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RESUMO 

 

Objetivo: Ensaio reflexivo, cujo objetivo é pensar a partir da Política Nacional de Humanização como se tem realizado 

o processo de cuidar em enfermagem, tendo em vista as várias dificuldades enfrentadas no ambiente de trabalho que 

influenciam o modo como esses profissionais irão gerir a assistência prestada. Método: Utilizou-se como base 

referencial o documento do Ministério da Saúde referente à Política, associando-se a publicações atuais sobre a 

temática em questão. É preciso compreender que humanização da assistência e das condições de trabalho são 

interdependentes e que o resgate da essência humana corrobora para a construção do ser humano como provedor de 

cuidados. 

 

Descritores: Humanização; Cuidado; Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

 

This article is a reflective essay, whose goal is to think from the National Policy of Humanization as if has conducted 

the process of nursing care, bearing in mind the various difficulties in the work environment that influence the way in 

which these professionals will manage the assistance provided. It was used as the basis of the reference document of 

the Ministry of health, which regulates the political, joining the current publications on the subject in question. Include 

some alternatives for the humanization of the process of nursing care to be effective. We need to understand that 

humanization of assistance and humanization of working conditions are interdependent and that the rescue of the 

human essence supports for the construction of the human being as a provider of care. 

 

Descriptors: Humanization; Care; Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o acelerado avanço 

técnico e científico no contexto saúde resultou no 

processo de desumanização da assistência. A 

dignidade da pessoa humana passou, com 

freqüência, a ser relegada ao segundo plano. A 

doença passou a ser o foco do saber científico, 

desarticulado do ser que a abriga e na qual se 

desenvolve. Consequentemente, os profissionais 

da área da saúde parecem gradativamente 

desumanizar-se, favorecendo a desumanização de 

sua prática 
(1)

. 

 A prevalência do presente contexto fez 

com que, em 2003 o Ministério da Saúde lançasse 

a Política Nacional de Humanização (PNH), mais 

conhecida como HUMANIZASUS, cujo objetivo 

é colocar em prática os princípios norteadores do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos 

serviços de saúde, produzindo mudanças no modo 

de gerir e cuidar 
(2)

. 

 A humanização, segundo a PNH, 

compreende a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde: 

usuários, trabalhadores e gestores. A PNH tem o 

intuito de reafirmar os princípios designados pelo 

SUS e propor novos que pensam o humano a 

partir do que é vivido nos serviços por todos que o 

produzem cotidianamente 
(2)

. 

 A mesma fundamenta-se na verdadeira 

essência do ser humano, pois engloba a percepção 

do outro, atitudes e responsabilidades, bem como 

envolvimento “afetivo” nas relações interpessoais 

estabelecidas. A humanização é pautada no 

cuidado, no valor intrínseco de cada coisa, no 

trabalho bem feito, na competência, na 

honestidade e na transparência das intenções 
(3)

. 

 Humanizar deveria ser algo inerente ao ser 

humano, visto que a mesma é indissociável do 

cuidado. O neologismo “humanização” foi criado 

com o intuito de encarar o processo de 

desumanização. Para o autor, o “cuidado 

humanizado” ou “humanização” busca muito mais 

minimizar as conseqüências de um sistema do que 

do cuidado em si 
(4)

. 

 É questionável o fato de se criar uma 

Política de Humanização, tendo em vista que 

somos humanos dotados de sentimentos. No 

entanto, há falhas no sistema de saúde que 

necessitam serem supridas, por isso, políticas 

como essas são criadas na intenção de garantir aos 

usuários direitos que já são seus por natureza.   

 A assistência humanizada é um direito de 

todo e qualquer cidadão e deveria ser realizada 

sem necessidade de se criar uma política de 

incentivo. Contudo, existe uma gama de 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais no 

ambiente de trabalho que impossibilitam a 

promoção de um cuidado centrado na 

integralidade dos sujeitos 
(5)

. 

 A enfermagem, por estabelecer estrito 

contato com os pacientes, tende a sofrer cobranças 

quanto à execução de suas práticas. Há exigências 

quanto à promoção de uma assistência 

humanizada que atenda as demandas dos pacientes 

e seus familiares.  

 Transcorrido mais de dez anos da criação 

da PNH, nota-se que a temática ainda é muito 

discutida na perspectiva do usuário. Como citado 

anteriormente, há muitas cobranças em se 
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promover cuidados humanizados, mas poucos 

investimentos na humanização das condições de 

trabalho 
(6)

. 

 É importante ressaltar que, mesmo após 

anos de PNH, a humanização ainda se encontra 

em processo de estruturação nos serviços de 

saúde, sendo preciso muitas adaptações para que 

ele chegue ao patamar almejado. 

 O presente artigo constitui-se como um 

ensaio reflexivo, cujo objetivo é pensar a partir da 

Política Nacional de Humanização como se tem 

realizado o processo de cuidar em enfermagem, 

tendo em vista as várias dificuldades enfrentadas 

no ambiente de trabalho que influenciam o modo 

como esses profissionais irão gerir a assistência 

prestada. Utilizou-se como base referencial o 

documento do Ministério da Saúde que regulariza 

a presente Política, associando-se a publicações 

atuais sobre a temática em questão. 

 

Refletindo sobre a humanização do processo de 

cuidar em enfermagem 

 

 Sabe-se que a enfermagem se constitui 

uma profissão pautada no cuidado ao ser humano. 

Durante muito tempo, esse cuidado foi realizado 

com extrema dedicação, competência e amor. O 

ato de cuidar possibilitou que a enfermagem se 

estabelecesse como profissão, tornando-a ícone 

principal na relação profissional-paciente 
(7)

. 

 Nas últimas décadas, foram verificados 

avanços na assistência que levaram a 

investimentos na gestão, compra de equipamentos 

e desenvolvimento de novas tecnologias. Essas 

mudanças geraram conseqüente desvalorização 

dos usuários e dos profissionais das instituições de 

saúde 
(8)

. 

 Nessa perspectiva, o cuidado realizado 

pelos profissionais de enfermagem passou a ser 

extremamente técnico, restringindo-se apenas a 

procedimentos de rotina. O usuário passou a ser 

visto segundo sua patologia, não havia interesse 

por parte da equipe em acolhê-lo. Libertá-lo da 

doença era o objetivo, e para isso o uso de 

tecnologias de ponta era o veículo principal.  

 Além disso, muitas instituições de saúde 

passaram a oferecer inadequadas condições de 

trabalho, tais como baixas remunerações, pouca 

valorização profissional e descaso frente aos 

problemas identificados pela equipe, 

inviabilizando a promoção de um cuidado humano 

e integral.  

 Todo esse contexto levou a criação de uma 

política de humanização. O intuito dessa política 

era resgatar a saúde como valor de uso tendo 

como padrão de atenção o estabelecimento de 

vínculo com o usuário, garantindo direitos aos 

mesmos e seus familiares e estimulando que eles 

se coloquem como atores do sistema de saúde 

através do controle social. A melhora nas 

condições de trabalho para que os profissionais 

executassem seus afazeres de maneira digna, 

criando novas ações também se constituiu uma 

das diretrizes dessa política 
(2)

. 

 Anos se passaram após criação da PNH e 

muitos questionamentos perduram em relação à 

mesma. Com relação à enfermagem, será que 

houve mudanças favoráveis no seu processo de 

cuidar, já que a mesma é caracterizada como 
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pioneira na divulgação e implementação da 

política em questão? 

 Uma pesquisa realizada em um Hospital 

Universitário do Rio de Janeiro cujo objetivo é 

identificar os conteúdos que integram as 

representações sociais de profissionais de 

enfermagem sobre humanização do cuidado, 

demonstrou através das falas dos participantes que 

o foco das discussões é a tecnologia. Para eles, o 

uso da mesma agiliza o trabalho e possibilita um 

melhor atendimento ao cliente. Em contrapartida 

eles relatam como conseqüência do seu uso o 

processo de desumanização 
(9)

. 

 Diante de um mundo globalizado fica 

complicado desvincular o cuidado da tecnologia, 

já que a cura ou o tratamento de doenças, 

principalmente de caráter crônico, dependem do 

seu uso. No entanto, é preciso que a equipe de 

enfermagem viabilize a humanização, perante esse 

cenário, direcionando a realização de práticas que 

visem à satisfação do cliente através de uma 

assistência de qualidade, possibilitando a “escuta” 

de suas demandas e sua resolutividade, ou seja, 

acolhendo-o integralmente 
(5)

. 

  A humanização como política pública 

implica em criar condições favoráveis para a 

comunicação entre pacientes e profissionais de 

saúde, visando a troca de conhecimento com 

finalidade libertadora operacionalizada pelo 

acolhimento dos indivíduos no sistema de saúde 

(10)
. 

 O acolhimento constitui-se ferramenta 

fundamental no processo de cuidar em 

enfermagem, através dele o profissional é capaz 

de identificar as demandas dos usuários do 

sistema e com isso intervir de modo eficaz. Além 

disso, ao acolher o enfermeiro desenvolve sua 

capacidade de escuta e empatia, o que é 

primordial, visto que a assistência passa a não se 

configurar nos avanços da tecnologia, mas em 

valores pessoais, no verdadeiro significado do 

cuidado, possibilitando ao enfermeiro determinar 

o melhor plano de cuidados ao paciente 
(9)

. 

  A enfermagem é a ciência e arte de assistir 

o paciente no atendimento à suas necessidades 

básicas, de torná-lo independente quando preciso, 

pela prática do autocuidado, de reabilitar, manter e 

promover a saúde em cooperação com outros 

profissionais 
(11)

. 

 Sendo assim, considera-se o processo de 

cuidar a essência da profissão de enfermagem. 

 Para tanto, humanizá-lo é possibilitar que 

não apenas o paciente e seus familiares desfrutem 

deste processo, mas também toda equipe que 

aprende e cresce junto com ele 
(12)

. 

 Diante da atual política de humanização, 

percebe-se que processo de cuidar em 

enfermagem encontra-se em processo de 

remodelamento. Nem todos os setores da área da 

saúde conseguem direcionar práticas humanizadas 

aos pacientes, isso inclui as equipes de 

enfermagem, que diante de tanta tecnologia e 

demais fatores não conseguem tornar viável o 

cuidado humanizado. 

 Em setores como as unidades de terapia 

intensiva (UTI) o relacionamento entre a equipe 

de enfermagem é o paciente se restringe aos 

momentos que envolvem os cuidados como banho 

no leito, aspiração endotraqueal, realização de 

curativos, mudança de decúbito dentre outros. 
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Acredita-se que o estabelecimento de vínculo 

entre paciente e equipe, nesse cenário, esteja longe 

do desejado 
(13)

. 

 Tomando por base o contexto em questão, 

nota-se que a humanização do processo de cuidar 

em enfermagem não abarca apenas o modo como 

a assistência deverá ser prestada, mas também as 

condições em que esses profissionais estão 

executando seus afazeres. Sendo assim, é preciso 

refletir sobre a presente temática, considerando 

que a promoção de cuidados humanizados 

depende das condições em que os profissionais de 

enfermagem têm trabalhado. 

 

A humanização do trabalho da enfermagem e 

seus reflexos na assistência 

 

 O processo de humanização das condições 

de trabalho da equipe de enfermagem é algo a ser 

refletido, tendo em vista as inúmeras dificuldades 

que esses profissionais enfrentam, como baixas 

remunerações, sobrecarga de trabalho, 

dificuldades nos relacionamentos interpessoais, 

uso excessivo da tecnologia 
(14)

. 

 Sabe-se que para humanizar a assistência 

não basta que as instituições hospitalares invistam 

em modernos equipamentos, disponham de 

estrutura moderna e apropriada aos cuidados de 

saúde e apresentem gestão criativa, se não estiver 

completamente voltada para a satisfação das 

demandas dos usuários e os trabalhadores que os 

atendem 
(8)

. 

 Independente do uso de equipamentos e 

tecnologias, o tratamento mais eficaz relaciona-se 

ao momento em que a pessoa é acolhida, ouvida e 

respeitada pelo profissional de saúde. Em 

compensação, há a necessidade de se humanizar 

as condições de trabalho desses profissionais, 

tendo em vista que os trabalhadores que se sentem 

respeitados pelas instituições são capazes de 

prestar atendimento de qualidade aos usuários 
(6)

. 

 Humanizar em saúde é uma via de mão 

dupla, pois é um processo que se produz e 

reproduz na relação usuário-profissional. Contudo, 

não se pode esperar da equipe de saúde uma 

assistência humanizada aos usuários quando as 

condições de trabalho se encontram precárias, 

quando há falta de pessoal, sobrecarga de trabalho 

e pressões no interior do mundo de trabalho que 

deixam as pessoas nos seus limites físicos e 

psíquicos. A ausência de mecanismos que 

assegurem a reflexão cotidiana do processo de 

trabalho pode ser indício da falta de qualidade em 

alguns serviços, assim como um desestimulo as 

lutas por melhores condições de trabalho 
(15)

.   

 Numa pesquisa realizada no Hospital de 

Santa Maria (HUSM) cujo objetivo era identificar 

a percepção dos trabalhadores de enfermagem 

quanto à humanização da assistência hospitalar 

evidenciou, ao serem questionados sobre quais 

sugestões dariam para um cuidado mais 

humanizado aos usuários, as responsabilidades da 

instituição sendo as mais citadas à valorização dos 

profissionais pela chefia, coordenações e direções, 

contratação de novos trabalhadores de 

enfermagem, melhoria nos recursos materiais para 

a prestação de um cuidado de qualidade, 

flexibilização de algumas rotinas de enfermagem, 

melhor remuneração e incentivo para um melhor 

relacionamento interpessoal entre os profissionais 
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que possibilite um atendimento mais humanizado 

(8)
. 

 Observa-se o quão importante é humanizar 

o processo de trabalho da equipe de enfermagem, 

tendo em vista a relevância de seu reflexo na 

promoção, prevenção e recuperação da saúde dos 

usuários.  

 É obvio que em muitas instituições, há 

precariedade de condições técnicas, de 

aprimoramento, de recursos materiais e humanos, 

que por si só, já tornam o ambiente de trabalho 

desumano. Agregam-se a isso, os processos não 

solucionados da atenção a saúde ou a forma 

desrespeitosa com que muitos profissionais se 

interagem, tornando insuportável uma situação já 

complicada. Nesse sentido, nota-se um 

profissional frágil para humanizar suas ações de 

cuidado 
(6)

. 

 A Política Nacional de Humanização 

(PNH) não apenas frisa a necessidade de se 

humanizar a assistência como também as 

condições de trabalho das quais os profissionais 

estão sujeitos. No eixo da gestão do trabalho, a 

mesma 

 

...propõe a promoção de ações que 

assegurem a participação dos 

trabalhadores nos processos de 

discussão e decisão, reconhecendo, 

fortalecendo e valorizando seu 

compromisso com o processo de 

produção de saúde e o seu 

crescimento profissional 
(2)

. 

 

 Percebe-se que mesmo sendo respaldada 

por uma política, a humanização do processo de 

trabalho em enfermagem necessita sofrer 

inúmeras metamorfoses para assim chegar ao 

patamar tão sonhado pelos profissionais.  

 Mais do que políticas, códigos de ética e 

decretos e preciso que cada profissional trabalhe, 

cotidianamente, o “ser humano” que o habita, 

considerando que a humanização é um processo 

complexo, demorado e amplo ao qual se oferece 

resistência, pois envolve mudanças de 

comportamento que podem ser permeadas por 

sentimentos de ansiedade e medo 
(8)

. 

 Humanizar é um verbo que necessita ser 

conjugado diariamente. É essencial que o 

trabalhador de enfermagem incorpore habilidades 

humanas de cuidado mútuo em suas práticas 

cotidianas, tendo consciência da sua importância 

no processo de produção em saúde. Surge desse 

contexto, a necessidade de estabelecimento uma 

nova relação entre profissionais de enfermagem, 

gestores e usuários que propiciem vínculo e 

resolutividade. Assim, com a participação dos 

profissionais e com cuidados direcionados aos 

mesmos torna-se possível a promoção de uma 

assistência holística e qualificada 
(16)

. 

  Quando se pensa em humanização muitas 

vezes pensa-se no usuário apenas, o profissional 

de enfermagem, muitas vezes é negligenciado 

dentro desse processo. Portanto, é de crucial 

importância que as unidades gestoras tenham 

consciência de que humanização da assistência e a 

humanização das condições de trabalho são 

indissociáveis, ou seja, a efetividade e qualidade 

de uma dependem da outra. Quando usuários, 

trabalhadores da saúde e gestores compreenderem 

essa dinâmica, a humanização não será mais algo 
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imposto, mas ocorrerá naturalmente como parte 

inerente do ser humano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Falar em cuidado ao ser humano seja 

voltado para assistência ou para as relações de 

trabalho, implica, essencialmente, em cuidado 

humanizado. No entanto, é importante ressaltar 

que, muitas vezes, devido à sobrecarga de 

trabalho, as equipes prestam uma assistência 

mecanizada e tecnicista, esquece-se de humanizar 

o cuidado justamente por entender que em si o 

cuidado deve ser humanizado. Da mesma maneira, 

as relações de trabalho, em função de fatores 

internos e externos, vêm se dando de modo pouco 

humanizado, interferindo diretamente na própria 

assistência. 

 Há grande dificuldade por parte da equipe 

de enfermagem, gestores e usuários em 

compreender que a humanização da assistência se 

inicia dentro das instituições e setores da área da 

saúde, mais precisamente na própria gestão. A 

promoção de condições adequadas de trabalho é a 

peça chave para a qualidade da assistência. 

 A Política Nacional de Humanização é 

justamente um incentivo para que isso se 

concretize. Sabe-se que a mesma tem como 

prioridade a valorização dos sujeitos no processo 

de produção de saúde, e para tanto, busca investir 

na autonomia e protagonismo dos mesmos. Além 

disso, ela busca tornar a gestão mais participativa 

de modo a permitir mudanças no modelo de 

atenção e gestão que busquem atender as 

demandas da população e a melhoria das 

condições de trabalho. 

 Após dez anos de PNH, nota-se o quanto 

ainda é preciso trabalhar humanização nas 

instituições de saúde. As práticas humanizadas 

ainda são escassas, tanto no âmbito da assistência 

como nas condições de trabalho, existem muitas 

lacunas que inviabilizam a consolidação desse 

processo, uma delas é o sucateamento do sistema. 

 Sendo assim, sugerem-se estudos que 

busquem refletir o processo de humanização tanto 

na perspectiva do usuário quanto na do 

profissional. É preciso compreender que 

humanização da assistência e humanização das 

condições de trabalho são interdependentes. É 

praticamente improvável que uma ocorra sem a 

outra. 

 Humanizar é uma tarefa difícil sendo 

necessário percorrer-se um caminho que vai além 

da imposição de uma política de humanização, até 

porque a própria Constituição Federal já 

estabelecia, anteriormente, a responsabilização 

pela promoção do ser humano nas múltiplas 

dimensões assinalando a dignidade da pessoa 

humana em sua integridade.  

 É preciso resgatar a essência humana, 

tendo em vista valores e crenças que cada 

individuo carrega consigo, associando a mesma à 

novos significados no modo de “ser humano” 

como provedor do cuidado. 
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