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1. Abordar o tema da empatia para o cuidado em

saúde;

2. Identificar comportamentos que facilitam ou não a

relação empática entre as pessoas



É a disponibilidade interna para o contato

emocional, e as capacidades de

compreensão das vivências do outro e de

comunicação desse entendimento.

André François, 2010



- Conforto verbal que legitima e elabora o sentimento do outro

- Explica o sentimento do outro sem julgar

- Ajuda o outro a entender melhor a si mesmo

- Ajuda o outro a pensar o que fazer na perspectiva dele

André François, 2010



- Focaliza mais o evento em si

que o sentimento do outro

- Ignora os sentimentos e

perspectivas do outro

- Impõe o próprio ponto de vista

sobre o do outro

- Minimiza o problema e diz ao

outro o que deve fazer e sentir

Interface, 1999



Multidimensional

1. Afetiva: a capacidade de reconhecer as emoções do outro
e suas perspectivas

2. Cognitiva: capacidade intelectual de compreender a
experiência emocional do outro e suas perspectivas

3. Motivacional: a motivação interna para compreender

4. Comportamental: capacidade de transmitir a
compreensão dessas emoções e perspectivas ao outro

Pode ser modificada pela ação educacional

Pode ser mensurada



1. Recepcione a pessoa: chame-a pelo nome, cumprimente, apresente-se 
pelo seu nome e função, mostre-lhe onde sentar.

2. Observe possíveis desconfortos ambientais e tente ajudar: sala quente, 
fria, água, lenço, local para deixar pertences, etc.

3. Inicie a consulta com um comentário informal, breve e discreto, e 
depois pergunte em que pode ajudar, ou o motivo da consulta.

4. Estabeleça um clima de confiança por meio da linguagem não verbal, 
fique atento a bocejos, olhar no relógio e celular, movimentos 
repetitivos dos pés, olhar para o alto ou fixar o olhar em outro ponto.

5. Dê tempo para a pessoa se acomodar, pensar e falar.

6. Procure entender os fatos e reconhecer sentimentos, ouvindo 
atentamente a pessoa.

7. Procure entender a si mesmo e reconhecer seus próprios sentimentos 
para que sua atitude para com o outro tenha legitimidade afetiva.



Observe se você ao ouvir:

- se distrai quando a pessoa começa a lhe contar algo que você 
acha pouco relevante

- acha que já sabe o que a pessoa vai dizer e fala por ela

- costuma perder o fio da meada do que ela está dizendo

- enquanto a pessoa fala, se ocupa mais em pensar no que vai 
responder que propriamente no que ela está falando

- termina as frases da pessoa para encurtar sua fala

- interrompe a pessoa para contradizê-la

- fica olhando para os lados ou para o celular enquanto ela fala.



https://www.youtube.com/watch?v=7ae0tzVo8Fw
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