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Resumo 

Sem o compromisso de esgotar o assunto, e por observar as diversas possibilidades 

comunicacionais que o corpo possui, em um primeiro momento, procuro evidenciar que 

essas possibilidades podem ser potencializadas ou não pelo ambiente. Este estudo 

descritivo assume uma perspectiva teórica interpretativa, seguido da análise do caso da 

paciente que recobrou a consciência ao ouvir a música que foi tocada na noite do seu 

casamento. Foram analisadas as notícias divulgadas nos jornais British Broadcasting 

Corporation (BBC), Correio da Manhã e O Dia. Utilizando os códigos hipolinguísticos 

e os princípios ambiência, vinculação/ interação e projetividade, fundamentamos a 

ocorrência do processo de comunicação com a paciente em coma, durante o momento 

em que era submetida a ouvir a música reproduzida na data de seu casamento, por meio 

da reação emitida pelo seu corpo ao recobrar a consciência. 
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O corpo como mídia e como texto 

A comunicação objetiva promover o entendimento entre os grupos. A sociedade se 

constitui em um grupo de pessoas que vivem de acordo com pressupostos previamente 

estabelecidos, sendo a cultura o conhecimento adquirido ao longo do tempo, que difere 

de um grupo para outro. Os conceitos descritos acima servem-nos para mostrar que não 

podemos estudá-los  separadamente, pois se constituem em um processo no qual os 

corpos, em sua aparência abarcam uma imensa diversidade. Corpos flagelados, 

emagrecidos, em contraste com corpos esguios, vigorosos, exprimem o retrato da 

desigualdade que a sociedade não consegue equiparar. Sendo assim, não resta dúvida de 

que o corpo se constitui na primeira mídia do homem (CAMPELO, 1997).  

Na ótica da mesma autora, o corpo sofre ação biológica e cultural, sendo responsável 

pela vida e a segunda, pela superação, trazendo em si mesmo traços biológicos, que são 

transmitidos aos herdeiros, e textos da cultura, que tornam possível a imortalidade.  

Lévi-Strauss (1978) destaca o mito entre os vários tipos de linguagem das quais o 

homem se utiliza, constituindo-se num modelo utilizado pelos grupos. Essa linguagem 

pode concretizar a identidade de determinado grupo através das crenças e do 

embasamento religioso e histórico, que suprime a constante ameaça do desconhecido: a 

morte.  

Para Campelo (1997) e, em nossa leitura, consoante a ótica de Strauss (1978), o mito 

assume, dentre outros, um meio de interconexão com passado-presente-futuro. Desse 

modo, ressaltamos a busca pela compreensão dos mecanismos que estabelecem as 

relações entre o corpo e as funções mentais ditas da alma pelas antigas civilizações do 

Egito, Mesopotâmia, Índia e China, que contribuíram de forma histórica e científica 

para o aperfeiçoamento da neurocirurgia nos dias atuais, não podendo, nesse sentido, 

deixar de mencionar a Grécia Antiga sob as complexas formulações realizadas pelos 

filósofos Aristóteles, Platão e Hipócrates (CASTRO; FERNANDEZ, 2010). 

No estudo dos autores Castro e Fernandez (2010), estes ressaltam que as antigas 

civilizações do Egito, Mesopotâmia, Índia e China, construíram em seu contexto 

histórico-cultural mecanismos próprios para buscar o conhecimento acerca da relação 

corpo e mente, tendo como respaldo para essa concepção as aberturas encontradas nos 

crânios de hominídeos, até a metade do século XIX, o que evidencia essa busca/prática. 

O primeiro crânio trepanado foi encontrado em 1685, na França, mas até então esses 

orifícios eram considerados consequências de ferimentos durante desentendimentos 

entre os grupos, lesões acidentais ou alterações realizadas após a morte. 
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A trepanação, palavra que se origina do grego trupanon, significa abertura de um 

buraco, perfurar. Conhecida hoje como craniotomia, consiste na realização de quatro ou 

cinco perfurações para retirada de uma pequena porção circular do crânio, em que o 

cirurgião expõe e afasta o tecido fibroso. Esse tecido forma uma membrana que recobre 

a parte externa do crânio, a dura-máter. Após exposição do cérebro, a cirurgia 

necessária pode ser iniciada (WILLIAMS; WILKINS, 2008). 

Mesmo quando decorrentes de ferimentos provocados por desentendimentos entre os 

membros do grupo, é evidente que esses povos atribuíam grande importância para a 

cabeça em relação ao comando do corpo (WILLIAMS; WILKINS, 2008). 

Em 1865, foi descoberto, em Cuzco, no Peru, pelo arqueólogo Americano Ephraim 

George Squier (1821-1888), um crânio que apresentava perfurações retangulares de 15 

mm a 17 mm, o que levou à conclusão de que isso era resultado de uma ação humana. 

Desse modo, o crânio foi analisado pelo conceituado neurologista Paul Broca (1876), 

concluindo que o orifício localizado no crânio era resultado de uma cirurgia avançada, 

realizada na pessoa ainda viva. Sinais inflamatórios indicam que a pessoa teria morrido 

duas semanas depois. Esse fato constituiu-se num divisor de águas em relação às 

interpretações dos crânios trepanados encontrados nas culturas pré-históricas. Acredita-

se que a prática da trepanação nas diferentes culturas se dava de forma independente, 

pois os tamanhos dos orifícios apresentavam dimensões variadas (BROCA, 2001). 

Com relação aos motivos que justificariam a realização das trepanações pelo homem 

pré-histórico, temos duas vertentes importantes: a primeira é a defendida por Broca, que 

atribui o componente místico e religioso, com o qual os povos acreditavam que os 

orifícios no crânio eram capazes de libertar os maus espíritos, os demônios, libertando, 

assim, a pessoa. A segunda vertente é a defendida pelo cirurgião Victor Horsley, 1857-

1916, contemporâneo a Broca, que defende as trepanações pelos povos para alívio de 

traumatismos cranianos, pois as trepanações não se davam de forma aleatória, mas, na 

verdade, concentravam-se no ápice do crânio, acima do córtex motor primário, mais 

especificamente no giro pré-central (CLOWER; FINGER, 2001). 

Isto posto, vem nos mostrar que as pessoas tornam-se mídias e veiculam textos, 

inerentes ao cotidiano das práticas dos grupos que frequentam; e a contribuição dos 

povos que realizavam a prática da trepanação nos prova isso. Essas informações 

divergiam de um povo para outro, não eram e não são hereditárias, mas transmitidas, 

adquiridas e incorporadas aos vários grupos que compreendem a humanidade de modo 

geral. Sendo assim, os povos que praticavam as trepanações, guiados pelo mito, quer na 
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ótica de Broca ou de Horsley, acreditavam em algo que os impulsionavam, na tentativa 

de salvar a vida, seja reduzindo a hipertensão intracraniana traumática ou mesmo 

aliviando o sofrimento, por meio da libertação dos maus espíritos, o que contribuiu, ao 

longo dos séculos, com as atualizações que podemos observar em nossa medicina 

contemporânea (CAMPELO, 1997; CLOWER; FINGER, 2001).  

 

Coma 

O coma (do grego kôma = sono profundo) pode ser definido como estado de perda total 

ou parcial da consciência, da motricidade voluntária e da sensibilidade, ocasionado 

devido a lesões cerebrais, intoxicações, problemas metabólicos e endócrinos. Nesse 

estado, dependendo da gravidade, as funções vitais são mantidas em maior ou menor 

grau. A inconsciência, característica típica do coma, é uma condição em que o paciente 

não responde aos estímulos ambientais e não está ciente deles. O termo é usualmente 

reservado para a falta de responsividade de curta duração (vai de momentânea a várias 

horas). Complementando nossa definição, o coma é um estado clínico de inconsciência, 

no qual o paciente não está ciente de si mesmo ou do ambiente durante períodos 

prolongados (dias a meses ou, até mesmo, anos). As causas de inconsciência ou coma 

podem ser neurológicas (traumatismo craniano, acidente vascular cerebral), 

toxicológicas (overdose de drogas, intoxicação etílica) ou metabólicas (insuficiência 

hepática ou renal, cetoacidose diabética) (SHAWN, 2002).  

Ao considerarmos o corpo como texto da cultura, agregando as informações 

provenientes dos gestos, costumes, vestimentas, ornamentos, efeitos cronológicos e 

cicatrizes, gostaríamos de esclarecer que, abordaremos especificamente, o caso da 

paciente em coma, decorrente de um acidente vascular cerebral, que foi veiculado nos 

jornais do nosso país. 

Para leitura e interpretação dos gestos textuais, utilizando a codificação da semiótica da 

cultura de Bystrina (1994), destacamos os códigos hipolinguísticos, linguísticos e 

hiperlinguísticos. Esses códigos resultam diretamente dos processos de interação que 

envolve o corpo, princípio da comunicação entre as pessoas, enquanto membros de um 

determinado grupo, o que torna fundamental o seu conhecimento por parte de 

pesquisadores que têm como objeto de estudo a linguagem corporal em seus níveis. Os 

códigos hipolinguísticos são inerentes a nossa constituição biológica, e os códigos 

linguísticos são constituídos dos ritos pragmáticos, que permeiam a comunicação social, 

fazendo parte do que o autor chama de primeira realidade. Os códigos hiperlinguísticos 
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são aqueles originados das práticas culturais criadas pelo homem, que acabam se 

sobressaindo ao pragmatismo convencional, fazendo parte da segunda realidade, sendo 

sua relação mais estrita com o cultural.  

Para Bystrina (1994), a primeira realidade compreende os sinais físicos biológicos, 

enquanto que a segunda realidade possibilita a existência da cultura humana. Não é 

possível uma análise isolada dessas dimensões que se encontram diluída na vida do ser 

humano, pois suas ações encontram seu substrato nessa simbiose. 

Os animais que vivem em seu estado natural utilizam seu corpo como meio de 

sobrevivência; já o homem, ao longo do tempo, foi fabricando e aprimorando 

ferramentas que hoje o deixam em uma situação confortável. O simples fato de acender 

um fogão elétrico é um exemplo. O fato de percorrer um caminho distante sem 

necessariamente o fazer com os pés, assim também pode ser caracterizado. Com a 

revolução tecnológica, que alcançou proporções não mensuráveis, legou-nos também 

como consequência o consumismo desenfreado, a sofisticação, o luxo, etc. Resultados a 

serem pesados no atual contexto. Na área da saúde, a revolução tecnológica se aplica da 

mesma forma, porém seus resultados também merecem análise contextual 

(MCLUHAN, 1964).  

O homem contemporâneo utiliza hoje o corpo biológico como mídia, uma comunicação 

gestual, mas suas estruturas internas, responsáveis pela circulação, respiração e 

produção de células, dentre outros, ainda assumem o papel de manutenção e equilíbrio e 

também veiculam comunicação por meio de alterações circulatórias e respiratórias que 

sucedem eventos emocionais, bem como situações de perigo. Essas alterações, nos 

padrões considerados basais para cada indivíduo, podem ser vistas como resposta 

fisiológica aos eventos citados acima, ou seja, um processo comunicacional, 

desencadeado por alterações moleculares (CAMPELO, 1997; SALOMÉ; ESPÓSITO, 

2011). 

Essas situações mencionadas acima perpassam claramente pelos códigos referenciados e 

suas interpretações, e devem ser analisadas em seu contexto, no qual os códigos, de 

modo geral, se interconectam. No entanto, considerando o quadro clínico da paciente, 

pretendo esclarecer aqui que utilizei especificamente os códigos hipolinguísticos para a 

análise interpretativa da reação apresentada pela paciente. Os códigos não podem ser 

analisados separadamente. Sabemos, portanto, que a primeira realidade está 

interconectada com a segunda, e que os códigos hipolinguísticos também se misturam 

aos códigos linguísticos e aos hiperlinguísticos. Assim, os sinais vitais do corpo, embora 
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não estejam livres de uma carga simbólica, tanto quanto a própria reação apresentada 

pela paciente, o que nos interessa, neste momento, é privilegiar a leitura dos códigos 

hipolinguísticos e da primeira realidade, por uma necessária delimitação de nosso objeto 

de pesquisa que, certamente, deixa lacunas para serem preenchidas por uma nova 

pesquisa que destaque, também, o universo simbólico. 

 

Os Vínculos comunicacionais por meio do corpo: O corpo como Mídia 

Foi no final da década de 1960 que Harry Pross propôs uma importante abordagem na 

área da comunicação quando proferiu a frase: “Toda comunicação começa no corpo e 

nele termina” (apud BAITELLO JUNIOR, 2008, p.95). O autor afirma que o corpo 

detém os meios primordiais primários que nos permitem alimentar elo com os outros. 

As mensagens que se utilizam dos meios primários compreendem a comunicação verbal 

e não verbal classificadas pelo autor como sons articulados e inarticulados, gestos, 

odores, expressões faciais, postura e movimentos (BAITELLO JUNIOR, 2008). 

Para que o profissional da saúde possa interpretar os atos verbo gestuais dos pacientes, é 

preciso apaixonar-se pela ideia de compreender as pessoas e assumir um compromisso 

de produtor de linguagem (SILVA, 1996).    

Neste tópico, exploramos a comunicação a partir dos textos produzidos pelo corpo por 

meio dos órgãos do sentido, que compreendem a visão, o tato, o gosto, o olfato e a 

audição, trazendo essa possibilidade para área da saúde, mais especificamente para a 

enfermagem, oferecendo a interação e o vínculo como alternativas para utilização 

desses canais que se constituem em pontes para interação com o meio externo. 

Aproveitamos também para esclarecer que, de acordo com Silva (1996), não há como 

separar o emocional do fisiológico quando tratamos do ser humano. 

Desse modo, trabalhamos a comunicação como interação e estabelecimento de vínculos, 

um universo inesgotável de signos que produzem sinais a serem interpretados, o que 

torna a comunicação uma vasta teoria, que precisa ser continuamente explorada em seu 

contexto e possibilidades, ou seja, convidamo-nos a sair da zona de conforto proposta 

na arte retórica aristotélica: emissor mensagem-receptor, para então mergulharmos num 

universo de probabilidades, onde o contexto exerce influências significativas. A 

capacidade de interpretação muitas vezes subjetiva requer que estejamos dispostos a nos 

doarmos para o outro durante o processo comunicacional, pois só assim seremos 

capazes de perceber e interpretar a comunicação que emana do corpo (CAMPELO, 

1997). 
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O fato de analisarmos o caso da paciente que recobrou a consciência ao ouvir a música 

que foi tocada na noite do seu casamento a 21 atrás significa que buscamos ressaltar a 

possibilidade de comunicação com os pacientes em coma, neste caso, mediada pela 

música. Menezes (2007) nos chama a atenção no sentido de que temos disponível um 

arsenal tecnológico que pode tornar possível os processos de vinculação ou ao mesmo 

tempo nos distanciar dele. 

Para Menezes (2007), o risco de incomunicação está presente tanto na comunicação 

direta como na comunicação mediada por equipamentos; pautados nesta ideia 

percebemos que o que vai assumir um caráter significativo é a disponibilidade do outro 

no processo de comunicação. E aqui especificamente a enfermagem assumiria esse 

papel de doação em relação ao paciente em coma. 

O corpo, segundo Plessner (1977), apresenta-se como universo aberto em constante 

interação entre sua estrutura anatômica, seu sistema de funções e seu comportamento 

em relação ao ambiente.  

De acordo Goffman (2010), para que a comunicação ocorra entre os sujeitos se faz 

necessária a interação; é isso que viabiliza o processo de cuidar, em seu sentido mais 

amplo. Quando pensamos a comunicação com o paciente em coma, associada a análise  

dos dados do monitor e observação de possíveis reações, é imprescindível lembrar que 

houve a interação com a paciente no momento em que ela ouvia a música reproduzida 

no dia do seu casamento. 

Corroborando a este pensamento, somam-se as infinitas possibilidades comunicativas 

primárias, emanadas pelo corpo, consideradas por Pross (1972), especificadas 

posteriormente pelo sociólogo Dietmar Kamper (1972), por meio dos órgãos do sentido 

(apud BAITELLO JUNIOR, 2008). São esses três princípios, ambiência, vínculos e 

projetividade, que nos ajudarão a contextualizar e fundamentar o processo de 

comunicação.  

 

Ambiência 

O corpo encerra em si uma multidimensionalidade, constituindo-se em um só tempo em 

mente, razão, sujeito, vontade, entre outras expressões. Esses atributos se encontram 

ancorados e diluídos e desabrocham em sua essência, sentimentos, valores e 

capacidades. Dessa forma, não podemos nos portar como reducionistas, 

desconsiderando ou desconhecendo esse universo que envolve o ser humano, apegando-

nos a conceitos “emissor-receptor”, tampouco a processos lineares. O corpo assume 
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importante papel de catalisador de ambientes comunicacionais e não apenas mediador 

ou mídia de um processo comunicacional (BAITELLO JUNIOR, 2010). 

A definição, segundo o dicionário Houaiss, para a palavra ambiente é a seguinte: “Tudo 

o que rodeia os seres vivos e/ou as coisas.” Desse modo, podemos perceber que 

vivemos em ambientes saturados de possibilidades de comunicação, em uma atmosfera 

permeada de possibilidades de vínculos (BAITELLO JUNIOR, 2010). 

A simples presença do corpo desencadeia processos de interação e vinculação com o 

meio e com os seres à sua volta. Enquanto ser social, o que o outro está vendo em mim 

e o que sou eu para ele assume uma importância fundamental, já que precisamos do 

outro, que nos serve como espelho próprio, dada a nossa necessidade inata de 

vinculação (GAIARSA, 1995). 

Precisamos do outro para sobreviver, por esse motivo priorizamos ambientes que 

favoreçam o estabelecimento de vínculos, o que nos deixa em uma situação de carência 

e fragilidade. Desse modo, somos vocacionados para a interação, buscando, no outro, 

suplementar nossas fraquezas e necessidades, já que somos um corpo com duração 

inquestionavelmente finita. É exatamente isso que procuramos no outro, o 

estabelecimento de vínculos, que protejam limites e nos projetem para além de nossa 

finitude. Portanto, comunicar-se é criar ambientes que propiciem o estabelecimento de 

vínculos (KAMPER, 1972, apud BAITELLO JUNIOR, 2008). 

 

Vínculos 

A comunicação não se constitui de informações enviadas por meio de sistemas 

unidirecionais, de modo quantificável, que servem como parâmetro para validar o 

processo comunicacional. É bem mais que isso. O processo de comunicação tem como 

objetivo o estabelecimento de vínculos (BAITELLO JUNIOR, 2008). 

Segundo Baitello Junior (2008), os vínculos se originam de ambientes afetivos 

permeados pela falta, excesso, carência e negação. Os corpos se comportam de modo 

inespecífico, enigmático, o que desperta no outro a atração e a possibilidade de 

vinculação, quando auscultam e se deixam auscultar por outros corpos. Somente esse 

outro é capaz de preencher a lacuna proveniente de outros corpos. Em um primeiro 

momento, não é possível prever quais dos apelos disparados de um corpo a outro se 

transformarão em vínculos, mas a diversidade dos sinais pode contribuir para o sucesso. 

Dialogando ainda com Baitello Junior (2008), os vínculos, em sua complexidade, 

amplitude e potencialidade, assumem formas que se diferenciam ao longo da vida, 
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considerando seu princípio na ontogênese até o estreitamento das formas distintas de 

sociabilidade. Os vínculos (enquanto emanações do corpo vivo), assim como o próprio 

corpo, necessitam de alimentação, afeto, cuidado e amor. Devido à imensurável 

contribuição dos autores Pross (1972) e Kamper (1972) (apud BAITELLO JUNIOR 

2008), com os quais dialogaremos ao longo da pesquisa, temos hoje a reconsideração da 

corporeidade como marco da comunicação, quando consideramos as necessidades do 

corpo como matéria prima dos processos comunicacionais e não mais a informação 

concreta, mas sim, a probabilidade de informar. Refinando as necessidades do corpo, 

aliadas agora a sua finitude e o seu projeto de infinitude, temos o amor como matéria 

prima do processo comunicacional. 

As separações históricas que fazemos do corpo e da mente vêm da hipocrisia do 

contrato social assumido, que se estende até os dias atuais; é como se o corpo, rústico e 

grosseiro, fosse necessário para abrigar e, ao mesmo tempo “esconder”, a alma gentil e 

delicada (tão perfeita, mas que precisa se esconder o tempo todo) para que ninguém 

descubra o que todos sabem: somos todos “imperfeitos” (GAIARSA, 1995). 

Essa separação corpo e mente se estendeu à enfermagem e hoje temos que ganhar a 

confiança dos pacientes em virtude desse contrato social. Para ganharmos a confiança 

dos pacientes, para que nos falem de seus sentimentos e para que possamos interagir, 

precisamos considerar a importância do estabelecimento de vínculos, da ambiência e da 

projetividade que estará implícita em todo contexto.  

 

Projetividade 

A projetividade retrata mais do que o canal, fluxo ou meio. Devemos nos atentar ao 

corpo e seu contexto (ambiência, vinculação), já que é deste que parte todo processo 

comunicacional. A projetividade nos coloca em contato com as experiências pregressas 

do corpo e suas relações com outros corpos, com o ambiente à sua volta, bem como 

aspirações futuras. O corpo é o registro da história, em densidade e profundidade, 

deixando para o outro a possibilidade de interpretação de experiências pregressas e 

anseios. Enquanto corpo vivo, pulsam em seu âmago essas duas vertentes, passíveis de 

leitura e interpretação, porém essa projetividade está estritamente ligada à perspicácia 

do outro em captar sinais subjetivos, que demandam vinculação e interação.  
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Metodologia 

 Este estudo descritivo assume uma perspectiva teórica interpretativa, seguido da análise 

do caso da paciente que recobrou a consciência ao ouvir a música que foi tocada na 

noite do seu casamento a 21 atrás. Analisamos a notícia divulgada em três jornais: 

British Broadcasting Corporation (BBC), Correio da Manhã e O Dia. O estudo não tem 

caráter numérico, e os resultados não visam generalizar uma determinada população. 

Dessa forma, excluímos a possibilidade de abordagem quantitativa (CRESWELL, 

2010). Optamos por realizar uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório, através 

de perspectivas teóricas interpretativas, que consideram a origem, o contexto e os dados 

anteriores, buscando formas de discutir as experiências humanas, através da 

compreensão e atribuição de múltiplos significados para a construção social. Desse 

modo, com leitores e pesquisadores realizando suas interpretações, ficam claras as 

múltiplas visões que podem emergir acerca dos resultados da pesquisa. Coleta de 

dados: Britânica acorda após ouvir música tocada no seu casamento (em  12 de maio, 2014 - 

09:38 (Brasília) 12:38 GMT). “Música embalou noite de casamento de Maria Neal e era 

tocada todos os dias por seu marido no leito do hospital. Uma britânica acordou do 

coma após ouvir a canção que dançou na noite de seu casamento - e que é o conhecido 

tema do filme Ghost: Do Outro Lado da Vida” 

 (JORNAL BBC).  (Em13 de Maio 2014, 14h24) “Mulher acorda do coma após ouvir 

música do seu casamento. Marido punha a tocar música „Unchained Melody‟, da banda 

norte-americana Righteous Brothers, todos os dias no hospital” (JORNAL CORREIO 

DA MANHÃ). (12/05/2014 11:45:05) Mulher acorda do coma ao ouvir canção que marcou seu 

casamento. “Britânica sofreu um derrame em março deste ano. Após ouvir a canção tema do 

filme Ghost: Do Outro Lado da Vida, de 1990, que dançou na noite de seu casamento. 

A britânica Maria Neal, de Chark, no condado de Kent, no sudeste da Inglaterra, sofreu 

um derrame em março deste ano” (JORNAL O DIA).  

 

Análise 

Britânica acorda após ouvir música tocada no seu casamento (em  12 de maio, 2014 - 

09:38 (Brasília) 12:38 GMT). “Música embalou noite de casamento de Maria Neal e era 

tocada todos os dias por seu marido no leito do hospital. Uma britânica acordou do 

coma após ouvir a canção que dançou na noite de seu casamento - e que é o conhecido 

tema do filme Ghost: Do Outro Lado da Vida” 
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 (JORNAL BBC).  (Em13 de Maio 2014, 14h24) “Mulher acorda do coma após ouvir 

música do seu casamento. Marido punha a tocar música „Unchained Melody‟, da banda 

norte-americana Righteous Brothers, todos os dias no hospital” (JORNAL CORREIO 

DA MANHÃ). (12/05/2014 11:45:05) Mulher acorda do coma ao ouvir canção que 

marcou seu casamento. “Britânica sofreu um derrame em março deste ano. Após ouvir a 

canção tema do filme Ghost: Do Outro Lado da Vida, de 1990, que dançou na noite de 

seu casamento. A britânica Maria Neal, de Chark, no condado de Kent, no sudeste da 

Inglaterra, sofreu um derrame em março deste ano” (JORNAL O DIA). 

Segundo Baitello  2010 o corpo constitui-se em um só tempo em mente, razão, sujeito, 

vontade, entre outras expressões. Esses atributos se encontram ancorados e diluídos e 

desabrocham em sua essência, sentimentos, valores e capacidades. O corpo procura 

estabelecer processos de vinculação e interação, já as possibilidades diversas de 

comunicação podem ser potencializadas pelo ambiente ou não. No caso dos pacientes 

em coma, as possibilidades de comunicação requerem doação por parte do outro – 

equipe de saúde e familiares - ou seja, estar ali totalmente disponível buscando indícios 

do processo de comunicação, como fez o esposo da paciente ao colocar a música 

referida, diariamente para a mesma “ouvir”. Os vínculos se originam de ambientes 

afetivos permeados pela falta, excesso, carência e negação. Os corpos se comportam de 

modo inespecífico, enigmático, o que desperta no outro a atração e a possibilidade de 

vinculação, quando auscultam e se deixam auscultar por outros corpos. Somente esse 

outro é capaz de preencher a lacuna proveniente de outros corpos. Em um primeiro 

momento, não é possível prever quais dos apelos disparados de um corpo a outro se 

transformarão em vínculos, mas a diversidade dos sinais pode contribuir para o sucesso. 

A necessidade de vinculação num ambiente como a Unidade de Terapia Intensiva, onde 

geralmente ficam internados os pacientes em coma, pode ao mesmo tempo ser 

permeada pela falta, excesso, carência e negação, pelo próprio processo de ruptura 

trazidos pelos pacientes que ali se encontram. A iniciativa do esposo assume um 

importante papel no preenchimento destas lacunas resgatando a vinculação e interação 

da paciente com os seus familiares e com as coisas que lhe são caras, próximas, 

reestabelecendo sua ligação com o outro. A projetividade nos coloca em contato com as 

experiências pregressas do corpo e suas relações com outros corpos, com o ambiente à 

sua volta, bem como aspirações futuras. O corpo é o registro da história, em densidade e 

profundidade, deixando para o outro a possibilidade de interpretação de experiências 

pregressas e anseios. Neste caso a resposta da paciente foi concreta, pois a mesma 
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recobrou a consciência, após as sessões de musicoterapia iniciada pelo esposo. A 

projetividade assume um papel importante neste processo. Ao ouvir a música tocada na 

data de seu casamento suas lembranças, registros, sensações e emoções podem trer 

despertado uma gama de reações que podem ter contribuído para o despertar da 

paciente. "Eu não estava mais respondendo. Essa música realmente me toca 

profundamente, porque é muito bonita", disse Maria. Considerações: Utilizando os 

códigos hipolinguísticos e os princípios ambiência, vinculação/ interação e 

projetividade, fundamentamos a ocorrência do processo de comunicação com a paciente 

em coma, durante o momento em que era submetida a ouvir a música reproduzida na 

data de seu casamento, por meio da reação emitida pelo seu corpo ao recobrar a 

consciência. É necessário propagar acontecimentos como este para que de modo geral, 

paulatinamente, as pessoas, sejam elas profissionais da área da saúde ou familiares, 

procurem conhecimento ou informações - ou que apenas lembrem do caso – para que 

saibam lançar mão das inúmeras possibilidades de comunicar-se com o outro 

independente da situação. Sempre há um caminho.  
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