicação terapêutica é aquela resultante de vínculos aprofundados 

entre profissionais da enfermagem e pacientes. Isso geralmente ocorre, segundo 

Silva e Damasceno (2005, p. 262), quando, por exemplo, os profissionais se 

aproximam dos pacientes em ações como “realização de um banho, de um curativo, 

de uma medicação”, transmitindo-lhes “apoio, segurança e conforto, manifestações 

também extensivas aos seus familiares acompanhantes”. 

Mais especificamente, entre aqueles que sofreram o procedimento cirúrgico 

de abertura da parede anterior da traqueia, denominado traqueostomia 

(HERNÁNDEZ; BERGERET; HERNANDEZ, 2007), a comunicação com o 

traqueostomizado, por parte do profissional da enfermagem, busca avaliar não 

somente a causa da necessidade da traqueostomia, mas também a observação de 

fatores como: estado de alerta, aspectos cognitivos, linguagem compreensiva e 

expressiva (BARROS; PORTAS; QUEIJA, 2009), tendo em vista um atendimento 

personalizado.  

No desenvolvimento das atividades do cuidado de enfermagem, constatou-

se a importância da comunicação, pois é por meio dela que o profissional pode 

auxiliar o paciente a relatar seus problemas, encontrar formas de enfrentá-los, 

visualizar sua participação na relação com o paciente e, também, a encontrar novas 

posturas vinculadas ao cuidado adequado à situação que ele está vivenciando 

(SILVA, 1996).  

No hospital em que se realizou esta pesquisa, embora a humanização da 

saúde seja a palavra de ordem para a convivência diária, a equipe de enfermagem 

se depara com diversos tipos de dificuldades, principalmente, na prática da 

corresponsabilidade referente à comunicação com as pessoas que sofreram a 

traqueostomização. Dentre tais dificuldades, convém ressaltar o repasse de 
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informações por parte do paciente a equipe de enfermagem que seriam cruciais para 

o seu tratamento; e a própria comunicação efetiva entre ambos.  

A partir da experiência da pesquisadora no serviço de Neurocirurgia, 

constata-se que geralmente os pacientes que se internam fazem o pré-operatório na 

unidade (neste momento, as dificuldades na comunicação são mínimas), e após a 

cirurgia permanecem internados em período curto no Centro de Terapia Intensiva 

(CTI). Os pacientes submetidos à cirurgia de grande porte, na maioria das vezes, 

são submetidos à traqueostomia.  

Muitos desses pacientes, antes mesmo da cirurgia, apresentam-se ansiosos 

por não saberem se precisarão da traqueostomia e, em caso positivo, temem pelas 

intercorrências que podem advir desse procedimento. Esta perspectiva é 

compartilhada com Magalhães, Guimarães e Aguiar (2004), ao considerarem que o 

temor deles poderia ser reduzido, se a equipe de enfermagem adotasse como 

prática a escuta de seus temores e a transmissão das informações adequadas para 

que as dúvidas dos pacientes fossem solucionadas não somente quanto ao ato 

operatório em si, mas também quanto aos procedimentos pós-operatórios mediatos, 

imediatos e a preparação para a alta hospitalar. Assim, ao retornarem, dos Centros 

de Terapia Intensiva (CTI) e Centros de Terapia Semi-Intensiva (CTSI) para suas 

unidades de origem, os pacientes que fazem uso da cânula de traqueostomia, teriam 

menos dificuldade de se comunicar com a equipe de enfermagem e poderiam 

apresentar menos ansiedade e angustia. 

A enfermagem, a partir da comunicação desenvolvida com o paciente, pode 

identificar suas necessidades, informar e esclarecer sobre procedimentos ou 

situações que ele deseja saber, promover o relacionamento do paciente com outros 

pacientes, com a equipe multiprofissional ou com familiares, desenvolver educação 

em saúde, trocar de experiências e mudança de comportamentos, entre outros. 

Estes são alguns dos papeis da comunicação em que a equipe de enfermagem 

pode estar envolvida, o que não impede que o paciente seja também sujeito ativo 

destas ações (PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2008).  

Nessa direção, entende-se a importância das atividades e práticas 

interlocutivas. A interação entre a enfermagem e o paciente mostra o quanto à 

comunicação é uma atividade básica das ações da enfermagem e o quanto as 

relações interpessoais são preponderantes nas ações da equipe de enfermagem 
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junto dos seus pacientes, o que significa melhoria na qualidade do cuidado e na sua 

humanização (MARQUES; SILVA; FOM, 2009). 

Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é identificar as 

necessidades da equipe de enfermagem nas ações de comunicação, acolhimento e 

cuidado com o paciente traqueostomizado, de modo a auxiliá-lo na sua recuperação. 

Tendo em vista o desenvolvimento deste trabalho, na revisão de literatura 

foram enfatizados os conceitos de comunicação em geral, da comunicação 

transversal em saúde, com destaque para a ambiência do acolhimento, do sentido 

da produção do trabalho da equipe de enfermagem e do desenvolvimento das 

relações interpessoais. Foram destacadas a comunicação terapêutica e a 

comunicação com o traqueostomizado, incluindo suas dificuldades, a importância do 

desenvolvimento de suas habilidades, bem como as dificuldades dos profissionais 

de enfermagem. 

Na sequência descreve-se a metodologia utilizada no estudo. São 

apresentados os resultados da pesquisa realizada com os integrantes da equipe de 

enfermagem. Tais resultados são explicitados em três subtítulos: a primeira 

evidencia o perfil dos entrevistados, a segunda explicita os resultados quantitativos e 

a terceira os resultados qualitativos. Após são discutidos os resultados da pesquisa, 

na parte final do trabalho, sintetizam-se as principais conclusões da pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Neste título e subtítulos são abordados temas considerados relevantes para 

o desenvolvimento do estudo: HUMANIZASUS, gestão e atenção hospitalar; A 

enfermagem e pacientes hospitalizados com traqueostomia: corpo, comunicação, 

acolhimento e cuidado. 

 

2.1 HUMANIZASUS, GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

2.1.1  Princípios da Política Nacional de Humanização - HUMANIZASUS 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH), criada em 2003, tem como 

objetivo dinamizar o sistema e as instituições de saúde para que os modos de cuidar 

se tornem mais humanizados (BRASIL, 2007). Isto significa a necessidade de 

abandonar o conceito-sintoma1 para enfrentar aquilo que produz os problemas 

existentes tanto no campo da gestão quanto naquele do cuidado. Opta-se, assim, 

por uma nova ética: a de priorizar, na gestão do trabalho e no cuidado em saúde, as 

pessoas, o que significa reconhecer “seus diferentes interesses, desejos e 

necessidades e incluir estes nos processos de diálogo, negociação e construção de 

corresponsabilidade” (PASCHE, 2011, p. 32). 

Um dos princípios da PNH do Ministério da Saúde (Brasil, 2010, p. 23) é a 

Transversalidade. Esta é definida como “aumento do grau de comunicação intra e 

intergrupos”; e como “transformação dos modos de relação e de comunicação entre 

os sujeitos implicados nos processos de produção de saúde”, cujos resultados 

constituem o intercâmbio dos saberes de cada grupo. 

Entre os princípios da PNH propostos pelo Ministério da Saúde (CPNH, 

2010, p. 12) existem dois objetivos especialmente relacionados ao tema deste 

trabalho: “adequar os serviços ao ambiente e à cultura dos usuários, respeitando a 

privacidade e promovendo a ambiência acolhedora e confortável”; e “implementar 

sistemas e mecanismos de comunicação e informação que promovam o 

                                            
1
 O conceito-sintoma é “a noção que paralisa e reproduz um sentido já dado. É como tal que o tema 

da humanização se reproduziu em seus sentidos mais estabilizados ou instituídos, perdendo, assim, 
o movimento pela mudança das práticas de saúde” (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 1). 
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desenvolvimento, a autonomia e o protagonismo das equipes e da população, 

ampliando o compromisso social [...]”.  

Nesse conjunto de procedimentos, a ambiência é definida como “ambiente 

físico, social e profissional e de relações interpessoais que deve estar relacionado a 

um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana” 

(BRASIL, 2010, p. 51). Fazem parte da ambiência tanto as tecnologias médicas 

quanto outros componentes estéticos ou sensíveis, captados pelos sentidos, a 

exemplo dos ruídos, da luminosidade, temperatura e tudo o mais que o olhar, o 

olfato e audição podem apreender. Há ênfase ao componente afetivo, que se 

expressa pela forma como os usuários são acolhidos pelos profissionais da 

enfermagem e a interação ocorrida entre trabalhadores e gestores. 

E o protagonismo “é a ideia de que a ação, a interlocução e a atitude dos 

sujeitos hospitalizados ocupam lugar central nos acontecimentos” (BRASIL, 2010, p. 

65), ou seja, diz respeito à corresponsabilidade no processo de produção da própria 

saúde, principalmente diante das dificuldades da expressão verbal e não verbal, no 

caso dos pacientes traqueostomizados. 

No âmbito da PNH (BRASIL, 2009), uma referência ético-estética é o 

acolhimento, que diz respeito à forma como as pessoas são recebidas nos serviços 

e como suas necessidades são consideradas. Na ética humanizadora não se busca 

somente a prática de uma nova perspectiva de organizar as demandas existentes, 

mas principalmente a produção de relações acolhedoras e comunicativas 

vivenciadas coletivamente. 

Justamente, as relações acolhedoras e o trabalho interativo tornam efetivas 

as práticas de saúde, pois não há um único território de saber ou de poder para lidar 

com o adoecimento, que é um fenômeno complexo. O trabalho grupal ativa 

estratégias de construção de novas modalidades de comunicação e integração 

conduzindo a um plano comum de ação (PASCHE; PASSOS, 2010).  

Tais práticas requerem o saber acolher o outro. Em outras palavras, a 

Política Nacional de Humanização, para a prática da gestão democratizada e da 

atenção hospitalar, afirma a necessidade de “incluir os sujeitos das práticas em 

todos os processos de discussão e da análise de tomada de decisão” (PASCHE, 

2011, p. 48). 
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A PNH segue também princípios metodológicos que levam a uma tríplice 

inclusão dos sujeitos, da coletividade e da inquietação que essas inclusões 

provocam nos modos como os serviços de saúde e as relações clínicas são 

administrados, o que significa a inclusão das diferenças das pessoas e da produção 

de mudanças relacionadas com o atendimento dos pacientes, com as relações 

profissionais, com o desempenho das atribuições de cada elemento dentro do 

processo humanizado de atendimento hospitalar (BRASIL, 2009). 

O processo de melhoria da comunicação da enfermagem com os pacientes 

em geral, e especificamente no caso daqueles submetidos à traqueostomia, precisa 

estar inserido em um processo mais amplo, onde haja interação com outros 

procedimentos que fazem parte da rotina técnica de qualquer hospital. Desta forma, 

discute-se no próximo subtítulo as relações interativas e comunicacionais entre 

enfermagem e paciente. 

 

2.1.2 Relações Interativas e Comunicacionais entre a Enfermagem e os Pacientes 

Hospitalizados 

 

Em duas reflexões filosóficas, Habermas (1989) relaciona comunicação e 

interação.  Destaca que o agir comunicacional é à base da interação recíproca entre 

as pessoas, que ocorre, inclusive, pela linguagem. Neste aspecto aquele que fala 

está agindo sobre seu ouvinte, uma vez que a pessoa que escuta pode interagir. 

Nas relações que se estabelece no âmbito técnico, a humanização deve atingir 

principalmente, a acolhida da diversidade, da pluralidade e a multiplicidade social e 

subjetiva dos sujeitos visando o fortalecimento dos projetos terapêuticos, onde se 

constituam modos específicos de conversação (TEIXEIRA, 2003), e que a 

conversação produza a interação (PEDUZZI, 2001; 2007) ou vice-versa com foco no 

melhor tratamento possível, em prol do paciente e do melhor ambiente de trabalho.  

Para que se estabeleça a relação interpessoal tão necessária a um 

atendimento de saúde de qualidade e humanizado, a troca de saberes entre os 

grupos, que é denominada por Morin (2001) como “interligação dos saberes” é 

indispensável. Interligar saberes é o ato capaz de levar todos os diferentes grupos a 
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se unirem para que cada informação e cada conhecimento estejam relacionados ao 

seu contexto, o que ocorre especialmente pela interação e pelo diálogo. 

Comunicação requer diálogo e este aproxima a equipe de enfermagem dos 

pacientes, “não com um olhar superior, de quem detém um saber, mas sim com um 

olhar retilíneo, pois neste processo de educação ele não é apenas educador, ele é 

também aprendiz, pois aprende a partir da realidade de cada indivíduo” (XAVIER, 

2001, p. 12).  

Silva (2006) destaca a importância de prestar atenção aos sinais não verbais 

da comunicação dos pacientes e cita algumas das especificações destes sinais: 

Paralinguagem, o som que o aparelho fonador produz, mas que não é parte do 

sistema sonoro da língua utilizada. Por meio da paralinguagem o paciente expressa 

sentimentos, sinais de personalidade, autoconceitos, necessidade de estabelecer 

relacionamento interpessoal. Por sua vez, o sinal denominado Cinésica refere-se 

aos movimentos do corpo, como acenos de cabeça e expressões faciais que podem 

ser usadas pelo paciente com traqueostomia.  

Esclarece ainda Silva (2006), que assim, o espaço entre comunicadores 

pode mostrar que qualidade de relação existe entre eles. O contato físico também 

proporciona comunicação, sendo a tacêsica o sinal indicativo que envolve a ação de 

tocar, a forma como o toque é realizado e a parte do corpo tocada. Para o 

profissional da enfermagem o toque é um ato afetivo, mas tal profissional deve 

prestar atenção aos sinais não verbais transmitidos por aquele que é tocado, ou 

seja, se o paciente mostra consentimento ou não, o que é demonstrado mediante a 

expressão facial, direção do olhar ou rigidez muscular. Importa lembrar que, 

culturalmente, existem pessoas que não são acessíveis ao toque. Por exemplo, se 

constata no cotidiano dos povos orientais que esses preferem se cumprimentar 

inclinando a cabeça, sem apertar a mão, como fazem em geral os latinos.  

A maioria dos sinais verbais e não verbais é constituída de experiências 

culturais, classe social, família e indivíduo. Cada povo e sujeito têm formas 

especificas de comunicação e isso deve ser considerado pela equipe de 

enfermagem. “A comunicação adequada é aquela que tenta diminuir conflitos, mal-

entendidos, e atingir objetivos definidos para a solução de problemas detectados na 

interação com os pacientes” (SILVA, 2006, p. 14).  
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Peplau (1993) desenvolveu a teoria das relações interpessoais2 entre 

profissionais de enfermagem e pacientes, nas quais a comunicação entre ambos se 

torna experiência de aprendizagem e crescimento. O processo inclui quatro etapas 

conforme Figura 1:  

 

FIGURA 1 – TEORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DE HILDEGARD PEPLAU 

 

FONTE: Adaptado de PONTES; LEITÃO; RAMOS, 2007. 

 

Conforme se observa na figura, a primeira fase da orientação, é assim 

chamada por que o profissional de enfermagem, ao ver que o paciente busca 

assistência para esclarecer suas dificuldades, passará a ajudá-lo a reunir os dados 

relacionados ao problema principal a fim de orientá-lo, fazendo-o compreender quais 

são os serviços disponíveis para solucionar suas dúvidas. Assim evitará que o 

paciente transforme em terror a ansiedade e a tensão que sente em situações de 

hospitalização. Explicará o que virá pela frente, dedicará tempo para o paciente e o 

ouvirá, pois ele é o principal participante do processo (PEPLAU, 1990). 

Na segunda fase, de identificação, em geral o paciente começa a perceber 

que é capaz de agir em relação ao problema, reorientando seus sentimentos e 

fortalecendo os elementos positivos da sua personalidade. No entanto, há pacientes 

que, mesmo sendo aceitos por outras pessoas, não conseguem se identificar com 

elas, por terem sido traumáticas as suas relações anteriores. Diante disso, a 

enfermagem deve lhe proporcionar experiências novas e gratificantes, 

principalmente através da aprendizagem construtiva. Para ajudá-lo a centrar-se no 

                                            
2
  PEPLAU H. Relaciones interpesonales em enfermería. Barcelona (ES): Masson-Salvat; 1993.   
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que é essencial, a partir dos próprios esforços, o profissional pode ajudá-lo pelo 

diálogo, perguntando diretamente quais as necessidades que ele tem diante do 

problema que está vivenciando. O diálogo o faz compreender que a relação 

profissional de enfermagem-paciente é uma forma de respeito e confiança mútuos 

(PEPLAU, 1990). 

Na fase da exploração, o paciente observa as vantagens dos encontros 

terapêuticos, o que significa que começa a controlar o problema enquanto recebe 

ajuda.  Ao se sentir confortável, bem cuidado e participante do ambiente hospitalar, 

o paciente busca encontrar todas as possibilidades existentes para mudar sua 

situação. A resolução é o momento em que as necessidades do paciente passam a 

ser solucionadas em decorrência dos esforços conjuntos.  

Matos et al. (2009, p. 177) lembram que “a comunicação é uma necessidade 

humana básica, é um processo contínuo que torna a existência do ser humano um 

ser social”. É através da comunicação que o paciente exterioriza seus sentimentos, 

suas necessidades, interage com os profissionais de saúde facilitando a 

identificação de sinais e sintomas e possíveis problemas ou desconfortos físicos. 

Segundo Guerreiro (2010), a comunicação é um processo mais amplo que 

simplesmente falar. Comunicar-se é utilizar outros recursos, a exemplo da expressão 

e da voz de quem fala e sua linguagem corporal. É necessário, portanto, conhecer 

algumas características do outro, como faixa etária, situação social, para que a 

comunicação se concretize efetivamente.  

As considerações de Morin e Habermas, op cit., têm relação com o que diz 

Lopes (2010), ao destacar que a comunicação depende do outro. Se uma pessoa, 

tem dificuldade de ser objetiva não conseguirá se colocar no lugar da outra pessoa 

para entender o que ela captou.  

Pontes, Leitão e Ramos (2008) ressaltam a importância de a enfermagem 

praticar iniciativas de relacionamento interpessoal. Para que isso ocorra, é 

necessário que o profissional da enfermagem acredite que, da mesma forma que 

são importantes os procedimentos técnicos, é fundamental o envolvimento do 

profissional de enfermagem para desenvolver a possibilidade de resolver situações 

de estresse que se evidenciam na comunicação terapêutica.  

Segundo Silva e Damasceno (2005) a “comunicação terapêutica” resulta de 

vínculos aprofundados entre profissionais da enfermagem e pacientes, ao realizarem 
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“as atividades [...] continuadas junto dos pacientes”, fazendo-se perceber “como 

próximos e íntimos deles”. 

Enfim, ressalta-se que a literatura acima descrita contribui para o incremento 

de reflexões acerca de ações de comunicação, acolhimento e cuidado com o 

paciente traqueostomizado. Pelo fato desse paciente tornar-se incapaz de se 

comunicar como antes, ele precisa que a equipe de enfermagem desenvolva uma 

atenção especial aos sinais não verbais que ele emite, desenvolvendo com ele 

relações interativas de compreensão e de afeto. Nesse sentido, cabe ressaltar que a 

comunicação terapêutica tem como meta o atendimento das necessidades de saúde 

e despertando nos pacientes sentimentos de segurança e otimismo. 

 

2.2 A ENFERMAGEM E OS PACIENTES HOSPITALIZADOS COM 

TRAQUEOSTOMIA: CORPO, COMUNICAÇÃO, ACOLHIMENTO E CUIDADO 

 

2.2.1 Traqueostomia 

 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2007), a traqueostomia é um 

procedimento cirúrgico, uma abertura da traqueia para que seja colocado o tubo 

traqueal por onde passará a circular o ar sem que seja interrompido.  

No decorrer da história, a traqueostomia passou por três períodos: O 

primeiro a partir de 1500 A.C até 1500 D.C, no qual foram praticadas as primeiras 

incisões. De 1546 a 1833 são relatados nos escritos de Buassorolo como um 

procedimento não adequado e que poucos cirurgiões se atreveriam a praticá-lo. 

Nesta fase, Trausseau, divulga 200 casos de difteria na prática da técnica. A partir 

de então, aos poucos foi alcançando bom êxito especialmente em casos de 

obstrução respiratória aguda e asfixia. Após mais 100 anos, em 1932, Wilson 

conseguiu demonstrar como a prática tinha cunho terapêutico e preventivo em casos 

de poliomielite e atraiu seguidores até chegar aos dias atuais (FROST, 1976; 

PAPARELLA; SHUMRICK, 1982).  

Segundo Ricz et al. (2011), quanto à finalidade, a traqueostomia pode ser 

preventiva, curativa e paliativa. A preventiva é aquela que serve para complementar 

outros procedimentos cirúrgicos que podem causar obstrução de via aérea ou 
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dificuldade respiratória. Exemplos: laringectomias parciais ou cirurgias para 

ressecções de tumores de cavidade oral ou de orofaringe que origem edemas 

obstrutivos. 

A curativa apropria-se a situações de manutenção da via aérea, a exemplo 

das obstruções laríngeas por neoplasias, estenoses laringotraqueais ou processos 

infecciosos que causam edema de glote. E a paliativa é utilizada em paciente 

terminal. Exemplo: servir de conforto respiratório ao paciente sem possibilidade de 

tratamento. 

Quanto ao momento propicio para a realização da traqueostomia, depende 

dos diferentes critérios de inclusão. De forma geral, é o médico que o define, 

considerando a rotina dos serviços ou prática individual. A traqueostomia é medida 

preventiva para impedir sequelas laríngeas derivadas da intubação orotraqueal 

prolongada, facilitar a remoção de secreções e manipular a árvore traqueobrônquica, 

propiciar maior conforto ao paciente, proteger a via aérea com distúrbios 

neurológicos, impedir a aspiração resultante da disfunção laríngea (MARSICO; 

MARSICO G, 2010), entre outros. 

Para Smeltzer e Bare (2005), muitos processos patológicos e situações 

emergenciais exigem a realização deste procedimento em tempo apropriado.  

Marsico e Marsico (2010, p. 1) citam que “a traqueostomia é realizada eletivamente 

nas unidades de terapia intensiva em pacientes críticos que necessitam de 

assistência ventilatória prolongada”. As traqueostomias também podem ser 

prolongadas ou permanentes, a fim de evitar as complicações de intubação 

orotraqueal prolongada. A traqueostomia de urgência refere-se aos casos de 

traumas graves da face ou da laringe, em consequência das inalações e tumores, 

entre outros. 

Em relação ao tempo de permanência, as traqueostomias podem ser 

temporárias (fechadas em pouco tempo) ou definitivas (via ventilação permanente) 

como nos laringectomizados totais (RICZ et al., 2011). 

Quanto ao tubo traqueal, é feito de plástico (silicone) ou metal e serve para 

auxiliar na respiração do paciente. É constituído pela cânula e pela subcânula, que 

precisam estar sempre desobstruídas para que o ar não seja bloqueado, e evite o 

acúmulo de secreções e o cheiro desagradável (BRASIL, 2007).  
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A preferência deve ser pelas cânulas metálicas por proporcionarem 

manuseio mais fácil em ambiente domiciliar, facilitarem a higienização e terem custo 

menor. As cânulas metálicas se dividem em três partes: cânula externa, cânula 

interna e mandril. As de silicone apresentam balonetes ou cuffs, que ao serem 

insuflados, impedem a luz traqueal. As cânulas de silicone são indicadas para 

pacientes em situação de ventilação mecânica e em casos de riscos de aspiração de 

secreções da orofaringe (RICZ et al. 2011). 

Embora a indicação mais comum da traqueostomia seja a necessidade de 

ventilação mecânica (MARSICO; MARSICO, 2010), pode ser agrupada em função 

de quatro indicações: a) possibilitar ventilação mecânica em intubações orotraqueais 

de longa duração; b) liberar uma obstrução de via aérea; c) permitir a higiene 

pulmonar, inclusive em indivíduos com aspiração laringotraqueal; d) propiciar a 

ventilação em pacientes com debilidade na musculatura respiratória (RICZ et al. 

2011).  

Quanto às complicações da traqueostomia, a incidência de morbidades varia 

de 4% a 10% e a mortalidade é menor que 1%. A hemorragia no pós-operatório 

imediato é a complicação mais frequente (3,7%), seguida pela obstrução da cânula 

por secreção (2,7%) e os deslocamento da cânula (1,5%) (GOLDENBERG; BHATTI, 

2005). 

Dentre os impactos mecânicos existem as consequências da intubação, 

como dessensibilização faríngea, fixação da cartilagem crico-aritenóidea, mudança 

do movimento ou da força da musculatura laríngea e edema nas pregas vocais. 

Essas alterações derivadas da intubação traumática e/ ou prolongada podem 

permanecer no paciente mesmo depois da extubação e se somarem com as 

modificações da fisiologia vocal decorrente da cânula da traqueostomia, que 

depende de peso e tipo. Quanto aos aspectos fisiológicos à cânula muda o trajeto do 

fluxo aéreo expiratório para o estoma no pescoço. E isso produz redução do fluxo e 

da pressão infraglótica, que altera a mobilidade e a força da musculatura da laringe 

(pregas vocais), justificando a afonia ou disfonia, em graus de severidade diversos 

(BARROS, PORTAS; QUEIJA, 2009). 

Embora a traqueostomia promova grandes benefícios, é preciso observar 

técnicas próprias e cuidados específicos caso a caso, pois, apesar de não serem 

frequentes, as complicações podem levar à morte (RICZ et al. 2011). 
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2.2.2  Alteração da Imagem Corporal do Paciente com Taqueostomia 

 

A dificuldade encontrada pela pessoa submetida à traqueostomia para se 

expressar satisfatoriamente, condicionam à sua interação social. Quanto ao impacto 

referente aos diferentes tipos de cânulas na função de comunicação e deglutição, é 

necessário considerar fatores diversos, que intensificarão ou não as dificuldades de 

comunicação em cada paciente (LOGEMANN; PAULOSKI; COLANGELO, 1998). 

Dias et al. (2002, p. 17), ao se referir à traqueostomia decorrente de uma 

laringectomia total explica que:  

 

[...] O doente tem ‘estampado’ nos contornos do seu pescoço, a existência 
do traqueostoma e do afunilamento do pescoço que constituem a principal 
alteração da sua imagem corporal e que se fazem acompanhar de uma 
afonia ou perda de voz. Estas alterações condicionam severamente a 
interação/comunicação interpessoal com o outro, impelindo estes doentes 
para um desajustamento psicossocial considerável. Deste modo, a 
recuperação da fala, após a laringectomia, deverá configurar-se como uma 
das prioridades na reabilitação destes doentes. 

 

No decorrer da história, o corpo recebeu diversos sentidos, dependendo das 

diferentes interpretações. Uma das abordagens é de Merleau-Ponty citada por 

Oliveira (2004, p. 27), que considera “o corpo como veículo de ser no mundo, pois 

cada indivíduo não está diante do seu corpo, mas no seu corpo, ou seja, é o seu 

corpo”. Em contraste com outras formas de ver o corpo separado do espírito ou 

como corpo passivo, Merleau-Ponty chama a atenção para o corpo como sujeito e 

agente cultural. Em outras palavras, o corpo é a identidade da pessoa. E a imagem 

corporal é uma experiência subjetiva que a todo o momento se constrói. Isto quer 

dizer que a imagem corporal é construída individualmente mediante relações 

“sociais, das imagens dos outros e das relações do corpo com outros objetos 

(CUNHA, 2004, p. 14)”.  

Em contextos de doenças, especialmente aquelas que envolvem a 

necessidade de traqueostomia, nas quais a pessoa se coloca diante de questões 

relacionadas a diagnóstico, tratamento, problemas existenciais ou problemas que 

levam a alterações corporais, a imagem que os pacientes fazem de si assume 

grande relevância. A traqueostomia muda a fisiologia do sistema respiratório que é 
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fundamental para a produção vocal, produzindo impacto na comunicação (BARROS, 

PORTAS; QUEIJA, 2009).  

A realização da traqueostomia não significa que o paciente perdeu as pregas 

vocais, pois estas podem continuar a ser utilizadas. No entanto, o fato de uma 

pessoa ter uma traqueostomia significa que terá necessidade de aprender outras 

maneiras de se comunicar que não eram antes utilizadas, as quais são indicadas, 

inicialmente, pelos profissionais de enfermagem e fonoaudiólogos. É necessário 

que, para falar, o paciente cubra a saída do tubo traqueal com o dedo. Caso não 

consiga falar, combinar gestos com amigos e familiares, além de tomar por hábito 

carregar sempre consigo caneta e bloco para auxiliar na comunicação (BRASIL, 

2007). 

Freitas e Cabral (2007, p. 85) indicam a importância de que a equipe de 

enfermagem participe da experiência do cotidiano e daquilo que imagina serem as 

dificuldades de seus pacientes, tendo o objetivo de que o paciente e a família 

consigam se comunicar diante da nova situação de vida.  

Rosa et al. (2011), que acompanharam uma paciente depois de passar pelo 

processo de traqueostomia, salientaram a importância dos profissionais de 

enfermagem utilizarem mecanismos para a melhora da sua relação com o paciente 

mediante a comunicação não verbal com o mesmo, com o uso de gestos, escrita, 

expressões faciais, entre outros. 

No estudo de Vargas e Rezende (2011), as enfermeiras, tendo em vista uma 

melhor comunicação com o paciente, colocam à sua disposição instrumentos para 

que ele possa escrever. Se isso não resolve, combinam o piscar de olhos ou o 

aperto de mão do profissional de modo a lhes mostrar concordância ou negação na 

prática do diálogo. As autoras concluem que as enfermeiras valorizam o cuidado e 

respeitam o paciente, fazendo o possível para que sua recuperação seja rápida e 

total. Quanto aos pacientes, manifestaram-se a favor das técnicas utilizadas. A 

permanência da família contribui com o processo de melhora do doente. 

 

2.2.3 Comunicação e Acolhimento do Paciente com Traqueostomia 

 

A comunicação envolve o acolhimento e rotina diária, embora necessária, 

deve ser flexibilizada para que se atenda às necessidades dos usuários. Merhy 
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(1997) faz a seguinte comparação (aqui descrita resumidamente), ao observar a 

micropolítica do trabalho em saúde, com base em conceitos marxistas: a existência 

de dois tipos de trabalho, morto e vivo.  

O trabalho morto se refere àquele que foi construído por outros, 

anteriormente. No caso de um marceneiro, diz respeito às ferramentas e à matéria-

prima (martelo e madeira). Quando estavam sendo confeccionadas, o trabalho era 

vivo. No entanto, ao serem utilizadas, no presente, por outra pessoa, torna-se 

trabalho morto porque ao se tornar cristalizado deixou de ser vivo. 

O trabalho vivo continua Merhy (1997), é aquele que, no presente, está em 

ato, em produção, em ação. Nesta nova condição o marceneiro poderá tanto utilizar 

ferramenta e matéria-prima na forma como recebeu quanto criar algo diferente, já 

que têm planos e objetivos diferentes daquele que construiu a ferramenta e a 

matéria-prima anteriormente, em outro contexto. 

No caso do paciente traqueostomizado, o trabalho vivo envolve o piscar de 

olhos, o aperto de mãos, a partir dos quais o sujeito pode expressar-se por meio de 

atitudes não verbais. 

Passando ao campo da saúde, as ferramentas são os equipamentos de 

trabalho no hospital; a matéria-prima são as normas, o entendimento de como lidar 

com o maquinário e as estruturas organizacionais para realizar o trabalho em um 

determinado setor. Nas explicações de Merhy (1997), tais ferramentas são 

denominadas tecnologias duras.  

A matéria-prima é chamada tecnologia leve-dura, por se referir aos saberes 

já estruturados do processo de trabalho em saúde, mas passíveis da 

intencionalidade do ser humano. Assim, o que dá intencionalidade àquilo que não 

tem razão (equipamentos tecnológicos, burocracia, etc.) é o que faz o trabalho vivo, 

o profissional de enfermagem, que tem a liberdade de criar ao vivenciar o seu 

cotidiano. 

E qual a relação desse trabalho vivo, dessa criatividade do profissional de 

enfermagem com o acolhimento? Matumoto (1998, p. 43) enfatiza que o acolhimento 

é um processo produzido em ato, “na intercessão do usuário com o trabalhador”, e 

que, embora o profissional de enfermagem valorize os saberes já construídos por 

outras pessoas, como máquinas, normas e estrutura organizacional, encontra 



27 

 

 

brechas para criar uma vivência particular do trabalho com os pacientes, o que 

significa dizer que o acolhimento supõe relações humanizadas entre as pessoas. 

Para que tais relações ocorram, destaca Matumoto (1998), o profissional de 

enfermagem opta pela utilização de recursos que não somente atendem às 

necessidades dos usuários, mas que também despertem neles a cooperação, o que 

significa que tanto o profissional de enfermagem quanto o paciente podem buscar a 

prática do acolhimento recíproco nos cuidados da saúde do paciente e no bem-estar 

do profissional. 

E o trabalho morto teria alguma finalidade nesse acolhimento recíproco? A 

finalidade é tornar-se maleável a esse trabalho de criação tanto por parte do 

profissional quanto por parte do paciente. O acolhimento recíproco tem o poder de 

não permitir o enrijecimento das rotinas do que já é estabelecido em um 

determinado ambiente, pela criação de formas novas de atuação, pois “se processa 

nesta relação de reconhecimento de necessidades individuais e/ou coletivas, 

transformando-as em objetos das ações de saúde” (MATUNOMOTO, 1998, p. 32-

33). 

O acolhimento recíproco do qual se falou nos parágrafos anteriores é 

denominado de atenção acolhedora pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p. 51), 

conforme referido no início do primeiro capítulo, como parte da definição de 

ambiência: “ambiente físico, social e profissional e de relações interpessoais que 

deve estar relacionado a um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, 

resolutiva e humana”. Faz parte da ambiência, conforme a definição acima, “o 

ambiente físico, social e profissional” onde se desenvolvem as relações recíprocas 

de acolhimento.  

Se faltar atenção ou conhecimento do profissional da enfermagem, a 

recuperação da saúde do paciente é retardada. Se o problema deriva da deficiência 

da arquitetura, assim mesmo há algo que pode ser ativado, o que depende da “arte 

da enfermagem”. Esta é definida por Nightingale (1989, p. 15) como um “processo 

restaurador” da saúde, revertendo o processo da doença. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p. 5) ressalta que no fato de conceber 

a arquitetura como ambiência, há um salto no que se refere à qualidade de vida dos 

sujeitos que vivenciam rotinas hospitalares, por se deixar de ver um ambiente como 

composição técnica e formal, passando a considerar “as situações que são 



28 

 

 

construídas” em determinados espaços, tempo próprio, e que são vivenciadas por 

um grupo de pessoas com seus valores culturais e formas próprias de relações 

sociais. 

O espaço [...] visa à confortabilidade focada na privacidade e individualidade 
dos sujeitos envolvidos, valorizando elementos do ambiente que interagem 
com as pessoas – cor, cheiro, som, iluminação, morfologia... – e garantindo 
conforto aos trabalhadores e usuários (BRASIL, 2010, p. 6). 

 

A definição de espaço envolve o conforto do paciente e do profissional de 

enfermagem, pois na relação de acolhimento, o bem-estar é sempre recíproco, a tal 

ponto de possibilitar o espaço para a produção de subjetividades, o segundo eixo 

indicado pelo Ministério da Saúde (2010, p. 6) associado à interrelação do 

profissional de enfermagem com o paciente: “Espaço que possibilita a produção de 

subjetividades – encontro de sujeitos – por meio da ação e reflexão sobre os 

processos de trabalho”. 

A ação e a reflexão sobre os processos de trabalho, especialmente por parte 

do profissional de enfermagem, são maneiras de praticar o trabalho vivo, descrito 

acima, uma vez que resulta em melhora das práticas criativas. Estas interferem na 

construção do terceiro eixo do espaço da ambiência, pois ao facilitar o processo de 

trabalho, o atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo é favorecido. Nas 

palavras do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p. 6): “O espaço usado como 

ferramenta facilitadora do processo de trabalho, favorece a otimização de recursos, 

o atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo”.  

A definição de ambiência inclui, portanto, a confortabilidade, ou seja, 

ambientes que “sejam acolhedores” na estimulação da percepção ambiente, como 

são:  

 

[...] a introdução de vegetação, iluminação e ventilação naturais, cores, 
artes e demais questões já mencionadas. Refere-se também à utilização de 
mobiliários que sejam confortáveis e suficientes e que estejam dispostos de 
maneira a promover interação entre os usuários, em balcão baixo e sem 
grades (BRASIL, 2010, p. 21). 

 

No conceito já colocado anteriormente fundamentado em Nightingale (1989, 

p. 13), vê-se que além da doença existem outras dificuldades que precisam ser 

levadas em consideração para que haja a recuperação da saúde. Uma das que 
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ainda não foram solucionadas refere-se ao respeito pelo silêncio do ambiente, se 

assim deseja o paciente, ou pela forma de se manifestar, verbal ou não verbal.  

Ninghitingale (1989) toca num ponto delicado, que envolve não somente a 

relação do paciente com o profissional de enfermagem, mas também com as visitas 

de familiares e amigos. Pode ocorrer que o enfermo se encontre em situação de ter 

que responder a algumas perguntas das quais não gostaria de pensar naquele 

momento, cansando sua memória, enquanto as visitas, mais preocupadas com os 

próprios negócios, possam, talvez, levar-lhe preocupações de algo que está 

ocorrendo em casa, aumentando as preocupações que ele já tem pelo fato de estar 

internado.  

Por outro lado, complementando a orientação do Ministério da Saúde (2010), 

e acrescentando-se as observações sobre visitas, se o paciente se sentir bem, as 

visitas podem ser recebidas, inclusive, em alguma sala própria para isso. E 

considerando-se que ele tem direito a um acompanhante, deve ser providenciado 

“espaço para mobiliário ao lado do paciente para que este possa se sentir 

confortável, áreas de estar para acompanhantes onde eles possam relaxar ver 

televisão ou ouvir música”. E quanto ao profissional de enfermagem, é importante 

que as áreas de apoio ao trabalhador estejam bem locadas (BRASIL, 2010, p. 14-

15). 

Considerando-se os parágrafos anteriores, entende-se porque o acolhimento 

é definido pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010, p. 21) como aquele que 

pressupõe: 

 

[...] a criação de espaços de encontros entre os sujeitos. Espaços de escuta 
e de recepção que proporcionem a interação entre usuários e 
trabalhadores, entre trabalhadores e trabalhadores – equipes – e entre os 
próprios usuários.  

 

Tal interação constitui as denominadas redes de trabalho em saúde – redes 

de conversações – que podem 

 

ser pensadas como redes de trabalho afetivo ou redes de produção de 
afetos [...], a própria produção de redes sociais, de comunidades, de formas 
de vida (biopoder), de produção de subjetividades [comunicação não verbal] 
e de sociabilidade (TEIXEIRA, 2005, p. 593).  
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Em outras palavras, significa um “acolhimento dialogado” (verbal ou não 

verbalmente), o qual se embasa na busca de um “maior conhecimento das 

necessidades de que o usuário se faz portador e dos modos de satisfazê-las” 

(TEIXEIRA, 2005, p. 593). 

Com base em aspectos filosóficos da relação profissional x paciente, 

Teixeira (2005) discorre sobre a relação entre usuário-profissional de saúde, a partir 

da impressão inicial, que tanto o profissional quanto o usuário faz no momento do 

primeiro contato com a imagem do outro, e guarda tais impressões causadas 

reciprocamente, que podem gerar, como primeiro impacto afetivo, a empatia, muito 

importante para a produção do vínculo.  

Se a empatia se prolonga, ocorre o aprofundamento do conhecimento 

adequado ou conhecimento das noções comuns existentes entre ambos. Com os 

profissionais de saúde isso ocorre quando superam uma relação de empatia ou 

antipatia, para oferecer o que o usuário precisa, pelo estabelecimento de uma “zona 

de comunidade”, produzindo afetos que fortalecem o vínculo. Este é denominado por 

Teixeira (2005, p. 595) “relação de confiança”, possibilitadora de uma 

relação/comunicação terapêutica, já explicitada no primeiro capítulo desse trabalho.  

E para que esta relação perdure, são realizados contratos para que 

compromissos sejam mantidos, ou seja, para que as “redes de trabalho afetivo” 

contribuam para que os usuários realizem seus potenciais, o que significa dizer, 

realizem suas capacidades de interação na formação de comunidade (TEIXEIRA, 

2005). 

 

2.2.4 Comunicação e Cuidado do Paciente com Traqueostomia 

 

É prioritário que os profissionais de saúde capacitem o paciente com 

traqueostomia para estabelecer interação com os profissionais de enfermagem 

(GARUTI, 2011). Durante a recuperação do paciente traqueostomizado, torna-se 

necessário adotar formas de comunicação não verbal com esse paciente, cabendo 

ao profissional de enfermagem “desenvolver meios, instrumentos, técnicas, 

habilidades, capacidade e competência para oferecer ao paciente uma condição 

adequada de comunicação” (MELLES; ZAGO, 2011, p. 74). 
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Para a melhora da comunicação, torna-se importante a redução dos 

conflitos, dos mal-entendidos, para atingir objetivos definidos a partir dos problemas 

detectados na interação entre profissional de enfermagem, equipe de enfermagem e 

paciente (ALVES, 2008). 

Assim, conforme ideias de Florence Nigtingale, George et al. (1993) a 

comunicação com o paciente é considerada parte dos princípios do cuidado, pois ela 

oferece condições de avaliação do estado afetivo do paciente e a obtenção das 

queixas dele.  

Gonçalves e Sena (1998) destacam que o cuidar implica “na percepção da 

globalidade, da transdisciplinaridade e numa atenção séria e responsável para com 

o ‘Ser’ cuidado e o ‘Ser’ cuidador”. 

O cuidado é definido por Boff (2013, p. 2) como:  

 

[...] sentimento que torna pessoas, coisas e situações importantes para nós. 
[...] Somente aquilo que passou por uma emoção, que evocou um 
sentimento profundo e provocou cuidado em nós deixa marcas indeléveis e 
permanece definitivamente [...]. 

 

Aprofundando mais, o cuidado é apresentado como “força originante” que 

“faz surgir o ser humano”.  Se ela não existisse, uma pessoa seria apenas argila. 

São características do cuidado: dedicação, ternura, devoção e sentimento, 

responsabilidade e preocupação. São dimensões que “viraram carne e sangue”. 

Sem elas, “o ser humano jamais seria humano”. Em outras palavras, é “respeitar a 

comunhão [comunicação] que todas as coisas entretêm entre si e conosco” (BOFF, 

2013, p. 3, 4). 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (2001),  

 

O exercício profissional da enfermagem centra-se na relação interpessoal 
de um enfermeiro e uma pessoa ou de um enfermeiro e um grupo de 
pessoas (família ou comunidades). Quer a pessoa enfermeiro, quer as 
pessoas clientes dos cuidados de enfermagem, possuem quadros de 
valores, crenças e desejos da natureza individual – fruto das diferentes 
condições ambientais em que vivem e se desenvolvem. Assim, no âmbito 
do exercício profissional, o enfermeiro distingue-se pela formação e 
experiência que lhe permite compreender e respeitar os outros numa 
perspectiva multicultural, num quadro onde procura abster-se de juízos de 
valor relativamente à pessoa cliente dos cuidados de enfermagem. 
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Entre os elementos da satisfação dos pacientes, conforme o Conselho 

Federal de Enfermagem (2001) ressalta-se a aceitação das capacidades, crenças, 

dos valores e desejos do paciente, ao lado da procura da empatia nas 

comunicações com ele. E o empenho do profissional da enfermagem para minimizar 

o impacto negativo no cliente, provocado pelas mudanças de ambiente. 

Na enfermagem, o cuidado tem características específicas. Para Nightingale 

(1989, p. 161-162), interlocução e cuidado se concretizam na observação, ou seja, 

na capacidade de “ler cada mudança que se opera na fisionomia do paciente sem 

causar-lhe o esforço de dizer o que é que está sentindo”. A equipe de enfermagem 

deve compreender mudanças na voz e nas atitudes dos sujeitos internados. “Deve 

estudá-las até que se sinta segura de que ninguém mais as compreende tão bem 

quanto ela própria”.  

A enfermeira Janice M. Morse et al. (1991) classificam o cuidado em cinco 

categorias: primeiramente o cuidado como pertencente aos humanos, que garante a 

perpetuação da espécie. Em segundo lugar o cuidado como imposição moral ou 

ideal, que beneficia outras pessoas e em retorno coloca o profissional de 

enfermagem como promotor de moral.  

Em terceiro lugar, o cuidado como afeto, estimulando o profissional da 

enfermagem a oferecer cuidado por compaixão ou empatia pelo doente, a ponto de 

se pensar no lugar do doente. Em quarto lugar, o cuidado como relação 

interpessoal, ou seja, profissional de enfermagem e paciente confiam-se 

reciprocamente e se respeitam, compartilham ações e sentimentos, lembrando-se 

de que o cuidado não significa somente dar ajuda, mas também recebê-la. Em 

quinto lugar, o cuidado como ação terapêutica na enfermagem, despertando a 

autonomia no cotidiano e o autocuidado, tendo em vista a promoção da vida. 

Segundo Morse et al. (1991), a relação entre o profissional de enfermagem e 

o paciente é o resultado das negociações secretas provocadas pelas relações 

mutuamente satisfatórias. Ela argumenta que a intensidade das negociações 

depende da percepção do paciente quanto à gravidade ou não da sua situação e do 

sentimento de vulnerabilidade e dependência. 

O cuidado de enfermagem é ressaltado por Magalhães, Guimarães e Aguiar 

(2004), como promotor, mantenedor e restaurador da saúde. Previne as doenças 

contribui com a reinserção do paciente na vida social. Cuidar, para esses autores é 
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também preparar o paciente para o autocuidado, que é essencial para a sua 

segurança, pois o orienta a assimilar as experiências que vai vivendo. 

Carvalho e Bachion (2005) destacam que o profissional da enfermagem está 

sempre se comunicando, tanto pela maneira de conversar, pela forma de ouvir, pela 

entonação da voz, pelos gestos, expressões faciais e pelo silêncio. Tais 

características do cuidar fazem parte do corpo de conhecimento da prática da 

enfermagem, como citado anteriormente, chamado comunicação. E, como afirma 

Silva (2004), ao se cuidar do cuidar, talvez se esteja exercendo a capacidade de 

vivenciar o amor, porque as ações transformadoras partem das pessoas não das 

leis. 

Stefanelli (2005) discute a necessidade de que o profissional da enfermagem 

conheça o repertório do paciente para utilizar um vocabulário que seja confortável 

para seu entendimento. Assim, deverá considerar origem, escolaridade, 

experiências com saúde, doenças, além de crenças e valores do paciente. E tanto o 

profissional como o paciente devem ter a capacidade de ouvir. Por outro lado, se o 

paciente utilizar termos que não são do conhecimento do profissional da 

enfermagem, este deve solicitar explicações, não supor ter entendido. 

Também são indicadas por Stefanelli (2005) duas características que 

participam do ato de cuidar. Uma delas é a disponibilidade. A desatenção para com 

o paciente se manifesta, por exemplo, quando o profissional da enfermagem olha 

para o relógio seguidamente, demonstra inquietação, ou a mão permanece na 

maçaneta da porta enquanto fala com o paciente.  

Constituem formas de possíveis manifestações de que ele, paciente, 

atrapalha o trabalho da equipe de enfermagem, o que pode reduzir sua autoestima. 

Também o profissional de enfermagem pode se sentir rejeitado pelo paciente se 

este não atende às suas solicitações por estar preocupado com o horário da visita 

médica ou esperando uma visita familiar. 

Silva (2005, p. 47 e 59) questiona que se deve tentar "‘pensar’ o mundo sem 

usar palavras. É possível?”. E responde: “Percebe-se que não”. Argumenta ainda 

que ao longo da experiência de vida o profissional da enfermagem percebe que o 

paciente não consegue transformar em palavras todas as suas necessidades. 

Este capítulo, portanto, aponta processos importantes para o atendimento do 

objetivo proposto neste trabalho, voltado ao sujeito com traqueostomia, ou seja, 
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contribuir com a identificação das necessidades da equipe de enfermagem nas 

ações de comunicação, acolhimento e cuidado, com o paciente traqueostomizado, 

de modo a auxiliar na sua recuperação. 

Se a equipe de enfermagem seguir as estratégias destacadas ao longo do 

subitem, que ressaltam especialmente o acolhimento e o cuidado, certamente 

conseguirá criar iniciativas inovadoras capazes de melhorar dinamicamente o estado 

de saúde do paciente traqueostomizado, com flexibilidade, empatia, interesse e 

atenção, de modo que cada qual se sinta particularmente sujeito do processo de 

cuidar. 
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3 METODOLOGIA  

 

Este título e subtítulos apresentam o tipo de estudo utilizado, os 

participantes do estudo; o instrumento utilizado para coleta; a análise dos dados e os 

aspectos éticos que nortearam esta investigação. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo exploratório descritivo, de abordagem quali-quantitativa que teve 

como objetivo identificar as necessidades da equipe de enfermagem nas ações de 

comunicação, acolhimento e cuidado com o paciente traqueostomizado, de modo a 

auxiliá-lo na sua recuperação. 

Para BRICENÕ-LEÓN (2003, p. 174) os estudos que empregam os métodos 

qualitativos e quantitativos têm como propósito: apreender dimensões distintas da 

realidade numa averiguação em que se presume que sejam claras a teoria e as 

hipóteses, e que, portanto,  

 

se está apto a mensurar adequadamente as variáveis que se pretende 

estudar, e, igualmente, se deseja ilustrar, de uma maneira descritiva e 

qualitativa o mesmo fenômeno que está sendo avaliado [...]. Este modelo 

permite ter duas visões sobre um fenômeno, propiciando um estudo mais 

ameno ao leitor e mais consistente nos seus resultados. 

 

Os estudos de abordagem quanti-qualitativa segundo Minayo e Minayo - 

Gómez (2003, p. 119) se faz necessário, quando se trabalha com a temática saúde-

doença, a qual abrange sistemas complexos e apresenta múltiplas dimensões. 

Deste modo, é preciso buscar adequação de várias e diferenciadas abordagens 

metodológicas. Os autores afirmam ainda que:  

 

na medida do possível, é muito bom e importante realizar investigações 

cujos desenhos possam contemplar tanto indagações que exigem 

explicações mais amplas, que deem conta da amplitude dos problemas, 

mas também os possam aprofundar, sobretudo sob o ponto de vista das 

pessoas neles envolvidas. Essa parceria pode ser feita de muitas formas: 
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desde a formulação do projeto em que os dois aspectos, explicativos e 

compreensivos sejam tratados durante toda a execução da investigação. 

 

  No presente estudo, a adoção desses dois tipos de pesquisa proporcionou 

uma melhor compreensão dos resultados do estudo. 

 

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

  

A população total de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e 

enfermeiros nas clínicas pesquisadas compreende 160 pessoas. No presente 

estudo, os participantes da pesquisa foram 51 integrantes da equipe de enfermagem 

do Hospital de Clínicas/UFPR, Curitiba- PR, das Clínicas Médica Feminina, Médica 

Masculina, Centro de Terapia Semi-Intensiva (CTSI), Centro de Terapia Intensiva 

(CTI) adulto e Neurocirurgia.  

 Torna-se relevante conhecer a atuação de cada categoria existente na 

enfermagem, conforme Lei federal nº 7.498 (BRASIL, 1986), que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem no Brasil, (artigos 6, 7 e 8), conforme 

segue: 

 

Art. 6º – São enfermeiros: 
I – o titular do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos 
termos da lei; 
II – o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeira 
obstétrica, conferidos nos termos da lei; 
III – o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma 
ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, 
conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em 
virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz; 
[...]  
Art. 7º – São técnicos de Enfermagem: 
I – o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, 
expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente; 
II – o titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou 
curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural 
ou revalidado no Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem. 
Art. 8º – São Auxiliares de Enfermagem: 
I – o titular do certificado de Auxiliar de Enfermagem conferido por 
instituição de ensino, nos termos da Lei e registrado no órgão competente; 
II – o titular do diploma a que se refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 
1956; 
III – o titular do diploma ou certificado a que se refere o inciso III do Art. 2º 
da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da 
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961; 
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IV – o titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, 
expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 
Farmácia, do Ministério da Saúde [...]  
V – o pessoal enquadrado como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do 
Decreto-lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967; 
VI – o titular do diploma ou certificado conferido por escola ou curso 
estrangeiro, segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de 
intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como certificado de Auxiliar de 
Enfermagem. 

 

Portanto, o enfermeiro é aquele que possui bacharelado em ensino de nível 

superior, o técnico de enfermagem é aquele que possui curso técnico 

profissionalizante e o auxiliar de enfermagem é aquele que possui formação de 

auxiliar em instituição de ensino reconhecida.  

A amostra foi intencional, limitada pelo período do estudo estipulado entre os 

meses de junho de 2012 até março de 2013. 

Os fatores de inclusão na pesquisa para os participantes foram: trabalhar há 

mais de dois anos na área de enfermagem apresentar disponibilidade em responder 

o questionário e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Como fatores de exclusão foram considerados o tempo menor que dois anos 

de trabalho na enfermagem. 

No Quadro 1 apontam-se as variáveis de interesse do estudo que compõem 

o perfil dos participantes e a relação da categoria profissional versus questões sobre 

a comunicação com o paciente hospitalizado/traqueostomizado. 

 

         PERFIL DOS 

       PARTICIPANTES 

 

Variáveis: Faixa etária; Tempo de atuação na Enfermagem, 
Categoria profissional. 

          CATEGORIA          

        PROFISSIONAL 

 

Variáveis: Formação em relação à prática de comunicação; 
Orientação no exercício da enfermagem à comunicação com 
pacientes hospitalizados; Sentimentos diante dos cuidados à 
traqueostomizados; A Impossibilidade da comunicação oral do 
paciente e a interferência no relacionamento interpessoal; 
Orientação quanto às maneiras de comunicar-se e recuperação 
do traqueostomizado; A importância das estratégias que 
facilitem a comunicação com pacientes traqueostomizados. 

QUADRO 1 - VARIÁVEIS DE INTERESSE DO ESTUDO. 
FONTE: A Autora (2014). 
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3.3 COLETA DOS DADOS 

 

Para a coleta de dados utilizou-se de questionário (Apêndice 1) composto por 

10 questões, todas com opções abertas (dados qualitativos) e fechadas (dados 

quantitativos). O questionário foi aplicado pessoalmente pela pesquisadora aos 51 

participantes, nos postos de enfermagem das unidades tidas como locais do estudo. 

As questões versaram sobre o entendimento dos componentes da equipe de 

enfermagem a respeito da comunicação com o paciente traqueostomizado. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.4.1 Dados Quantitativos – Análise Estatística 

 

Os dados quantitativos foram submetidos à análise estatística e 

apresentados em tabelas e gráficos, para facilitar a visualização dos resultados. As 

variáveis quantitativas foram expressas por frequências e percentuais. Para 

avaliação da associação entre variáveis quantitativas foram considerados o teste 

Qui-Quadrado. Valores de p > 0,05 indicaram significância estatística.  

 

3.4.2 Dados Qualitativos 

 

Neste estudo os dados qualitativos foram organizados segundo a análise de 

conteúdo proposta por Minayo (2010). De acordo com a autora a análise de 

conteúdo consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem algo para o objeto analítico 

pesquisado. As principais finalidades da fase de organização e análise dos dados 

são estabelecer uma compreensão dos dados coletados para responder ao objetivo 

da pesquisa. 

 A Análise de Conteúdo proposta por Minayo (2010, p. 356), se desdobra em 

três etapas: ordenação, classificação e análise final das categorias emergentes.  

A etapa ordenação dos dados compreende a organização do material 

proveniente da coleta. O material empírico sobre as concepções saúde-doença, 

como um corpus, a ser tecnicamente trabalhado. 
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 Na etapa classificação dos dados é realizada “leitura flutuante” horizontal e 

exaustiva do material coletado, em busca de coerência interna das informações. O 

material escrito deve ser cuidadosamente analisado: frases, palavras, adjetivos, 

concatenação de ideias, sentido geral do texto. Após, é realizado reagrupamento 

destas classificações em torno de categorias centrais, concatenando-se em uma 

lógica unificadora. A autora conceitua categorias como conceitos classificatórios, 

impregnados de significados, por meio dos quais a realidade é pensada de forma 

hierarquizada. 

Análise Final: As etapas de ordenação e classificação demandam uma 

profunda reflexão, sobre o material empírico. Já a análise final consiste em um 

movimento entre o empírico e o teórico, o concreto e abstrato, o particular e o geral. 

A partir destes dados o pesquisador poderá realizar inferências e interpretações. 

 Das respostas dadas pelos participantes às questões abertas foram 

construídas as categorias analíticas. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O levantamento de dados iniciou-se após análise e aprovação do projeto de 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas - UFPR, 

conforme Parecer Consubstanciado nº 75547 de 09/08/2012.  

Nesta investigação foram respeitados os preceitos éticos de participação 

voluntária, esclarecida e consentida, segundo Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que rege pesquisas em seres humanos 

(BRASIL, 1996).  

Após esclarecimentos a respeito do objetivo do estudo, bem como, do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 2), a pesquisadora 

solicitou aos participantes da pesquisa que assinassem o Termo e respondessem o 

instrumento de coleta de dados. Os entrevistados foram identificados por números 

arábicos de 1 a 51, para preservar o anonimato destes.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Este título apresenta os resultados da pesquisa realizada com 51 integrantes 

da equipe de enfermagem das categorias: auxiliares de enfermagem, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros, que atuam no Hospital de Clínicas da UFPR Curitiba, 

Paraná. O título é dividido em três subtítulos: perfil da amostra, resultados 

quantitativos e resultados qualitativos. 

 

4.1 PERFIL DA AMOSTRA  

 

Para melhor entendimento do presente estudo, é apresentado a seguir o 

perfil da amostra, identificando as características dos participantes da pesquisa.  

 

O Gráfico 1 aponta a faixa etária dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DA IDADE DOS PARTICIPANTES DO 
ESTUDO (N=51) 
FONTE: A autora, 2013. 

 

Em relação à idade, houve predominância da faixa etária de 31 a 40 anos de 

idade 29% entrevistados, seguida pela faixa de 41 a 50 com 25%, Ou seja, 54% dos 

entrevistados têm idade entre 31 e 50 anos. 

 

O Gráfico 2 mostra o tempo de atuação dos participantes. 
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GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE ENFERMAGEM DOS 
PARTICIPANTES DO ESTUDO (N=51) 
FONTE: A autora, 2013. 

 

Quanto ao tempo de atuação na área de enfermagem, visualiza-se no 

gráfico 2 que 41% dos participantes atuam na  área de enfermagem de 11 a 20 

anos. 

 

O gráfico 3 apresenta a categoria profissional dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 3 – DEMONSTRATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL ENTRE OS PARTICIPANTES 
DO ESTUDO (N=51) 
FONTE: A autora, 2013. 
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No que se refere à categoria profissional dos entrevistados, evidencia-se que 

61% dos participantes enquadram-se na categoria auxiliar de enfermagem, 25% na 

de técnico de enfermagem e 14% na de enfermeiro. 

 

A tabela 1 apresenta a relação entre as variáveis: categoria profissional e 

faixa etária. 

 

TABELA  1 – CATEGORIA PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 
VERSUS FAIXA ETÁRIA (N=51) 

Faixa Etária 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n  % n % 

20 – 30 6 21,4 0 0,0 3 23,1 

31 -  40 11 39,3 3 42,9 1 7,7 

41 -  50 7 25,0 3 42,9 3 23,1 

51 -  60 3 10,7 1 14,3 6 46,2 

ACIMA 61 1 3,6 0 0,0 0 0,0 

Total 28 100,0 7 100,0 13 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
NOTA: 3 participantes não responderam à questão específica da tabela. 
FONTE: A autora, 2013. 

 

Analisando-se a relação entre a faixa etária dos entrevistados e a categoria 

profissional, observa-se que na categoria de auxiliares de enfermagem 39,3% dos 

entrevistados pertencentes a esta categoria estão na faixa etária de 31 a 40 anos, 

na categoria de técnicos de enfermagem 46,2% estão na faixa etária de 51 a 60 

anos, enquanto que na categoria de enfermeiros 85,8% encontra-se na faixa etária 

de 31 a 50. Não ocorreu diferença significativa entre categoria profissional e faixa 

etária (p= 0,683). 

 

Na tabela 2 visualiza-se a relação das variáveis: categoria profissional e 

tempo de atuação na enfermagem. 

 

 

 

 



43 

 

 

TABELA 2 - CATEGORIA PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO VERSUS 
TEMPO DE ATUAÇÃO NA ENFERMAGEM 

Tempo de Atuação 
na Enfermagem 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Até 10 6 19,4 1 14,3 2 18,2 

11 a 20 18 58,1 4 57,1 3 27,3 

21 a 30 3 9,7 2 28,6 3 27,3 

Acima de 30 4 12,9 0 0,0 3 27,3 

Total 31 100,0 7 100,0 11 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
NOTA: 2 participantes não responderam à questão específica da tabela. 
FONTE: A autora, 2013. 

 

Em relação à categoria profissional e o tempo de atuação na enfermagem, 

observa-se que, em sua maioria, os auxiliares de enfermagem têm atuação até 20 

anos na área (77,5% dos pesquisados que fazem parte desta categoria), enquanto 

que, a maioria dos técnicos de enfermagem atua de 11 a 30 anos (54,8%) e 100% 

dos enfermeiros há menos de 30 anos. Não houve diferença significativa entre 

categoria profissional e tempo de atuação na Enfermagem (p= 0,899). 

 

4.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS RELACIONADOS À COMUNICAÇÃO AOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS/TRAQUEOSTOMIZADOS 

 

A tabela 3 apresenta a relação entre a formação e orientação em relação à 

prática de comunicação à pacientes hospitalizados. 

 

TABELA 3 – CATEGORIA PROFISSIONAL VERSUS FORMAÇÃO DOS 
PARTICIPANTES DO ESTUDO NA ORIENTAÇÃO À PRÁTICA DE COMUNICAÇÃO AOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS (N=51) 

3 - Durante sua formação, você 
recebeu orientação à prática de 
comunicação à pacientes 
hospitalizados? 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Não 2 6,9 3 42,9 2 16,7 

Sim 27 93,1 4 57,1 10  83,3 

Total 29 100,0 7 100,0 12 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
Nota: 3 participantes não responderam à questão específica da tabela. 
FONTE: A autora, 2013. 
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Para possibilitar a aplicação do teste Qui-Quadrado, foram considerados 

duas categorias profissionais: enfermeiros e auxiliar + técnico. 

Dos participantes que afirmaram ter recebido orientação em relação às 

práticas de comunicação a pacientes hospitalizados durante o processo de 

formação, pode-se notar que: 93,1% dos auxiliares, 83,3% dos técnicos e 57,1% dos 

enfermeiros, afirmaram que contaram com tal orientação. Não houve diferença 

significativa entre categoria profissional e formação dos participantes do estudo na 

orientação à prática de comunicação aos pacientes hospitalizados (p= 0,053).  

 

 Na tabela 4 observam-se as respostas dos participantes do estudo acerca do 

recebimento de orientações a respeito da prática de comunicação a pacientes 

traqueostomizados no decorrer do exercício da enfermagem. 

 

TABELA 4 – CATEGORIA PROFISSIONAL VERSUS RECEBIMENTO DE 
ORIENTAÇÕES PELOS PARTICIPANTES DO ESTUDO NO DECORRER DO EXERCÍCIO DA 
ENFERMAGEM SOBRE A PRÁTICA DE COMUNICAÇÃO À PACIENTES HOSPITALIZADOS 

(N=51) 

4 – No decorrer do exercício da 
enfermagem, você recebeu 
orientações em relação à prática de 
comunicação à pacientes 
hospitalizados? 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Não 12 40,0 5 71,4 5 38,5 

Sim 18 60,0 2 28,6 8 61,5 

Total 30 100,0 7 100,0 13 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
NOTA: 1 participante não respondeu à questão específica da tabela. 
FONTE: A autora, 2013. 

 

Os participantes que informaram ter recebido orientações sobre práticas de 

comunicação a pacientes hospitalizados, no decorrer do exercício da enfermagem, 

na categoria dos auxiliares totalizou 60%, dos técnicos 61,5% enquanto dos 

enfermeiros 28,6%. Não ocorreu diferença significativa entre categoria profissional e 

recebimento de orientações pelos participantes do estudo no decorrer do exercício 

da enfermagem sobre a prática de comunicação à pacientes hospitalizados (p= 

0,115). 
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A tabela 5 apresenta a análise do sentimento dos participantes do estudo, ao 

prestarem cuidados de enfermagem a pacientes com cânula de traqueostomia em 

relação à comunicação com os mesmos.  

 

TABELA 5 – CATEGORIA PROFISSIONAL VERSUS SENTIMENTO DO PARTICIPANTE 
DO ESTUDO AO PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMAGEM À PACIENTES COM CÂNULA DE 

TRAQUEOSTOMIA EM RELAÇÃO À COMUNICAÇÃO COM OS MESMOS (N=51) 

05 - Ao prestar cuidados de 
enfermagem a pacientes com cânula 
de traqueostomia como você se sente 
em relação à comunicação com os 
mesmos? 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Bem preparado 22 73,3 4 57,1 9 75,0 

Pouco Preparado 5 16,7 2 28,6 1 8,3 
Presto assistência com certo temor 3 10,0 1 14,3 2 16,7 

Total 30 100,0 7 100,0 12 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
NOTA: 2 participantes não responderam à questão específica da tabela. 
FONTE: A autora, 2013. 
  

 Os dados encontrados mostram que na categoria dos auxiliares que 73,3% 

destes, sentem-se bem preparados, na categoria de técnico 75% e na categoria dos 

enfermeiros 57,1% deles, se sentem bem preparados. Não ocorreu diferença 

significativa entre categoria profissional e sentimento do participante do estudo ao 

prestar cuidados de enfermagem à pacientes com cânula de traqueostomia em 

relação à comunicação com os mesmos (p: 0,366).  

 

O gráfico 4 se refere ao item sobre o entendimento sobre quais profissionais 

participam na assistência diária ao paciente traqueostomizado. 
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GRÁFICO 4 – OUTROS PROFISSISSIONAIS QUE PARTICIPAM NA ASSISTÊNCIA DIÁRIA AO 
PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO (N=51) 
FONTE: A autora, 2013. 

  

Os pesquisados apontaram que 98% pertencem à equipe de enfermagem, 

86% fisioterapeuta, 70% enfermeiro, 65% médico, 39% fonoaudiólogo. Salienta-se 

que esta questão possibilitava a escolha de várias alternativas, pois, este tipo de 

atendimento é multiprofissional.  

Portanto, considerando a necessidade de uma assistência integral ao 

paciente traqueostomizado, os entrevistados relataram que é de total relevância a 

participação de uma equipe multiprofissional para recuperação do paciente, o que 

traz maior segurança a todos os profissionais envolvidos. 

 

Observa-se na tabela 6 o entendimento dos participantes do estudo, sobre a 

impossibilidade da comunicação oral do paciente, interferir no relacionamento do 

mesmo com a equipe de enfermagem.   
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TABELA 6 – CATEGORIA PROFISSIONAL VERSUS ENTENDIMENTO DOS 
PARTICIPANTES DO ESTUDO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ORAL DO 

PACIENTE INTERFERIR NO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (N=51) 

07 - No seu entendimento, a impossibilidade de 
comunicação oral pelo paciente interfere no 
relacionamento do mesmo com a equipe de 
enfermagem? 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Não 11 36,7 3 42,9 6 50,0 

Sim 19 63,3 4 57,1 6 50,0 

Total 30 100,0 7 100,0 12 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
Nota: 2 participantes não responderam à questão específica da tabela. 
Fonte: A autora, 2013. 

 

Indagados se a impossibilidade de comunicação oral pelo paciente interfere 

no relacionamento do mesmo com a equipe de enfermagem, 63,3% dos auxiliares 

responderam que sim, 50% na categoria de técnicos e 57,1% na de enfermeiros.  

Não houve diferença significativa entre categoria profissional e entendimento dos 

participantes do estudo sobre a impossibilidade da comunicação oral do paciente 

interferir no relacionamento interpessoal (p: 0,9055). 

 

A tabela 7 relaciona-se com a orientação profissional ao paciente 

traqueostomizado, quanto às maneiras de comunicar-se e o grau de auxilio na sua 

recuperação.  

 

TABELA 7 – CATEGORIA PROFISSIONAL VERSUS ORIENTAÇÃO AO PACIENTE 
TRAQUEOSTOMIZADO, QUANTO ÀS MANEIRAS DE COMUNICAR-SE E O GRAU DE AUXÍLIO 

NA SUA RECUPERAÇÃO (N=51) 

08 - A orientação ao paciente traqueostomizado, 
quanto às maneiras de comunicar-se, auxilia na 
sua recuperação? 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Não 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Sim 30 100,0 7 100,0 13 100,0 

Total 30 100,0 7 100,0 13 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
Nota: 1 participante não respondeu à questão específica da tabela. 
Fonte: A autora, 2013. 

 

Portanto, todos os entrevistados que responderam a questão, consideram 

que a orientação ao paciente traqueostomizado, quanto às maneiras de comunicar 

auxilia na recuperação.   
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A tabela 8 aponta a questão sobre o participante já ter orientado algum 

paciente traqueostomizado a se comunicar.  

 

 TABELA 8 - O PARTICIPANTE DO ESTUDO JÁ ORIENTOU ALGUM PACIENTE 
TRAQUEOSTOMIZADO A SE COMUNICAR (N=51) 

09 - Você já orientou algum paciente 
traqueostomizado a se comunicar com 
você? 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Não 2 6,5 2 28,6 0 0,0 

Sim 29 93,5 5 71,4 13 100,0 

Total 31 100,0 7 100,0 13 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
FONTE: A autora, 2013. 
      

 

   Foi verificado por meio desta questão que 93,5% dos auxiliares já orientou 

algum paciente a se comunicar, 100% dos técnicos também já fez esta orientação 

aos pacientes e 71,4% dos enfermeiros responderam que já orientou. Houve 

significância estatística na qual os Auxiliares e Técnicos, desenvolvem mais 

orientações do que o enfermeiro (p=0,028). 

  

Na tabela 9, os participantes do estudo foram questionados acerca do nível 

de importância que o integrante da equipe de enfermagem desenvolva estratégias 

que facilitem a comunicação com pacientes hospitalizados que fazem uso de cânula 

de traqueostomia. 

  

TABELA 9 – CATEGORIA PROFISSIONAL VERSUS NÍVEL DE IMPORTÂNCIA QUE O 
PARTICIPANTE DO ESTUDO DESENVOLVA ESTRATÉGIAS QUE FACILITEM A COMUNICAÇÃO 

COM PACIENTES QUE FAZ USO DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA (N=51) 

10 - Você julga importante desenvolver 
estratégias que facilitem a comunicação com 
pacientes que fazem uso de cânula de 
traqueostomia? 

Categoria Profissional 

Auxiliar Enfermeiro Técnico 

n % n % n % 

Não 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Sim 30 100,0 7 100,0 12 100,0 

Total 30 100,0 7 100,0 12 100,0 

Nível de significância p > 0,05 
Nota: 2 participantes não responderam à questão específica da tabela. 
FONTE: A autora, 2013. 
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Os dados apontam que 100% dos participantes, independente de serem 

auxiliares, técnicos ou enfermeiros, consideram relevante o desenvolvimento de 

estratégias, a fim de promover a comunicação com pessoas que fazem uso de 

cânula de traqueostomia.  

 

4.3 RESULTADOS QUALITATIVOS RELACIONADOS À COMUNICAÇÃO AOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS/TRAQUEOSTOMIZADOS 

 

Dos dados qualitativos emergiram oito categorias analíticas (MINAYO, 

2010). 

 

1 - A importância da Comunicação com o Paciente 

 

É através dela que podemos identificar muitas de suas necessidades e desta 

forma prestar assistência efetiva com qualidade. [Nº 5] 

É a melhor forma de sabermos quais são suas principais necessidades, 

facilitando o melhor desenvolvimento do cuidado. [Nº 7] 

Para mim, a comunicação é um elo, ponto principal. [Nº 12] 

A comunicação estabelece um vínculo de confiança entre o profissional e o 

paciente e humaniza o cuidado de enfermagem. [Nº 32] 

A comunicação é uma forma que o indivíduo e a sociedade têm para se 

interagir. [Nº 49] 

 

 

Pode-se observar, nas justificativas, que os participantes consideram 

importante manter a comunicação com pacientes durante a prática do cuidado, 

especialmente, para melhorar a interação entre ambos, informar, tranquilizar o 

paciente, humanizando o atendimento. Vale assinalar que todos os profissionais que 

participaram da pesquisa trabalham diretamente com pacientes traqueostomizados. 

 

2 - A Orientação sobre Comunicação durante a Formação 

 

  Aprendi que sempre devemos comunicar o que será realizado e a finalidade. 

[Nº 6] 
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  Recebi orientações durante o curso de auxiliar de enfermagem e palestras 

de humanização. [Nº 13] 

Sei que existem outras formas de comunicação como; sinalizar com olhos, 

gestos, tabelas com letras para formar palavras, escrever textos até mesmo 

no computador, fechar a traqueostomia para falar. [Nº 14] 

  No sentido de que sempre devemos falar ao paciente o que vamos executar. 

[Nº 19] 

             Tive aulas sobre psicologia, como comunicar-se. [Nº 29] 

Trabalho multiprofissional colaborando com a necessidade em cuidado  

individual de cada cliente. [Nº 37] 

 

Percebe-se que nas respostas dos participantes que as orientações são 

variadas e ministradas de diferentes maneiras, entre elas, aulas, palestras e 

trabalhos multiprofissionais. Contudo, fica evidente a importância da comunicação 

no cuidados ao paciente. 

 

 

 3 - A participação no Atendimento aos Pacientes Traqueostomizados 

 

Afinal somos nós que entre os turnos, avaliamos com frequência este tipo de 

paciente e comunicamos aos demais profissionais conforme necessário. 

[Nº1] 

A equipe de enfermagem passa mais tempo com o paciente. [Nºs 1 e 2]  

É o enfermeiro que realiza a troca da cânula, a equipe de enfermagem faz 

higiene e aspiração sempre que necessário. [Nºs 2 e 4]  

A equipe de enfermagem presta todos os cuidados diários aos pacientes. 

[Nº4] 

A equipe de enfermagem está presente nas 24hs. [Nºs 4 e 5]  

 

Como se pode observar, as falas mostram que a equipe de enfermagem está 

presente no dia a dia do paciente, prestando os cuidados necessários ao paciente 

traqueostomizado. Ela constitui um elo de comunicação com os demais profissionais 

da área de saúde. 
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4 - A Necessidade de Interferência na Falta de Comunicação com o Paciente 

Traqueostomizado 

 

A dificuldade de falar por causa do tubo ou da traqueostomia, torna-se mais 

um agravante, neste momento é necessário uma intervenção para auxiliá-lo 

na comunicação. [Nº 13] 

Muitas vezes quando o paciente não pode falar e necessita de algo, até 

conseguirmos entender o que pede, gera ansiedade no mesmo e na equipe. 

[Nº 21] 

Através da comunicação é possível identificar o estado emocional do 

paciente, bem como suas expectativas quanto ao tratamento e cuidados 

recebidos. [Nº 23] 

As dificuldades do paciente em informar ou relatar suas condições podem 

gerar problemas equivocados. [Nº 38] 

 

A necessidade de interferência ocasionada pela falta de comunicação com o 

paciente foi evidenciada pelos participantes da pesquisa. Eles referem-se a quadros 

de ansiedade gerados de ambos os lados, devido à falta de comunicação efetiva, 

além de possíveis problemas relacionados à interpretação equivocada das 

necessidades do paciente, resultante também da comunicação dificultada.  

 

5 - A Impossibilidade da Comunicação Verbal com o Paciente  

Depende, se ele conseguir se expressar por gestos ou por escrita, placas a 

comunicação pode ser de boa qualidade. [Nº 3] 

Desde que exista a possibilidade de se entender as necessidades deste 

paciente, estabelecendo outra forma de comunicação. [Nº 5] 

Muitas vezes o paciente não fala, mas responde por gestos, ou até mesmo 

escrevendo. [Nº 27] 

A linguagem verbal não e a única forma de comunicação. [Nº 50]  
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Na perspectiva dos participantes do estudo, na impossibilidade de 

comunicação verbal pelo paciente, se faz necessário procurar soluções alternativas 

para que algum tipo de comunicação possa ser mantido. Eles entendem que existem 

outros meios de comunicação, além da verbal. 

 

6 - A Importância da Orientação ao Paciente Traqueostomizado sobre as Maneiras 

de se Comunicar 

 

Permite que o paciente possa expressar o que precisa. [Nº 5] 

Faz com que o paciente fique calmo, confiante e seguro. [Nº 11] 

Promove melhor interação com a equipe, estimulando sua recuperação. 

[Nº19] 

A comunicação pode mostrar a expectativa do paciente, suas queixas 

0físicas, emocionais bem como estabelecer uma relação de confiança entre 

profissional e paciente. [Nº 23] 

Ao perceber que pode comunicar-se, o paciente tem um novo alento, e 

estimula sua recuperação. [Nº 32] 

Através dessa comunicação é que vamos saber as necessidades do 

paciente. [Nº 35] 

O paciente que consegue se comunicar, fica mais tranquilo, e com menos 

ansiedade. [Nº 38] 

Diminui o nível de ansiedade, proporciona segurança. [Nº 42] 

A recuperação está indiretamente ligada à autoestima, quando um paciente 

traqueostomizado consegue se comunicar de forma eficiente, sua 

autoestima eleva-se. [Nº 49] 

 

 

Conforme relato dos participantes, os pacientes orientados quanto à 

comunicação, ficam mais calmos e seguros o que facilita a assistência e humaniza o 

atendimento. A orientação sobre as maneiras de se comunicar contribui de forma 

indireta com a recuperação do paciente traqueostomizado. 

 

7 - O Procedimento de Orientação ao Paciente Traqueostomizado sobre as 

Maneiras de se Comunicar 



53 

 

 

 

Ocluindo a traqueostomia para emitir o som da voz do paciente. [Nº 4] 

Com uma gaze ocluir o orifício da traqueostomia, se não conseguir, escrever 

o que necessita. [Nº 7] 

Que existem outras formas de comunicação como; sinalizar com olhos, 

gestos, tabelas, desenhos, etc. [Nº 14] 

Estimulo a verbalizar, calma, falar devagar, de maneira articulada e possível, 

mas principalmente, o profissional precisa conquistar a confiança do 

paciente para esta comunicação. [Nº 23] 

Através de gestos, sinais com os olhos, e fechando o orifício da 

traqueostomia. [Nº 25] 

Pedi para ele escrever, quando possível, ou apontar o objeto. [Nº 36] 

Por sinal e quando possível, fechar o orifício da traqueostomia. [Nº 45] 

Às vezes por movimentos labiais, às vezes escrita, sempre com muita 

paciência. [Nº 47] 

Pedi para manter a calma, movimentar a cabeça, apertar minha mão, fazer 

sinal de ok. [Nº 50] 

 

O depoimento a respeito dos procedimentos necessários para se comunicar, 

revela diferentes formas de orientação, percebe-se que os participantes possuem o 

conhecimento necessário de como proceder para conduzir o paciente 

traqueostomizado no processo de comunicação. 

 

8 - A Importância de se Estabelecer Estratégias de Comunicação com o Paciente 

Traqueostomizado 

 

Facilita o entrosamento com o paciente, à família e equipe multiprofissional. 

[Nº 2] 

Desta forma é mais fácil saber o que o paciente quer, ou se tem algo que o 

incomoda. [Nº 6] 

Para melhor atendê-lo, saber se o paciente esta com dor, e conhecer suas 

dúvidas. [Nº 15] 

Com certeza auxiliará na recuperação facilitando a comunicação, diminuindo 

medos e ansiedades dos pacientes quanto as suas necessidades. [Nº 21] 
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Incentivando a comunicação, faz com que as necessidades do paciente 

sejam resolvidas. [Nº 24] 

A colaboração e o empenho de toda equipe leva uma recuperação melhor e 

mais rápida. [Nº 35] 

Ter uma boa comunicação para que o paciente possa entender os 

procedimentos. [Nº 40] 

Para melhoria da assistência é necessário utilizar meios de comunicação 

diretos sempre que necessário. [Nº 50] 

Pois acredito na importância da comunicação e na recuperação do paciente. 

[Nº 51] 

 

Pode-se observar que na percepção dos participantes da pesquisa o 

desenvolvimento de estratégias de comunicação com o paciente hospitalizado pela 

enfermagem é fundamental para prestar melhor assistência, diminuir sua ansiedade, 

bem como contribuir para uma recuperação melhor e mais rápida do paciente. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

No que se refere ao perfil da amostra de pesquisa, ressalta-se que a maioria 

dos participantes faz parte da faixa etária de 31 a 50 anos, (29%), com tempo 

significativo de atuação na área de enfermagem, em sua maioria, há mais de 11 

anos. Dentre os entrevistados que são auxiliares de enfermagem 58,1% atuam na 

área de 11 a 20 anos. Na categoria de técnicos, 27,3 % dos entrevistados desta 

categoria atuam a mais de 31 anos. Na categoria de enfermeiros, 57,1% dos 

pesquisados desta categoria atuam na área de 11 a 20 anos.  

Na questão que aborda a formação dos participantes versus orientação em 

relação à prática de comunicação aos pacientes hospitalizados, ressalta-se que os 

enfermeiros apresentaram a menor porcentagem (57,1%). Diante dos dados 

referentes aos enfermeiros, pode-se inferir que alguns cursos de graduação não 

privilegiam em seus currículos o conteúdo de “comunicação”.  

Contudo, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem determinam que as habilidades de comunicação devam fazer parte do 

perfil dos profissionais e discentes, e é considerada como competência geral a ser 

desenvolvida. Neste contexto, envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades 

de escrita e leitura (BRASIL, 2001). 

Vale destacar que a orientação sobre as práticas de comunicação deveria 

estar presente em todo processo de formação, independente do nível cursado. Pois, 

segundo Trigueiro Filho et al. (2013), o desenvolvimento de habilidade da 

comunicação possibilitará ao profissional lidar com as diversas limitações do 

processo comunicativo, podendo, portanto, compreender as informações fornecidas 

pelo paciente, orientar as pessoas quanto ao seu estado de saúde, esclarecer 

intervenções de cuidado e para atender às necessidades do paciente de forma 

individualizada e humanizada. 

Na formação dos profissionais da área da saúde e enfermagem, é necessário, 

para Lima et al. (2007), desenvolver a sensibilidade do aluno para conhecer a 

realidade do cliente, ouvir suas queixas e encontrar possibilidades que facilitem sua 

aceitação, comunicação e compreensão da doença.  

O papel do auxiliar e técnico de enfermagem, bem como do enfermeiro não 

se restringe a executar técnicas e/ou procedimentos, mais que isso, com o 
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desenvolvimento da habilidade de comunicação, ele procura satisfazer as 

necessidades do paciente. 

O recebimento de orientações no decorrer do exercício da enfermagem em 

relação à prática de comunicação a pacientes hospitalizados mostrou-se de forma 

semelhante para auxiliares e técnicos de enfermagem (60%, e 61,5%, 

respectivamente) Já para os enfermeiros o recebimento de orientações perfez 

28,6% deles. 

A educação em serviço constitui uma estratégia de disseminação de 

informações técnicas e cientificas específica, sobre determinados temas, processa-

se no ambiente de trabalho, e pode ser entendida, de acordo com Paschoal; 

Mantovani e Meier (2007), como orientação ou introdução ao trabalho, treinamento, 

atualização e aperfeiçoamento, aprimoramento ou desenvolvimento e a educação 

permanente consiste em um compromisso de desenvolvimento pessoal para a 

capacitação técnica, aquisição de novos conhecimentos, conceitos e atitudes, 

decorrentes das experiências vividas, por meio da relação com os outros, com o 

meio, com o trabalho, buscando a transformação pessoal, profissional e social. 

Na análise qualitativa referente à categoria “a importância da comunicação 

com o paciente”, observa-se a relevância que assume para os participantes da 

pesquisa a manutenção da comunicação no decorrer da prática do cuidado, a fim de 

promover o vínculo paciente-enfermagem. Com o objetivo de melhorar a interação 

entre ambos, a fim de informar, tranquilizar o paciente, bem como, promover a 

humanização da assistência.  

Mezomo (2001) enfatiza que a humanização é tão importante quanto o 

tratamento que o profissional de enfermagem oferece ao paciente, e disso o pessoal 

de saúde deve estar consciente. Oliveira et al.  (2002, p.03), enaltecem a presença 

de ações humanizadas pela equipe de enfermagem diante do paciente, priorizando 

atitudes de respeito, atenção, cuidado e comunicação.  Afinal “[...] esta humanização 

deve ser implantada no coração antes mesmo de ser implantada no trabalho”, para 

isso, a enfermagem deve estar apta a ouvir e compreender o paciente hospitalizado, 

e dessa forma facilitar a comunicação. 

Em estudo desenvolvido por Ferreira et al. (2009), envolvendo 10 

enfermeiros, com o intuito de investigar, o conhecimento, a importância e as formas 

de comunicação realizadas por enfermeiros em um hospital do Vale do Paraíba 
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Paulista, concluíram que os enfermeiros consideram a comunicação como um 

instrumento indispensável ao desempenho profissional, com vistas a um cuidado de 

qualidade e excelência. 

Lopes et al.  (1998, p. 56) afirmam que “a importância da comunicação é a 

explicação mais eficaz sobre os variados procedimentos, pois, além de promover 

maior grau de conhecimento e esclarecimento, favorece sentimentos de segurança e 

cooperação”. Para Stefanelli (1993) a enfermagem tem a tarefa de codificar, decifrar 

e perceber a significação da mensagem que o paciente envia, para poder 

estabelecer um plano de cuidados adequado e coerente com suas necessidades. 

Os dados levantados na pesquisa apontam que 75% dos técnicos de 

enfermagem se sentem bem preparados para prestar cuidados de enfermagem a 

pacientes com cânula de traqueostomia em relação à comunicação com os mesmos, 

os auxiliares de enfermagem representam 73,3% e os enfermeiros 57,1%.  Alguns 

participantes se sentem pouco preparados porque a comunicação com pacientes 

traqueostomizados é difícil e às vezes não sabem se estão sendo entendidos.  

Diante disso, é possível inferir que os integrantes da equipe de enfermagem, para 

atuação com pacientes traqueostomizados, têm necessidade de receber formação 

continuada englobando formas específicas de comunicação com estes pacientes.  

Cabe salientar que a maioria das orientações recebidas pelos profissionais 

em relação a práticas de comunicação com pacientes traqueostomizados ocorrem 

no trabalho cotidiano, de forma verbal e informal, no intuito de tornar a relação com o 

paciente, mais humanizada. 

Entende-se que os profissionais de enfermagem que atuam com pacientes 

traqueostomizados precisam ter uma formação diferenciada englobando ações de 

comunicação, acolhimento e cuidado com o paciente e visando a uma formação 

contínua. Portanto, o profissional de enfermagem deve empreender uma formação 

continuada. Marin (2005, p. 6) ressalta que “[...] a formação continuada consiste em 

propostas que visem à qualificação, à capacitação [...] para uma melhoria de sua 

prática, por meio do domínio de conhecimentos e métodos do campo de trabalho em 

que atua”. 

Concernente aos profissionais que participam na assistência diária ao 

paciente traqueostomizado, os dados apontaram que a maioria é representada por 

auxiliares e técnicos de enfermagem (98%) seguido dos fisioterapeutas (86%), 
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enfermeiros (70%), médicos (65%) e fonoaudiólogos 39%. Justifica-se a maior 

porcentagem de componentes da equipe de enfermagem (auxiliares e técnicos de 

enfermagem), pois são esses que permanecem 24horas diárias prestando cuidado 

ao paciente. 

Pesquisa realizada por Pontes, Leitão e Ramos (2008), com 14 pacientes e 

doze enfermeiros, com o objetivo de analisar o processo de comunicação 

terapêutica, concluiu que a enfermeira pouco prioriza em seu trabalho, as visitas aos 

pacientes, diante disso estes têm dificuldade de distinguir as enfermeiras dos outros 

membros da equipe, dificultando a fase de aproximação e o desenvolvimento da 

comunicação terapêutica. 

A questão a respeito se a impossibilidade de comunicação oral pelo paciente 

interfere no relacionamento do mesmo com a equipe de enfermagem, apresentou 

resposta afirmativa por parte de 63,3% dos auxiliares, 50% dos técnicos e 57,1% 

dos enfermeiros.  Na resposta subjetiva a este questionamento, os participantes 

afirmaram que diante da impossibilidade da comunicação verbal pelo paciente, se 

faz necessário a utilização de alternativas que facilitem a comunicação, pois 

acreditam que existem outras formas de comunicação, além da verbal.    

Guerreiro (2010) afirma que a comunicação é um processo mais amplo que 

somente falar, envolve outros recursos como linguagem corporal, gestos e 

sinalização. Deste modo, observa-se que alguns dos entrevistados orientam os 

pacientes a se comunicarem, especialmente, através de gestos, sinalização, 

também, é possível, ocluir o orifício externo da cânula de traqueostomia. Assim, 

conseguem manter uma comunicação com os pacientes traqueostomizados. 

Segundo Queiroz  et al. (2012, p. 3) a enfermagem deve “saber a forma hospitalar e 

popular de se comunicar. A comunicação só será benéfica quando o receptor tiver 

entendimento do que o transmissor lhe traz”.  

A interferência na falta de comunicação foi relatada como uma necessidade 

premente, pois este fato pode gerar ansiedade e problemas de comunicação, tanto 

da parte da enfermagem como do paciente. Esta situação demanda maior empenho, 

comunicação e acolhimento para com o paciente. 

A totalidade dos integrantes da equipe de enfermagem (100%) considera a 

orientação ao paciente traqueostomizado, quanto às maneiras de comunicar, fator 

primordial no auxílio à recuperação destes. Vale assinalar que todos os profissionais 
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que participaram da pesquisa trabalham diretamente com pacientes 

traqueostomizados. 

Na categoria analítica “a participação no atendimento aos pacientes 

traqueostomizados”, observa-se que a equipe de enfermagem, além de prestar 

cuidados de forma contínua, constituiu uma ponte de comunicação com os demais 

profissionais da área de saúde.  

O conhecimento acerca da comunicação subsidia a prática assistencial, 

possibilitando a interação entre a equipe de Enfermagem e os pacientes, 

contribuindo para a qualidade da mesma. Assim, o cuidador se torna capaz de lidar 

com as diversas limitações do processo comunicativo, podendo compreender as 

informações fornecidas pelo ser cuidado, e desta forma, orientar as pessoas quanto 

ao seu estado de saúde, esclarecer intervenções empregadas na terapêutica, 

visando à implementação da assistência de enfermagem (TRIGUEIRO FILHO et al., 

2013). 

Ao serem questionados se já orientaram algum paciente traqueostomizado a 

se comunicar, verificou-se que a maioria dos auxiliares 93,5% e a totalidade dos 

técnicos de enfermagem (100%). A menor porcentagem apresentada pela categoria 

dos enfermeiros (71,4%) pode estar relacionada às funções desempenhadas por 

estes, na administração do cuidado. 

No entanto, Freitas (2008), afirma ser incumbência do enfermeiro se manter 

vigilante às singularidades do cuidar do paciente em uso de traqueostomia, pois este 

se mostra fragilizado, ansioso pela situação de emergência que vivenciou, com 

medo da dor, do desconhecido, da sua recuperação, do novo estilo de vida e, 

também, medo da morte. 

Concernente ao nível de importância que os integrantes da equipe de 

enfermagem desenvolvam estratégias que facilitem a comunicação com pacientes 

hospitalizados, que faz uso de cânula de traqueostomia, as respostas indicaram que 

a totalidade (100%) dos participantes considera essencial o incremento de 

estratégias, que facilitem a comunicação com os pacientes traqueostomizados. As 

respostas subjetivas a esta questão reafirmam o valor da comunicação para uma 

melhor assistência e recuperação das pessoas hospitalizadas/traqueostomizadas. 

A comunicação é uma necessidade básica do ser humano e é um processo 

de compreender e partilhar mensagens que exercem influência nas pessoas no 



60 

 

 

momento em que o processo ocorre ou em momentos subsequentes. O paciente 

traqueostomizado compartilha suas inseguranças, medos e angústias, pois sua fala 

está bloqueada por um tubo, utilizando-se da linguagem do corpo, que são os sinais 

e os gestos (STEFANELLI, 1993). 

 A categoria analítica “o procedimento de orientação ao paciente 

traqueostomizado sobre as maneiras de se comunicar”, revela que a enfermagem 

possui o conhecimento básico a respeito das formas de como favorecer e 

implementar o processo de comunicação com o paciente traqueostomizado. Os 

modos de se comunicar citados neste estudo, também foram levantados em 

pesquisa realizada por Souza e Casas (2007) para a comunicação entre pacientes, 

equipe de enfermagem e familiares. Além da oclusão do estoma da traqueostomia, 

as autoras citam a comunicação por meio da escrita e de gestos como um sorriso 

nos lábios, franzido da testa, aperto da mão, piscada dos olhos. O paciente precisa 

ser estimulado para se expressar de maneiras diversas, assim como sobre a 

importância da calma para ser entendido, evitando o estresse do mesmo e da 

equipe que o está cuidando. 

Lara et al. (2002, p. 205, 206) afirmam que “se a comunicação é importante 

para identificar o estado de saúde do paciente, e esta se encontra prejudicada, 

considera-se relevante que a enfermagem encontre alternativas que a possibilite”. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir da vivência profissional da pesquisadora em uma Unidade de 

Neurocirurgia, na qual alguns pacientes fazem uso da cânula de traqueostomia no 

pós-operatório, observou-se que muitos destes pacientes relatavam medos e 

insegurança devido à falta de comunicação verbal. Essa constatação oportunizou a 

reflexão sobre uma assistência de enfermagem de qualidade ao paciente 

traqueostomizado. 

O cuidado é a essência do serviço de enfermagem, pois está associado ao 

fazer diário dos que trabalham com a saúde. Ele é tido como um valor humano que 

envolve a interação entre a enfermagem e o paciente, neste processo de interação, 

a comunicação assume total relevância. Diante disso, o presente estudo, buscou 

identificar as necessidades da equipe de enfermagem que atua no Hospital de 

Clínicas da UFPR, nas ações de comunicação, acolhimento e cuidado com o 

paciente traqueostomizado.  

Foram pesquisados 51 profissionais da equipe de enfermagem do Hospital 

de Clínicas/UFPR, Curitiba- PR, das Clínicas Médica Feminina, Médica Masculina, 

Centro de Terapia Semi-intensiva (CTSI), Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto e 

Neurocirurgia.  Analisando-se o perfil dos participantes constatou-se que a maioria 

desses, situa-se na faixa etária de 30 a 50 anos, enquadram-se na categoria de 

auxiliar de enfermagem, e atuam na área há mais de 10 anos.  

Os resultados da pesquisa evidenciaram que os participantes possuem 

experiências variadas em sua área de atuação e constatam no seu trabalho 

cotidiano a necessidade e a importância da interação com o paciente 

traqueostomizado. Ressalta-se que a totalidade (100%) dos participantes avaliou 

como essencial a adoção de estratégias, que promovam a comunicação com os 

pacientes traqueostomizados, pois entende ser de suma importância manter a 

comunicação com os pacientes durante a prática do cuidado.   

No estudo verificou-se que nem todos os participantes receberam orientação 

em relação às práticas de comunicação a pacientes traqueostomizados durante a 

sua formação ou no decorrer do exercício da enfermagem e alguns assumem que 

não se sentem preparados para tal empreitada. Nos resultados destaca-se a 

porcentagem dos enfermeiros que receberam orientações durante a graduação, 
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apenas 28,6% deles. Diante disso, infere-se que existem lacunas na formação, ou 

de experimentação profissional e pessoal, uma vez que os mesmos deveriam 

receber formação integral, incluindo estratégias e técnicas para comunicação com 

todos os pacientes, de maneira a suprir as necessidades específicas de cada um 

deles. 

Constatou-se nesta investigação que a equipe que presta cuidado ao 

paciente traqueostomizado é composta basicamente pela enfermagem, e a menor 

porcentagem de profissionais é representada pelos fonoaudiólogos. Fato este, que 

demanda um olhar atento da instituição pesquisada, pois no contexto hospitalar a 

presença dos fonoaudiólogos se faz relevante para o planejamento e implementação 

dos cuidados aos pacientes, principalmente dos que possuem a comunicação 

prejudicada.  

Verificou-se neste estudo que na impossibilidade de comunicação oral pelo 

paciente, os integrantes da equipe de enfermagem procuram orientar e fomentar 

formas diferenciadas de comunicação, como gestos, sinalização e comunicação 

escrita, pois, entendem que a comunicação melhora a interação entre as partes, 

facilita o entendimento com o paciente, família e equipe multiprofissional e auxilia na 

recuperação. 

 Considerando que a comunicação é um instrumento básico da assistência 

de enfermagem, ou seja, o processo que possibilita o relacionamento entre a equipe 

e o paciente, não se pode pensar nas ações de enfermagem sem mencionar a 

importância da comunicação, para o bem estar e a recuperação do paciente.  

Portanto, este estudo não teve o propósito de esgotar o tema pesquisado, 

mas os resultados do mesmo representam um conhecimento local, e podem ser 

utilizados pela enfermagem e instituição hospitalar, para subsidiar ações de 

capacitação e orientações no formato de educação continuada (aulas, palestras e 

seminários). Bem como, a criação de protocolos de atuação em conjunto com a 

equipe multiprofissional, que venham a contribuir com as necessidades levantadas 

neste estudo de melhor qualificação da equipe de enfermagem, de maneira a 

facilitar a interação desta com os pacientes, desenvolvendo as habilidades que 

facilitem a compreensão das demandas e as expectativas desses pacientes. 
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APÊNDICE  1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,..........................................................., estou sendo convidado a participar 

da pesquisa intitulada  A comunicação do profissional de enfermagem com o 

paciente traqueostomizado . 

O objetivo desta pesquisa é Identificar as dificuldades de comunicação da 

equipe de enfermagem no relacionamento com pacientes hospitalizados que fazem 

uso de cânula de traqueostomia no decorrer da assistência de enfermagem. 

Estou esclarecido (a) quanto à necessidade deste estudo, pois é através de 

pesquisas que ocorrem avanços na área de assistência à saúde, sendo de 

fundamental importância a minha contribuição. Este estudo não trará nenhum tipo de 

desconforto ou risco. O benefício esperado é contribuir na qualidade da assistência 

de enfermagem ao paciente traqueostomizado, na internação hospitalar.  

Sei que a participação neste estudo é voluntária, e que tenho liberdade de 

recusar participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento. Tenho 

conhecimento de que não terei gastos decorrentes de minha participação nesta 

pesquisa, bem como de que não haverá ônus e bônus para os sujeitos participantes.  

Fui informado que a pesquisadora Maria do Rocio de Faria Gaspar, poderá 

ser contatada pelo e-mail mrfariagaspar@hotmail.com, ou pelo telefone (41) 9998-

0709, em qualquer horário, podendo esclarecer dúvidas a respeito da pesquisa, 

estando garantidas as informações que eu queira, antes, durante e depois do 

estudo.  

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um participante de pesquisa, 

você pode contatar Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, pelo telefone: 3360-1041. 

O CEP trata-se de um grupo de indivíduos com conhecimento científicos e não 

científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do estudo de pesquisa 

para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. 

Estou esclarecido (a) quanto ao compromisso do pesquisador de que minha 

imagem e identidade serão mantidas em absoluto sigilo, que estarão sendo 

respeitados os princípios contidos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
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Saúde e ainda que me seja fornecida uma cópia deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

As informações do estudo poderão ser inspecionadas pelos pesquisadores e 

pelas autoridades legais. No entanto, em caso de divulgação em relatório ou 

publicação desta pesquisa, isto será codificado, e a confidencialidade mantida.  

 

Eu,_________________________________, li o texto acima e compreendi a 

natureza e objetivo deste estudo. Entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e sem que esta me 

afete de qualquer forma. Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.  

 

______________________________________  

Assinatura do participante ou responsável  

___/___/___  

 

 

_________________________________________  

Maria do Rocio De Faria Gaspar - Pesquisadora  

___/___/___ 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

Nome:_________________________________________________________ 

Idade: ______________ 

Quanto tempo de atuação na  área:________________________ 

 

1. Qual é a sua categoria profissional? 

a. (   ) Auxiliar de enfermagem. 

b. (   ) Técnico de enfermagem. 

c. (   ) Enfermeiro. 

 

2. Você acha importante manter a comunicação com pacientes durante a prática do 

cuidado? 

a.  (   ) Sim. 

b. (   ) Não. 

Justifique:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

 

3. Durante a sua formação, você recebeu orientação em relação a práticas de comunicação 

a pacientes hospitalizados? 

a. (   ) Não. 

b. (   ) Sim. 

 

Se sim, que tipo de orientação:____________________________________ 

Rubricas: 

 Participante da Pesquisa e /ou responsável legal_________ 
  
 
Pesquisador Responsável ou quem aplicou o TCLE________ 
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. No decorrer do exercício da enfermagem você recebeu orientação em relação à prática 

de comunicação a hospitalizados? 

a) (   ) Não. 

b) (   ) Sim 

Se sim, que tipo de orientação:  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. Ao prestar cuidados de enfermagem a pacientes com cânula de traqueostomia como  

você se sente em relação  a comunicação com os mesmos: 

a) (   ) Bem preparado. 

b) (   ) Pouco preparado. 

c) (   ) Presto assistência com certo temor. 

Justifique:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________ 
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6. No seu entendimento, quais profissionais participam na assistência diária ao paciente     

    traqueostomizado? 

    

a) (   ) Médico. 

b) (   ) Enfermeiro. 

c) (   ) Equipe de enfermagem. 

d) (   ) Fisioterapeuta. 

e) (   ) Fonoaudiólogo. 

f) (   ) Outros. 

g) Quais:_____________________________________________________ 

Justifique a escolha dos profissionais:_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. No  seu entendimento, a impossibilidade de comunicação oral pelo paciente interfere no  

relacionamento do mesmo com a  equipe  de enfermagem? 

a) (   ) Sim. 

b) (   ) Não. 

Justifique:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

 

8. A orientação ao paciente traqueostomizado, quanto às maneiras de comunicar-

se, auxilia na sua recuperação? 

a)    (   ) Sim. 

b) (   ) Não. 
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Justifique:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

9) Você já orientou algum paciente traqueostomizado a se comunicar com você? 

      a.  (  ) Sim. 

      b.  (  ) Não. 

Se sim como foi:  

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

10) Você julga importante que a equipe de enfermagem desenvolva estratégias 

que facilitem a comunicação com o paciente hospitalizado, que faz uso de 

cânula de traqueostomia? 

a) (   )    Sim. 

b) (   )    Não. 

 

Justifique:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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