
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Niterói 
2018 

ELAINE AMORIM NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA SAÚDE PÚBLICA 



 

 

Niterói 
2018 

 
 

Niterói 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA SAÚDE PÚBLICA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Anhanguera, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em 
Enfermagem. 

Orientador: Prof. Ana Amorim 

 

 

 

ELAINE AMORIM NOGUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ELAINE AMORIM NOGUEIRA 

 

HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Anhanguera, como requisito 
parcial para a obtenção do título de graduado em Enfermagem. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Msnd. Caroline da Silva França  

 

 

Prof(a). Esp. Michelle de Menezes Freire 

 

 

Prof(a). Esp. Carla Moreira de Souza 

 

 

Niterói, 10 de dezembro de 2018. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Dedico este trabalho... 

                                                                                               Aos meus avós. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por me dar forças quando pensava em desistir. 

Agradeço aos meus avós Álvaro e Zenilda Nogueira, suas experiências foram de 

extrema relevância. Aos meus pais Hilton Jorge e Cristiane Nogueira pelo apoio e 

ajuda em vários momentos ao longo desse árduo caminho e ao meu padrinho 

Fernando Uema, o qual me incentivou e ajudou muito neste último ano.  

 
 

  



 

 

NOGUEIRA, Elaine Amorim. Humanização no Processo da Assistência de 
Enfermagem na Saúde Pública. 2018.  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Enfermagem) – Anhanguera, Niterói, 2018. 

 

 

 

RESUMO 

 
 
A Humanização trata-se de um vínculo entre dois indivíduos onde a comunicação, o 

respeito, a empatia e clareza são elementos indispensáveis para uma assistência de 

qualidade visando a promoção, recuperação e reabilitação da saúde que significa o 

bem-estar físico, mental e social do usuário assegurando os direitos a um cuidado 

humano, seguro e completo. Este estudo teve como principal objetivo compreender o 

processo de assistência ao paciente identificando o que é humanização e enfatizando 

a importância do papel do enfermeiro na assistência humanizada. Para apresentar os 

benefícios e resultados esperados foi realizado um estudo descritivo de abordagem 

qualitativa, realizada nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica, Bases de dados de 

Enfermagem (BDENF), Literatura Latino Americana em Ciências e Saúde (LILACS), 

manuais do Ministério da Saúde, entre outros, a partir dos descritores: Humanização; 

Assistência de enfermagem; Enfermagem humanizada. Os resultados foram que o 

processo da assistência tem reflexos direto a saúde, portanto a oferta de um 

atendimento mais humanizado, nos remete ao resgate do cuidado em seu significado 

mais amplo e digno. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Humanização na assistência 1; Enfermagem 2; Assistência de 

enfermagem 3; Processo de Humanização  4. 
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ABSTRACT 

 
 

Humanization is a link between two individuals where communication, respect, 
empathy and clarity are indispensable elements for quality assistance aimed at the 
promotion, recovery and rehabilitation of health, which means the physical, mental and 
social well-being of the ensuring the rights to humane, safe and complete care. The 
main objective of this study was to understand the patient care process by identifying 
what is humanization and emphasizing the importance of the role of nurses in 
humanized care. In order to present the expected benefits and results, a descriptive 
study of a qualitative approach was carried out in the following databases: Virtual 
Health Library (VHL), Online Medical Literature Search and Analysis System, Nursing 
Databases (BDENF), Latin American Literature in Sciences and Health (LILACS), 
manuals of the Ministry of Health, among others, from the descriptors: Humanization; 
Nursing care; Humanized nursing. The results were that the assistance process has a 
direct impact on health, so the offer of a more humanized care, refers us to the rescue 
of care in its broadest and most dignified meaning. 
 

 

 

 

 

Key-words: Humanization in care; Nurse Care; Nursingcare; Humanization process; 
Care andhumanization in nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          Humanização é ser humano, é sentir através de ações de humanizar mudanças 

positivas em determinado indivíduo.  Para realizar o processo de humanização a 

comunicação se torna uma das ferramentas de grande importância. A humanização 

na assistência e Saúde e discutir suas consequências tem reflexos diretos ao cidadão, 

a oferta de um atendimento mais humanizado, nos remete a diminuição de problemas 

evidentes na Saúde. No entanto, não falar das questões e deixar de lado o 

atendimento adequado que o indivíduo merece, significa um agravamento de 

situações que podem comprometer a saúde física e psíquica do paciente já que a 

mesma busca, não somente a resolução de um problema de saúde, mas também 

algum alívio e conforto pessoal. 

        O humanizar paciente x enfermeiro trata de se colocar no lugar do outro é se ver 

como enfermeiro e paciente. É saber como gostaria de ser tratado seja como 

enfermeiro ou paciente, o respeito deve ser mútuo parta que assim aja um 

atendimento favorável, amigável e humanizado.  Humanização é ser humano, é dar 

atenção é cuidar. Humanizar exige iniciativas apoiadas em respeito mútuo, 

compreensão e solidariedade que aderido ao processo de assistência de Enfermagem 

nos torna a excelência em saúde. 

        Trazer para discussão a humanização pode nos fazer refletir a forma com que 

profissionais da enfermagem vem prestando atendimento. Suas consequências têm 

reflexos diretos, pois a oferta de um atendimento mais humanizado nos remete ao 

resgate do cuidado em seu significado mais amplo. Como a metodologia tem por 

objetivo produzir, melhorar e analisar a realidade, a discussão sobre a humanização 

no processo de assistência, torna-se relevante para o meio acadêmico, pois o cuidar 

está cada vez mais necessário e pertinente. A produção de estudos e conteúdos frente 

ao humanizar no processo de assistência, pode ser o início de uma transformação no 

meio acadêmico que se estende aos reflexos interpessoais na realidade social.  

        Sendo assim, de que forma o enfermeiro poderá realizar um atendimento 

humanizado na assistência de enfermagem? A assistência de enfermagem é 

fundamentada em conceitos técnicos, o mesmo deve ser realizado com amor e 

dignidade para fornecer ao paciente um atendimento humanizado, pois a 

humanização na assistência e no cuidar alcança a eficiência no atendimento. 
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         Assim, o estudo teve como objetivo geral compreender de que forma o processo 

de assistência implementado pelo enfermeiro ao paciente pode caracterizar-se 

humanização. E como objetivos específicos apontar o processo de assistência ao 

paciente; identificar o que é humanização na assistência ao paciente; enfatizar o papel 

do enfermeiro no processo de humanização. 

         Esta pesquisa tem caráter descritivo com abordagem qualitativa, sedimentado 

em uma revisão bibliográfico. Realizado a partir de levantamento de publicações na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados: Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

– MEDLINE), Bases de dados em enfermagem (BDENF) e Literatura Latino 

Americana em Ciências em Saúde (LILACS). A coleta de dados foi realizada entre os 

meses de julho e agosto de dois mil e dezoito, a partir dos descritores: Humanização, 

Assistência de Enfermagem, Enfermagem Humanizada. Foi utilizado como critério de 

inclusão os artigos na íntegra, na língua portuguesa e publicações entre os anos de 

2008 e 2018. Após a coleta inicial, foram encontrados 152 artigos, percebeu-se que 

seria necessário um refinamento pelo extenso número de resultados. Desta forma, 

achou-se por realizar uma busca com os descritores associados em dupla, para obter 

um melhor resultado: humanização na assistência, Humanização no processo de 

enfermagem. Tendo sido vistos 19 artigos e aplicados os critérios de exclusão por 

título, foi realizada a leitura de 11 artigos que foram lidos totalmente na íntegra. 
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2. O PROCESSO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: TEORIA E CONCEITO 

 

           A Enfermagem hoje quebra o paradigma de ser uma profissão assistente e se 

desenvolve como ciência. Sua transição passa de empírica a científica através de 

pesquisas, conhecimentos, teoria, entre outros. Ao longo dos anos necessitou 

aperfeiçoar e desenvolver o seu próprio campo específico de ação. 

De acordo com a Teoria de Wanda Horta (1974), o homem possui 

necessidades básicas que necessitam ser atendidas de forma correta para que se 

mantenha o equilíbrio no tempo e espaço. A partir da Teoria de Maslow, podemos 

observar que a Enfermagem é uma prestação de assistência ao homem que por sua 

vez está susceptível as mudanças em seu equilíbrio, pois seu desequilíbrio traz 

necessidades de uma assistência de Enfermagem para satisfação e equilíbrio, quando 

não restabelecido pode-se causar um desconforto e consequentemente uma causa 

de doença. Como diz a Teoria das Necessidades Humanas Básicas: “Estar com saúde 

é estar em equilíbrio dinâmico no tempo e espaço”                                                                       

(Horta, W.A. – 1974) 

          Sendo assim, a enfermagem previne e reverte situações de desequilíbrio em 

bem-estar. Os seus conhecimentos e técnicas fazem parte do processo do cuidado 

ao Ser Humano tendo fundamentado por princípios científicos, biológicos e 

psicossociais a ciência de Enfermagem. Ainda Wanda Horta diz: "Enfermagem é a 

ciência e a arte de assistir o Ser Humano. ” 

          Ainda Wanda diz que a enfermagem também é orientar, supervisionar e ensinar 

o autocuidado nas necessidades básicas de manutenção, recuperação e promoção 

da saúde através de pesquisas, administração e responsabilidade legal. Contudo, 

prevenir, promover, recuperar a saúde pode exigir em alguns casos a colaboração de 

uma equipe multiprofissional, um trabalho coletivo que através da comunicação e 

integração estabelecem intervenções técnicas. A Enfermagem tem ainda por princípio 

o respeito a individualidade do Ser Humano (indivíduo, família e sociedade), um 

cuidado prestado ao Homem e não a sua doença, sendo de forma curativa, preventiva 

e de reabilitação, o reconhecendo como elemento fundamental em seu próprio 

autocuidado. Para isso a enfermagem desenvolve seu método de atuação 

denominado processo de enfermagem.  
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           2.1 O Processo de Enfermagem: Sistematização da Assistência de 

Enfermagem – SAE 

 

           A Resolução COFEN nº 272 de 2002, revogada pela Resolução COFEN 

358/2009 dispõe acerca da Sistematização da Assistência de Enfermagem e garante 

a enfermagem a elaboração e execução como atividade privativa do enfermeiro 

exceto a Implementação de enfermagem pois a mesma pode ser realizada pela 

equipe de enfermagem. Essa assistência deve contribuir ainda, a promover, recuperar 

e reabilitar a saúde do indivíduo saúde e comunidade como um todo. 

          A SAE são ações sistematizadas direcionadas para a assistência e voltada de 

forma central ao indivíduo, família e comunidade sendo essencial o 

interrelacionamento entre as fases desse processo. A partir disso todo procedimento 

será analisado para aperfeiçoar, desenvolver e solucionar a clínica do paciente. Esse 

processo para uma assistência eficaz segundo Wanda H. deve ser realizado em 6 

etapas, são elas: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Plano 

assistencial, Plano de cuidados, Evolução de Enfermagem e Prognóstico de 

Enfermagem.  Cada uma com seu estudo analítico e avaliação cuidadosa. No 

Histórico temos o levantamento de dados através da anamnese e exame físico, é a 

coleta de informações que possam ajudar a identificar o possível problema, validando 

os dados obtidos; através desses dados, identificar as necessidades do paciente 

(Diagnóstico); determinação dos resultados que se espera alcançar (Plano 

assistencial); prescrição e execução dos cuidados adequados para alcançar os 

objetivos proposto (Plano de cuidados); e por último o acompanhamento de como o 

paciente tem reagido as mudanças implementadas (evolução); após a execução da 

SAE é necessário avaliar o paciente e analisar se o mesmo se encontra apto a atender 

suas próprias necessidades básicas. Sendo atividade privativa do enfermeiro o 

Histórico, diagnóstico, planejamento e evolução. Implementação não foi citada porque 

esta trata da execução das atividades prescritas, o que é competência de toda equipe 

de enfermagem. (Wanda, 2012) 

           Contudo para um processo notório, a assistência, o cuidado e os instrumentos 

básicos, embora distintos, tornam-se relevantes no bom atendimento de enfermagem.             

A Assistência de enfermagem, o cuidado de enfermagem, e os instrumentos Básicos 

são a base para um atendimento humanizado. A assistência é a realização de todo o 

processo de enfermagem obtendo como resultado a recuperação das necessidades 



 

 

17 

humanas básicas do Ser Humano. O cuidado é a essência da enfermagem, é 

preocupar-se, importar-se, respeitar. É a participação do paciente na cooperação nas 

intervenções para um auto cuidar, visando as necessidades humanas básicas como 

psicobiologia e psicossocial, respeito ao processo saúde doença do indivíduo e os 

Instrumentos básicos por sua vez são conhecimentos, habilidades de observar, 

comunicar, aplicar o método científico, destreza manual, planejamento, avaliação, 

criatividade, trabalho em equipe. 

 

         2.2  O Cuidado Humano na Assistência 

 

         De acordo com WALDOW (2012) o Ser Humano evoluiu com o tempo, além de 

expressões artísticas sua comunicação também passou a ser realizada por 

experiência, conhecimentos e sentimentos. A convivência em grupos/comunidades 

passa a causar conflitos internos de interesses pessoais e coletivo, com isso as 

pessoas tornam-se mais individualistas, competitivas, ansiosa, depressiva, 

estressada. A exemplo temos o surgimento da AIDS (síndrome da imunodeficiência 

adquirida) na década de 80 com enorme taxa de mortalidade onde sua relação com o 

sexo causava grande discriminação, preconceito, ignorância, mas por outro lado unia 

generosidade, solidariedade, fraternidade e compaixão. Leininger (1991) acerca dos 

comportamentos de cuidar entre algumas culturas, diz que muitas delas ainda se 

encontram presentes nos dias atuais, porém seus valores divergem entre elas. 

Cuidados de formas diferentes. 

         Ainda Roach (1993) apresenta o cuidado como forma de existência e 

sobrevivência, sendo através das dificuldades o fortalecimento do cuidar e assim 

impedir a existência do não cuidado. Onde o cuidado é uma responsabilidade moral 

principalmente na área da saúde.  

         O cuidado é atenção, cautela, zelo, responsabilidade, preocupar-se, já a 

assistência seria estar presente, socorrer, estar por perto. Você pode assistir sem 

cuidar, mas não pode cuidar sem assistir. A introdução das tecnologias sofisticadas 

houve uma queda na valorização do cuidado, tornando a assistência um tanto quanto 

mecanizada não suprindo as necessidades básicas do ser humano como a 

psicossocial. Naturalmente ocorre o afastamento da enfermeira pela demanda de todo 

o processo de enfermagem, planejar, controlar gastos, organizar, liderar, entre outros. 
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Por consequência “não estava centrado no cuidado ao paciente, mas na maneira de 

ser executada a tarefa. ” (ALMEIDA, op.cit, p.35,) 

         Com a função de gerenciamento o cuidar acaba ficando por conta da equipe de 

enfermagem, que precisa de contínua educação permanente para entender que não 

somente realizamos procedimentos ou resolvemos problemas, mas sim precisamos 

de um cuidado humanístico, relacionando pessoa, meio ambiente e principalmente o 

cuidar. A equipe precisa abandonar a forma mecanizada e impessoal de atendimento 

onde a enfermeira cuida e se planeja através de outras informações das categorias 

ou de um breve contato com o paciente. (VALDOW, 2012) 

         Teorias de enfermagem propõem o cuidado de forma central, Watson (1979)  

Resume a atividade de enfermagem em modelos instrumentais e expressivos, onde a 

instrumental parte do atendimento as necessidades básicas como higiene, medicação 

e outros. E a expressiva que se refere ao emocional do Ser. 

         Segundo Riemen (1986), sobre cuidado e não cuidado, observou que para o Ser 

humano são mais notórias as expressões de não cuidado. A falta de atenção, 

expressões e linguagem corporal da enfermeira despertam nos pacientes sentimentos 

ruins, podendo causar revolta ou até mesmo uma baixa autoestima.  

          Halldorsdottir (1991), através de estudos notou que na educação em 

enfermagem, de forma geral, o não cuidado se caracteriza por reações emocionais de 

ressentimento, raiva, falta de respeito, recordações negativas. Para trabalhar isso, 

Peterson & Crawford (1994) diz que acadêmicos de enfermagem precisam ter 

conhecimento profundo sobre o cuidar, analisando e aperfeiçoando seu processo de 

cuidado e fortalecendo os valores e estratégias. 

          O cuidado humano deveria ser referenciado de forma a propiciar o bem-estar 

dos outros de uma forma harmônica trazendo a existência um compromisso baseado 

nos princípios morais. (VALDOW, 2012) 
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3 HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE PÚBLICA: HISTÓRIA, DIFICULDADES E 

IMPLEMENTAÇÃO 

 

A saúde deve ser entendida como qualidade de vida e não apenas a 

inexistência de doenças. Não é possível falar de saúde pública sem falar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), segundo Carvalho (2010, p.33) a saúde começou a ser 

traçada após 1986 com a VIII Conferência Nacional de Saúde onde foi formado os 

fundamentos do futuro do Sistema Único de Saúde, também foi criado o documento 

Agenda da Reforma Sanitária que daria o direito universal. Suas ações devem ser 

municipalizadas e integrativas garantindo o direito do cidadão de forma universal e 

igualitária promovendo recuperando e protegendo a saúde que segundo a constituição 

de 1988 é direito de todos e dever do estado (MS 2011).   

 

Antes de 1988 O sistema público de saúde atendia a quem contribuía 

para a Previdência Social. Quem não tinha dinheiro dependia da 

caridade e da filantropia. Centralizado e de responsabilidade federal, 

sem a participação dos usuários. Assistência médico-hospitalar. 

Saúde é ausência de doenças. 30 milhões de pessoas com acesso 

aos serviços hospitalares. 

HOJE O sistema público de saúde é para todos, sem discriminação. 

Desde a gestação, e por toda a vida, a atenção integral à saúde é um 

direito. Descentralizado, municipalizado e participativo, com 100 mil 

conselheiros de saúde. Promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação. Saúde é qualidade de vida. 152 milhões de pessoas têm 

no SUS o seu único acesso aos serviços de saúde. (MS 2011) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, (2010): 

“a humanização consiste na valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde: usuários, 

trabalhadores e gestores, no fomento da autonomia e do protagonismo 

desses sujeitos, com o aumento do grau de corresponsabilidade na 

produção de saúde e de sujeitos, no estabelecimento de vínculos 

solidários e de participação coletiva no processo de gestão, na 

identificação das necessidades sociais de saúde, na mudança nos 

modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho tendo como 

foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde e no 
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compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e 

de atendimento (p.8)”. 

        Sendo assim foi criada em 2003 a Política Nacional de Humanização, também 

chamada de HumanizaSUS com o objetivo de melhorar a qualidade e dignidade do 

cuidado humano; reformular iniciativas de humanização no SUS; e enfrentar as 

dificuldades encontradas na organização e gestão do trabalho em saúde. Propondo 

novas formas do cuidado compreendendo que o processo de trabalho está 

relacionado a construção dos modelos de Atenção Integral à Saúde. (PASCHE, 2010) 

        Segundo Benevides & Passos (2005) acerca do desafio metodológico, só se 

consegue a efetivação da humanização se houver harmonia entre o conceito e a 

prática, é preciso transformar a realidade para vivê-la plenamente, para a construção 

de políticas públicas se faz necessário a discussão acerca da humanização. 

        De acordo com  Política Nacional de Humanização os principais desafios para 

sua implementação são: qualificar o Sistema Único de Saúde na gestão participativa; 

Favorecer a articulação dos serviços em rede; Fortalecer a formação dos profissionais 

que atuam na atenção primária; Considerar a diversidade cultural e as desigualdades 

socioeconômicas no território; Afirmar o contrato de Gestão e responsabilidade 

sanitária entre as organizações e serviços, e um dos principais que é o entendimento 

de que o conceito saúde vai além da ausência de doença e compreende aspectos 

sociais, econômicos e culturais. Como enfrentamentos temos a falta de acesso da 

população usuária são serviço de saúde, fragmentação da assistência, desarticulação 

da rede de saúde e a falta de reconhecimento dos trabalhadores e da participação 

deles na gestão. (BRASIL, 2013) 

 Humanização na saúde nos remete ao início da excelência na assistência. Não 

deve haver somente o investimento em tecnologias, mas sim em ofertar conforto ao 

paciente, tornando o convívio o mais agradável possível. Consecutivamente se obtém 

retorno, a consideração e o respeito torna-se mútuo, o convívio profissional e a relação 

com o paciente, mais agradável, o acolhimento transforma o tratamento mais eficaz 

no sentido do cuidado que denota o respeito e atenção que o paciente em condições 

adversas se encontra. 

            O papel do enfermeiro caracteriza-se por abordar não como objeto do cuidar, 

mas com o cuidado humanizado, procurar entender a situação de vida, 

relacionamento social, familiar do paciente em si, como também a família. De acordo 
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com Freitas (2013), sobre a formação do profissional enfermeiro, o curso de 

enfermagem em si já nos ensina a importância de se aplicar na prática assistencial as 

experiências vividas no meio acadêmico. Em meio a ações e representações sociais, 

os acadêmicos denotam estratégias para implementar a humanização indicando o 

aprendizado teórico que obtiveram. Porém, ainda há uma enorme necessidade de se 

abranger o assunto de forma clara e objetiva para que os acadêmicos compreendam, 

pois é o meio favorável e legítimo para debates e construção de formas de inserir o 

humanizar. Ressalta ainda que a teoria e a prática devem andar lado a lado 

juntamente com o ensino e o serviço, pesquisa e assistência, tudo como um grande 

processo paralelo.  

O profissional que pratica o humanizar em seu ambiente de trabalho percebe a 

diferença no convívio com os pacientes, conforme Penia (2015), a respeito das 

práticas de humanização e de seus métodos, a prática de humanização permite ao 

paciente, não somente um profissional com habilidades técnicas, mas que o ampare 

e transmita confiança e segurança. Cabe ainda as instituições propiciar um ambiente 

adequado para promoção pautado em humanização, planejamento, gestão e trabalho 

em equipe, propiciando ao paciente uma permanência no ambiente hospitalar menos 

traumática. 

Segundo Chernicharo (2014), a assistência humanizada é uma característica 

do profissional da enfermagem, devido a sua relação direta com o paciente embasada 

por empatia, visão holística, escuta ativa, compreensão, entre outras características. 

Porém, fatores intrínsecos e extrínsecos têm propiciado oferta de uma assistência 

mecanizada longe dos princípios propostos pela política de Humanização. Denota 

ainda a importância de debater o assunto entre profissionais, pacientes e gestores 

sobre o humanizar, para que haja propostas e atos de humanização. 

A comunicação humanizada utilizada durante o atendimento, torna o convívio 

e a assistência mais favorável, o paciente tem um contexto social e histórico que deve 

ser abordado pelo enfermeiro, portanto há necessidade de um ambiente mais 

benévolo para continuidade do atendimento e um tratamento mais eficaz. Para que 

isso seja realizado é necessária destreza. 

Assim como Chernicharo (2013), sobre as habilidades necessárias para a 

humanização, o vínculo paciente/profissional frente o humanizar se dá a partir de 

questões sociais e gerenciais, ressaltando como principal indicador as relações 

interpessoais. A constante avaliação dos processos de comunicação, direitos do 
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paciente, condições de oferta de serviços, é uma forma de implementar a Política 

Nacional de Humanização (PNH). Ainda, a análise das dificuldades de implementação 

se deve a cada gestor e profissional. Cabendo estratégias de ações urgentes de 

humanização ressaltando a importância das condições do campo, já que a 

humanização também se dá no atendimento e cuidado, para garantir a dignidade tanto 

do usuário quanto do profissional e alcançar os objetivos da PNH. 

Cada indivíduo deve ser tratado de forma única, pois cada indivíduo é único, o 

que um sente não é a mesma coisa que o outro sente, portanto, apresentar, identificar 

e enfatizar a humanização deve ser trabalhada de forma contínua e natural, de modo 

que alivie provisoriamente o momento árduo em que se encontra. 

Humanização é um assunto tão importante que em 2003 foi lançado o 

HumanizaSUS, representando a Política Nacional de Humanização (PNH), que tem 

por objetivo aprimorar o Sistema Único de Saúde. 

Para alcançar a humanização na área da saúde, o HumanizaSUS pretende redefinir 

a atenção na área da saúde. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde as principais 

inovações são: 

 

           Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 

produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; 

Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos e dos 

coletivos; 

Aumento do grau de corresponsabilidade na produção de saúde e de 

sujeitos; 

Estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no 

processo de gestão; 

Mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e 

subjetivas de saúde; 

Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e 

a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, 

origem, gênero e orientação sexual; 

Mudança nos modelos de atenção e gestão em sua dissociabilidade, 

tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o 

próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as 

relações sociais no trabalho; 

Proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais 

acolhedor, mais ágil e mais resolutivo; 

Compromisso com a qualificação da ambiência, melhorando as 
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condições de trabalho e de atendimento; 

Compromisso com a articulação dos processos de formação com os 

serviços e práticas de saúde; 

Contudo, para a prática do humanizar, se faz necessário o vínculo ao 

cuidado, onde as necessidades do outro seja o foco de forma contínua e 

gradativa. (PNS 2013) 
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4 A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA PRESTADA PELO 

ENFERMEIRO AO PACIENTE 

 

        Entende-se que humanização é um vínculo entre profissionais e usuários, com 

a valorização do sujeito diante da atitude ética e humana, ela está associada ao 

cuidado ao valor que os profissionais possuem e aos direitos dos usuários diante da 

condição de trabalho, modelo assistencial, educação permanente do profissional, 

direitos e avaliação no SUS. Há uma necessidade de melhorias na relação dos 

profissionais e pacientes. Requer debates onde elabore-se práticas de saúde que 

promovam o respeito ao indivíduo integrando os valores, aspirações e necessidades 

com o objetivo de fortalecer a reflexão acerca do tema e uma implementação como 

deveria ser (MOREIRA, 2010). 

        Há um debate muito grande na literatura acerca da humanização, porém na 

prática só se é possível implementar através das propostas da própria instituição já 

que se faz necessário uma mudança de comportamento. De acordo com Calegari 

(2011), acerca da Humanização do profissional de Enfermagem, diz que o profissional 

de enfermagem tem a capacidade de falar ouvir e entender o paciente diante de 

inúmeras situações as quais esteja passando, sendo a comunicação o maior processo 

de humanização que pode haver entre ambos. Quando inserido na saúde pública há 

necessidade de interação entre outros profissionais, o enfermeiro exerce outras 

funções além das habilidades técnicas, comportamentais, administrativas que 

segundo Chiavenatto (2008), necessita determinar os problemas avaliando e 

intervindo da melhor forma possível. 

        A lei Nº 7.498 de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências, no Art. 11 diz:  

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 

cabendo-lhe: 

I – Privativamente: 

a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 

instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade 

de enfermagem; 

b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas 

atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 
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serviços; 

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços da assistência de enfermagem; 

d) (VETADO); 

e) (VETADO); 

f) (VETADO); 

g) (VETADO); 

h) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 

enfermagem; 

i) consulta de enfermagem; 

j) prescrição da assistência de enfermagem; 

l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de 

vida; 

m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 

exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 

decisões imediatas; 

 

        Entre as atividades do enfermeiro se encontram a gestão e direção dos 

serviços, elas se diferem nas áreas privada e pública, o setor público atende-se 

pessoas sem condições financeira, profissionais trabalham em torno de 8h ou mais 

devido à falta de profissionais, infraestrutura, equipamentos e medicamentos 

necessitam de licitações o que torna o processo de compra mais demorado, todo esse 

processo é acompanhado pelo enfermeiro juntamente com os pacientes (MEXIA, 

2009). 

        Ainda segundo Mexia (2009), o profissional de enfermagem na assistência 

pública tem como função a promoção da saúde, prevenindo doenças através de 

técnicas estudo e conhecimento, o mesmo deve possuir princípios para fornecer um 

adequado atendimento aos pacientes e relacionamento com a equipe, para o autor os 

princípios básicos são: respeito, qualidade, empatia, clareza/transparência, 

colaboração, flexibilidade, inovação e paciência. Tendo por função ainda a direção, 

organização e planejamento dos serviços que visa um entendimento integral e 

essencial ao atendimento. 

           Segundo Calegari (2011), acerca da humanização no processo de trabalho da 
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enfermagem, a comunicação e o diálogo precisam se fazer presentes entre 

profissionais e pacientes, entender o que a outra pessoa está querendo passar seus 

medos, aflições e dores, suas felicidades alegrias, tristezas e iras. Profissionais de 

enfermagem seriam os mediadores diante dessas situações porque ninguém melhor 

do que eles para entender o processo e a situação o qual o outro ou a si mesmo se 

encontram, demostrando habilidades não somente técnica e mecanizada, mas 

também emocional e humanizada. 

           Beck (2007, p.507), denota ser “necessário o desenvolvimento da afetividade, 

sensibilidade, abertura para uma escuta atentiva e diálogo para acolhimento do 

usuário dos serviços de saúde”, buscando a resolução de seus problemas da melhor 

forma possível, ele ainda defende a criação de uma ética baseada na inclusão social 

e na cidadania. Ainda o profissional precisa ter capacidade de reconhecer não 

somente o estado físico, mas também o emocional se tornando parte da ética 

profissional e a falta dela tem sido notada em várias circunstancias na atualidade. Para 

ele o constante contato do profissional com a dor e sofrimento alheio, medo de errar, 

e ainda lidar com pacientes difíceis tornam o atendimento mecanizado necessitando 

então da construção de habilidades para lidar com cada momento. 

        Conforme Candido (2007), ética e humanização permanecem unidas sendo a 

primeira totalmente dependente da segunda, ambas quando unidas acarretam na 

melhoria da vida social do indivíduo, hábitos, costume e conceitos mudam a todo o 

tempo, aqueles que possuem um papel de liderança precisam assumir que tem um 

papel extremamente importante na qualidade de vida onde a sociedade se impõe para 

que o indivíduo reveja os seus valores.  

 

4.1 A Desumanização do Ser Humano nos dias atuais  

       O profissional de enfermagem tem prestado assistência ao paciente de forma 

fria e mecanizada, Conforme Corbani (2009) o Indivíduo é livre para ser e viver 

conforme quiser, estamos sempre em constantes processos de mudanças do eu. 

Produtos tecnológicos ganham espaço na área da saúde e facilitado a vida do 

profissional, porém nada de vale se não é pensada no produto final que é o ser 

humano a utilizar aquele serviço. Deixam de ouvir, conversar, esquecem... “Esquecer 

é pôr de lado, perder o amor, descuidar, abandonar, não tratar, perder a sensibilidade”, 
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desviando a atenção do foco principal que é o cuidado humano. Pode ocorrer tanto 

pela falta de tempo, sobrecarga de trabalho ou pressão socioeconômica ou de forma 

geral que é não ver o outro como um Ser, é agir como se não fizesse parte do trabalho 

e menosprezar aquilo que para o outro é importante, isso pode causar danos maiores 

a aquele indivíduo que já está debilitado e necessitado. Ter que falar em praticar o 

humano denota o quão desumano se pode estar sendo.   

 

  4.2 A Humanização auxilia no processo saúde-doença  

       Para uma boa recuperação do usuário, baseado na teoria das necessidades 

básica utilizadas para manter o usuário em equilíbrio no tempo e espaço podemos 

afirmar, segundo estudo realizado por Alves & Palermo-Neto (2018) acerca da 

neuroimunomodulação que o sistema nervoso central interfere no sistema 

imunológico, segundo o artigo grande estresse ao longo do período causam danos ao 

sistema imunológico, com isso podemos concluir que o período de internação do 

paciente pode causar efeitos adversos não somente pelo processo saúde doença, 

como também por distúrbios psicológicos/psicossociais, por isso a importância de se 

manter ambiência, um ambiente descontraído e acolhedor, organizado onde haja 

privacidade e individualidade possibilitando um melhoramento dos serviços de saúde, 

uma escuta atentiva, presença familiar, entre outras formas de prevenir o agravo do 

mesmo como a união do trabalho em equipe entre usuários trabalhadores e gestores 

para resolução de problemas e reconhecimento pelos profissionais da importância da 

Humanização na Assistência. (Brasil, 2013) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       

     Humanização trata-se de um vínculo entre profissional e o usuário onde a 

comunicação, o respeito, a empatia, clareza e transparência norteiam o cuidado ao 

usuário que passa pelo processo de ansiedade, medo, dor e estresse. Para uma 

assistência de qualidade é necessário a união do usuário, profissional e gestor para 

um cuidado de forma igualitária pois um profissional que possui qualidade de Vida no 

trabalho consegue exercer e praticar a humanização e baixar o direito ao cuidar, a 

segurança psicológica, participação do paciente da família no processo de 

sistematização da assistência e encaminhar um cuidado seguro e completo. 

       O princípio do profissional de saúde é auxiliar no cuidado e recuperação para que 

haja melhora da saúde dos usuários de saúde, porém o profissional não consegue 

fornecer uma atenção de qualidade se não for um bom ser humano, alguém que olhe 

o outro como um processo complexo e cuidadoso a se tratar, para isso é preciso cuidar 

de si mesmo, do outro e humanizar a forma com que se presta a assistência para que 

o cuidado aconteça de forma eficaz.  

      A garantia da universalidade do acesso, o cuidado integral, e equidade das ofertas 

em saúde são princípios do Sistema Único de Saúde tendo a saúde como um direito 

de todos independente das características físicas, sociais ou pessoais com o objetivo 

de diminuir as diferenças e atender as necessidades do usuário, a Política Nacional 

de Humanização desenvolve uma assistência  responsável onde a eficácia, a ética e 

a cidadania são fundamentadas no cuidado para construir e inovar formas de fazer 

saúde. A pesquisa ainda revela a importância do cuidado humano como assistência 

prioritária ao Ser, a necessidade de abordar o assunto como educação permanente, 

e para reconhecimento do cuidado pelo profissional para que se faça valer na prática. 
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