




 

Formação de multiplicadores internos em 
urgências e emergências no atendimento de 
parada cardiorrespiratória adulto

 

Comunicação Assertiva

 



 

Não dizer nada
Fazer um escândalo

pedir que, por favor

O que você faria?

 

a ação direta, firme, positiva – e, quando necessário, persistente –
que promove a equidade nas relações pessoais. A assertividade
permite agir tendo em vista os melhores interesses do próprio,
defender-se sem ansiedade excessiva, exercer os direitos pessoais sem
negar os direitos dos outros, e expressar honesta e confortavelmente
os próprios sentimentos

Assertividade

 



 

Modo como as crenças influenciam o comportamento assertivo 

 

Alberti e Emmons (2008)

TREINO ASSERTIVO 

 



 

Hargie e Dickson (2004)

FUNÇÕES DO TREINO ASSERTIVO

 

 



 

COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS ESTILOS DE COMUNICAÇÃO

(adaptado de Alberti & Emmons, 2008 e Jakubowski & Lange,1978). 

PASSIVO AGRESSIVO ASSERTIVO 

Características 
do 
comportamento 

Não expressa desejos, ideias e
sentimentos ou expressa-os de
forma autodepreciativa.
Objetivo: Agradar

Expressa desejos, ideias e
sentimentos à custa dos outros.

Objetivo: dominar ou humilhar

Expressa desejos, ideias e
sentimentos de forma
direta e apropriada.

Objetivo: comunicar
Sentimentos do 
próprio 

Ansioso, desapontado consigo
próprio.
Frequentemente revoltado e
amargurado depois do
comportamento ocorrer.

Convencido da sua
superioridade.
Por vezes, envergonhado
depois do comportamento
ocorrer.

Confiante, sentimentos
positivos acerca de si
próprio quer no momento,
quer depois do
comportamento ocorrer.

Sentimentos do 
interlocutor 

Irritação, pena, desagrado. Revolta, desejo de vingança. Habitualmente, respeito.

 

COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS ESTILOS DE COMUNICAÇÃO

(adaptado de Alberti & Emmons, 2008 e Jakubowski & Lange,1978). 

PASSIVO AGRESSIVO ASSERTIVO 

Efeito Não alcança objetivos 
desejados. 
Aumento de revolta. 

Alcança os objetivos desejados 
magoando os outros. 
Os outros encontram 
justificação para se “vingar”. 

Frequentemente alcança
os objetivos desejados.

Resultado final Evitamento de situações
desagradáveis, evitamento de
conflitos, tensão e confronto.

Descarga da revolta,
sentimentos de superioridade.

Sentimentos positivos,
respeito dos outros.
Aumento de auto-
confiança. Promoção dos
relacionamentos.

 



 

COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS ESTILOS DE COMUNICAÇÃO

 

DIREITOS DE AFIRMAÇÃO PESSOAL PARA PROFISSIONAIS DE ÃO PESSOA
SAÚDE 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

 



 

DIREITOS DE AFIRMAÇÃO PESSOAL PARA PROFISSIONAIS MAÇÃO PESSOA
DE SAÚDE 

6. 
7. Eu não compreendo

8. 
9. 

10. 

 

 



 

Nunca devemos interromper as pessoas.

Os problemas de uma pessoa não interessam a mais ninguém
e não devemos fazê-las perder tempo escutando-os.

Devemos nos adaptar aos outros, ou acabamos correndo o
risco de perder uma amizade.

Quando alguém tem um problema, devemos ajudá-lo.

 

FALSO

FALSO

 



 

FALSO

FALSO

 

Joyce-Moniz e Barros (2005) 

TEMÁTICAS DETERMINANTES PARA MELHORAR A TERMINANTES PARA
COMUNICAÇÃO  

 



 

MODERAÇÃO DA EXPRESSÃO EMOCIONAL EM EXCESSO 

•

•

•

 

RESPOSTA A PERGUNTAS E PEDIDOS 

•

•

 



 

RESPOSTA A PERGUNTAS E PEDIDOS 

• disco riscado

 

ELABORAÇÃO DE CRÍTICAS 

•

 



 

ELABORAÇÃO DE CRÍTICAS 

.•

•

 

RESPOSTA A CRÍTICAS 

pedido de clarificação obrigar

 



 

RRESPOSTA A CRÍTICAS 

disco riscado

 

RESPOSTA A CRÍTICAS 

 



 

José, você pode ir buscar as crianças no colégio? Ainda
preciso preparar a lição para amanhã e não vou ter tempo.

Lamento, Maria, mas acabo de chegar do trabalho e estou
muito cansado, vai tu.

 

Ser assertivo é expressar o nosso ponto de vista, respeitando o dos
demais não significa querer sempre ter razão

 



 

 

 


