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Resumo 

A Humanização que é entendida como uma forma de atuar nas práticas de saúde, como meio de melhorar 

a qualidade do cuidado, vem se deparando atualmente com um cenário que se revela de forma 

desumanizada e insensível. Estas questões permitem refletir a formação dos profissionais de saúde, 

dentro dos paradigmas da humanização. Nesta ótica a enfermagem que busca promover o cuidado e 

manter a dignidade humana, deve considerar o estabelecimento de vínculos e a corresponsabilidade 

como meio de valorização do ser humano. Este estudo objetiva demonstrar a necessidade da 

humanização do cuidado no ensino da enfermagem. O método utilizado foi à revisão bibliográfica em 

bases de dados científicos, utilizando os descritores: ensino, humanização e enfermagem. Como 

embasamento de inclusão observou-se às publicações na língua portuguesa, disponível gratuitamente 

online, que apresentaram ideias objetivas relacionadas à temática. As instituições de ensino superior 

fundamentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, busca na formação acadêmica abordar a 

humanização do cuidado dentro dos princípios e valores do Sistema Único de Saúde, porém ainda é 

perceptível a hegemonia do modelo biomédico, sendo necessário repensar e valorizar as relações 

humanísticas do que perpetuar a patologia e as técnicas. O Código de Ética de Enfermagem estabelece 

que a enfermagem deva ser comprometida com a saúde individual e coletiva do ser humano e sua atuação 

profissional pautada em preceitos éticos e legais, tendo por princípios fundamentais o respeito à vida, a 

dignidade e aos direitos da pessoa humana, sem discriminação de qualquer natureza. Sendo assim, este 

estudo nos instiga enquanto docente a pensar que para realizar um cuidado efetivo faz se necessário 

adquirir o conhecimento técnico cientifico moldado pela essência da humanização, pois somente dessa 

forma a formação acadêmica será moldada em termos de excelência. 
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