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RESUMO 

Objetivo: Identificar os efeitos causados pela comunicação no processo saúde-doença.  
Métodos: Revisão Integrativa de Literatura, em que se realizou busca por publicações 

nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online e Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Para a pesquisa, utilizaram-se os 

Descritores Controlados em Ciências da Saúde combinados "comunicação" e "saúde". Os 

critérios de inclusão foram artigo completo disponível, assunto principal comunicação em 
saúde, e idioma português. Foram encontrados 127 resultados. Excluíram-se as 

repetições e anteriores a 2006. Após a aplicação dos filtros, foram selecionadas 11 

publicações.  

Resultados: A comunicação em saúde é uma importante ferramenta utilizada no meio 
clínico para facilitar o entretenimento de profissional-paciente e uma maior compreensão 

para ambos, além de contribuir para estabilizar uma relação horizontal. A disponibilização 

e ampliação da comunicação na área da saúde também têm contribuído para a maior 

fonte de informações à população no âmbito da saúde, repercutindo positivamente sobre 
o processo saúde-doença. 

Conclusão: Assim como uma boa comunicação traz benefícios para o processo saúde e 

doença, uma comunicação inadequada pode prejudicá-lo. Tendo isso em vista, faz-se 

necessário uma compreensão e uma comunicação coerente sobre todo o processo de 

adoecimento e o seu tratamento, tanto para o profissional quanto para o seu paciente. 
Assim os serviços de saúde terão maior qualidade e eficácia. 

Palavras-Chave: Comunicação. Saúde. Processo Saúde-Doença. 
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ABSTRACT 

Objective: Identify the effects caused by communication in the health-disease process. 

Methods: Integrative Literature Review, in which a search was made for publications in 

the following databases: Scientific Electronic Library Online and Latin American and 
Caribbean Literature in Health Sciences. For the research, we used the Controlled 

Descriptors in Health Sciences combined "Communication" and "health". Inclusion criteria 

were complete article available, main subject health communication, and Portuguese 

language. Total: 127 results found. The replicates were excluded and before 2006. After 
the filters were applied, 11 publications were selected. 

 Results: Communication in health is an important tool used in the clinical environment 

to facilitate professional-patient entertainment and a greater understanding for both, 

besides contributing to stabilize a horizontal relationship. The availability and expansion 
of communication in the health area have also contributed to the greatest source of 

information to the population in the area of health, with a positive impact on the health-

disease process. 

Conclusions: Just as good communication brings benefits to the health and illness 

process, inadequate communication can damage it. With this in mind, it is necessary to 
have a coherent understanding and communication about the whole process of illness 

and its treatment, both for the professional and for his patient. In this way, health 

services will be of greater quality and efficiency. 

Keywords: Communication. Health. Health-Disease Process. 

 

1. Introdução  

 
Compreende-se o processo saúde e doença conforme os diversos estilos de vida 

de cada sociedade, suas culturas e suas formas de organização.¹ Tanto para esse 

processo quanto para os serviços de saúde, é fundamental que a relação e os encontros 

entre profissionais da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam 

intermediados por uma boa comunicação.² 

Essa comunicação pode ser entendida como uma prática social por meio da 

interação entre seres humanos que pode ser expressa por meio da fala, escrita, 

comportamentos gestuais, toque e outros aspectos.³ 

Nesse campo, a mídia é um dos principais aliados e é crescente o seu interesse 

por assuntos sobre ciência e saúde, havendo aumento nas aparições dessas temáticas 

em jornais impressos, noticiários de rádio e televisão, sobretudo no que tange os seus 

impactos na vida cotidiana das pessoas.
4
 

 A comunicação entre médico e paciente não pode deixar de acontecer, pois ela 

influencia diretamente na qualidade do relacionamento entre eles. A clareza e linguagem 

compreensível são importantes atributos para uma estratégia eficiente tanto para um 

maior conhecimento por parte do paciente quanto para a manutenção do seu tratamento. 

Antigamente, a consulta era centrada em um modelo paternalista, onde o médico detinha 

todo o controle do conhecimento. Nos dias atuais, o médico assume um modelo 

“dialogante”, devido não só a algumas imposições éticas, mas também ao aumento das 

buscas por informação por parte das pessoas, que utilizam diversas fontes de busca para 
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capacitarem-se e até mesmo “empoderam-se” para poder lidar com as situações de 

saúde.5 

 As técnicas de comunicação são consideradas guias, estratégias e diretrizes que 

devem ser utilizadas na interação com o paciente e são aplicadas sempre que ocorre o 

contato com o paciente. Ao utilizá-las, o profissional deve considerar o conhecimento 

necessário para aquela situação, atentando sempre para as características verbais e não-

verbais. De acordo com um dos modelos mais conhecidos na enfermagem brasileira, três 

categorias são fundamentais da comunicação terapêutica: Técnicas que auxiliam na 

descrição da experiência e na expressão de emoções e pensamentos, que são utilizadas 

com frequência no início da relação para permitir o estabelecimento de um clima de 

confiança; Técnicas que facilitam a clareza da comunicação verbal, utilizadas quando se 

requer maior esclarecimento sobre aquilo que o paciente está comunicando e Técnicas 

que propiciam a validação da comunicação verbal, que permitem um consenso sobre 

aquilo que foi falado.6 

 Todavia, por mais que a comunicação seja fundamental, muitas barreiras a 

dificultam, o que gera significados relevantes tanto para o profissional da saúde quanto 

para os pacientes. Essas dificuldades decorrem de linguagens e informações diferentes, 

que nem sempre compartilhados entre eles, limitações orgânicas de algum dos 

envolvidos (afasias, déficit auditivo, déficit visual), imposição de determinados valores e 

influências. Além de todos esses fatores, há ainda diferenças socioculturais e o 

desenvolvimento cognitivo e intelectual das pessoas que também influenciam na 

comunicação.2 

 Tendo esses fatores em vista, o objetivo do presente artigo é identificar os efeitos 

causados pela comunicação no processo saúde-doença. 

 

2. Metodologia 

 

 O presente estudo utilizou o método de Revisão Integrativa de Literatura (RIL). 

Para Mendes, Silveira e Galvão 7, compreende uma metodologia de pesquisa que se 

utiliza da publicação e sistematização dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em 

saúde para que possam ser aproveitadas na assistência à saúde, aumentando a 

importância da pesquisa acadêmica na prática clínica. O método apresenta as seguintes 

etapas: identificação do tema e definição da questão norteadora; estabelecimento dos 

critérios de inclusão e exclusão; identificação dos estudos pré-selecionados e 

selecionados; categorização dos estudos selecionados; análise e interpretação dos 

resultados; apresentação da revisão/ síntese do conhecimento.  

 Para guiar o estudo, utilizou-se a questão norteadora: Quais os efeitos que a 

comunicação causa no processo saúde-doença? 
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 Em fevereiro de 2017, realizou-se a busca por publicações nas seguintes bases de 

dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para a pesquisa, utilizou-se o descritores 

controlados em saúde (DeCS) “comunicação” e “saúde” combinados. Sem filtros, foram 

encontrados 64.898 resultados e com os critérios de inclusão artigo, texto completo 

disponível, assunto principal comunicação em saúde; e idioma português foram 

encontrados 127 resultados. 

 Excluíram-se: repetições e duplicados, e anteriores a 2006. Após a aplicação 

desses filtros, foram selecionadas 11 publicações (Figura 1). 

 

Figura 1. Fluxograma da revisão integrativa de literatura 

 

            
            

            

            

            
            

            

            

            

            
            

       

 

 
 

 

 

Fonte: Própria Autoria, 2017 

 

Os resumos foram avaliados e as produções que atenderam os critérios 

previamente estabelecidos, foram selecionadas para este estudo, e lidas na íntegra.  

Elaborou-se um instrumento para a coleta de informações, a fim de responder a 

questão norteadora desta revisão, composto pelos seguintes itens: título, autores, 

método, periódico, ano de publicação, local de origem da pesquisa, objetivo do estudo e 

principais resultados. Os dados foram descritos, utilizando uma tabela e um fluxograma. 

Após a leitura das pesquisas selecionadas na íntegra, prosseguiu-se com a análise 

e organização da temática: a importância da comunicação no processo saúde e doença – 

suas aplicações no âmbito da saúde. 

 

 

 

 

Busca na BVS com DeCS Associados 
“Comunicação” AND “Saúde” 

 (127 artigos) 

 

Aplicação dos critérios de inclusão 

(16 artigos) 

Aplicação dos critérios de exclusão 

Amostra final – 11 publicações 

 Texto completo disponível; 

 Assunto principal comunicação 
em saúde 

 Idioma: Português 
 Tipo de documento: Artigo 

 Repetições e duplicados 

  Anteriores a 2006 
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3. Resultados e Discussão 

 

 Em relação ao quadro 1, 81,8% (n=9) dos estudos selecionados foram 

encontrados na SCIELO, 27,3% (n=3) publicados no periódico Interface – Comunicação, 

saúde e educação e 27,3% (n=3) do ano de 2010. 

 

Quadro 1. Caracterização dos estudos selecionados. 

Nº Título Base de 

Dados 

Periódico Ano 

1 Comunicação nas práticas em saúde: 

revisão integrativa da literatura2 

SCIELO Saúde e 

sociedade. 

2014 

2 Aspectos da comunicação nas práticas 

avaliativas na Estratégia Saúde da 

Família8 

SCIELO Revista Brasileira 

de Saúde 

Materno-Infantil 

2010 

3 Comunicação em saúde e discurso do 

sujeito coletivo: semelhanças nas 
diferenças e diferenças nas diferenças9 

SCIELO Comunicação e 

Saúde 

2010 

4 Uma experiência em comunicação e 
saúde10 

SCIELO Interface – 
Comunicação, 

saúde e educação 

2009 

5 Dispositivos de comunicação para a 

promoção da saúde: reflexões 

metodológicas partir do processo de 

compartilhamento da Maleta de 

Trabalho “Reconhecendo 
Manguinhos”11 

SCIELO Interface – 

Comunicação, 

saúde e educação 

2014 

6 A contribuição da comunicação para a 
saúde: estudo de comunicação de risco 

via rádio na grande São Paulo4 

LILACS Saúde e 
Sociedade 

2013 

7 Transformações na relação médico-

paciente na era da informatização: 

Revisão12 

LILACS Revista Bioética 2010 

8 Inovações na Atenção Primária à 

Saúde: O uso de ferramentas de 

tecnologia de comunicação e 
informação para apoio à gestão local13 

SCIELO Ciência & Saúde 

coletiva 

2016 

9 Comunicação no controle de risco à 

saúde e segurança na sociedade 
contemporânea: Uma abordagem 

interdisciplinar14 

SCIELO Ciência & Saúde 

coletiva 

2007 

10 A comunicação terapêutica durante 

instalação de terapia endovenosa: uso 

de simulação filmada6 

SCIELO Revista Latino-

americana de 

enfermagem 

2006 

11 Comunicação, humanidade e 

humanização: a educação técnica, 

ética, estética e emocional do 
estudante e do profissional de saúde15 

SCIELO Interface – 

Comunicação, 

saúde e educação 

2013 

Fonte: Própria Autoria, 2017. 

 

 O quadro 2 refere-se aos efeitos positivos e negativos, em que 76,93% (n=10) 

dos estudos apresentaram efeitos positivos. 
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Quadro 2. Caracterização de efeitos positivos e negativos 

Categorias Títulos N % 

 

Efeitos 
Positivos 

-Comunicação nas práticas em saúde: revisão integrativa da 

literatura2 

-Aspectos da comunicação nas práticas avaliativas na 

Estratégia Saúde da Família8 

-Comunicação em saúde e discurso do sujeito coletivo: 

semelhanças nas diferenças e diferenças nas diferenças9 

-Uma experiência em comunicação e saúde10 

-Dispositivos de comunicação para a promoção da saúde: 

reflexões metodológicas partir do processo de 

compartilhamento da Maleta de Trabalho “Reconhecendo 
Manguinhos”11 

-A contribuição da comunicação para a saúde: estudo de 

comunicação de risco via rádio na grande São Paulo4 

-Inovações na Atenção Primária à Saúde: O uso de 

ferramentas de tecnologia de comunicação e informação 
para apoio à gestão local13 

-Comunicação no controle de risco à saúde e segurança na 

sociedade contemporânea: Uma abordagem interdisciplinar14 

-A comunicação terapêutica durante instalação de terapia 
endovenosa: uso de simulação filmada6 

-Comunicação, humanidade e humanização: a educação 

técnica, ética, estética e emocional do estudante e do 

profissional de saúde15 

 

10 

 

76,93 

Efeitos 

Negativos 

-Comunicação em saúde e discurso do sujeito coletivo: 

semelhanças nas diferenças e diferenças nas diferenças9 

-Transformações na relação médico-paciente na era da 

informatização: Revisão12 

-Comunicação, humanidade e humanização: a educação 

técnica, ética, estética e emocional do estudante e do 

profissional de saúde15 

3 23,07 

Total 13 100 

Fonte: Própria autoria, 2017. 

 

Efeitos positivos da comunicação para o processo saúde-doença  

 

A comunicação em saúde pode ser vista como uma relação de troca de ideias que, 

quando bem sucedida, proporciona o contato entre as informações do ponto de vista das 

áreas da saúde com os pensamentos do senso comum, acarretando em diversos avanços 

em relação à consciência coletiva no que diz respeito às questões de saúde e doença. Por 

isso, para um processo de comunicação favorável ocorra é imprescindível considerar a 

forma que o indivíduo compreende o processo saúde e doença de acordo com o contexto 

sociocultural em que ele está inserido.9 

O ato comunicativo é destacado como compartilhamento e ajuda entre o 

profissional de saúde e o usuário assistido, de forma a estabelecer um processo de 

auxílio ao indivíduo e à família. No que tange à assistência curativa, vários estudos 

abordaram essa temática relacionando-a com indivíduos hospitalizados, visando a 

comunicação como: instrumento que propicia uma recuperação mais rápida, que se torna 
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mais eficaz por meio das características verbais e não verbais; e ferramenta que 

promove uma relação mais humanizada por meio da troca de informações, valorização 

das mensagens e devidas interações com as famílias dos pacientes hospitalizados.2 

Além disso, os estudos Falhas de comunicação profissionais de saúde-usuários, 

Comunicação entre pediatra-criança-cuidador proporciona desfechos positivos e Falta de 

informações no processo cirúrgico focalizam na comunicação com aqueles que cuidam 

dos pacientes e crianças no âmbito da assistência curativa. Também fazem a abordagem 

desse aspecto em nível ambulatorial, mencionando principalmente as contribuições do 

pediatra, do anestesista e do enfermeiro. Além de proporcionar uma boa relação 

terapêutica, a comunicação deve fornecer condições relevantes para práticas de 

promoção da saúde, para que o usuário seja autônomo à negociação do seu tratamento e 

das condições que favorecem seu cuidado.2 

 No entanto, são enormes os desafios para estabelecer um processo equilibrado de 

negociação.  Mas esse procedimento, com todas as suas dificuldades e contradições, 

representa um passo essencial para assegurar o potencial formativo da avaliação. É fato 

que a utilidade prática da avaliação está fortemente vinculada à participação na produção 

de subsídios e tomada de decisões relevantes relacionadas com a qualidade de vida e 

assistência à saúde. Este potencial formativo adquire destaque no âmbito da 

institucionalização da avaliação, por meio da integração do monitoramento e da 

investigação avaliativa à rotina dos serviços.8 

Os meios de comunicação em massa também podem favorecer o processo 

comunicativo no âmbito da saúde. O apoio à disseminação de dados e comunicação em 

saúde requer produção e disponibilização de multimeios, como rede de twitter, blogs em 

atenção primária em saúde, produções audiovisuais, ambiente virtual com download, que 

auxiliem a troca de informações e comunicação em saúde no seguimento de trabalho das 

Equipes de Saúde da Família e as demais áreas que conversam com esta, como vigilância 

e promoção da saúde. Facilitando, assim, a disseminação das informações que 

contribuem para a comunicação no processo de saúde-doença.13 

Além do uso das mídias socias, é preciso que os construtores da comunicação de 

risco à saúde objetivem superar barreiras comunicativas considerando, por exemplo, que 

se as pessoas enfrentam situações críticas com elevado grau de preocupação, elas 

processam apenas 20% das informações passadas, em uma espécie de "paralisação 

cognitiva". Essa situação pode ser melhorada pelo entendimento e práticas de fatores 

que influenciam a percepção de riscos e os níveis de confiança e credibilidade. Portanto, 

para os iniciadores da comunicação de risco, a comunicação tem sempre duas formas e, 

se essa premissa é aceita, pode-se considerar que a comunicação de risco é mais do que 

esclarecer dados técnicos ou explanação comparativa de ilustrações de gráficos e 

materiais escritos. Para a comunicação ser bem sucedida, ela exige processos complexos 
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que requer um conjunto de técnicas especificas que afetem o processo de comunicação 

e, principalmente, a percepção dos indivíduos que recebem a informação.14 

Vale destacar também o papel da comunicação via rádio em situações de risco, 

que permite a  possibilidade de integração das comunidades locaiscom determinadas 

situações de risco à saúde, através das rádios comunitárias. Isso confere viabilidade das 

informações assim como meio de planejamento e execução de ações do poder público na 

prevenção e promoção de serviços que possam eliminar ou minimizar de risco sanitário 

para essas comunidades. Além de possibilitar a integração de ONGs e outras 

representações locais nas decisões dos agentes públicos na temática de risco ambiental e 

sanitário.4 

Quanto a um estudo sobre as técnicas de comunicação terapêutica,  professores e 

cuidadores analisaram o relacionamento interpessoal entre profissional e saúde-paciente. 

Não houve divergência quanto a percepção deles. Ambos identificaram que aqueles que 

não se envolveram na tomada de decisões para ajudar os pacientes a resolver seus 

problemas, apresentaram dificuldades em estabelecer uma comunicação terapêutica. 

Enquanto que aqules que se envolveram obtiveram maior sucesso na comunicação.6 

Em outro estudo, Maleta de Trabalho “Reconhecendo Manguinhos”, o 

compartilhamento nas oficinas proporcionou reconhecer conhecimentos, relatados pelas 

falas dos indivíduos, as quais reforçou a perspectiva de Maleta referente ao “território em 

movimento”, a qual tem capacidade de ser reinventada por criadores, por meio de 

diversos trajetos. Assim reforça a concepção de que a produção integrada de 

conhecimentos realiza-se com a integração de diálogos para com indivíduos locais. 

Utilizando-se dos recursos audiovisuais para assim ampliar a prática comunicativa.11 

Portanto, todos aqueles que prestam serviços em uma mesma área podem se 

relacionar de maneira técnica e amigável, tolerante aos conhecimentos das culturas do 

local, formando teias institucionais que possibilitam a interação com a comunidade. Os 

grupos institucionais e as comunidades serão de fato unidos graças ao compartilhamento 

de conhecimento.10 

 

Efeitos negativos da comunicação para o processo saúde-doença  

 

Por mais que a comunicação em saúde tenha trazido inúmeros benefícios para o 

processo saúde e doença, é importante perceber que ela também proporciona um 

contexto de tensão constante entre aqueles que têm o mesmo pensamento e os que têm 

ideias diferentes . Considera-se  semelhante aquele que adere a algumas representações 

sociais por instinto agregário, por necessidade de identificação coletiva, por interesses 

objetivos, entre outros fatores. Deve-se considerar como diferente aquele que adere a 

determinados ideais e o faz com base em conteúdos e argumentos diferentes.9 
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Uma dos maiores desafios para o estabelecimento de uma comunicação efetiva no 

campo da saúde está na dificuldade de conciliar duas posições ideológicas diferentes e 

extremas que estão presentes nesse campo: a que considera apenas o lado técnico da 

questão, da qual decorre a ideia de que o único problema comunicativo é a adesão à 

recomendação médica e  a posição da “educação popular”, que valoriza o conhecimento 

do leigo, o “saber popular”. Essa dificuldade de conciliação desses saberes acaba por 

trazer malefícios para o processo saúde e doneça, onde o profissional e o paciente não 

conseguem se entender,  como uma espécie de “diálogo de surdos” e por consequência 

não conseguem grandes avanços na consulta.9 

O comunicador, educador ou promotor da saúde, para entender os indivíduos com 

os quais interage, como em uma consulta médica, deve compreender que  uma 

determinada formação sociocultural é composta por diferentes tipos de representações 

sociais. No que diz respeito à saúde e à doença, existem muitas divergências entre as 

opiniões sobre saúde e doença de determinados grupos sociais e profisionais da saúde, e 

essas diferenças nem sempre serão concilíaveis, trazendo prejuízos ao longo do processo 

saúde e doença.9 

Uma outra vertente a ser considerada trata-se dos meios de comunicação em 

massa na atualidade. Essas tecnologias contribuem para a disseminação de informações. 

Entretanto, nem todas as informações que chegam ao conhecimento popular são 

verídicas. Alguns desses conhecimentos são equivocados e contribuem para a criação de 

um senso comum também equivocado sobre determinadas doenças, tratamentos, entre 

outros fatores do processo saúde e doença. Ao ter acesso a tais informações, o paciente 

detém certo poder durante a consulta e, muitas vezes, pode apresentar relutância em 

aceitar as informações que são passadas pelo profissional que antigamente detinha todo 

o conhecimento científico e isso pode atrapalhar tanto o tratamento desse paciente, 

como pode dificultar a crianção de laços de confiança entre eles.15 

Outro fator a ser discutido é o modelo biomédico, que visa à compreensão da 

fisiologia e patologia do corpo, independentemente das vivências e emoções. A formação 

de muitas escolas médicas tem seguido preferencialmente este modelo, isolando o físico 

para facilitar a compreensão dos fenômenos estudados, e desconsiderando as dimensões 

emocionais e vivenciais que constituem a base essencial do processo de evolução cultural 

e humanização, e que interferem no processo saúde-doença.15 

Esse processo tem ocorrido com base em uma comunicação puramente clínica 

utilizada pelos profissionais da saúde com seus respectivos pacientes. Nesse caso, o uso 

de apenas esse tipo de comunicação também não proporciona a criação de laços entre 

eles, causando distanciamento na relação médico-paciente e até mesmo a falta de 

confiança no profissional.15  
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Também é necessário avaliar a questão da comunicação que é consequente do 

modelo capitalista e mecanicista, que pode até ser eficiente em alguns casos mas tem se 

mostrado incompatível com a atividade de uma medicina baseada nos princípios que 

orientam as ações bioéticas do médico com seu paciente. Cabe, então, ao médico decidir 

entre utilizar os benefícios da mecanização ou ser usado por ela.12 

A atualização do sistema de saúde propõe que o médico atenda a maior 

quantidade de pacientes em menor tempo. Por mais que a ideia central seja o 

profissional ajudar o maior número de pessoas, nem sempre é possível que a 

comunicação entre eles seja clara e coerente, prejudicando todo o processo saúde e 

doença.12 

O processo comunicativo é essencial para o processo saúde e doença, entretanto 

quando a comunicação não é feita de forma adequada, de forma a se considerar as ideias 

dos dois lados e chegar a um consenso sobre a ideia geral, ela acaba por trazer danos 

para a relação profissional-paciente, criando abismos maiores entre eles.12 

 

4. Conclusão 

 

 A comunicação em saúde é uma importante ferramenta utilizada no meio clínico 

para facilitar o entretenimento de profissional-paciente e uma maior compreensão para 

ambos, além de contribuir para estabilizar uma relação horizontal. A disponibilização e 

ampliação da comunicação na área também têm contribuído para a maior fonte de 

informações à população no âmbito da saúde, repercutindo positivamente sobre o 

processo saúde-doença, pois tem como fundamento elaborar planos de controle de riscos 

para prevenção de agravos à saúde, bem como promoção da saúde.  
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