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RESUMO 

 

O termo humanização é amplo e complexo, e está atrelado à essência humana, uma convicção 

de escolhas e instintiva, que permeia as atitudes do ser humano e orienta as suas relações em 

sociedade. Este estudo pretendeu levar a importância do atendimento humanizado à equipe de 

saúde do Hospital Universitário de Vassouras (HUV), a fim de aprimorar a habilidade social 

no atendimento aos usuários, dentro do viés da humanização. Tratou-se de uma pesquisa 

exploratória e descritiva, tendo como produto a elaboração de material educativo. A coleta de 

dados foi realizada por levantamento, através de aplicação de questionário sobre o tema em 

estudo “Sistematização da Conduta” em consonância com os princípios da Política Nacional 

de Humanização. Foram entrevistados 78 profissionais de saúde do HUV, destes 47 % 

técnicos de enfermagem, 26% médicos, 17% enfermeiros, 3,8% psicólogos, 3,8% assistentes 

sociais e 2,7% nutricionistas. Os resultados mostraram uma correlação entre a humanização e 

o cuidado holístico na assistência ao usuário, quando os profissionais de saúde enfatizaram 

como relevantes o atendimento humanizado ao usuário direcionado à atenção, educação, 

acolhimento, escuta e empatia. O material educativo foi elaborado com o intuito de levar aos 

profissionais da saúde maior conhecimento sobre habilidade social. Este estudo percebeu a 

necessidade da implementação de estratégias no que tange a habilidade social e o manejo da 

humanização e sistematização da conduta no cenário hospitalar, buscando a valorização dos 

profissionais de saúde e os seus aspectos subjetivos, oportunizando a estes espaços para a 

promoção de discussão sobre a temática, para aprimoramento do atendimento hospitalar. 

 

Palavras-chave: Acolhimento e Saúde. Atenção à saúde. Humanização 

hospitalar. 
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ABSTRACT 

 

The term humanization is broad and complex, and is tied to the human essence, a conviction 

of choices and instinctive, which permeates the attitudes of the human being and guides their 

relations in society. This study aimed to bring the importance of humanized care to the health 

team of the University Hospital of Vassouras (HUV), in order to improve the social skills in 

the care of users, within the bias of humanization. It was an exploratory and descriptive 

research, and as a product the elaboration of educational material. The data collection was 

done by survey, through a questionnaire on the theme under study "Systematization of 

Conduct" in accordance with the principles of the National Humanization Policy. We 

interviewed 78 HUV health professionals, 47% of nursing technicians, 26% of physicians, 

17% of nurses, 3.8% of psychologists, 3.8% of social workers and 2.7% of nutritionists. The 

results showed a correlation between humanization and holistic care in the care of the user, 

when health professionals emphasized as relevant the humanized care to the user directed to 

attention, education, reception, listening and empathy. The educational material was 

elaborated with the intention to bring to the professionals of the health greater knowledge on 

social skill. This study realized the need for the implementation of strategies regarding social 

skills and the management of humanization and systematization of the conduct in the hospital 

setting, seeking the valuation of health professionals and their subjective aspects, providing 

these spaces for the promotion of discussion on the subject, to improve hospital care 

 

Key-words: Home and Health. Attention to health. Hospital humanization. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Humanizar o quê? Somos humanos ou não? Ora, a humanização da assistência é 

essência e atitude! A julgar a vulnerabilidade humana e a sua crença, no que tange o 

profissional de saúde e o paciente, e a associabilidade de emoções entrelaçadas pelo 

sentimento de compromisso e compaixão, fundamenta-se assim a humanização como um 

processo amplo e complexo. Nesta perspectiva, olhar para quem cuida é circunstancialmente 

hábil para o desenvolvimento de ações em prol da humanização da assistência. 

                 A humanização na saúde associa-se a distintas esferas e confronta à produção e a 

gestão de cuidados em saúde, assim como: qualidade da assistência, integralidade, 

primordialidades da saúde, satisfação do usuário, protagonismo do sujeito, resolutividade, 

gestão participativa, equidade, acolhimento, do mesmo modo que estabelece a melhoria 

contínua na qualidade de vida dos sujeitos envolvidos no processo.  

                 Alicerçado no conceito ampliado de saúde – “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” 

Art. 2° - Lei n°8.080. ¹ Esta assistência deve se pautar no princípio da integralidade, entendido 

como "conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema”. ¹  

Nesta perspectiva, uma unidade hospitalar observa-se as inferências do 

atendimento humanizado e as suas relações contraditórias e conflituosas. Embasado na 

política de saúde da instituição e principalmente, na Política Nacional de Humanização (PNH) 

do Sistema Único de Saúde (SUS) ², analisa-se a ambiguidade da negativa do direito à saúde. 

Diante disso, a análise da percepção dos profissionais de saúde acerca da prática 

de humanização em saúde, a busca pela  compreensão das potencialidades e das fragilidades , 

o aprimoramento e a sistematização  da conduta da humanização na prática por meio do 

ensino em saúde, assim como,  a existência de um novo padrão capaz de realizar a mudança 

do atual modelo de assistência, e garantir um atendimento humanizado e seguro, poderão 

tornar o binômio profissional de saúde – pacientes como protagonistas do processo de 

humanização. 

                   Entretanto, há duas correntes na área de saúde de acordo com o contexto 

explorado: a primeira analisa o paciente como um sujeito passivo, onde a doença é 

reconhecida como um fator singular, que deve ser tratada com medicamentos e procedimentos 
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que possibilitem a melhoria do quadro clínico; e a segunda discorre acerca da percepção dos 

sinais e sintomas do paciente e vai, além disso, avaliar os problemas pessoais, psicológicos, 

sociais e econômicos, fatores estes que influenciam diretamente para o surgimento de novas 

doenças ². À vista disso, a correlação da Enfermagem como a “Arte do cuidar” e a Psicologia 

Geral como a “Ciência da Saúde da Psique” ³, assim o conceito ampliado de cuidar, 

contempla que o cuidar é mais que um ato; é uma atitude, envolve mais que um momento de 

atenção, de zelo e cuidado. Importa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização com o outro.  

Contudo, o conceito e os objetivos da Política Nacional de Humanização da Saúde 

(PNH) ou HumanizaSUS, lançada em 2003 ², apontada como uma estratégia do Ministério da 

Saúde como a humanização e o eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as 

instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que, em linhas gerais, define:  
Entendemos Humanização como: valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e 
gestores: fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento 
do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; 
estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no processo 
de gestão; identificação das necessidades de saúde, mudança nos modelos de 
atenção e gestão dos processos de trabalho tendo como foco as necessidades 
dos cidadãos e a produção de saúde; compromisso com a ambiência, 
melhoria nas condições de trabalho e de atendimento. ² 

Diante do exposto, há questões como: por que pensar em humanização na saúde? 

O que leva a sua indispensabilidade? Quais os problemas visados pelos formuladores federais 

para criação da Política Nacional de Humanização? Quais são as metas da PNH na área 

hospitalar? Qual a relação da Humanização na prática profissional de saúde do paciente?  

Estes itens são importantes na temática humanização e validam-se no contexto 

hospitalar e na sistematização da conduta dos profissionais de saúde, sendo intensificados na 

busca da reflexão sobre a singularidade, ou na visão holística do ser humano, e até sobre a 

intervenção da educação em humanização hospitalar. Todavia, a busca pela prática da 

humanização em saúde no atual cenário Brasileiro e o pleito em relação às perspectivas dos 

pontos de atenção necessários ao cuidado humanizado são fatores motivadores e 

determinantes para o enfrentamento diário das políticas de saúde brasileira.  

                   Nesse segmento, este estudo propôs levar à compreensão da importância do 

atendimento humanizado à equipe de saúde do Hospital Universitário de Vassouras, a fim de 

aprimorar a habilidade social no atendimento aos usuários, dentro do viés da humanização, 

culminando com o curso de capacitação e motivação para aprimoramento de habilidade social 

no tratamento aos usuários e equipe de saúde. 
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2. CONTEXTUALIZANDO 

2.1  Humanização e as correntes filosóficas 
 

Historicamente, o termo Humanização é utilizado há muitas décadas e no sentido 

filosófico originou-se no Humanismo, remetendo-nos às bases filosóficas renascentistas e 

consentindo com o desvencilhamento da ilusão de novidade em sua utilização, descobrindo as 

suas metamorfoses e adentrando na sua renovação temática que tanto mantém quanto 

transforma.  

 Conforme proposto por Nogare⁴, a palavra humanismo possui três sentidos. O 

primeiro diz respeito ao humanismo histórico-literário, baseada nos séculos XIII e XIV, 

identificado pela reintegração dos clássicos gregos e romanos, ao interagir com as adaptações 

das formas literárias e dos valores humanos; o segundo expõe um humanismo com uma 

peculiaridade especulativa e filosófica, englobando princípios doutrinais relativos à origem, a 

natureza e ao rumo do homem, alicerçado no humanismo cristão que enfatiza a valorização do 

homem, como a gênese originária da consciência e responsabilidade; o terceiro sentido versa 

pela concepção ético-sociológico, quando o mesmo visa transformar-se em realidade, costume 

e convivência social. 

Nesse sentido, Morin⁵ afirma que o humanismo é a corrente filosófica que 

centraliza seu interesse no tema da natureza e da condição humana, dispondo o homem no 

centro de todas as coisas. Considera que foi um movimento intelectual disseminado ao final 

da idade média e início da idade moderna (Séculos XIV e XVI), sendo inspirado na 

civilização grega. Contrapondo a hierarquia cósmica da igreja católica ao reconhecimento do 

fortalecimento de um saber crítico, guiado pelo conhecimento e desenvolvimento das 

potencialidades humanas. 

A filosofia renascentista tem seu humanismo redescoberto como um valor 

atribuído ao homem em seu sentido pleno, com um ser mundano e histórico que intervém 

sobre a natureza e sobre seu destino, acionando a razão para fazer de sua presença finita uma 

presença que busca sua formação, autonomia e felicidade. 

Souza⁶ contrastou a cultura humanista e a cultura científica, de modo que, 

analisou que ambas emergiram do mesmo fenômeno histórico: o Renascimento e seguiram 

juntas até o Séc. XX, quando houve uma grande divisão. Dado que, a cultura humanista 

empenhou-se no contexto do ser humano na sociedade a cultura científica especializou-se 
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adiante, limitando-se em disciplinas que se desintegraram em fenômenos complexos, 

arruinando, pela classificação, qualquer vínculo entre entidades separadas. Assim, esse modo 

de fazer ciência submete o complexo ao simples, o humano ao biológico e o biológico ao 

físico. 

Logo, Mello⁷ ressalta que a palavra Humanização vem do latim humanitas, que na 

antiguidade romana tinha acepção pedagógica, isto é, a educação do homem como tal (em 

grego, Paidéia). Todavia, na visão do humanismo clássico, o homem podia ser capacitado por 

disciplinas, tais como: história, ética, retórica, poética e política para a prática da autonomia1. 

Todavia, os humanistas cristãos acreditavam no investimento no aprimoramento 

das pessoas e traçaram uma coleção de crenças, em que o ser humano é do bem e 

suficientemente capaz de realizar ações benéficas à humanidade, além de acreditarem na 

possibilidade da existência de uma sociedade feliz, harmônica e consciente.  

Entretanto, Rios⁸ salienta que o termo Humanização vai de encontro ao 

Humanismo a partir do momento que centraliza no seu campo de inquirição e compreensão, o 

homem e a sua natureza humana; ao passo que tornar humano, quer dizer, reconhecer todas as 

dimensões humanas, na sua histórica, subjetiva, social, sagrada ou perversa e viabiliza 

escolhas conscientes e responsáveis. 

Partindo do exposto, interpreta-se que o termo humanização, pressupõe 

solidariedade, cumplicidade e universalidade com todos os envolvidos. A humanização 

preconiza a concepção coletiva de valores que alcancem a dignidade humana na área da 

saúde. 

Assim sendo, Heidegger⁹ capta a filosofia humanista como a persistência para que 

o homem esteja livre para sua humanidade e que nela obtenha a sua dignidade. Considera que 

o humanismo é “meditar e cuidar para que o homem seja humano e não desumano, inumano, 

isto é, situado fora da sua essência”. O autor enfatiza que o cuidado é um meio de restituir o 

homem à sua essência, para que a partir dela, haja a permissividade da autocompreensão e a 

regeneração dos seus valores humanistas. 

Por conseguinte, Guenther¹⁰ expõe que a posição humanista concebe a ideia de do 

retorno do ser humano à sua plenitude hermética e multidimensional. Analisa que o 

movimento do humanismo não pode ser compreendido como temporário, porém um 

desenvolvimento indispensável para defrontarmos com nossas necessidades humanas em 

transformação. 

O humanismo trata-se um comportamento democrático e ético, onde os seres 

humanos dispõem do direito e o dever de proporcionar significado às suas próprias vidas. 
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Arquiteta uma sociedade mais humana mediante a ética embasada em valores humanos, 

incorporada no espírito da razão e da livre escolha, com base nas potencialidades humanas. 

Segundo Holanda¹¹, o movimento humanista é resultado de um momento de crise 

na civilização humana. Identifica ser a direção que guiará o homem a um inédito paradigma 

para a ciência do futuro, onde a percepção de pessoa e de intersubjetividade será o alicerce de 

convergência para a prática do holismo. Todavia, defende que, quanto mais se evoluiu, no que 

tange o desenvolvimento tecnológico e sistemático, menos a ciência se envolveu com a 

integralidade da existência humana, e foi mais observado a imprudência para com os valores 

humanos defendidos pela filosofia humanista, sendo esses considerados uma condição 

necessária para plenitude do cuidado. 

Contudo, Minayo¹² estabelece que o termo humanismo na área da saúde integrou-

se à agenda de prioridades como política, como projeto e como tema de pesquisa por 

intermédio do vocábulo humanização, que remete a um movimento arraigado na valorização 

da intersubjetividade das relações que se organizam “no encontro singular de duas pessoas, 

cujo nível de profundidade só poderia ser expresso por um poeta como Fernando Pessoa: o 

que em mim sente está pensado”. 

2.2 Humanização: uma definição em construção 
 

Diante de tal perspectiva, ao buscar a etimologia da palavra humanização, nota-se: 

“ato ou efeito de humanizar (se); humanizar: dar condição humana a; civilizar; tornar-se 

humano, humanar-se”. ¹³ 

Para o popular dicionário Aurélio, humanizar significa tornar humano, tornar 

benévolo, humanar-se, civilizar. ¹⁴ 
Segundo Lepargneur¹⁵, humanizar é saber promover o bem comum acima da 

suscetibilidade individual ou das conveniências de um pequeno grupo. 

Fortes¹⁶, diante a temática pressupõe que: 

 
[...] humanizar refere-se à possibilidade de uma transformação 

cultural da gestão e das práticas desenvolvidas nas instituições de saúde, 
assumindo uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento do 
desconhecido, de respeito ao usuário entendido como um cidadão e não 
apenas como um consumidor de serviços de saúde. ¹⁶ 
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Humanizar consiste em resgatar a relevância dos aspectos emocionais, 

indissociáveis dos aspectos físicos na intervenção em saúde. Significa tornar as relações mais 

humanas, isto é, considerar tudo que se relaciona ao homem e ao que se limita a ele. 

Para Mota¹⁷, humanizar é assegurar à palavra a sua dignidade ética; isto é, para 

que a angústia humana e a assimilação de dor ou de prazer no corpo sejam humanizadas, faz 

necessário tanto que as palavras expressas pelo sujeito sejam entendidas pelo outro, quanto 

que este ouça do outro, palavras de seu convívio. Pela linguagem, descobrimos meios 

pessoais de comunicação com o outro, sem o que nos desumanizamos reciprocamente. 

Assim sendo, Mota¹⁷ acredita que “sem comunicação não há humanização. A 

humanização depende de nossa capacidade de falar e ouvir, do diálogo com nossos 

semelhantes” ¹⁷. Oliveira¹⁸ completa: “as coisas do mundo só se tornam humanas quando 

passam pelo diálogo com os semelhantes, ou seja, viabilizar nas relações e interações 

humanas o diálogo, não apenas como uma técnica de comunicação verbal que possui um 

objetivo pré-determinado, mas sim como forma de conhecer o outro, compreendê-lo e atingir 

o estabelecimento de metas conjuntas que possam propiciar o bem-estar recíproco”. ¹⁸ 
Não obstante, Gracia¹⁹ afirma que humanizar tem sentido de tornar as pessoas 

humanas, ajudar os outros a serem humanos e poderem realizar seus próprios objetivos como 

seres humanos. Em suma, ajudá-los a viver humanamente. 

Considerando o exposto, a humanização deve ser compreendida como uma 

vertente da existência humana que se transforma no decorrer do tempo, tal como o próprio 

homem. Logo, percebe-se que a origem do termo humanização está atrelada a essência 

humana, uma convicção relativa a escolha e ou instintiva, que permeia as atitudes do ser 

humano e orienta as suas relações em sociedade. Contudo, o conceito de humanização vem a 

ser muito mais amplo e complexo, à medida que adentramos suas diferentes instâncias. 

 

2.3 O surgimento do termo humanização e as suas inferências no mundo 
 

Factualmente, Casate e Correa²⁰ abordaram que os primeiros relatos do conjunto 

de princípios que fazem anuência a humanização ou a desumanização do cuidado em saúde, 

datam meados da década de 50. Conquanto, o empenho para a conceituação dos termos faz-se 

presente desde a década de 1970, com apoio da sociologia médica norte-americana. 

Por conseguinte, Howard²¹ afirma que foi uma socióloga norte-americana, quem 

apresentou o primeiro trabalho objetivando conceituar os termos de humanização e 
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desumanização, expondo que a abrangência das necessidades psicológicas deveria ser 

estimada tal como as necessidades biológicas e fisiológicas, tendo em vista que concebe a 

expressão e o respeito consigo mesmo, a simpatia, o afeto e o relacionamento social. 

Semelhantemente, concernente ao termo humanização, o viés inicial baseou-se no princípio 

de que os seres humanos têm necessidades biológicas e fisiológicas, assim sendo, as ações 

guiadas a satisfazê-las seriam notavelmente humanizadas. 

No Brasil, o termo humanização surgiu na década de 1950, por inferências e 

contribuições da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da defesa do movimento 

feminista a favor da assistência ao parto humanizado. Todavia, adquiriu ênfase, nos discursos 

relacionados a saúde pública, no fim da década de 1990. 

 
“Referências sistematizadas relacionadas ao termo humanização 

podem ser identificadas na literatura brasileira de saúde desde meados do 
século XX, apesar de, neste momento, figurar como uma preocupação 
secundária, mas que, em maior ou menor grau, já se fazia sentida. É a partir 
do fim do século referido e início do século XXI que esta temática tomará 
maiores proporções, fruto de iniciativas isoladas no decorrer da década de 
1990, como o Hospital Amigo da Criança, Humanização nas UTI’s 
Neonatais, Norma de atenção humanizada de recém-nascido de baixo peso - 
Método Canguru, Parto Humanizado e outras”. ²² 

 
Corroborando, Diniz²³ salienta que o termo humanização já vem sendo empregado 

desde o início do séc. XX, na assistência ao parto, onde a humanização foi difundida em 

diversos países do mundo, por Fernando Magalhães, considerado o “pai da obstetrícia”, que 

defendia o manuseio de narcóticos e do fórceps por interpretar que a sua utilização colabora 

para humanizar a assistência do parto. 

Diniz²³ em sua obra: “Humanização da assistência ao parto no Brasil: os muitos 

sentidos de um movimento”, tal qual Magalhães²⁴ apontou que a obstetrícia médica passou a 

requerer a função de amortizador das mulheres, conduzindo a ideia de que “uma preocupação 

humanitária de resolver o problema da parturição sem dor, revogando assim a sentença do 

Paraíso, perversa e falsa, com que há longos séculos a tradição vem atribulando a hora bendita 

da maternidade”. ²⁴ 
Em meados dos anos 70, houve uma intensa mobilização de determinados setores 

da sociedade civil em um movimento de luta a favor da redemocratização do país, em 

algumas experiências isoladas o termo humanização foi veiculado de forma satisfatória e 

como resultado surgiu a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento (Rehuna).²⁵ 
Outro movimento importante que ocorreu nesse mesmo período, diz respeito ao 

movimento de luta antimanicomial, respaldado na Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos onde, deu-se início ao debate relacionado à saúde mental no Brasil, a ideologia 

proposta condiz com a abolição do uso indiscriminado de medicamentos e punições corporais, 

psicológicas, mentais, vistas até então como forma de tratamento. Tais presunções foram de 

grande valia para a posterioridade, sendo relevante para a construção da política de 

humanização. 

Segundo a literatura, a temática da humanização, dentre as áreas da saúde, 

adquiriu maior visibilidade a área hospitalar, o ponto principal desta argumentação. Deste 

modo, faz-se necessário relatar um breve histórico do hospital, que consoante Foucalt²⁶ a 

história do hospital pode ser dividida em dois períodos. O primeiro antecede ao século XVIII, 

onde o hospital é caracterizado como uma instituição de atendimento aos pobres 

(marginalizados da sociedade europeia), que objetivando manter a ordem, estes “pobres” 

considerados anormais, eram retirados das ruas e colocados nos hospitais onde eram 

submetidos a uma variabilidade de regras, assim o hospital era sinônimo de exclusão e 

segmentação dos sujeitos da sociedade. 

Segundo Brasil²⁷, no hospital não havia preocupação com a saúde dos internos, os 

enfermos sadios conviviam com os enfermos, e o número de óbitos nessas instituições eram 

significativos, tendo em vista a falta de cuidados médicos, precariedade estrutural e 

desconhecimento da medicina bacteriologista e virologista. ²⁷ 
Os hospitais eram ambientes de hospedaria e mantidos por entidades religiosas da 

época, e estes não constavam da figura do médico. Neste período, a medicina era regalia dos 

mais ricos, que recebiam as visitas dos médicos em suas casas, quando estavam 

necessitados.²⁸ 
O segundo momento da história do hospital corresponde ao período posterior ao 

século XVIII e início do século XIX e XX, é identificado pelo rompimento entre 

administração hospitalar e religião, passando agora a responsabilidade de administrar os 

hospitais às municipalidades. ²⁸ 
No entanto, para Brasil²⁷ a mudança mais importante e expressiva se deu com a 

entrada da medicina no hospital e concomitantemente o médico adveio a ser o novo 

administrador. Todavia, tal façanha não foi mérito da população e nem arquitetada pensando 

nela, mas sim mediante os avanços tecnológicos e a eclosão do fuzil no exército, que 

tornavam o adestramento dos soldados onerosos aos cofres públicos. Assim sendo, foi 

observado que poderiam perder soldados feridos em combate, por ferimentos que poderiam 

ser cuidados por médicos. Desse modo, a partir da conveniência do sistema capitalista o 
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médico tornou-se crucial no hospital, desencadeando assim uma variabilidade de mudanças 

físicas e tecnológicas. 

Paulatinamente as mudanças realizadas nos hospitais do exército, foram também 

alcançando a sociedade civil, de forma bem lenta. ²⁸ O hospital passou a ser o centro da 

saúde. A concepção de saúde coletiva foi colocada em segundo plano ou fora esquecida, 

enquanto houve investimentos exacerbados na medicina técnica e tecnológica. O médico 

ganhou poder, passou a ser o centro da relação saúde-doença, em outras palavras, não existe 

saúde/cura sem a presença do médico.²⁹ 
A nova aurora nos hospitais gerou inúmeras mudanças, sobretudo, no que diz 

respeito ao diagnóstico e ao tratamento das doenças. Após a Segunda Guerra Mundial, a 

tecnologia ganhou espaço nos hospitais e proporcionou aos médicos empoderamento relativo 

ao diagnóstico e, consequentemente, de tratamento, a descoberta dos fármacos e a sua 

administração, construindo assim um novo modelo de fazer saúde e de pensar doença. ³⁰ 
Segundo Casate, Corrêa²⁰ afirmaram que a humanização nos hospitais teve início 

de forma residual nas décadas de 1950 a 1970, quando as referências percorriam o eixo 

tecnologia x humanização, percebendo na humanização uma oportunidade de expor “valores 

caritativos/religiosos”. Conforme exposto a seguir: 

 
Nos textos do final da década de 50, décadas de 60, 70 e 80, a 

humanização é enfocada, predominantemente, de modo circunscrito às 
relações interpessoais, estabelecidas com o doente, bem como às questões 
administrativas de dada instituição (predominantemente hospitalar), 
mostrando-se desarticulada das dimensões político-sociais do sistema de 
saúde. ²⁰ 

 
Diante o exposto, nota-se que com todas as transformações no contexto da saúde a 

nível hospitalar, houve o aumento do acesso da população ao atendimento e desencadeou 

grandes avanços técnicos. Porém, adjunto a esses desenvolvimentos, houve situações em que 

os hospitais se tornaram lugar de sofrimento, pois com os enormes progressos alcançados 

aliados aos desenvolvimentos tecnológicos, foram redirecionando a formação e a atuação 

médica, alterando também a escala de valores. À medida que, o prestígio das ciências 

experimentais foi progredindo, o das ciências humanas esvanecia-se no meio médico.   

 

 

2.4 A desumanização do humano segundo a história 
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No século XX, em meados da década de 50, pesquisas demonstram situações 

consideradas desumanizantes, em relação a falta de atendimento e nas condições de trabalho. 

Nesse sentido, Silva³¹ afirma que a humanização ocorreu a necessidade de ser conversado, 

observando que, no dia a dia da prestação de serviços de saúde acontecem situações de 

desumanização no atendimento. ³¹  

Segundo Moreira³², o processo de objetualização existente na prática clínica, 

refere-se a uma construção epistemológica e operacional explicitada pela valorização da 

doença, estabelecendo uma atitude adepta da tradição filosófica – religiosa, concebida no 

período da Filosofia Medieval, no qual se caracteriza pela fragmentação do corpo (matéria) e 

da alma (espírito). A dicotomia do corpo x alma é requalificada no binômio saúde-doença, de 

modo que, a doença detém do foco central e reserva ao doente o posto de coadjuvante em um 

lugar onde sobressai a dimensão individual do risco. ³²  

Pregresso ao período da hospitalização os sujeitos eram tidos e percebidos como 

tal, isto é, com poder de decisão, autônomos, que cuidam das suas vidas, do seu corpo, e 

pouco dependiam de outras pessoas para realizar as atividades rotineiras. ³³ 

Corrobora Goldenstein, ³⁰ ao salientar que com o adoecimento e em decorrência 

da hospitalização, os sujeitos se deparam com um mundo desconhecido e uma outra realidade, 

sendo esta norteada por outras pessoas, das quais estranhas ao seu convívio social.  

A não identificação das subjetividades contidas nos atendimentos hospitalar em 

uma instituição com características hierárquica autoritária na administração, carência de 

direito ou nas assistências das decisões superiores, com um processo de informação, apenas 

descendente, sem se preocupar com aspectos humanísticos, projetaram o hospital um lugar 

onde os usuários são tratados com descaso e prevalece o desrespeito à sua autonomia e a falta 

de solidariedade. ⁸ 
Para Rios⁸ desenha-se, a partir do exposto, um contexto social e institucional, em 

que a carência de sensibilidade e de princípios humanísticos instaura um comportamento 

desrespeitoso, com atos ríspidos, agressivos demonstrando de forma disfarçada a intolerância 

e do desprezo, tornando esses atendimentos uma norma e não exceção.  

Logo, Deslandes³⁴ avalia que no campo da medicina, o clímax da reflexão a 

respeito da humanização do atendimento aponta a década de 70, onde nota-se a 

impessoalidade do modelo médico profissional, a falta de informação e de protagonismo dos 

pacientes frente à sua terapêutica, além da capacidade de possíveis iatrogenias da prática 

clínica. 
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No decurso da hospitalização, os sujeitos aniquilam suas próprias características e 

se tornam pacientes, ou seja, daqueles de quem se espera a passividade, respeito às 

imposições, aceitação ao tratamento compulsório, dado que tudo está sendo realizado em 

função de um bem maior, que condiz com a recuperação e preservação da sua vida. Tende-se 

a limitá-lo a patologias, despreza-se o homem como um ser pleno, que vai além de um corpo 

doente ele é um ser espiritual, social e psicológico. ³³ 

Ainda, Amim³³ repudia toda a história do ser humano e ocasionam sentimentos de 

medo, angústia e frustração, dentre outros, objetivando serem intrínsecos no diagnóstico e no 

tratamento. Todavia, Goldestein³⁰ é concernente com o exposto, à medida que, salienta que 

não se trata apenas de doença e que não se faz necessários diagnósticos ou prognósticos, se 

não for respeitado a pessoa doente, rejeitar a sua história consiste em negligenciar o próprio 

sentido do processo saúde-doença. 

Não obstante, acredita-se que o processo acarreta ao sujeito hospitalizado uma 

diversidade de sentimentos que podem agravar ainda mais a sua situação, pois “o paciente 

sente-se um morto-vivo, ao ser lhe dado o nome da doença, como se ele fosse, a partir daquele 

momento, aquele nome, e não mais ele. ” ³³ 

 

2.5 A humanização Hospitalar no Brasil 
 

No ano de 1542, foi construída a primeira Santa Casa de Misericórdia no 

município de Santos por Braz Cubas, posteriormente, outras casas espalhadas pelo país foram 

construídas e o exército associou-se às Santas Casas. Entretanto, as precariedades destas 

instituições fizeram com que os exércitos construíssem o primeiro hospital militar do Brasil, 

que prestava atendimento tanto aos soldados quanto à população civil, quando as Santas 

Casas não podiam prestar tal atendimento. ³⁵ 
No que referencia a saúde, nota-se que o modelo de saúde europeu influenciou 

diretamente o modelo de saúde brasileiro. Foram instituídas pela Igreja, as Santas Casas de 

Misericórdia, que recebiam a parcela mais pobre da sociedade, os hospitais do exército 

prestavam assistência aos feridos em guerra ou acometidos por alguma doença e os mais 

privilegiados financeiramente recebiam o atendimento dos médicos em casa e, se necessário 

fosse a realização de um procedimento mais invasivo, o mesmo era realizado por cirurgiões 

barbeiros e tratavam d operá-los nas suas próprias residências. ³⁵ 
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Logo, o hospital do exército acabou vivenciando as mesmas condições precárias 

dos Hospitais das Santa Casa de Misericórdia. A partir disso, a grande maioria dos hospitais 

passou a ser administrada com enfoque na filantropia, as irmãs de caridade faziam o papel da 

enfermagem, que em sua grande parte sem nenhuma qualificação, e só em 1921 por Carlos 

Chagas começou com o primeiro curso superior da enfermagem moderna. ³⁵ 
Em meados de 1880, com as campanhas sanitaristas patrocinadas pelo Estado 

tornou-se necessário a criação de hospitais públicos, objetivando garantir com melhor 

precisão a realidade vivenciada no período, o que inferiu até mesmo nos cuidados dispensados 

aos doentes mentais, que segundo Helito, Kauffman³⁵, D. Pedro II penalizado com as 

condições subumanas vividas pelos alienados, assinou um decreto para a construção de um 

hospício no Rio de Janeiro, sendo o mesmo concretizado em 1952. 

Entretanto, Rego³⁶ afirma que o período supracitado foi caracterizado pelo 

aumento dos índices de óbitos que ocorriam nos hospitais, em decorrência da precária 

infraestrutura e falta de conhecimento técnico. Desse modo, os hospitais se tornaram 

conhecidos como ambientes destinados a morte e frente a este cenário nasce o que 

posteriormente, seriam os hospitais privados, perante o exposto os médicos fundaram um 

“hospital” em suas próprias residências, as chamadas “Casas de Saúde”, opondo-se ao sistema 

hospitalar conhecido como “antecâmara da morte”. ³⁶  
Contudo, os estabelecimentos de saúde eram poucos e só em 1930 foram 

observadas mudanças significativas relativas à criação de novos hospitais e ao fortalecimento 

do sistema previdenciário, onde o acesso à saúde era benefício dos empregados que 

contribuíam com a previdência, logo, os hospitais eram destinados aos que tinham o plano 

previdenciário ou vínculo com a previdência social.  

Diante o contexto apresentado, notou-se uma viabilidade do termo humanização 

no final da década de 50 e início de 60, 70 e 80, em torno do conflito entre tecnologia x 

humanização, desvelando os valores religiosos. Entretanto, a população reivindicava o direito 

à saúde e apontavam, frente à realidade sanitária da época, queixas quanto a falta de 

orçamento para a saúde e longas filas, dentre outros problemas.  

Para Silva³¹ desde a década de 50, século XX, estudos nortearam referências 

classificadas como desumanizantes, devido aos atendimentos falhos e nas condições de 

trabalho. Logo, a humanização virou tema de reflexão, ao averiguar que no dia a dia na 

prestação de serviços de saúde, sucedem episódios de desumanização no atendimento ao 

usuário. 
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Conceição²² aborda que as queixas foram expostas no final da década de 1970 e 

foram alteradas em reivindicações do movimento de Reforma Sanitária, onde apresentavam a 

necessidade da criação de um sistema de saúde que assegurasse acesso com qualidade para 

todos. 

Entretanto, é válido destacar que por mais que o termo “humanização hospitalar” 

tenha alcançado maior viabilidade nas agendas políticas e nos debates, efetivamente, apenas 

no final da década de 70, que iniciaram as primeiras discussões, trabalhos e propostas a 

respeito. 

A primeira vez que o termo “humanização hospitalar” foi abordado publicamente, 

foi no VI Simpósio de Humanização Hospitalar, no ano de 1976, na ocasião foi discutido 

pelos profissionais de saúde e as reflexões e debates que ocorreram no evento, conquistaram 

repercussão nacional.³⁷ 
Ora, acredita-se que os profissionais de saúde compreendiam que a discussão 

acerca da humanização fazia-se necessária, devido ao conhecimento na busca do equilíbrio 

das condições técnicas, administrativas e a proteção aos direitos dos usuários. Possivelmente, 

pelos hospitais serem prestadores de serviços deveriam estar conectados às questões relativas 

ao ser humano.  

2.5.1 O Sistema Único de Saúde - SUS 
 

Não obstante, na década de 80, foi realizado um diagnóstico que apresentava as 

fragilidades e total inadequação do sistema de saúde, que segundo apresentado pelo ABC do 

SUS - Doutrinas e Princípios: Ministério da Saúde - Secretaria Nacional de Assistência à 

Saúde¹, foi caracterizado pelos aspectos a seguir: um aglomerado de doenças de todos os tipos 

condicionados ao desenvolvimento social e econômico do Brasil do qual o sistema vigente 

não tinha forças para enfrentar com decisão; sobre oferta de serviços em determinados locais 

e ausência em outros e total desintegração e irracionalidade das unidades de saúde; excessiva 

centralização em Brasília o que gerou fragmentação do processo decisório e descompromisso 

perante as ações e irresponsabilidade com os resultados; recursos financeiros insuficientes; 

desperdício dos recursos destinados à saúde, em sua maioria por incapacidade administrativa, 

assistencial a população, de maneira precária e com parcelas da população excluídos do 

atendimento, principalmente os mais carentes; descontentamento da equipe de saúde que 

foram afetados diretamente com a ausência de uma política de recursos humanos coerente 

com a realidade; descontentamento da população com os profissionais de saúde em 
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decorrência da aparente irresponsabilidade para com os pacientes; greves, erros médicos e 

corporativismo em sobreposição à saúde da população; assistência precária devido à falta de 

equipamentos e serviços profissionais; falta de fiscalização, de controle e avaliação dos 

serviços de saúde. 

Em decorrência do exposto ao conhecimento adquirido nos últimos 10 anos, e 

principalmente fundamentado nas propostas da 8ª Conferência Nacional de Saúde realizada 

em 1986, a Constituição de 1988 estabeleceu o Sistema Único de Saúde – SUS com o 

objetivo de melhorar a qualidade da atenção à saúde no Brasil, rompendo com um passado de 

desengajamento social e a antiquada racionalidade técnico-administrativa. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, ao criar o Sistema Único de Saúde, 

instaura uma transformação singular no sistema de saúde, e, ao assegurar que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, “garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, o país instaurou assim um novo 

capítulo na história dos direitos sociais. ³⁸ 
Com o intuito de fazer cumprir e garantir o direito à saúde no país foram criadas 

leis infraconstitucionais além da Constituição Federal de 1988³⁸, recebendo destaque a Lei 

Orgânica de Saúde, que se formou por meio da aprovação das duas leis a seguir: a Lei Federal 

nº 8.080 e a Lei Federal nº8.142, a primeira com a finalidade de estruturar e organizar o 

funcionamento dos serviços de saúde e a segunda para possibilitar a inserção dos usuários do 

sistema de saúde na gestão desses serviços. A partir do exposto, foi instituído o Sistema 

Único de Saúde. 

Todavia, a Lei nº8.080, de 19 de setembro de 1990 ³⁹, regula as ações e serviços 

de saúde, através da sistematização das condições para promoção, proteção, recuperação, 

organização e desempenho da saúde no país. A Lei supracitada dispõe que o campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde deverá contemplar as atividades da vigilância sanitária, 

epidemiológica, a saúde do trabalhador e a assistência integral terapêutica e farmacêutica. ⁴⁰ 
Em consonância com o proposto na Lei acima referida, nota-se que deverão ser 

identificados e divulgados os elementos condicionantes e decisivos da saúde, a formulação de 

políticas de saúde que objetivem o risco de agravos à saúde e a assistência populacional 

através da promoção, proteção e recuperação da saúde, atuando de forma preventiva. Além de 

salientar que todos os objetivos e atribuições do SUS deverão ser aperfeiçoados com o 

desígnio de conceber a efetividade da saúde como meio para uma melhor qualidade de vida, 

acolhendo o princípio da dignidade do ser humano determinada constitucionalmente.  
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Ao compreender ligeiramente as perspectivas do funcionamento do SUS por meio 

das leis expostas, acredita-se que foi estruturada a legislação fundamental para dar-se início 

ao processo de mudança no campo da saúde. Entretanto, a garantia possibilitou determinada 

organização do SUS, mas a normatização veio apenas com as Normas Operacionais Básicas 

(NOB´s), que constituíram como primordiais recursos do processo de descentralização das 

ações e serviços de saúde no país, sendo assim, considerada um dos pilares de sustentação do 

Sistema Único de Saúde. 

Morais⁴¹ assinala que o processo de formulação do SUS foi fruto da associação 

das forças políticas e sociais identificadas, naquele período da história, sendo uma ação 

democratizante para a saúde, ao acreditar que tais forças permaneceram existentes na área da 

saúde. Demais, a proposta política organizada de profissionais da área de saúde, ações sociais 

e intelectuais, reorganizaram favoravelmente diante da redemocratização, acarretando um 

novo pensamento de saúde através de novos modelos.  

O Sistema Único de Saúde com toda a sua estrutura de leis, normas, diretrizes e 

resoluções é uma meta determinante em defesa ao direito à saúde do cidadão brasileiro, por 

estabelecer um caráter universal nas atividades e nos serviços de saúde no país. ³⁹ 
Nessa perspectiva, ao considerar a Constituição de 1988³⁸ e compreender que a 

mesma efetiva as propostas oriundas dos questionamentos realizados pelo movimento da 

reforma sanitária, viabilizando e ampliando os direitos garantidos à população brasileira. 

Assim sendo, o Sistema Único de Saúde tornou-se, conforme exposto por Morais⁴¹, um 

importante cenário de acesso aos direitos universais, expondo instâncias de providência 

democrática, de caráter participativo, por meio da viabilidade dos conselhos e conferência de 

saúde. Trazendo uma nova concepção de saúde e atenção no que tange a prevenção, proteção 

e recuperação da saúde. 

Da saúde como dever do Estado e o nascimento do Sistema Único de Saúde, 

pretendia-se ofertar saúde a todos os indivíduos do país, sem distinção de gênero, oferecer 

saúde, não apenas curativa, mas embasada nos eixos, promoção que buscam eliminar ou 

controlar as causas das doenças, proteger buscando prevenir riscos e exposições às doenças, 

atuar diretamente na vida do povo brasileiro e finalmente a recuperar ações sistematizadas 

para evitar a morte e as sequelas quando os patógenos já estão instalados. ⁷ 
Acresce que como consta no ABC do SUS - Doutrinas e Princípios: Ministério da 

Saúde - Secretaria Nacional de Assistência à Saúde¹ que baseado nos preceitos constitucionais 

a construção do Sistema Único de Saúde – SUS norteia-se pelos princípios doutrinários, a 

seguir: 
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UNIVERSALIDADE – É a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, 
a todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo passa a ter 
direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, assim como àqueles 
contratados pelo poder público. Saúde é direito de cidadania e dever do 
Governo: municipal, estadual e federal. ¹ 
 

Assim sendo, a universalidade segundo caráter jurídico brasileiro está diretamente 

relacionada à gratuidade no acesso aos serviços, independente da classe social, racionalidade 

ou contribuição para o Fundo Nacional de Saúde aos que necessitam de um serviço de 

atendimento à saúde. ⁴² 
Em relação à integralidade da assistência pressupõe um acordo entre as diferentes 

políticas públicas, com o intuito de assegurar um processo intersetorial que repercuta na saúde 

e na qualidade de vida dos indivíduos brasileiros. Logo, entende-se que todas as ações 

relacionadas a promoção, a proteção e a reabilitação da saúde, não poderão ser fracionadas. 

Assim como cada pessoa é singular e indivisível, as unidades prestadoras de serviços de saúde 

com seus numerosos graus de complexidade idealizam um sistema com competência de 

prestar assistência integral aos usuários. 
 
INTEGRALIDADE - É o reconhecimento na prática dos serviços de que: 
cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma comunidade; as ações 
de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo 
indivisível e não podem ser compartimentalizadas; as unidades prestadoras 
de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam também um 
todo indivisível configurando um sistema capaz de prestar assistência 
integral.  Enfim: “O homem é um ser integral, biopsicossocial, e deverá ser 
atendido com esta visão integral por um sistema de saúde também integral, 
voltado a promover, proteger e recuperar sua saúde. ” ¹ 

 
No presente estudo, optou-se por expor apenas análises acerca dos princípios de 

universalidade, integralidade e equidade. Desse modo, relativo à equidade define-se que: 
 

EQUIDADE – É assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo 
com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, 
sem privilégios e sem barreiras. Todo cidadão é igual perante o SUS e será 
atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder 
oferecer para todos. ¹ 
 

Contudo, a humanização nasceu dentro do Sistema Único de Saúde, ao 

compreender que os seus princípios advinham plenamente de inspiração humanista: 

universalidade, integralidade, equidade e participação social.  As suas definições indicam a 

mesma natureza da humanização, em caráter de atenção ou gestão e fazem assim do SUS, um 

sistema indispensável de inclusão social deste país. 
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Assim sendo, a criação do Sistema Único de Saúde foi um marco na década de 80 

numa proposta de oferecer ao povo brasileiro assistência à saúde de qualidade, regulado nos 

princípios de universalidade, integralidade e equidade. 

Nos anos 90, evidenciaram-se os desafios para a implantação do SUS com o 

aumento das críticas relacionadas à sistematização e execução, inferindo atendimento 

desumano, infraestrutura precária, fragilidade dos recursos humanos e técnicos, baixa 

remuneração dos profissionais de saúde e escassez de investimentos para procedimentos 

corriqueiros.  

 

2.5.2 Plano Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH 
 

No Livro Caminhos da Humanização na Saúde – Prática e Reflexão, Rios⁸ aborda 

que:  
“Quase vinte anos depois da sua criação, o SUS é o sistema idealizado para 
os anseios da saúde do povo brasileiro, mas é também o sistema de saúde 
público que apresenta as contradições e heterogeneidades que caracterizam a 
nossa sociedade: serviços modernos, e de ponta tecnológica, ao lado de 
serviços sucateados nos quais a cronificação do modo obsoleto de operar o 
serviço público, a burocratização e os fenômenos que caracterizam situações 
de violência institucional estão presentes.” ⁸ 

 

No ano 2000, o Estado ao compreender a dimensão humana e subjetiva, agregada 

à base de toda a intervenção em saúde, desde as mais simples até as mais complexas, e passa a 

analisar a sua vasta influência na eficácia e qualidade dos serviços prestados pelos hospitais. 

Cria-se o Plano Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH⁴², objetivando 

cuidar dessa dimensão vital do atendimento à saúde. A sua implantação envolveu o Ministério 

da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais e instituições da sociedade civil, pressupondo a 

atuação de gestores, profissionais de saúde e comunidade. ¹⁸ 
 

“Embora se saiba que a assistência à saúde não está centrada apenas na 
instituição hospitalar, é nesse espaço onde se percebe que a desumanização 
no cuidado com o outro se faz mais evidente. Ainda que haja longas filas de 
espera nos serviços públicos ambulatoriais, para citar apenas um dos 
problemas, quando o ser humano necessita de hospitalização, encontra-se 
fragilizado pelo processo de adoecimento, o que se agrava com a falta de 
humanização da assistência. ” ¹⁸ 
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O PNHAH era um programa que despertava a divulgação de ideias da 

Humanização, o diagnostico situacional e a melhoria da assistência à saúde em conformidade 

com a realidade local. O programa inovador foi construído por uma agremiação de 

psicanalistas e tinha como premissa a mudança do cenário das relações interpessoais por meio 

do aperfeiçoamento da percepção das manifestações no campo da subjetividade. No princípio 

foi adotado como projeto piloto em diversos hospitais da rede pública de saúde, “um conjunto 

de ações integradas que visam mudar substancialmente o padrão de assistência aos usuários 

nos hospitais públicos melhorando a qualidade e a eficiência dos serviços prestados. ” ⁴² 
Com a implantação do referido programa, seria ofertado um tratamento digno, 

solidário e acolhedor por parte dos profissionais que atendiam ao usuário, não apenas como 

direito, mas como protagonismo na conquista da cidadania. E para estes profissionais que 

prestavam assistência nos hospitais, haveria a oportunidade de restabelecer um novo sentido 

às práticas, valor e sentido de se trabalhar numa organização de saúde. Assim como todo 

trabalho, esse é executado por um sujeito e sua subjetividade. Nesse sentido, não existe 

humanização da assistência, se não houver o cuidado da realização pessoal e profissional 

envolvidos. 

A humanização necessita de um projeto com a participação de todos envolvidos 

no processo, se valorizando e valorizando o outro, mesmo que não se conheçam, pois na 

humanização é fundamental promover relações sadias entre a equipe de saúde, entre os 

membros da equipe, da equipe com a instituição hospitalar e do hospital com os usuários. ⁴³   
                 Entretanto, as críticas relacionadas ao programa de humanização da assistência 

hospitalar, desponta a proposição de que a humanização devem ser mudanças nas bases 

administrativas daquela instituição, que de certa forma causará mal-estar entre profissionais, 

administradores que se encontram resistentes às mudanças. Desse modo, ao concluir-se a 

realização do projeto piloto, que perdurou por cinco meses, notou-se a necessidade evidente 

de desenvolver uma cultura de atendimento à saúde, refletindo a aspiração da instituição de 

ofertar um novo modo de ser e fazer saúde ponderada no respeito à vida humana. ⁴² 
Diante o exposto, em 2003, o Ministério da Saúde notou que, além da necessidade 

de se humanizar o hospital, havia a necessidade também de se humanizar toda a rede de saúde 

do país, objetivando impregnar uma cultura humanizadora em toda a rede de saúde. ⁴⁴ 
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2.5.3 Política Nacional de Humanização - PNH 
 

A partir das premissas referidas, em 2003, o Ministério da Saúde criou a Política 

Nacional de Humanização (PNH) – HumanizaSUS. A humanização como alicerce das ações 

de atenção e gestão em todas as exigências do Sistema Único de Saúde que, em linhas gerais, 

define: 
“Um conjunto de estratégias para alcançar a qualidade da atenção e da 
gestão em saúde no SUS, estabelece-se, portanto, como a 
construção/ativação de atitudes ético-estético-políticas em sintonia com um 
projeto de cor- responsabilidade e qualificação dos vínculos 
interprofissionais e entre estes e os usuários na produção de saúde. Éticas 
porque tomam a defesa da vida com eixo de suas ações. Estéticas porque 
estão voltadas para a invenção das normas que regulam a vida, para os 
processos de criação que constituem o mais específico do homem em relação 
aos demais seres vivos. Políticas porque é na polis, na relação entre os 
homens, que as relações sociais de poder se operam, que o mundo se faz.” ⁴⁴ 

 

Para melhor compreensão das implicações dessa proposta na mudança das 

práticas de gestão e atenção, é indispensável analisar os paradigmas que a contempla. O 

paradigma ético, estético e político, que embasam a PNH correlatam três dimensões, 

objetivando caracterizar as experiências humanas, ao contrário de popularizá-las, em um 

pacto social e político com a prática que procede com base na interpretação das diferenças 

entre os sujeitos. Desse modo, a grandeza ética é perceptível pela escuta e a transformação 

que esta nos ocasiona, assegurando outras maneiras de ser vinculados com a consolidação da 

vida como diversidade e acessibilidade. ⁴⁵ 
A dimensão estética instiga o descobrimento de percursos, modos de fazer, 

estabelecendo formas de subjetivação e realidades atuais, em um engajamento com o fluxo 

contínuo e criativo. A vida é entendida como “obra de arte”, disposta para a descoberta do ser, 

do estar e do sentir, a partir da efetividade da produção em saúde. ⁴⁵ 
Sendo assim, a dimensão política está norteada no confronto contra as forças que 

bloqueiam, em nós, a capacidade da contestação. Ela presume a constituição de um “campo 

de intervenção”, para o qual os sujeitos devem se voltar, a fim de agravar e condenar a 

realidade. Para a Política Nacional de Humanização, esta dimensão é entendida nos vínculos 

de poder e na democratização institucional, apoiado na incitação no protagonismo dos 

diferentes sujeitos. ⁴⁵ 
 O Programa Nacional de Humanização – (PNH) caracteriza-se por sua proposta 

transversal e abrangente, idealizando princípios e diretrizes interpretadas em ações na prática 

da saúde e em diferentes instâncias do sistema, não apenas no contexto hospitalar. Ao passo 
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que o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), estava 

centrado apenas no hospital como campo de intervenção beneficiado, local de relações 

verticalizadas guiadas por instrumentos normativos que deveriam ser operacionalizados na 

busca de atingir metas e índices, independente de qualidade e resolutividade. ⁶ 
Nesse sentido, a Humanização como política transversal na rede do Sistema Único 

de Saúde, que perpassa diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, acarreta traduzir os 

princípios do SUS na perspectiva dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde; 

construir mudanças solidárias e comprometidas com a tarefa de resultados de saúde e 

construção do sujeito; disponibilizar um conjunto de articulações das práticas em saúde, 

evidenciando questões subjetivas nelas presente; sensibilizar gestores, equipe da saúde e 

usuários quanto a atitudes e atividades humanizadoras. ⁴⁴ 
Contudo, a Política Nacional de Humanização entende a Humanização como a 

valorização dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de resultado de saúde, tais como: 

os usuários, a equipe de saúde e os gestores; o incentivo à liberdade e como personagem 

principal desses sujeitos; o crescimento do grau de cooperação na produção de saúde e de 

sujeitos; instauração de conexões humanitárias e de atuação comunitária no processo de 

gestão; reconhecimento das necessidades sociais de saúde; alteração dos modelos de atenção e 

gestão dos processos laborais focando nas necessidades da população e a produção de saúde; 

engajamento com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento. ⁴⁴ 
Partindo desta perspectiva, a PNH surgiu com o objetivo de promover 

modificações no modelo assistencial aos usuários do Sistema Único de Saúde no âmago das 

instituições, para a gestão do trabalho, custeio, cuidado, educação contínua, informação e 

comunicação e gestão desta política. Entre estes, salientamos o conjunto de articulação, na 

perspectiva de “uma política incentivadora do protagonismo dos sujeitos e da ampliação da 

atenção integral da saúde, promovendo a intersetorialidade” ⁴⁴ 
Para realização da Política Nacional de Humanização, notou ser indispensável a 

indispensável a implantação de estratégias, compostas por eixos, onde viabiliza resultados 

junto à sociedade, conforme exposto a seguir: 
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Quadro 1 - Eixos componentes das estratégias para implementação da PNH e sua operacionalização 

EIXOS OPERACIONALIZAÇÃO DO PNH 

Financiamento Por meio da integração de recursos vinculados aos programas 

específicos de humanização e outros subsídios (adesão com 

compromisso dos gestores) 

Instituições do SUS - Por meio dos Planos Estaduais e Municipais dos vários governos 

Educação Permanente. 

Educação Permanente - Por meio do conteúdo profissionalizante na graduação, 

especialização e outros cursos de Mídia – promovendo o debate 

orgânico da saúde: discurso social amplo. 

Mídia - Por meio do debate orgânico da saúde: discurso social amplo. 

Atenção - Por meio da ampliação da atenção integral à saúde 

Gestão da política - Por meio de sistemática de acompanhamento e avaliação 

estimulando pesquisa relacionada ao tema humanização. 
FONTE: Ministério da Saúde (On-Line). Política Nacional De Humanização Hospitalar. BRASÍLIA, Ministério da Saúde; 
2003. Disponível em: www.saúde.gov.br/ 
 

Segundo o exposto, a operacionalização da humanização do Sistema Único de 

Saúde, preconiza a construção e a troca de conhecimento; a rede de equipe multiprofissionais 

como processo de trabalho; o reconhecimento das fragilidades e potencialidades dos diversos 

sujeitos da área da saúde; a aliança entre esferas distintas da gestão do SUS (federal, estadual 

e municipal) e entre as instancias de efetivação das políticas públicas de saúde; a implantação 

de redes humanitárias e interativas, participativas e como personagem principal do SUS. ⁴⁴ 
Os princípios norteadores da Política Nacional de Humanização – PNH⁴⁴ 

competem: 
“Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção 
e gestão no SUS; Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional; 
Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos; Construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS; 
Corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção; 
Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as 
instâncias gestoras dos SUS; Compromisso com  a democratização das 
relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando 
processos de educação permanente.” ⁴⁴ 

 
Segundo Mota et al.⁴⁶  a rede de humanização em saúde é uma rede de construção 

permanente de aliança dos direitos e deveres da população, não só uma maneira de perceber o 
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indivíduo em sua subjetividade, sua biografia, também o indivíduo de um coletivo, sujeito 

participante de muitas vidas . 

A Política Nacional de Humanização evidencia seus princípios e diretrizes e 

remete a um SUS que dá certo. Tal política reafirma a saúde como direito e dever, como 

universal e distribuído como sentido integral. ⁴² 
Com a implementação da Política Nacional de Humanização – PNH, segundo 

Brasil⁴⁴, objetivou-se estabelecer algumas marcas distintas, assim como: 

- Diminuição das filas e o tempo de espera aumentando a possibilidade de um 

atendimento determinante e acolhedor pautados em avaliação de risco; 

- Todo usuário do Sistema Único de Saúde saberá o responsável pelo 

acompanhamento de sua saúde e aos serviços de saúde serão atribuídos conforme sua 

referência territorial; 

- Serão assegurados, pelas unidades de saúde todas as informações aos usuários, o 

acompanhante e os benefícios do código dos usuários do SUS; 

- As unidades de saúde deverão assegurar a gestão participativa dos seus trabalhadores 

e usuários, assim como a educação contínua dos trabalhadores.  

As diretrizes gerais para a implementação da Política Nacional de Humanização, 

orientam-se por meio de norteadores éticas no desempenho do resultado de cidadania. Tais 

orientações compreendem a: a) acolhimento; b) clínica ampliada; c) valorização do trabalho e 

do trabalhador; d) cogestão; e) defesa dos direitos do usuário e f) ambiência. Nesse sentido, 

faz-se necessário apontar que as diretrizes compreendem a: 

 
“Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre profissionais e 
administração, promovendo a gestão participativa; Implantar, estimular e 
fortalecer grupos de trabalho de humanização com plano de trabalho 
definido; estimular práticas resolutivas, racionalizar e adequar o uso de 
medicamentos, eliminando ações intervencionistas desnecessárias; reforçar o 
conceito de clínica ampliada: compromisso com o sujeito e seu coletivo, 
estímulo a diferentes práticas terapêuticas e corresponsabilidade de gestores, 
trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde; sensibilizar as 
equipes de saúde ao problema da violência intrafamiliar (criança, mulher e 
idoso) e à questão dos preconceitos (sexual, racial, religioso e outros) na 
hora da recepção e dos encaminhamentos; Adequar os serviços ao ambiente 
e à cultura local, respeitando a privacidade e promovendo a ambiência 
acolhedora e confortável; Viabilizar participação dos trabalhadores nas 
unidades de saúde através de colegiados gestores; Implementar sistema de 
comunicação e informação que promova o autodesenvolvimento e amplie o 
compromisso social dos trabalhadores de saúde; promover ações de 
incentivo e valorização da jornada integral ao SUS, do trabalho em equipe e 
da participação em processos de educação permanente que qualifiquem a sua 
ação e sua inserção na rede SUS.” ⁴⁴ 
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Além dos princípios e diretrizes apresentados, a Política Nacional de 

Humanização exerce suas ações por meio de dispositivos, compreendidos como: 

 
“(...) atualização das diretrizes de uma política em arranjos de 

processos de trabalho. Na PNH, foram desenvolvidos vários dispositivos que 
são postos a funcionar nas práticas de produção de saúde, envolvendo 
coletivos e visando promover mudanças nos modelos de atenção e de 
gestão.” ⁴⁴ 

 

Entretanto, nesta pesquisa, não nos cabe discorrer sobre todos os dispositivos da 

Política, mas é válido apontar alguns importantes, tais como: a) Grupo de Trabalho de 

Humanização e Câmara Técnica de Humanização; b) Colegiado Gestor; Visita Aberta e 

Direito à Acompanhante; c) Programa de Formação em Saúde do Trabalhador; d) Equipe de 

Referência e Apoio Matricial; e) Projetos Cogeridos de Ambiência; f) Acolhimento com 

Classificação de Riscos; g) Projeto Terapêutico Singular e i) Projeto Memória do SUS que dá 

certo. ⁴⁴ 
Os dispositivos supracitados:  

“(...) derivam de princípios, método e diretrizes da Política de 
Humanização, constituindo-se em um todo coerente. Nesta medida, sua 
implantação e consolidação impõem crítica constante, devendo-se interrogar 
sobre os modos de operar e os efeitos dos instrumentos, que por si só não 
garantem ação transformadora. Riscos de institucionalização e de captura 
pela lógica instituída impõem a ativação de processos de vigilância pelos 
coletivos sobre a implementação dos dispositivos e exercício crítico do 
método da PNH e de seus princípios. ” ⁴⁷ 

 
A partir do exposto, é possível compreender que humanizar o processo do cuidado 

diz respeito a responsabilidade profissional, no caráter político que salienta a saúde em uma 

dimensão ampliada, na disponibilidade de lidar com as pessoas, considerando suas 

necessidades intrínsecas, desenvolvendo suas habilidades e respeitando suas autonomias nas 

escolhas. A humanização envolve situações amplas, à proporção em que se estabelece em 

pressupostos de valores, princípios éticos e de pontos concernentes ao significado da vida que 

cuidamos. Contudo, mais que uma medida e uma política, a humanização necessita ser sentida 

e vivenciada no cotidiano pelos usuários e pela equipe multiprofissional. ⁴⁸ 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Levar a compreensão da importância do atendimento humanizado a equipe de 

saúde do Hospital Universitário de Vassouras, a fim de aprimorar a habilidade social no 

atendimento aos usuários, dentro do viés da humanização. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar a percepção da equipe de saúde sobre a humanização; 

• Reconhecer as dificuldades da equipe de saúde na realização de atendimento mais 

humanizado; 

• Pesquisar as motivações, através do ensino em saúde, que possam contribuir e informar a 

equipe de saúde para um atendimento mais humanizado; 

• Perceber a importância de uma equipe mais humanizada contribuindo na reabilitação do 

paciente. 

• Criar um curso de capacitação e motivação para aprimoramento de habilidade social no 

tratamento aos usuários e equipe de saúde. 
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4.MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de Estudo 
 

Esse trabalho tratou-se de uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva,  por 

expressar satisfatoriamente a percepção da humanização na assistência, sob a ótica dos 

profissionais de saúde, refletindo que não se deve desconsiderar que existe uma correlação 

significativa entre o universo real e o individual.  

O estudo exploratório foi aplicado visando adquirir conhecimentos acerca do tema 

e tem sido utilizado no levantamento das informações na área de saúde, tendo em vista que 

subsidia a validação das teorias. A finalidade do estudo descritivo foi caracterizar e 

fundamentar as dimensões do contexto, como as particularidades, as relevâncias e os 

significados dos conceitos e fenômenos da realidade estabelecida. ⁴⁹ 
A pesquisa também apresentou uma abordagem qualitativa no que diz respeito a 

um conjunto de práticas materiais e interpretativas que evidenciaram uma abordagem 

naturalista, manifestando os cenários naturais em que os pesquisadores estudam, 

estabelecendo interpretações fenomenológicas em função dos significados que os indivíduos 

certificam. Denzin, Lincon⁵⁰ apontam ainda que na pesquisa qualitativa verifica-se uma 

relação peculiar entre o pesquisador e o que é estudado, e as demarcações situacionais que 

intervêm nas investigações. 

Segundo Minayo⁴⁹, na pesquisa qualitativa são de natureza igualitária os 

fenômenos: o universo dos significados, os motivos, as crenças, os valores e atitudes, as 

aspirações, a invariabilidade das manifestações e a sua condicionalidade, a periodicidade e a 

continuidade, a palavra e o silêncio. Nesse sentido, todos os indivíduos são equitativamente 

idôneos de estudo, porém singulares e com suas perspectivas relevantes.  

O estudo foi realizado em quatro etapas específicas: 

1.  Revisão Bibliográfica – Na primeira etapa foi realizada uma análise 

documental de publicações entre os anos de 2009 e 2018, na base de dados 

BIREME, LILACS, PubMed, onde se contam o maior número de produções 

científicas relacionadas ao tema em questão. Foram encontrados 78 artigos, 

dentre os quais, 07 foram selecionados e trabalhados nesse estudo. 
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Reconhecendo conceitos e cenários, que contribuam para a problematização do 

tema abordado. Os artigos foram selecionados a partir dos seguintes critérios 

de inclusão: ser artigo escrito por pelo menos um profissional de saúde, estar 

publicado em um dos periódicos encontrados para o estudo, estar o artigo 

disponível na íntegra no banco de dados online e apresentar o descritor 

“Acolhimento e Saúde”, “Atenção à saúde” e “Humanização Hospitalar”.   

2. Levantamento de dados, através da aplicação de questionário – Na segunda 

etapa, o estudo foi realizado através levantamento de dados, utilizando-se como 

ferramenta um questionário (Apêndice 1). Como critério de inclusão para 

participação, a não identificação dos participantes e estes serem profissionais 

da equipe de saúde que atendem aos pacientes internados no Hospital 

Universitário de Vassouras. 

3. Produto, elaboração de material – Na terceira etapa, após análise das 

informações obtidas no questionário, foi produzido um material educacional 

(capacitação) com o intuito de sistematizar uma nova leitura de conduta para 

equipes de saúde que possuam atendimento direto a pacientes internados, no 

viés da humanização. 

4. Análise dos dados- Na quarta etapa, os dados foram analisados apenas por 

somatório e percentual. 

 

4.2 Cenário do Estudo  
 

Este estudo foi realizado no Hospital Universitário de Vassouras, caracterizado 

como Hospital Geral, Universitário de Ensino, nos setores de urgência e emergência, 

referência para o Município de Vassouras, Região Centro-Sul Fluminense, Região do Médio 

Paraíba e Baixada Fluminense, com população própria e referenciada estimada em 500.000 

habitantes. 

O HUV é a principal referência hospitalar de média e alta complexidade da 

Região Centro-Sul Fluminense. Possui habilitação junto ao Ministério da Saúde como 

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Intensiva Adulto e Neonatal tipo 
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II, Hemodiálise, Oncologia Clínica/Cirúrgica, Cirurgia Cardíaca, Hemodinâmica, 

Eletrofisiológica, Neurologia/Neurocirurgia e Traumato-ortopedia. 

Com uma ampla gama de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e 

alta complexidade, nas especialidades: Anatomopatologia, Anestesiologia, Cardiologia, 

Cirurgia Buco Maxilo, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Plástica, Cirurgia Odontológica, Cirurgia 

Oncológica, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular 

Periférica, Clínica Médica, Dermatologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Ginecologia / 

Obstetrícia, Geriatria / Gerontologia, Gastroenterologia, Hemoterapia, Mastologia, 

Nefrologia, Neurologia, Neurocirurgia, Nutrição / Dietética, Odontologia, Oftalmologia, 

Oncologia Clínica, Otorrinolaringologia, Ortopedia / Traumatologia, Patologia Clínica, 

Pediatria, Pneumologia, Psicologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia. 

Dentro da proposta organizacional da saúde para o município e regiões, a 

Instituição promove o acesso aos serviços pactuados de forma regular e corrente de acordo 

com o planejamento pré-determinado para cada uma de suas áreas de atuação. 

A proposta de atuação desta Unidade de Saúde envolve a reorientação progressiva 

para o perfil assistencial de atenção hospitalar de Média para Alta Complexidade, sob o 

fortalecimento através de Sistema de Referência Hospitalar coerente com seu perfil terciário.  

O HUV participa de forma ativa, sempre que convidado, na elaboração de 

protocolos técnicos e operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, com vistas a adequá-los 

e implantá-los, priorizando aqueles relacionados à área de urgência e emergência. As partes 

envolvidas também se comprometem a continuar a desenvolver protocolos técnicos e de 

encaminhamento a serem utilizados em nível macrorregional. Como Polo de Educação 

Permanente da região, compromete-se a discutir as propostas de formação e desenvolvimento 

de recursos humanos junto a este fórum. 

O HUV é referência para atenção em Urgência e Emergência para toda a Região 

Centro-Sul Fluminense. As principais atividades e fases da metodologia de trabalho sob a 

responsabilidade do HUV em relação à Urgência e Emergência são: 

a) Acolhimento do paciente em ambiente adequado com classificação de risco; 

b) Suporte para familiares/acompanhante; 

c) Desenvolvimento de abordagem interdisciplinar; 

d) Horizontalidade do cuidado médico e de enfermagem; 

e) Assistência Psicossocial; 

f) Oferta de terapias de apoio multiprofissional; 
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g) Adoção de linhas de cuidados multidisciplinares pactuados com o gestor 

municipal; 

h) Projeto UDT (Unidade de Dor Torácica) associado a centro de referência 24 

horas, conforme pactuação com Gestor Municipal; 

i) Garantia de estrutura de apoio diagnóstico terapêutico; 

j) Adota o sistema de triagem com classificação de risco em 100% da demanda na 

porta de entrada; 

k) Manutenção e atualização dos registros do paciente; 

l)  Alta e transferência com referência estabelecida e registrada aos serviços de 

saúde da rede municipal e/ou regional. 

Com a continuidade da incorporação e atualização tecnológica em todos os seus 

serviços, adequação de ambiência nos setores de apoio (lavanderia, rouparia, nutrição e 

dietética), ampliação do bloco cirúrgico (novas salas de cirurgias) e enfermarias de 

cardiologia e clínica cirúrgica, adequação e ampliação da Central de Material Esterilizado.  

 

4.3 Participantes do Estudo 
 

Participaram deste estudo os profissionais de saúde atuantes na assistência direta 

ao paciente nas diversas clínicas do Hospital Universitário de Vassouras, que demonstraram 

interesse e disponibilidade em participar da pesquisa e que estavam na escala de serviço no 

período de 23/10/2017 a 06/04/18, período destinado à coleta de dados. Foram excluídos 

profissionais atuantes nos Ambulatórios, Hemodinâmica, Serviços de Acolhimento, Apoio e 

Diagnóstico, tendo em vista que, não se caracterizam como locais de Urgência e Emergência. 

A escolha dos participantes ocorreu de forma aleatória. Os profissionais de saúde 

foram abordados durante o plantão e informados sobre os objetivos e características da 

pesquisa. Contudo, houve a prudência de contatar pelo menos um profissional de cada área, 

no intuito de analisar possível relação à humanização da assistência pelas especificidades 

inerentes a cada clínica e também propiciar a participação de todos, de modo a não favorecer 

determinados profissionais em detrimento de outros.  Assim sendo, o estudo teve a seguinte 

representatividade: 78 profissionais de saúde, sendo: 20 médicos, 03 psicólogos, 37 técnicos 

de enfermagem, 03 assistentes sociais, 13 enfermeiros e 02 nutricionistas. 
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Não houve a definição preliminar do número de participantes, tendo em vista que 

foi seguido o critério de saturação teórica das informações como avaliação orientada para 

delimitação dos sujeitos na pesquisa qualitativa. ⁴⁹ 
 

4.4 Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados por meio de levantamento, através de um questionário 

individual contendo duas partes: na primeira parte foram apresentados aos participantes os 

objetivos da pesquisa e também foi solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice 2), em seguida foi entregue para ser respondido o questionário, 

abordando sobre a “Sistematização da Conduta”, caracterizando o perfil profissional do 

participante bem como o conhecimento acerca da humanização no contexto da assistência em 

saúde, no sentido de conhecer o significado do cuidado humanizado no ambiente hospitalar e 

os desafios encontrados na prática da humanização.  

 

4.5 Responsabilidade Ética 
 

A pesquisa teve o consentimento institucional e foi submetida ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Vassouras foi enviada no dia 14/06/2017, sob o número 

69.871717.7.0000.5290 e aprovada em 21/09/2017, sob o número 2.290.305 (Anexo A). 

Foram assegurados o sigilo, o anonimato no tocante das informações levantadas na coleta de 

dados e a responsabilidade de que os dados seriam aproveitados somente para desígnios 

científicos, em atendimento ao que determina na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde. ⁵¹ 

4.6 Análise dos Dados  
 

A interpretação dos dados foi por análise de conteúdo e contemplou a leitura dos 

dados, seguida da delimitação da representatividade em que foram codificados e quantificados 

(percentual), com o intuito de verificar os resultados mais significativos das respostas dos 

sujeitos do estudo. 
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5. RESULTADOS 

 

Os resultados foram realizados a partir da análise do levantamento por meio dos 

questionários. Primeiramente, foram identificados os profissionais de saúde que responderam 

ao questionário sobre “Sistematização da Conduta” e a seguir os relatos que versam acerca da 

humanização do cuidado, em conformidade com a metodologia escolhida para este estudo. 

Com o objetivo de consolidar a discussão dos presentes resultados, desigou-se um 

diálogo entre as informações encontradas, as nossas percepções e reflexões e o aporte do 

referencial teórico exposto.  

 Quanto aos profissionais que participaram da entrevista e mesmo no decorrer 

dessas, observou-se a dicotomia da noção sobre a humanização, muitos se sentiam 

encorajados e otimistas a exporem a opinião, já outros se apresentavam mais ressabiados, 

céticos e desmotivados. De modo geral, a entrevista permitiu identificar queixas, opiniões, 

reflexões e desabafos pessoais acerca da humanização na instituição onde foi realizada o 

estudo.  
“O trabalhador em saúde lida com o limite humano, com nossa impotência, 
com a evidência de que não somos deuses: ‘lidamos com a morte, a doença e 
a dor. Trabalhamos em ambientes perigosos (germes, fracassos, competição, 
etc.) e precisamos de apoio, de formação continuada, de estar sempre em 
análise, além de carreiras e salários” ⁵² 

 Entendemos que a temática escolhida nesse estudo possibilitou um encontro 

mais profundo no tocante do ser, e permitiu que a dimensão pessoal dos entrevistados fosse 

tocada e o favorecimento da explanação da emoção, uma prerrogativa para um olhar mais 

crítico e reflexivo acerca do processo de humanização. 

 Dessa forma, os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização⁴⁴ 
foram escolhidos como eixo norteador da análise dos elementos da pesquisa, guiando na 
compreensão das respostas dos profissionais de saúde do Hospital Universitário de Vassouras.  

“Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção 
e gestão no SUS; Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional; 
Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos; Construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS; 
Corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção; 
Fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as 
instâncias gestoras dos SUS; Compromisso com a democratização das 
relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando 
processos de educação permanente.” ⁴⁴ 
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5.1 Participação dos Profissionais 
 

Este estudo contou com a participação de 78 profissionais de saúde, que atuam no 

Hospital Universitário de Vassouras do estado do Rio de Janeiro, 47,43% (37) dos 

profissionais participantes foram: Técnicos de Enfermagem, 25,64% (20) Médicos, 16,66% 

(13) Enfermeiros, 3,84% (3) Psicólogos, 3,84% (3) Assistentes Sociais e 2,56% (2) 

Nutricionistas. 

 

Tabela 1- Número de Profissionais da equipe multiprofissional do HUV , participantes do 
estudo "Sistematização de conduta". 
              

PROFISSIONAIS N. % 

Médicos - M 20 25,64 
Psicólogos - P 3 3,85 
Téc. De Enfermagem - TE 37 47,43 
Assistentes Sociais - AS 3 3,85 
Enfermeiros - E 13 16,66 
Nutricionistas - N 2 2,56 

TOTAL 78 100 
n = número de participante; % = percentual de participante 
 

5.2 A Percepção da Humanização pelos Profissionais de Saúde do HUV 
 

A percepção da equipe de saúde do Hospital Universitário de Vassouras sobre o 

processo de humanização na instituição trouxe aspectos relevantes diante do posicionamento 

desses profissionais frente às circunstâncias desafiadoras no cotidiano laboral.  

Nesse sentido, em conformidade com a questão número 01 do questionário 

“Sistematização da Conduta”, a abordagem humanizada no cenário hospitalar, no que tange a 

questão do que não se deve faltar em um atendimento ao usuário, o presente estudo revelou 

que, perante os segmentos de humanização, os profissionais de saúde acreditam que não deve 

faltar: atenção (76,92%), educação (75,64%), acolhimento (73,07%), escuta (51,28%) , 

empatia (41,02%), agilidade (24,35%), ironia (3,84%), pressa (2,56%), rispidez (2,56%) , 

antipatia (2,56%), dizer o que pensa (1,28%) (Tabela 2.1). 

 

Diante da questão 02, os atendimentos prestados rotineiramente no ambiente 

hospitalar à comunidade, com todas as suas singularidades e vulnerabilidade, são plausíveis 
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comportamentos grosseiros nesse cenário. Assim, na ponderação cometida pelos profissionais 

de saúde do HUV, no tópico 02, de como é realizado o atendimento ao paciente que age de 

forma grosseira, os profissionais afirmaram que: dão atenção ao paciente (65,38%), prestam 

um atendimento acolhedor (56,41%), dão apoio (28,20%), praticam a empatia (25,64%), 

colocam o paciente no lugar dele (19,23%), tratam o paciente da mesma forma que são 

tratados (5,12%), ignoram o usuário (2,56%) e nenhum profissional de saúde afirmou atuar 

com descaso nessas situações. 

Ainda segundo o atendimento ao paciente que age de forma grosseira, a pesquisa 

considerou que dos profissionais que afirmaram dar atenção ao paciente: 65% dos médicos, 

100% psicólogos, 64,86% técnicos de enfermagem, 100% assistentes sociais e 61,53% 

enfermeiros. De acordo com a autoavaliação sobre o atendimento realizado de forma 

acolhedora, notou-se: 40% dos médicos, 100% psicólogos, 56,75% técnicos de enfermagem, 

100% assistentes sociais, 53,84% enfermeiros e 100% dos nutricionistas.  No tocante do apoio 

ao paciente agressivo, 20% dos médicos, 33,33% dos psicólogos, 24,32% técnicos de 

enfermagem, 33,33% assistentes sociais, 46,15% enfermeiros e 50% nutricionistas. 

Declararam praticar a empatia face aos pacientes com ações agressivas, 35% dos médicos, 

33,33% psicólogos, 18,91% técnicos de enfermagem, 33,33% assistentes sociais, 30,76% dos 

enfermeiros e nenhum dos nutricionistas.  

No que tange o contexto da compreensão acerca do atendimento humanizado a 

paciente grosseiro, comportamentos considerados de desumanização foram observados, assim 

como: “Colocar o paciente em seu lugar” – 35% dos médicos, 10,81% dos técnicos de 

enfermagem e 30,76% dos enfermeiros; “Trato da mesma forma que o usuário” – 10% dos 

médicos e 5,40% dos técnicos de enfermagem; dos que declararam ignorar o usuário que age 

com agressividade, 5% dos médicos e 2,70% dos técnicos de enfermagem (Tabela 2.2). 

 

Em relação à questão 03, a autoavaliação dos profissionais de saúde sobre o seu 

atendimento ao usuário, constatou-se: 47,43% dos profissionais afirmaram que sempre 

realizam um atendimento humanizado ao usuário, tal afirmação foi realizada por 40% dos 

médicos, 100% dos psicólogos, 48,64% técnicos de enfermagem, 66,66% assistentes sociais, 

38,46% dos enfermeiros e 50% dos nutricionistas.  Afirmaram que prestam um atendimento 

humanizado na maioria das vezes, o quantitativo de 44,87% dos profissionais, sendo: 50% 

médicos, 45,94% técnicos de enfermagem, 33,33% assistentes sociais, 46,15% dos 

enfermeiros, 50% dos nutricionistas. Dos profissionais de saúde que responderam ao 

questionário e autoavaliaram como regular o atendimento humanizado ao usuário, equivale a 
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6,41%, correspondendo à opinião de 10% médicos, 2,70% técnicos de enfermagem e 15,38% 

dos enfermeiros. Logo, 1,28% dos profissionais de saúde não responderam ou anularam a 

resposta, compatível com 2,70% dos técnicos de enfermagem (Tabela 2.3). 

 

Ao ser mais direto na questão 04 e questionar aos participantes se eles atendem ao 

usuário como gostariam de ser atendidos, houve divergência se comparado à questão anterior, 

onde se avaliou se o profissional de saúde pratica a empatia no atendimento ao paciente 

grosseiro. Assim, 69,23% dos profissionais admitiram atender ao paciente como gostaria de 

ser atendido, 25,64% reiteraram que, na maioria das vezes, atendem, 3,84% disseram que 

regularmente e 1,28% reconheceram que não atendem na maioria das vezes. 

Considerando os profissionais de saúde, quanto ao atendimento ao usuário, que 

declararam que sempre atendem ao usuário como gostaria de ser atendido, foram 65% 

médicos, 100% psicólogos, 72,97% técnicos de enfermagem, 66,66% assistentes sociais, 

61,53% enfermeiros e 50% nutricionistas. No entanto, os que afirmaram que atendem na 

maioria das vezes como gostaria de ser atendido: 25% dos médicos, 24,32% técnicos de 

enfermagem, 33,93% assistentes sociais, 30,76% enfermeiros e 50% nutricionistas.  Cerca de 

5% dos médicos, 2,70% técnicos de enfermagem e 7,69% dos enfermeiros relataram serem 

regulares ao atender ao usuário como gostaria de ser atendido e 5% dos médicos revelaram 

que não atendem, como gostaria de ser atendido, na maioria das vezes (Tabela 2.4). 

 

Na autoavaliação, questão 05, ao argumentar se o profissional de saúde busca 

falar de forma que o usuário consiga entender, 83,33% dos profissionais declararam que 

sempre buscam ser claros, 14,10% afirmaram que na maioria das vezes e 2,56% não 

responderam ou anularam. 

No entanto, 95% dos médicos, 100% dos psicólogos, 72,97% dos técnicos de 

enfermagem, 100% dos assistentes sociais, 92,30% dos enfermeiros e 50% dos nutricionistas 

correspondem ao quantitativo total dos profissionais que buscam falar de forma clara. Ao 

mesmo tempo em que 5% dos médicos, 21,62% dos técnicos de enfermagem, 7,69% dos 

enfermeiros e 50% dos nutricionistas representam os que manifestaram que na maioria das 

vezes buscam falar de forma que o usuário consiga entender e 5,40% dos técnicos de 

enfermagem foram os que não responderam ou anularam (Tabela 2.5). 

 

Ao analisar na questão 06 se os profissionais de saúde ao prestarem atendimento 

ao usuário, escuta o que ele tem a dizer, observou-se: 71,79% autoavaliaram que sempre 
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escutam, 26.92% escutam na maioria das vezes, 1,28% escutam regularmente. No que se 

refere aos que autoavaliaram que sempre escutam o usuário atendido, 75% são médicos, 

100% psicólogos, 70,27% técnicos de enfermagem, 100% assistentes sociais, 61,53% 

enfermeiros e 50% dos nutricionistas. Pertinente aos que ponderaram que escutam o usuário 

na maioria das vezes, verificou-se que: 20% são médicos, 29,72% técnicos de enfermagem, 

38,46% enfermeiros e 50% nutricionistas. E 5% dos médicos afirmaram que escutam 

regularmente o que os usuários, tem a dizer (Tabela 2.6). 

 

Na questão 07, o que diz respeito se os profissionais de saúde dão atenção aos 

usuários quando solicitado, houve uma diferença irrisória de quando foi questionado o que 

não se deve faltar no atendimento ao usuário no segmento atenção. Assim, 69,23% dos 

profissionais evidenciaram que sempre oferecem atenção ao usuário quando solicitado, 

26,92% na maioria das vezes, 1,28% regularmente, 1,28% não ofertam atenção quando 

solicitado e 1,28% não responderam ou anularam. 

Os profissionais de saúde que reconheceram que sempre dão atenção aos usuários 

quando solicitado, caracterizam: 70% médicos, 100% psicólogos, 67,56% técnicos de 

enfermagem, 100% assistentes sociais, 61,53% enfermeiros e 50% nutricionistas. 

Esclareceram que na maioria das vezes fornecem atenção: 30% médicos, 27,02% técnicos de 

enfermagem, 30,76% enfermeiros e 50% nutricionistas. 7,69% dos enfermeiros evidenciaram 

ofertar regularmente atenção aos usuários, 2,70% dos técnicos de enfermagem declararam que 

não dão atenção aos usuários quando solicitado na maioria das vezes e 2,70% não 

responderam ou anularam (Tabela 2.7). 

 

Na questão 08, em relação à motivação dos profissionais de saúde para realizarem 

um atendimento humanizado, analisou-se que 41,02% estão sempre motivados, 42,30% na 

maioria das vezes estão motivados, 11,53% regularmente e 5,12% não estão motivados na 

maioria das vezes. Em conformidade com o quantitativo de profissionais de saúde que 

afirmaram que sempre estão motivados para realizarem um atendimento humanizado, 35% 

médicos, 66,66% psicólogos, 45,94% técnicos de enfermagem, 33,33% assistentes sociais e 

38,46% enfermeiros.  Um percentual de 40% dos médicos, 33,33% dos psicólogos, 43,24% 

dos técnicos de enfermagem, 66,66% dos assistentes sociais, 38,46% dos enfermeiros e 50% 

dos nutricionistas salientaram que na maioria das vezes estão motivados a prestar um 

atendimento humanizado. Entretanto, 20% dos médicos, 8,10% dos técnicos de enfermagem, 

7,69% dos enfermeiros e 50% dos nutricionistas autoavaliaram regular a motivação para o 
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atendimento humanizado, enquanto 5% dos médicos, 2,70% dos técnicos de enfermagem e 

15,38% dos enfermeiros consideraram não estarem motivados (Tabela 2.8). 

 

A questão 09 do questionário da pesquisa vigente, que fazia referência à 

autoavaliação dos profissionais quanto ao seu atendimento ao usuário que está sendo 

agressivo, foi desconsiderada na análise de dados, por avaliar que a mesma causou conflitos 

de interpretação com a questão número 02 que mencionava a autoavaliação do profissional no 

atendimento ao usuário que está agindo de forma grosseira (Tabela 2.9). 

 

No questionário “Sistematização da Conduta”, na questão 10 foi contabilizado se 

o profissional de saúde se julga muito franco, sincero e diz tudo o que pensa, logo: 11,53% 

revelaram que sempre são, 47,43% na maioria das vezes, 20,51% regularmente, 19,23% não 

dizem tudo o que pensa na maioria das vezes, sendo 1,28% não respondido ou anulado. Dos 

profissionais de saúde que declararam que sempre são francos, sinceros e dizem tudo o que 

pensa, correspondem a: 18,91% técnicos de enfermagem e 7,69% enfermeiros. Alegaram que 

dizem tudo o que pensa na maioria das vezes, o quantitativo de: 60% médicos, 66,66% 

psicólogos, 43,24% técnicos de enfermagem, 66,66% assistentes sociais, 30,76% enfermeiros 

e 50% nutricionistas. Um percentual de 15% dos médicos, 21,62% dos técnicos de 

enfermagem e 38,46% dos enfermeiros reiteraram que regularmente são sinceros, enquanto 

25% dos médicos, 33,33% dos psicólogos, 13,51% técnicos de enfermagem, 23,07% 

enfermeiros e 50% nutricionistas não são sinceros, francos e dizem o que pensam na maioria 

das vezes e 2,70% dos técnicos de enfermagem não responderam ou anularam (Tabela 2.10). 

 

Ao se considerar na questão 11, as habilidades sociais compreendidas como um 

conjunto de comportamentos que o indivíduo apresenta frente as diversas situações sociais, 

interrogou-se aos profissionais de saúde envolvidos na presente pesquisa, se eles 

consideravam importante ter boa habilidade social, e 98,71% dos profissionais de 

enfermagem foram unânimes ao afirmarem que sim, enquanto que apenas 1,28% não 

responderam ou anularam, o equivalente a 5% dos médicos participantes (Tabela 2.11). 

 

A questão 12 questionou o interesse em participar de um programa de treinamento 

sobre habilidade social dentro do viés da humanização, e os resultados apontaram que 92,30% 

dos profissionais mostraram interesse em participar, enquanto 7,69% declararam não estarem 

interessados no treinamento sobre habilidade social (Tabela 2.12). 
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Tabela 2: Dados das respostas dos participantes, sobre o tema de estudo “Sistematização de 
Conduta”. 
                                

QUESTÃO  RESPOSTAS M P T E A S E N TOTAL 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

1 - O que não deve faltar em um 
atendimento ao usuário? 

Pressa 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 1 7,69 0 0,00 2 2,56 

Rispidez 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

Atenção 17 85,00 3 100,00 28 75,68 2 66,67 9 69,23 1 50,00 60 76,92 

Educação 19 95,00 3 100,00 25 67,57 1 33,33 9 69,23 2 100,00 59 75,64 

Dizer o que pensa  0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

Empatia 13 65,00 2 66,67 10 27,03 0 0,00 6 46,15 1 50,00 32 41,02 

Antipatia 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

Agilidade 6 30,00 1 33,33 9 24,32 0 0,00 3 23,08 0 0,00 19 24,35 

Ironia 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 0 0,00 1 50,00 3 3,84 

Acolhimento 14 70,00 3 100,00 25 67,57 2 66,67 11 84,62 2 100,00 57 73,07 

Escuta 12 60,00 3 100,00 13 35,14 3 100,00 9 69,23 0 0,00 40 51,28 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

2 - Como você atende o usuário 
que está agindo de forma 

grosseira? 

Da mesma forma que o usuário 2 10,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 5,12 

Dá atenção    13 65,00 3 100,00 24 64,86 3 100,00 8 61,54 0 0,00 51 65,38 

Dá apoio   4 20,00 1 33,33 9 24,32 1 33,33 6 46,15 1 50,00 22 28,20 

Com descaso  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

O coloca no lugar dele    7 35,00 0 0,00 4 10,81 0 0,00 4 30,77 0 0,00 15 19,23 

É empático    7 35,00 1 33,33 7 18,92 1 33,33 4 30,77 0 0,00 20 25,64 

Ignora o usuário    1 5,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

É acolhedor 8 40,00 3 100,00 21 56,76 3 100,00 7 53,85 2 100,00 44 56,41 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

3 - Você acredita que seu 
atendimento para todos os 

usuários é feito dentro de um 
atendimento humanizado? 

sempre 8 40,00 3 100,00 18 48,65 2 66,67 5 38,46 1 50,00 37 47,43 

na maioria das vezes  10 50,00 0 0,00 17 45,95 1 33,33 6 46,15 1 50,00 35 44,87 

regular 2 10,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 2 15,38 0 0,00 5 6,41 

não na maioria das vezes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não respondeu / anulo 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

4 - Você atende o usuário como 
você gostaria de ser atendido? 

sempre 13 65,00 3 100,00 27 72,97 2 66,67 8 61,54 1 50,00 54 69,23 

na maioria das vezes  5 25,00 0 0,00 9 24,32 1 33,33 4 30,77 1 50,00 20 25,64 

regular 1 5,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 1 7,69 0 0,00 3 3,84 

não na maioria das vezes 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

5 - Você busca falar de forma que 
o usuário entenda? 

sempre 19 95,00 3 100,00 27 72,97 3 100,00 12 92,31 1 50,00 65 83,33 

na maioria das vezes  1 5,00 0 0,00 8 21,62 0 0,00 1 7,69 1 50,00 11 14,10 

regular 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

não na maioria das vezes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não respondeu / anulo 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

6 - Você escuta o que o usuário 
tem a dizer? 

sempre 15 75,00 3 100,00 26 70,27 3 100,00 8 61,54 1 50,00 56 71,79 

na maioria das vezes  4 20,00 0 0,00 11 29,73 0 0,00 5 38,46 1 50,00 21 26,92 

regular 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

não na maioria das vezes 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

7 - Você dá atenção aos usuário 
quando solicitado? 

sempre 14 70,00 3 100,00 25 67,57 3 100,00 8 61,54 1 50,00 54 69,23 

na maioria das vezes  6 30,00 0 0,00 10 27,03 0 0,00 4 30,77 1 50,00 21 26,92 

regular 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 1,28 

não na maioria das vezes 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

Não respondeu / anulo 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

8 - Você se sente motivado para 
fazer um atendimento 

humanizado? 

sempre 7 35,00 2 66,67 17 45,95 1 33,33 5 38,46 0 0,00 32 41,02 

na maioria das vezes  8 40,00 1 33,33 16 43,24 2 66,67 5 38,46 1 50,00 33 42,30 

regular 4 20,00 0 0,00 3 8,11 0 0,00 1 7,69 1 50,00 9 11,53 

não na maioria das vezes 1 5,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 2 15,38 0 0,00 4 5,12 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

9 - como Você atende o usuário 
que está sendo agressivo? 

Da mesma forma que o usuário 3 15,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,84 

Dá atenção    9 45,00 2 66,67 24 64,86 3 100,00 7 53,85 0 0,00 45 57,69 

Dá apoio   4 20,00 1 33,33 10 27,03 2 66,67 5 38,46 1 50,00 23 29,48 

Com descaso  1 5,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,56 

O coloca no lugar dele    6 30,00 0 0,00 6 16,22 0 0,00 5 38,46 0 0,00 17 21,79 

É empático    5 25,00 1 33,33 5 13,51 1 33,33 3 23,08 0 0,00 15 19,23 

Ignora o usuário    4 20,00 0 0,00 3 8,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 8,97 

É acolhedor 6 30,00 3 100,00 18 48,65 3 100,00 8 61,54 2 100,00 40 51,28 

Não respondeu / anulo 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

10 - Você é o tipo de pessoa, muito 
franca, sincera e diz tudo o que 

pensa? 

sempre 0 0,00 0 0,00 7 18,92 1 33,33 1 7,69 0 0,00 9 11,53 

na maioria das vezes  12 60,00 2 66,67 16 43,24 2 66,67 4 30,77 1 50,00 37 47,43 

regular 3 15,00 0 0,00 8 21,62 0 0,00 5 38,46 0 0,00 16 20,51 

não na maioria das vezes 5 25,00 1 33,33 5 13,51 0 0,00 3 23,08 1 50,00 15 19,23 

Não respondeu / anulo 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

11 - Você considera importante ter 
boa habilidade social? 

Sim 19 95,00 3 100,00 37 100,00 3 100,00 13 100,00 2 100,00 77 98,71 

Não  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não respondeu / anulo 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

    n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
12 - Você tem interesse em 

participar de um programa de 
treinamento sobre Habilidade 

Social dentro do viés da 
humanização? 

Sim 17 85,00 3 100,00 35 94,59 3 100,00 12 92,31 2 100,00 72 92,30 

Não  3 15,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 1 7,69 0 0,00 6 7,69 

M = médico; P = psicólogo; TE = técnico de enfermagem; AS = assistente social; E = 
enfermeiro; N = nutricionista; n. = número de respostas; % = percentual do número de 
respostas. 
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5.3 A Marca da Humanização no Ambiente Hospitalar 
 

 Dando prosseguimento ao processo de criação do produto técnico resultado da 

presente pesquisa, segue a marca idealizada para o nosso Curso de Capacitação de Conduta 

Humanizada no Hospital.  

 

Figura 1- Marca da Humanização no Ambiente Hospitalar 
 

5.4 Panfleto do curso de capacitação – Humanização no Ambiente Hospitalar 
 

Como produto técnico da presente pesquisa será realizada uma Capacitação 

relacionada à Conduta Humanizada no Hospital Universitário de Vassouras, buscando levar a 

compreensão da importância do atendimento humanizado à equipe de saúde, a fim de 

aprimorar a habilidade social no atendimento aos usuários, dentro do viés da humanização.  

Serão ofertadas 30 vagas, com duração de 08 horas e serão abordados o conteúdos 

como: Importância de Cuidar do cuidador; Humanização no atendimento; Comunicação 

verbal e atenção à saúde; Gestão de Conflitos; Nos cuidados paliativos sempre há o que fazer; 

Ética na prática profissional; Dinâmica de grupo. 
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Figura 2- Folder do Curso de Capacitação de Conduta Humanizada no Hospital - Parte 01 
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Figura 3 - Folder do Curso de Capacitação de Conduta Humanizada no Hospital - Parte 02 
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6. DISCUSSÃO 

 

Após a análise das respostas relacionadas ao questionário “Sistematização da 

Conduta”, notou-se que a abordagem humanizada no contexto hospitalar circunda os 

principais quesitos: Atendimento Humanizado, Empatia, Comunicação, Acolhimento, 

Motivação e Formação Profissional. 

 

6.1 Percepção dos Profissionais de Saúde quanto à Humanização no Contexto 
Hospitalar  

 

A compreensão dos profissionais entrevistados a respeito da humanização 

desencadeou uma abordagem ampla, fragmentada e sem uma formulação conceitual clara. 

Entretanto, frente aos resultados evidenciou-se uma correlação entre a humanização e o 

cuidado holístico na assistência ao usuário, quando os profissionais de saúde enfatizaram 

como relevantes o atendimento humanizado ao usuário direcionado à atenção, educação, 

acolhimento, escuta e empatia.  

Sanches et al. ⁵³ salientou que a construção de um cuidado humanizado exige ser 

coletiva e participativa, buscando acolher e respeitar a cultura, as crenças, os valores e as 

perspectivas de vida que são peculiares de cada pessoa. Empenhando para consolidar 

diretrizes efetivas para a prática da humanização em saúde, implicando na análise do 

conteúdo para além de seus segmentos técnicos e instrumentais, englobando também as 

dimensões ético-estéticas-políticas que lhe conferem um sentido. 

Logo, Seoane et al.⁵⁴ afirmou que alguns profissionais discordavam do 

significado de humanização e que outros afirmavam nunca terem ouvido o que é durante a sua 

formação. Logo, a menção a falta de definição acerca do que seja humanização e ao aplicar o 

termo “humanizar”, pressupõe que a práxis em saúde poderia ser desumanizada ou não 

realizada por humanos, logo tal abordagem ainda é feita e revela aversão ao conceito 

proposto. 

A pesquisa vigente ressaltou que para cerca de dez por cento dos profissionais de 

saúde entrevistados, alguns aspectos considerados desumanizantes, tais como: a ironia, a 

pressa, a rispidez, a antipatia e o ‘dizer tudo o que pensa’, são significativos para o 

atendimento ao usuário. Concernente ao exposto, este estudo avaliou em uma outra questão, 

se o profissional de saúde se julga muito franco, sincero e ‘diz tudo o que pensa’, quase 
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metade dos entrevistados revelaram que os profissionais possuem estas atitudes na maioria 

das vezes.  

A promoção de um ambiente de cuidados, que tem como eixo principal o ser 

humano, sendo este um ser único e socialmente construído, decorre da competência do 

profissional em percebê-lo como tal, sobretudo ao ponderar o cuidado como um ideal ético, 

que infere o ensejo da humanidade às pessoas, tendo em vista que o ser humano vive a 

significância de sua própria vida por artifício do cuidado. ⁵⁴ 
Diante o exposto, constatou-se que face à autoavaliação dos profissionais de 

saúde, o atendimento ao usuário não ocorre de forma humanizada em todos os atendimentos 

prestados, exceto no que corresponde a autoavaliação dos psicólogos. O paradigma biomédico 

não permite a compreensão do Ser Humano na sua totalidade, que para o profissional de 

saúde a anuência com este modelo de pensamento, importa-se a patologia física, 

desconsiderando os aspectos psíquicos que se relaciona com os aspectos biológicos. Nesse 

sentido, a patologia física aparece de forma concreta para médicos e enfermeiros e de um 

ponto de vista mais psíquico para as profissões como a psicologia. ⁵⁵ 
Em conformidade com a autoavaliação, averiguou-se que de forma geral os 

profissionais de saúde declararam que sempre oferecem atenção aos usuários quando 

solicitado. Entretanto, o que convém nos usuários para os profissionais de saúde é o 

distanciamento que não propicia a conversa, que não há um interesse bilateral propriamente, 

pela assimetria das relações estimuladas pela burocracia das instituições, que ainda 

prevalecem apesar dos princípios que regem a PNH. ⁵⁶ 

6.2 O acolhimento e a práxis da humanização  
 

O acolhimento, segundo Falk et al.⁵⁷ denota uma postura dos trabalhadores para o 

atendimento das necessidades dos usuários. A consolidação de condições facilitadoras do 

acesso e acolhimento concede a satisfação ao usuário com o cuidado. Sendo importante nesse 

contexto, a construção de vínculos saudáveis entre esses e os profissionais de saúde.  

Cotta⁵⁸ revelou que a postura do acolhimento pela equipe de saúde permeia tais 

atitudes: concentração no atendimento, aproximação ao cliente e sentimento em relação aos 

seus problemas. Para isso, o acolhimento à pessoa que busca o cuidado em saúde manifesta-se 

na relação ética entre o usuário e o profissional, entre aquele que é cuidado e o que cuida.  

No entanto, a pesquisa salientou que no tópico que trata de como é realizado o 

atendimento ao paciente que age de maneira grosseira, grande parte dos profissionais 
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afirmaram que dão atenção, acolhimento e apoio, um quarto dos entrevistados declararam que 

praticam a empatia e outros enfatizaram práticas desumanizadoras.   

Assim sendo, Seoane⁵⁴ orienta que a avaliação de risco e vulnerabilidade não 

pode ser considerada prerrogativa exclusiva dos profissionais de saúde, o usuário e sua rede 

social também devem ser considerados neste processo, demandando uma análise do grau de 

sofrimento físico e psíquico. 

Logo, Cotta⁵⁸ acredita que para que as necessidades dos usuários sejam satisfeitas 

integralmente é de suma importância que a atividade de recepção dos usuários no serviço 

ocorra de maneira acolhedora, onde os profissionais de saúde possam escutar seus problemas 

e/ou demandas, em uma abordagem que contemple além da dimensão biológica, mas também 

a psicológica, cultural, social e a ambiental. Para tanto, o acolhimento ao usuário deve estar 

em conformidade com a necessidade de cada um, fazendo-se necessária uma equipe 

facilitadora na efetivação de estratégias de acolhimento, contemplando dentre os outros 

princípios, o da integralidade.  

 

6.3 Empatia e humanização 
 

O quesito primordial do cuidado é a transferência de interesse da própria realidade 

para a do outro, encarando esta como uma possibilidade para a própria realidade do 

profissional de saúde, como evidenciado por Sanches⁵³. Assim sendo, notou-se que o cuidado 

está além do quesito existencial, sendo também relacional, englobando atos, comportamentos 

e atitudes de quem cuida e quem recebe o cuidado. 

A preocupação com o outro traduz o respeito pelo outro, o conviver com as 

diferenças e buscar o equilíbrio entre as diversas opiniões. O contato direto com os desafios 

da saúde que compreende os maiores riscos aos usuários e a própria importância da dor, 

propicia que surja um posicionamento diante das alteridades, a preocupação de “se colocar no 

lugar do outro”. 

Diante o exposto, foi questionado aos profissionais de saúde se eles atendem aos 

usuários como gostariam de ser atendidos, e a maioria afirmou que sempre atendem e cerca de 

cinco por cento dos médicos admitiram que não atendem na maioria das vezes. Souza⁵⁵ 
relatou que o modelo biomédico contribui para uma valorização da onipotência, detentora do 

poder de curar, necessitando ser superada, assim como essa visão antropocêntrica e 
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individualista do modelo vigente, presumindo que o profissional de saúde deveria ser mais 

humilde, fundamentado na escuta, no diálogo e não na imposição de ‘receitas’. 

6.4 A humanização e a comunicação efetiva 
 

Os profissionais de saúde entrevistados foram unânimes ao declararem que 

sempre falam de forma que o usuário consiga entender. Corroborando para que a 

comunicação se torne efetiva a partir do momento em que promove um ambiente aberto a 

discussões dos problemas e estimula a participação dos usuários. Seoane⁵⁴ ressaltou que é de 

suma importância que a comunicação seja reproduzida através de uma linguagem 

compreensível e simples, devendo o profissional de saúde atuar como agente facilitador. A 

sensibilidade e o respeito na relação profissional – usuário viabilizará uma maior 

responsabilidade do paciente para com o seu tratamento, concomitantemente, para com a sua 

saúde, possibilitando vínculos de confiança. 

Diante da abordagem acerca da escuta dos usuários pelos profissionais de saúde, 

houve certo consenso ao afirmarem que sempre escutam o que os usuários têm a dizer. Para 

Cotta⁵⁸ o processo de comunicação é marcado muitas das vezes, pelos encontros e 

desencontros dos diferentes atores envolvidos no contexto saúde-doença. No entanto, se 

observa-se que tal contexto é marcado por relações de desigualdades entre profissionais – 

usuário e que para se desenvolver um serviço humanizado constituem-se quesitos cruciais: a 

escuta, o acolhimento, a negociação, a interpretação de histórias e a aprendizagem com a 

experiência do outro. 

6.5 A motivação do profissional de saúde frente a promoção da humanização  
 

As ações relacionadas ao cuidar variam em conformidade com as condições em 

que ocorrem as situações e com o tipo de relacionamento estabelecido. Há diferentes maneiras 

de cuidar, que podem variar de intensidade. Entretanto, a maneira de cuidar dependerá da 

situação e na forma como se dá o envolvimento com o sujeito, razão de atenção do cuidado.⁵³ 
Assim sendo, demonstrou-se que menos da metade dos profissionais de saúde 

entrevistados alegaram que estão sempre motivados a prestar um atendimento humanizado. 

Concernente com o exposto por Palheta, Costa⁵⁶ os maiores problemas identificados pelos 

profissionais de saúde, estão àqueles relacionados há um profundo desinteresse em trabalhar a 

humanização por motivos de opção, por desacreditarem no projeto ou até mesmo em virtude 
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da falta de compreensão quanto aos seus objetivos. Palheta, Costa⁵⁶ prossegue, afirmando que 

outra questão analisada, diz respeito à insatisfação dos profissionais de saúde com a 

ambiência, muitos desses se sentem impotentes diante das situações, das quais não tem o 

poder de modificar. 

Segundo a Política Nacional de Humanização⁴⁴, a ambiência faz referência ao 

tratamento dado ao espaço físico, compreendido como espaço social, profissional e de 

relações interpessoais o qual viabiliza uma atenção mais humana, resolutiva e acolhedora. 

Face ao exposto, corrobora Sanches et al.⁵³ que esse ideal de ambiência não condiz com a 

realidade vivenciada por muitos trabalhadores de saúde e que não se trata da omissão de 

responsabilidade do profissional em ofertar um cuidado ético e humanizado, mas de propor 

uma reflexão de até que ponto que um local profissional vulnerável a riscos, sejam estes 

físicos e/ou psicossociais, oportunizam a promoção de uma ambiência compatível com a 

humanização que é desejada e de direito de todos os usuários, sejam estes, pacientes, 

profissionais de saúde ou gestores.  

Sanches et al.⁵³ em sua pesquisa constatou que os profissionais quando foram 

questionados sobre como veem a humanização no ambiente de trabalho, destacou-se que a 

valorização profissional está diretamente relacionada com a oferta do cuidado humanizado. 

Logo, o profissional que é desvalorizado, seja financeiramente ou pelo excesso de tarefas a 

serem cumpridas, não ofertará um cuidado humanizado. 

Contudo, faz necessário essa reflexão sobre as condições dos profissionais de 

saúde, para que estes estejam satisfeitos com o seu ambiente laboral e possam ser motivadores 

e promotores de ações humanizadoras. Neste âmbito, a PNH busca a valorização do cotidiano 

dos serviços de saúde, considerando o processo laboral fundamental para a efetivação dessa 

política.⁵³ 

6.6 Formação profissional x humanização 
 

A visão da formação profissional em saúde mostra grande relevância, à medida 

em que, a indissociabilidade teórico-prática, o desenvolvimento da visão integral do homem e 

a ampliação de cuidado tornam-se cruciais para o adequado desempenho laboral. Atualmente, 

a educação em saúde ainda está interligada a metodologias de transmissão de conhecimentos, 

desconsiderando as circunstâncias em vigor, que apontam a necessidade de profissionais 

formados com perfil crítico-reflexivo e com habilidade para trabalho em equipes. ⁵⁸ 
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Barbosa et al.⁵⁹ comprova o supracitado em sua pesquisa que faz referência há 

necessidade de formação dos trabalhadores com a possibilidade de produzir novos preceitos e 

maneiras de se conformar com a vida, em busca da efetivação da Política Nacional de 

Humanização, uma vez que a produção de saberes está nos espaços e saúde e são construídos 

coletivamente.  

Para Cotta⁵⁸ ao compreender que as equipes de saúde possuem dificuldades para 

dialogar e problematizar situações específicas do cotidiano, tendo em vista que, priorizam os 

processos de trabalho em detrimento dos sujeitos favorecidos de conhecimentos e histórias 

vivenciadas. Os processos de capacitação dos trabalhadores devem ser referenciados em 

conformidade com as necessidades de saúde da população, da gestão e do controle social, 

objetivando qualificar as práticas de saúde e a educação dos profissionais e otimizar a atenção 

à saúde. À vista disso, o procedimento educativo incluso no processo de trabalho incorpora o 

saber científico, potencializando o conhecimento alicerçado em ações técnicas e políticas 

realizadas pelos trabalhadores. 

Assim, no questionário “Sistematização da Conduta” a respeito do 

comportamento que o indivíduo apresenta frente às diversas situações sociais, refletindo se os 

profissionais de saúde envolvidos na pesquisa consideravam importante ter boa habilidade 

social e houve unanimidade ao afirmarem que sim e que tinham interesse em participar de um 

programa de treinamento sobre Habilidade Social dentro do viés da humanização. 

Segundo Seoane et al.⁵⁴ a formação dos profissionais de saúde deve buscar 

alternativas para combinar o esperado conhecimento técnico ao desejado aspecto afetivo, ao 

considerar que o mundo está tão individualizado e com constantes alterações das relações 

sociais, sendo este o grande desafio na humanização dos serviços de saúde. 
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7. APLICABILIDADE 

 

A aplicabilidade do presente estudo corrobora para a qualificação profissional dos 

profissionais de saúde envolvidos no processo de cuidar do Hospital Universitário de 

Vassouras, em consonância com os resultados que evidenciam que tais profissionais que 

foram entrevistados, sempre ou na maioria das vezes se sentem motivados a prestar um 

atendimento humanizado e que a maioria dos profissionais de saúde consideram importante 

ter boa habilidade social e mostram interesse em participar de um programa de treinamento 

sobre Habilidade Social dentro do viés da humanização.  

Logo, o programa de Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas em Saúde da 

Universidade de Vassouras, na área de concentração em atenção à urgência e emergência, tem 

como base a consolidação de forma continuada do sistema de trauma por meio da formação 

de profissionais capacitados para a conduta das vítimas de múltiplo trauma, tal qual o 

desenvolvimento de técnicas inovadoras, metodologias educativas e de gestão competentes do 

sistema de trauma em conformidade com a realidade da região Centro Sul-Fluminense.  

Diante o exposto, a promoção de um projeto de capacitação de conduta 

humanizada para os profissionais de saúde do Hospital Universitário de Vassouras, como 

produto desta pesquisa buscou sensibilizar toda a equipe para a vertente da humanização no 

contexto hospitalar, com vistas a possibilitar que estes profissionais sejam promotores e 

disseminadores do cuidado humanizado. Este elemento motivacional que vai buscar 

transformar cada um dos profissionais mais comprometidos com a qualidade de vida e com o 

bem-estar biopsicossocial do paciente. 

A sensibilização em humanização valoriza a equipe como um todo, 

proporcionando, por meio destes, um ambiente harmonioso e de excelência aos usuários, 

veiculando empatia para com os pacientes, mais produtividade e atenção aos processos diários 

e queda acentuada na rotatividade dos funcionários, devido à maior satisfação do colaborador. 

Nesse sentido, a aplicabilidade deste produto busca benefícios para toda clínica, equipe de 

saúde e seus usuários. 
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8. IMPACTO PARA A SOCIEDADE 

 

A Política Nacional de Humanização demanda a formação de profissionais que 

atuam na articulação técnico-científica, com um posicionamento ético, mas que respeitem a 

singularidade e a necessidade de cada usuário, considerando que a relação profissional – 

usuário deslumbra uma inovação nas práticas de saúde. 

Nesse âmbito, o atual cenário de saúde do Brasil aponta que há uma necessidade 

de mudança nas práticas de saúde, principalmente, no que tange o contexto da humanização. 

Os profissionais de saúde possuem novos e grandes desafios, em consequência dos novos 

problemas sociais, econômicos e políticos, intimando do profissional novas condutas de 

promover o cuidado. 

 Assim, com o desenvolvimento de técnicas inovadoras associada ao Programa de 

Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas em Saúde da Universidade de Vassouras, 

infere-se que estas possam trazer impactos significativos a toda região Centro Sul-

Fluminense, por meio da capacitação dos profissionais de saúde permitindo a qualificação 

destes, pautando-se no cuidado integral às necessidades de saúde da população, promovendo 

o acesso com qualidade e humanizado da atenção, viabilizando o desenvolvimento de 

políticas de gestão laboral, com os fundamentos da humanização, da democratização e da 

participação das relações de trabalho. 

Logo, uma equipe de saúde com uma conduta mais humanizada, o usuário sentirá 

mais acolhido, com qualidade no seu atendimento, mais seguro e com maior confiabilidade. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi uma experiência inovadora no ambiente hospitalar, alinhado aos 

princípios norteadores da Política Nacional de Humanização.  

De acordo com os resultados, a maioria dos profissionais de saúde do HUV 

percebeu a necessidade da assistência ao usuário dentro do viés da humanização, e mostraram 

através de suas respostas as dificuldades na realização destes atendimentos. A equipe 

mostrou-se também bastante motivada para realizar o suporte ao usuário de forma 

humanizada, contribuindo para recuperação do paciente. Onde, conclui-se a importância do 

atendimento humanizado, tanto para o paciente quanto para a equipe de saúde, através do 

aprimoramento do conhecimento em habilidades sociais. 

Sendo assim, o curso de capacitação e motivação em habilidade social levará um 

conhecimento teórico, a ser utilizado na prática em assistência ao usuário no inter-

relacionamento da equipe de saúde, minimizando os conflitos entre o usuário - família- equipe 

de saúde, produzindo, uma maior responsabilidade, confiança e respeito. 

Conclui-se que este estudo atingiu o seu objetivo quanto a reconhecer a 

necessidade de um investimento maior na valorização do profissional de saúde, na mudança 

cultural e curricular acadêmica dos cursos de saúde sempre evidenciando o Ser Humano e a 

práxis do cuidar em saúde.  
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APÊNDICE 1    Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 
Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas em Saúde 

 
(  ) Médico  (  ) Psicólogo  (  ) Téc. Enfermagem  (  ) A. Social  (  ) Enfermeiro  (  ) Nutricionista 
 
1 - O que não deve faltar em um atendimento ao usuário? 
(   )  Pressa (   ) Rispidez (   ) Atenção  (   ) Educação (   ) Dizer o que pensa  
(   ) Empatia (   ) Antipatia (   ) Agilidade (   ) Ironia (   )Acolhimento   (   ) Escuta 
 
2 - Como você atende o usuário que está agindo de forma grosseira? 
(   ) Da mesma forma que o usuário   (   ) Dá atenção   (   ) Dá apoio  (   ) Com descaso  
(   ) O coloca no lugar dele   (   ) É empático   (   ) Ignora o usuário   (   ) É acolhedor 
 
3 - Você acredita que seu atendimento para todos os usuários é feito dentro de um atendimento 

 humanizado? 
(   ) sempre  (   ) na maioria das vezes (   ) regular   (   ) não na maioria das vezes 
 
4 - Você atende o usuário como você gostaria de ser atendido? 
(   ) sempre  (   ) na maioria das vezes (   ) regular   (   ) não na maioria das vezes 
 
5 - Você busca falar de forma que o usuário entenda? 
(   ) sempre  (   ) na maioria das vezes (   ) regular   (   ) não na maioria das vezes 
 
6 - Você escuta o que o usuário tem a dizer? 
(   ) sempre  (   ) na maioria das vezes (   ) regular   (   ) não na maioria das vezes 
 
7 - Você dá atenção aos usuários quando solicitado? 
(   ) sempre  (   ) na maioria das vezes (   ) regular   (   ) não na maioria das vezes 
 
8 - Você se sente motivado para fazer um atendimento humanizado? 
(   ) sempre  (   ) na maioria das vezes (   ) regular   (   ) não na maioria das vezes 
 
9 - Como você atende o usuário que está sendo agressivo? 
(   ) Da mesma forma que o usuário   (   ) Dá atenção   (   ) Dá apoio  (   ) Com descaso  
(   ) O coloca no lugar dele   (   ) É empático   (   ) Ignora o usuário   (   ) É acolhedor 
 
10 - Você é o tipo de pessoa, muito franca, sincera e diz tudo o que pensa? 
(   ) sempre  (   ) na maioria das vezes (   ) regular   (   ) não na maioria das vezes 
 
11 - Você considera importante ter boa habilidade social? 
(    ) Sim   (    ) Não  
 
12 - Você tem interesse em participar de um programa de treinamento sobre Habilidade Social  

dentro do viés da humanização? 
(    ) Sim   (    ) Não 
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APÊNDICE 2  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Comitê de Ética em Pesquisa – USS 
 

Identificação do Responsável Pela Execução da Pesquisa: 
Título: Sistematização de Conduta – Humanização no Hospital 
Orientador: Marise Maleck de Oliveira 
Mestrando: Ronaldo de Souza Silveira 
Telefone e e-mail do Orientador do TCC: (21) 99865-6007 - marise.maleck@gmail.com 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da USS: Av. Exp. Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, 
bloco 06 – Centro – Vassouras / RJ - cep@uss.br - Telefone: (24)2471-8379. 
 

Informações ao participante ou responsável: 
 
1. Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo buscar a 

sistematização da conduta da equipe de saúde do HUV dentro do viés do atendimento humanizado. 
 
2. Antes de aceitar participar da pesquisa, leia atentamente as seguintes explicações que informam 

sobre o procedimento a ser realizado. Será realizado um questionário com 12 perguntas, sem identificação do 
participante, onde o questionário respondido deverá ser dobrado e colocado em urna lacrada, em local 
previamente indicado e totalmente imparcial, sobre o atendimento ao usuário dentro do HUV. 

 
3. Você poderá se recusar a participar da pesquisa e poderá abandonar o procedimento em 

qualquer momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo. Durante o procedimento citado acima, você poderá se 
recusar a responder qualquer pergunta que porventura lhe causar algum constrangimento. 

 
4. A sua participação como voluntário não oferecerá nenhum privilégio, seja ele de caráter 

financeiro ou de qualquer natureza, podendo se retirar do projeto em qualquer momento sem prejuízo para você. 
 
5. A sua participação, poderá envolver o risco de constrangimento frente a alguma das questões do 

instrumento utilizado para a coleta de dados, porém você tem a autonomía de não responder. Complementando, 
os questionários são totalmente anónimos, sem contato direto entre o pesquisador e os participantes. 

 
6. A pesquisa pretende trazer os seguintes benefícios: obtenção de dados e estratégias que possam 

ajudar em um atendimento aos pacientes do HUV dentro do viés da humanização. 
 
7. Serão garantidos o sigilo e a privacidade das informações que você fornecer, sendo-lhe 

reservado o direito de omissão de sua identificação ou de dados que possam comprometê-lo. 
 
8. Na apresentação dos resultados não serão citados os nomes dos participantes. Confirmo ter 

conhecimento do conteúdo deste termo. A minha assinatura abaixo indica que concordo em participar desta 
pesquisa e por isso dou meu consentimento. 

 
 

Vassouras, _____de ___________________ de 20_____. 
 
Assinatura do Participante: ________________________________________________ 

 
Nome:__________________________________________ CPF:__________________ 

 
Observação: O TCLE deve ser impresso em duas cópias, ficando uma delas sob a responsabilidade 

do Coordenador do estudo e a outra sob a guarda do participante. Caso o TCLE ultrapasse outras páginas, de 
acordo com a CONEP, TODAS as páginas deverão ser rubricadas.  
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ANEXO A  

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: SISTEMATIZAÇÃO DE CONDUTA ¿ HUMANIZAÇÃO NO HOSPITAL 
Pesquisador: Marise Maleck de Oliveira 
Área Temática: 
Versão:   2 
CAAE:  69871717.7.0000.5290 
Instituição Proponente: Universidade Severino Sombra-RJ 
Patrocinador Principal: Fundação Educacional Severino Sombra 

 
DADOS DO PARECER 
Número do Parecer:  2.290.305 
 
Apresentação do Projeto: 
O projeto encontra-se satisfatoriamente cadastrado na Plataforma Brasil. Será realizada uma pesquisa 
do tipo levantamento – descritivo com abordagem qualitativa, através de etapas: revisão bibliográfica, 
realização de questionário e produção  de material  educacional. 
 
Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo primário: 
- Levar a compreensão da importância do atendimento humanizado à equipe de saúde do HUV, a fim 
de aprimorar o conhecimento e o atendimento hospitalar humanizado. 
Objetivos Secundários: 
•Avaliar a percepção da equipe de saúde sobre a humanização; 
•Reconhecer as dificuldades da equipe de saúde na realização de atendimento mais 
Humanizado; 
•Pesquisar as motivações, através do ensino em saúde, que possam contribuir e informar a equipe de 
saúde para um atendimento mais humanizado; 
•Perceber a importância de uma equipe mais humanizada contribuindo na reabilitação do paciente. 
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  Continuação do Parecer: 2.290.305 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Os benefícios estão claros: Obtenção de dados e estratégias que possam ajudar em um 
atendimento aos pacientes do HUV dentro do viés da humanização. 

Riscos: serão mínimos, como constrangimento frente a alguma das questões do instrumento 
utilizado para a coleta de dados, porém poderão ser controlados se forem respeitados os 
aspectos éticos da autonomia dos participantes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa promissora podendo levar a um melhor atendimento ao usuário do 
sistema de saúde. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os documentos obrigatórios foram adequadamente 
apresentados. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto encontra-se em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Lembra-se à pesquisadora de enviar o relatório final ao CEP-USS. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de  
Ausência 

TCLE_Corrigido_Ronaldo.docx 21/09/2017 
17:04:47 

 

Seliane Silva Ramos Aceito 

Informações Básicas  
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_943393.pdf 

11/09/2017 
00:10:39 

 Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de  
Ausência 

TCLE_ronaldoset2017.doc 11/09/2017 
00:09:56 

 

Marise Maleck de 
Oliveira 
 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

projetoronaldo_set17.pdf 11/09/2017 
00:08:43 

 

Marise Maleck de 
Oliveira 
 

Aceito 

Folha de Rosto FOLHADEROSTORONALDO01.PDF 
 

14/06/2017 
15:25:42 

Marise Maleck de 
Oliveira 

Aceito 

Outros SOLICITACAODECAMPORONALDO00. 
PDF 

14/06/2017 
15:23:45 

Marise Maleck de 
Oliveira 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 

Projeto_Mestrado_RONALDOfinal_13_j 
un_17.doc 

13/06/2017 
20:52:20 

Marise Maleck de 
Oliveira 

Aceito 
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Continuação do Parecer: 2.290.305 

 

Investigador Projeto_Mestrado_RONALDOfinal_13_j 
un_17.doc 

13/06/2017 
20:52:20 

Marise Maleck de 
Oliveira 

Aceito 

 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
 

 

VASSOURAS, 21 de Setembro de 2017 

 

Assinado por: 
Seliane Silva Ramos 

(Coordenador) 
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