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Resumo: A comunicação configura-se em condição para viver em sociedade, pois permite que os
indivíduos articulem-se em prol de interesses comuns. Sua existência dominante deve-se ao fato
de que até um singelo silêncio constitui-se em mensagem, que ao ser interpretado, recebe um
‘status’ de significante e revela um significado. A comunicação não-verbal pode reiterar, completar
o sentido da verbal ou, ainda, apresentar sentido contrário, somente podendo ser decifrada no
processo de interação que valida a mensagem por meio da confirmação da interpretação
produzida pelo receptor(1). Assim, objetivou-se analisar a comunicação não-verbal nas atividades
em grupo da Estratégia Saúde da Família na perspectiva dos enfermeiros. Metodologia: estudo
exploratório-descritivo, desenvolvido em 17 atividades de grupo da Estratégia Saúde da Família
(ESF) por meio de observação não-participante, em situações naturais, não sistemáticas e
públicas, no período de 2006 a 2007. Desenvolveu-se análise qualitativa do conteúdo(2), utilizando-
se o software NVivo 7.0. Resultados e Discussão: estão apresentados nas categorias teóricas da
comunicação não-verbal(1), de modo não excludente. A cinésica congrega o conjunto de gestos
manifestados durante as interações demonstrando a afetividade construída entre profissionais e
clientes, a qual favorece a decodificação das mensagens(3). A paralinguagem representa a
satisfação dos profissionais na realização do trabalho. A disposição dos objetos nos ambientes
interacionais, proxêmica, revela uma organização do trabalho que privilegia a proximidade e a
cumplicidade entre a maioria dos profissionais e clientes nas atividades em grupo(4). Os fatores do
meio ambiente observados revelaram que objetos da ESF foram utilizados para entretenimento e
distração dos clientes e que possibilitaram ainda o desenvolvimento do trabalho em equipe(5). As
características físicas dos profissionais revelaram suas condições de trabalho e sua
preocupação com a segurança. Conclusão: a comunicação não-verbal qualifica a produção da
ESF por homogeneizar as ações de trabalho, sem comprometer a individualidade dos clientes e
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por permitir a articulação constante e intrínseca dos enfermeiros com a equipe e a comunidade.
Descritores: Comunicação Não verbal. Estratégia Saúde da Família. Enfermagem.
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