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RESUMO 

 

 
O referido estudo tem como objetivo identificar a implementação da Política Nacional de Humanização 

(PNH) através do conhecimento do profissional de saúde acerca da mesma. Estudo de abordagem 

qualitativa, cujo cenário foi uma Instituição Pública, referência em ortopedia, localizada na região 

sudeste do Brasil, por ter sido unidade colaboradora desde a implantação da PNH. Os participantes 

foram 04 (quatro) profissionais de saúde, componentes da equipe multiprofissional, que atuam na 

unidade de internação do referido hospital. A coleta de dados foi realizada nos meses de julho à 

novembro de 2013. Para a análise dos dados, utilizou-se a Análise Institucional, através da qual 

emergiram sentidos que traduzem o conhecimento e a prática relacionada à PNH, além de concepções 

sobre a aplicabilidade da humanização, situações que dificultam a sua prática, além de algumas 

recomendações para a promoção do cuidado humanizado. Como principal resultado observou-se que 

para o processo de implementação culminar na Humanização de Assistência é fundamental que se 

promovam mudanças com a incorporação de valores, crenças e costumes dos profissionais, usuários e 

gestores, compreendendo assim seu objeto de trabalho, aumentando a resolutividade das práticas e 

promovendo saúde e autonomia. 
 

 

 

Palavras-chave: Humanização da Assistência; Gestão em saúde; Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to identify the implementation of the National Humanization Policy (NHP) through 

the knowledge of health professionals about the same. A qualitative study whose setting was a 

public institution, a reference in orthopedics, located in the southeastern region of Brazil, have been 

collaborating unit since the implementation of the HNP. Participants were 04 (four) professionals, 

components of the multidisciplinary team, working in the inpatient unit of the hospital. Data 

collection was carried out from July to November 2013. For data analysis, we used the Institutional 

Analysis, through which meanings that reflect the knowledge and practice related to PNH emerged, 

along with assumptions about the applicability humanization, situations that hinder your practice, 

plus some recommendations for the promotion of humanized care. As main result it was observed 

that for the implementation process culminate in Humanization of assistance is essential to promote 

change with the incorporation of values, beliefs and customs of professionals, users and managers, 

so understanding its object of study, increasing the resolution of practices and promoting health and 

autonomy. 

 

Keywords: Humanization, Health management, Public Policy. 
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1- INTRODUÇÃO        

 Soa estranho falar de humanização para humanos, já que humanizar deveria fazer 

parte dessa natureza. Porém, mostra-se relevante no contexto atual, uma revisão das 

práticas cotidianas exercidas pelos profissionais de saúde e gestores de uma maneira geral. 

A humanização tem sido uma expressão muito utilizada nas instituições de saúde, 

tornando-se política nacional. Tal regime, instituído pelo Ministério da Saúde, visa 

promover a humanização da assistência a partir de intervenções institucionais para a 

criação, desenvolvimento e sustentação de iniciativas humanizadoras. 

 Introduzida de forma progressiva e permanente, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) direciona seu foco para os usuários, profissionais e gestores, supondo 

que sejam ultrapassadas as fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber 

e/ou poder que se ocupam da produção da saúde (BRASIL, 2004). 

 Tem-se visto que um hospital com profissionais comprometidos funciona bem, 

porém, o processo de humanização não se limita ao pleno funcionamento da unidade, 

visando questões administrativas e técnicas, sobretudo numa área como a da saúde. A 

eficácia das ações de saúde para o pleno funcionamento tecnológico e dos dispositivos 

organizacionais é diretamente influenciada pela qualidade do fator humano e do 

relacionamento que se estabelece entre profissionais e usuários durante o atendimento.    

Para um melhor embasamento desse estudo, realizou-se uma revisão integrativa 

acerca dos processos de implementação da Política Nacional de Humanização, mediante 

consulta às bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

A escolha da BVS justifica-se por esta ser uma fonte de dados que inclui em suas 

bases, artigos de interesse para a pesquisa, a exemplo da Scientific Electronic Library 

Online (SciELO). Foram usados os seguintes descritores extraídos dos Descritores em 

Ciência da Saúde (DECS): “políticas públicas”, “política nacional de humanização” e 

“implementação”. Foram selecionados estudos que atendessem aos seguintes critérios de 

inclusão: artigos brasileiros; publicações na íntegra; publicações entre 2003 e 2012; 

publicações de abordagem qualitativa. Foram excluídas publicações que não atenderam aos 

critérios de inclusão após a leitura de seus resumos. No total, foram encontrados 4.661 

artigos, onde apenas 16 abordavam, na íntegra, o tema proposto, tendo sido utilizados 

todos no estudo. Foi realizada a leitura dos artigos e selecionados os resultados que 

tratassem do processo de implementação da PNH.  
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Os artigos selecionados foram publicados em português com maior produção a 

partir de 2007, o que pode ser explicado, pois apesar da implantação da PNH ter ocorrido 

em 2003, as pesquisas voltadas para a sua implementação, tiveram o seu início em 2007, 

principalmente no que diz respeito à análise da mesma.  

No tocante à implementação da PNH, os estudos evidenciam que no contexto e no 

rastro de todo esse processo, o desafio que mais se apresenta como necessário para uma 

“agenda institucional” parece ser o das estratégias de ampliação do grau de pactuação com 

a rede de trabalhadores para levarem adiante o princípio e os instrumentos concretos de 

cogestão (SANTOS-FILHO, 2009). 

Mori (2009) destaca que na última década percebe-se que a PNH tem avançado 

internamente na cogestão, mesmo porque seu objetivo maior é apoiar a disseminação e 

implantação de um novo modo de gerir a rede SUS. 

Nas unidades hospitalares, Silva et al. (2012) destaca a necessidade do respeito aos 

preceitos da PNH, bem como aos do SUS acerca da autonomia e participação dos 

profissionais, usuários e familiares no contexto assistencial. 

No que concerne à gestão, destaca-se o apoio institucional, focado na gestão do 

processo de produção de saúde, base estruturante da PNH. 

O interesse em realizar esse estudo partiu da experiência vivenciada, enquanto 

profissional de enfermagem, integrante da equipe multiprofissional, ao observar como 

ocorria, de fato, a atuação dos profissionais de saúde no serviço de internação da unidade, 

porta de entrada para a realização de procedimentos cirúrgicos. Segundo minhas 

observações a compartimentalização biológica do corpo dos sujeitos-alvo das ações de 

saúde, o parcelamento do processo de trabalho em saúde em várias especialidades e 

subespecialidades, e a verticalização da gestão são fatores que influenciam na efetiva 

atuação desses profissionais. 

Como profissional de saúde, que atuou na unidade colaboradora para implantação 

da política, reflito aqui sobre como as ações propostas pela PNH alcançam os seus fins a 

partir das facilidades e dificuldades encontradas pelos profissionais na atuação da equipe 

multiprofissional de um setor específico nessa unidade. 

Este estudo justifica-se pela necessidade de uma discussão mais aprofundada com 

base na necessidade de analisar a percepção do profissional envolvido na atenção à saúde 

do usuário sobre a humanização da assistência, de acordo com o que é preconizado pela 

PNH. Trata-se de uma unidade especializada em ortopedia, onde as práticas são 
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organizadas em função da parte do corpo biológico que necessita ser recuperado, o que não 

induz aos profissionais a visão do usuário como um todo. 

O profissional de saúde, desde a sua formação, é ensinado a fazer um recorte do 

indivíduo, no qual o fenômeno biológico é a peça principal. O saber técnico proveniente da 

formação pautada na fragmentação e na compartimentalização do homem não consegue 

ampliar o conhecimento a ponto de perceber que o seu objeto cerne do seu trabalho, é o 

sujeito em sua integralidade, com sua singularidade, isto é, suas emoções, suas crenças e 

seus valores (NOGUEIRA-MARTINS, 2006). 

A equipe multiprofissional, personagem de importante papel no cenário da Política 

Nacional de Humanização, se vê diante de um ambiente marcado pela grande velocidade 

das mudanças tecnológicas e da busca por serviços especializados, os quais desencadearam 

várias transformações nas organizações de saúde que tiveram que se adequar para atender à 

demanda por atenção cada vez mais ampliada.  

Transformar os modos de construir as políticas públicas de saúde impõe o 

enfrentamento de um modus operandi fragmentado e fragmentador, marcado pela lógica do 

especialismo e do que se supõe como especificidade da humanização em determinadas 

áreas (BENEVIDES; PASSOS, 2005).  

Ante essa realidade, foram traçados como objetivo geral: analisar a 

institucionalização da Política Nacional de Humanização em um Hospital especializado da 

rede SUS, sob a ótica dos profissionais de saúde, e objetivos específicos: compreender de 

que forma o conceito de humanização se insere no contexto da formulação dos processos 

da assistência prestada aos usuários, e conhecer as principais facilidades e dificuldades 

encontradas pelos profissionais de saúde na implementação da PNH. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1- O SUS e a Política Nacional de Humanização 

 O SUS (Sistema Único de Saúde) criado pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080 de 1990, foi construído ao longo da 

história, principalmente para mudar a situação de desigualdade na assistência à saúde da 

população. O SUS tornou obrigatório o atendimento público e gratuito a qualquer cidadão, 

sendo proibidas cobranças em dinheiro sob qualquer pretexto. O seu financiamento é feito 

com recursos arrecadados principalmente através de impostos e contribuições sociais pagos 

pela população, e organizado e gerido pelas três esferas do poder público. 

 O processo de descentralização da gestão do sistema de saúde em curso no Brasil 

coloca-nos possibilidades e desafios que devem ser assumidos de forma solidária pelos três 

entes federados. A pluralidade de contextos vivenciados por nossos municípios e regiões 

exige que desenhemos políticas públicas capazes de responder adequadamente às 

diferentes necessidades advindas dessa diversidade. Nessa perspectiva, o papel de cada 

gestor é determinante na superação dos desafios e na consolidação de um sistema de saúde 

comprometido com as necessidades específicas da população, presente em cada localidade 

brasileira. (BRASIL, 2009) 

 No entanto, a trajetória do SUS nem sempre nos mostra o seu fortalecimento. 

Quando olhamos para o dia-a-dia dos serviços de saúde podemos facilmente identificar 

deficiências desse sistema. As desigualdades no acesso e utilização dos serviços, o 

atendimento precário, as filas de espera, a superlotação de todas as emergências do país, a 

falta de recursos e de leitos nas unidades hospitalares, e a demora em conseguir marcar e 

realizar exames são algumas das evidências da discordância entre o proposto pela estrutura 

jurídica do SUS e a realidade dos serviços prestados.  

Ainda assim, evidenciamos um caráter contraditório, ao analisarmos a realidade do 

SUS, quando nos deparamos com a possibilidade de cirurgias de alta complexidade 

(transplantes ósseos, cardíacos, entre outros), acesso a hemodiálise, dispensação de 

medicamentos para controle de doenças crônicas, entre outros procedimentos oferecidos de 

forma gratuita, que fazem do SUS um sistema que tem seu valor e precisa ser visto com 

mais cautela em suas reformulações, pois traz em sua essência o princípio da integralidade 

da atenção.  
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Em contrapartida, precisando formular políticas de humanização que possibilitem a 

extinção do tratamento fragmentado e centrado em procedimentos biomédicos, que não 

vislumbram a promoção da saúde.  

 O SUS institui uma política pública de saúde que visa à integralidade, à 

universalidade, ao aumento da equidade e à incorporação de novas tecnologias e 

especialização dos saberes. Para superar os desafios enfrentados pelo sistema público de 

saúde brasileiro, faz-se necessária uma nova estrutura de assistência e uma revisão 

profunda das relações entre os serviços públicos. Desse modo, o maior desafio enfrentado 

pelo SUS é político. 

 A PNH emerge como uma proposta para novos modos de fazer, como um cuidar de 

si e do outro que prescinde da tutela e do moralismo, que problematiza os imperativos e 

questiona o lugar de detentor do saber a que os profissionais de saúde tão facilmente se 

ocupam. Também se propõe uma aposta na criação de sujeitos, de novos modos de estar no 

mundo, de negociação permanente na construção da saúde como bem comum (BRASIL, 

2011). 

 Falar de saúde pública ou de saúde coletiva sempre vai envolver personagens que 

durante anos permaneceram como “receptores” das práticas de saúde, ou seja, os usuários 

dos serviços de saúde. As políticas públicas se constroem de fato, no plano coletivo onde 

se garante o sentido público das políticas que também atravessam o Estado.  

 Segundo Benevides e Passos (2005) com o conceito de saúde coletiva, é a dimensão 

do público que é revigorada nas políticas de saúde. Não mais identificado a estatal, o 

público indica assim a dimensão do coletivo. Política pública, política dos coletivos. Saúde 

pública, saúde coletiva. Saúde de cada sujeito, saúde da população. 

É no trabalho diário que se podem incorporar valores e atitudes de respeito à vida 

humana, indispensáveis à consolidação e à sustentação de uma nova cultura de 

atendimento à saúde. Por isso, é direito de todo cidadão receber um atendimento público de 

qualidade na área da saúde. E para garantir esse direito, é preciso empreender um esforço 

coletivo de melhoria do sistema de saúde no Brasil uma ação com potencial pra disseminar 

uma nova cultura de atendimento humanizado.  

Mello e Bottega (2009) afirmam que a política de formação da PNH, afinada com 

seus princípios, enseja a inseparabilidade entre os modos de formar, gerir e cuidar, no 

mesmo instante em que afirma a força das experiências concretas para a desestabilização 
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de concepções consolidadas que separam as noções de sujeito e objeto, clínica e política, 

individual e coletivo. 

Trad e Esperidião (2010) em seus estudos encontraram que a humanização no 

contexto da relação, profissional de saúde e usuário, é caracterizada como ser bem tratado, 

ser reconhecido e que o tratamento seja conduzido de modo afetuoso, de modo que os 

usuários valorizam claramente o vínculo afetivo que se estabelece entre eles e os 

profissionais quando definem os sentidos da humanização. 

Humanizar significa garantir à palavra a sua dignidade ética. Ou seja, o sofrimento 

humano e as percepções de dor ou de prazer no corpo, para serem tomados como 

elementos essenciais na prática humanizada dos profissionais de saúde (humanizados), 

precisam tanto que as palavras que o sujeito expressa sejam reconhecidas pelo outro, 

quanto esse sujeito precisa ouvir do outro, palavras de seu reconhecimento. Pela linguagem 

fazemos as descobertas de meios pessoais de comunicação com o outro, sem o que nos 

desumanizamos reciprocamente. Isto é, sem comunicação não há humanização. A 

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

semelhantes (BRASIL, 2000).  

Esta Política aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os 

modos de gerir os processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, 

entre produção de saúde e produção de subjetividade. Tem por objetivo provocar 

inovações nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de saúde, propondo para os 

diferentes coletivos/equipes implicados nestas práticas o desafio de superar limites e 

experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de produção e 

circulação de poder (BRASIL, 2009). 

A Política Nacional de Humanização é uma Política que abrange ações e instâncias 

gestoras do SUS, visando fortalecê-lo como política pública de saúde. Através da 

implantação desta, busca-se estabelecer a valorização e o envolvimento dos diferentes 

sujeitos atuantes nos serviços de saúde, os usuários, trabalhadores e gestores. Conta com 

um núcleo técnico sediado em Brasília e equipes de apoiadores que se articulam às 

secretarias estaduais e municipais de saúde, construindo planos de ação para promover e 

disseminar inovações em saúde como: valorização dos diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde; 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; 
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mapeamento e interação com as demandas sociais, coletivas e subjetivas de saúde; defesa 

de um SUS que reconhece as diversidades do povo brasileiro e a todos oferece a mesma 

atenção à saúde, sem distinção; mudança nos modelos de atenção e gestão em sua 

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

próprio processo de trabalho; proposta de um trabalho coletivo mais acolhedor, ágil e 

resolutivo; compromisso com a qualificação da ambiência, melhorando as condições de 

trabalho e de atendimento; compromisso com a articulação dos processos de formação com 

os serviços e práticas de saúde. 

Uma característica importante da PNH é que seu âmbito de ação e interferencia não 

se restringem à institucionalidade do SUS. A PNH tem proposto a si própria a condição 

desafiadora de se constituir efetivamente como uma política pública, o que requer 

estratégias para a sua própria constituição como movimento social e político (BRASIL, 

2010). 

Em resumo, a PNH possui três princípios a partir dos quais se desdobra, que são: a 

transversalidade, visando a transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do 

grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das 

relações de poder hierarquizadas;  a indissociabilidade entre atenção e gestão, onde as 

decisões da gestão interferem diretamente na atenção a saúde, sendo assim, trabalhadores e 

usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, 

assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 

saúde e nas ações de saúde coletiva; e o protagonismo, a corresponsabilidade e a 

autonomia dos sujeitos e dos coletivos, onde a ampliação da autonomia e a vontade das 

pessoas envolvidas nos processos, e que compartilham responsabilidades, constrói 

mudanças na gestão e na atenção de forma mais concreta. Todos são usuários, não só os 

pacientes, por isso as mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um 

como cidadão legítimo, valorizando e incentivando a sua atuação na produção de saúde. 

Utiliza como método a “tríplice inclusão” que caracteriza a inclusão dos diferentes 

sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários) no sentido da produção de autonomia, 

protagonismo e corresponsabilidade; a inclusão dos analisadores sociais ou, mais 

especificamente, inclusão dos fenômenos que desestabilizam os modelos tradicionais de 

atenção e de gestão, acolhendo e potencializando os processos de mudança e a inclusão do 

coletivo seja como movimento social organizado, seja como experiência singular sensível 
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(mudança dos perceptos e dos afetos) dos trabalhadores de saúde quando em trabalho 

grupal. (BRASIL, 2008) 

 Suas diretrizes expressam o método da inclusão no sentido da: Clínica Ampliada, 

Cogestão, Acolhimento, Valorização do trabalho e do trabalhador, Defesa dos direitos do 

usuário, Fomento das grupalidades, coletivos e redes e Construção da memória do SUS 

que dá certo. (Ibid, 2008) 

 Os resultados esperados com a implantação da PNH englobam a redução de filas e 

o tempo de espera, através da ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo 

com base em critérios de risco, além de garantir ao usuário a ciência de quem são os 

profissionais que cuidam de sua saúde e a rede de serviços que se responsabilizará por sua 

referência territorial e atenção integral. Busca garantir os direitos dos usuários assegurados 

em lei, ampliando os mecanismos de participação ativa e de rede sócio-familiar, nas 

propostas de plano terapêutico, acompanhamento e cuidados em geral. Garantir a gestão 

participativa aos trabalhadores e usuários, com investimento na educação permanente em 

saúde dos trabalhadores, na adequação de ambiência e espaços saudáveis e acolhedores de 

trabalho, propiciando a integração de trabalhadores e usuários em momentos distintos. 

Além da implementação de atividades de valorização e cuidado aos trabalhadores da 

saúde. 

 Barros (2006) levanta um questionamento: Como construir modos de formação em 

saúde que estilhacem as fôrmas de ação? Como realizar a análise e produzir novos 

territórios no campo da formação em saúde? E para responder a essas perguntas nos afirma 

que a operação no concreto para a realização desta tarefa é a prática da transversalização. 

 

  2.1.1- A Humanização como política transversal  

 

Vista não como programa, mas como uma política que atravessa as diferentes ações 

e instâncias gestoras do SUS, a humanização implica em traduzir os princípios do SUS em 

modos de operar através da utilização de tecnologias da rede pública de saúde; construir 

trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de 

sujeitos; oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto 

subjetivo nelas presente; contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, 

incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.  
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 A Humanização, como uma política transversal, supõe necessariamente que sejam 

ultrapassadas as fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos de saber/poder que 

se ocupam da produção da saúde. (BRASIL, 2004) 

 Tomar a saúde como valor de uso é ter como padrão na atenção o vínculo com os 

usuários, é garantir os direitos dos usuários e seus familiares, é estimular a que eles se 

coloquem como atores do sistema de saúde por meio de sua ação de controle social, mas é 

também ter melhores condições para que os profissionais efetuem seu trabalho de modo 

digno e criador de novas ações e que possam participar como cogestores de seu processo 

de trabalho. (Ibid, 2004)  

 Guattari (1977), afirma que a transversalidade é uma dimensão que pretende 

superar os dois impasses, o de uma pura verticalidade e o de uma simples horizontalidade; 

ela tende a se realizar quando uma comunicação máxima se efetua entre os diferentes 

níveis e, sobretudo, nos diferentes sentidos. 

 Para Baremblitt (2002, p. 34) a interpretação em nível instituinte, produtivo, 

chama-se transversalidade, e esta se define também como uma dimensão da vida social e 

organizacional que não se reduz à ordem hierárquica da verticalidade nem à ordem 

informal da horizontalidade. 

 Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde 

podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem 

produzir saúde de forma mais corresponsável. 

Para Benevides e Passos (2005), aumentar os graus de transversalidade é superar a 

organização do campo assentada em códigos de comunicação e de trocas circulantes nos 

eixos da verticalidade e horizontalidade: um eixo vertical que hierarquiza os gestores, 

trabalhadores e usuários e um eixo horizontal que cria comunicações por estames.  

Embora constitua o alicerce de um amplo conjunto de iniciativas, o conceito de 

“humanização da assistência” ainda carece de uma definição mais clara, conformando-se 

mais como uma diretriz de trabalho, um movimento de parcela dos profissionais e gestores, 

do que um aporte teórico-prático (DESLANDES, 2004) 

 Nessas apostas, duplos encontros - trabalhadores-trabalhadores e trabalhadores-

usuários – exigem, das formulações do HumanizaSUS, processos de condução que levem a 

momentos de intensa singularização e quase nada de particularização, ou seja, não basta 

que apoiadores cheguem a esses encontros armados com ferramentas para neles atuarem, 

tomando o outro como um caso a ser enfrentado e já conhecido a priori, instalando as 
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práticas humanizadas. Há que se colocar as ferramentas do agir do apoiador a serviço de 

encontros-acontecimento. Esse desafio implica não só colocar em análise, a todo tempo, o 

modo de se construírem os encontros, mas centralmente de tornar visíveis os atos 

cuidadores e os agires pedagógicos que esses encontros contêm (CECCIM, 2009). 

 

 

2.2- O Processo de Implementação da Política Nacional de Humanização 

 A PNH aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e 

gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Por isso, ela considera como uma 

engrenagem de mudanças a comunicação entre esses três atores do SUS, provocando 

movimentos perturbadores e inquietantes e que podem ser incluídos como a busca de 

recursos para a produção de saúde. 

 Toda essa inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado, traduz-se 

em humanizar, onde tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo, mas de 

forma coletiva e compartilhada, organizando assim, novos modos de cuidar e novas formas 

de trabalho.  

 As ferramentas experimentadas nos serviços de saúde a partir das orientações da 

PNH são as rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e a gestão dos 

conflitos, geradas pela inclusão das diferenças. Para que os processos de trabalho possam 

ser reinventados, é necessário incluir os trabalhadores na gestão, para que sejam agentes 

ativos das mudanças nos serviços de saúde, e os usuários com suas redes sóciofamiliares, 

representam um grande recurso para a ampliação da corresponsabilização no cuidado de si.  

 

2.2.1- Conceitos que norteiam o trabalho da PNH 

2.2.1.1- Acolhimento  

 

O acolhimento como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidade de 

saúde favorece a construção de uma relação de confiança e compromisso dos usuários com 

as equipes e os serviços, contribuindo para a promoção da cultura de solidariedade e para a 

legitimação do sistema público de saúde. Favorece também, a possibilidade de avanços na 

aliança entre usuários, trabalhadores e gestores da saúde em defesa do SUS como uma 

política pública essencial da e para a população brasileira. (BRASIL, 2010, p. 3 e 4) 
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Ao aparentarmos estar anestesiados quando o usuário apresenta suas questões 

pessoais ou de saúde, ou até mesmo, ao demonstrarmos indiferença diante das 

necessidades do outro, por menores que sejam, produzimos uma ilusória sensação de 

autoproteção do sofrimento, porém, nesse momento, mergulhamos num processo de 

isolamento e insensibilidade que reflete claramente na construção dos laços afetivos 

coletivos que edificam a nossa relação de trabalho e de seres humanos. 

Quando falamos em acolhimento, devemos ter o cuidado em esclarecer sobre 

“qual” acolhimento estamos nos referindo. Para muitos, acolhimento significa uma atitude 

voluntária de bondade e favor, ou até mesmo, se resume ao fato de ter na unidade de saúde, 

um espaço físico específico para “acolher”, com um profissional, geralmente da 

enfermagem, para fazer a triagem das questões burocráticas da unidade, que impedem que 

o usuário seja atendido nos serviços especializados. 

Nessa definição restrita de acolhimento, muitos serviços de saúde: 

 Convivem com filas "madrugadoras" de usuários na porta, disputando sem 

critério algum, exceto à hora de chegada, algumas vagas na manhã; 

 Reproduzem certas formas de lidar com trabalho que privilegia o aspecto da 

produção de procedimentos e atividades em detrimento dos resultados e efeitos para 

os sujeitos que estão sob sua responsabilidade; 

 Atendem pessoas com sérios problemas de saúde sem, por exemplo, acolhê-las 

durante um momento de agravação do problema, rompendo o vínculo que é o 

alicerce construtivo dos processos de produção de saúde; 

 Encontram-se muito atarefados, com os profissionais até mesmo exaustos de tanto 

realizar atividades, mas não conseguem avaliar e interferir nessas atividades de modo 

a melhor qualificá-las; 

 Convivem, os serviços de urgências, com casos graves em filas de espera porque 

não conseguem distinguir riscos. (Ibid, 2010, p. 14 e 15) 

Esse tipo de acolhimento tem como principal objetivo, o repasse do problema, tendo 

como foco a doença e não o indivíduo e suas particularidades e necessidades, o que 

evidentemente causa sofrimento desnecessário a trabalhadores e usuários do SUS. Propor 

acolhimento articulado com outras propostas de mudança no processo de trabalho e gestão 

dos serviços (cogestão, ambiência, clínica ampliada, programa de formação em saúde do 

trabalhador, direitos dos usuários e ações coletivas) é um dos mais importantes fatores para 

humanizar os serviços de saúde. 
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O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendemos com uma 

passagem para o acolhimento nos processos de produção de saúde. (Ibid, 2010, p.16 e 17) 

Acolhimento como postura ética, não é um espaço ou local para atender, não 

pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, implica compartilhamento de 

saberes. É tomar para si a responsabilidade de abrigar com responsabilidade e 

resolutividade a necessidade de cuidado sinalizada pela demanda, diferenciando de 

triagem, pois não é uma etapa no processo, mas uma ação que deve acontecer em todos os 

locais e momentos dos serviços de saúde.  

2.2.1.2- Gestão participativa e cogestão  

Em sintonia com os pressupostos da Reforma Sanitária referentes ao direito 

universal à saúde como responsabilidade do Estado, o MS propôs um pacto de 

institucionalização da gestão participativa entre as três esferas de governo, com a 

ampliação dos mecanismos de participação popular nos processos de gestão do SUS. Inclui 

ainda o estímulo à implantação de mecanismos de escuta e interação permanente entre 

gestores, prestadores, trabalhadores de saúde e usuários do SUS, de forma que as opiniões, 

percepções e demandas de trabalhadores e usuários sejam valorizadas nos processos de 

gestão (CUNHA; MAGAJEWSKI, 2012). 

A cogestão busca a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e de 

decisão, bem como a implicação desses novos sujeitos nas tarefas da gestão. A PNH 

destaca dois tipos de cogestão: aqueles que dizem respeito à organização de um espaço 

coletivo de gestão que permita o acordo entre necessidades e interesses de usuários, 

trabalhadores e gestores; e aqueles que se referem a mecanismos que garantem a 

participação ativa de usuários e de familiares no cotidiano das unidades de saúde. Dentre 

os arranjos de trabalho que experimentam a cogestão no cotidiano da saúde destacam-se os 

Colegiados Gestores, as Mesas de Negociação, os Contratos Internos de Gestão, a Câmara 

Técnica de Humanização (CTH), o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), a Gerência 

de Porta Aberta, entre outros. 

A implementação de processos de gestão participativa e de cogestão com  

trabalhadores, usuários e gestores envolvidos, assim como a  educação permanente para as 

equipes de saúde de todo o sistema vêm somar na criação de um desenho favorável à 

Humanização. 
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2.2.1.3- Ambiência  

Ambiente físico, social, profissional e de relações interpessoais que deve estar 

relacionado a um projeto de saúde voltado para uma atenção acolhedora, resolutiva e 

humana. É importante enfatizar a criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, 

que respeitem a privacidade, propiciem mudanças nos processos de trabalho e sejam 

lugares de encontro entre as pessoas. É fundamental para a ambiência o componente 

efetivo expresso na forma do acolhimento e da atenção ao usuário, da interação entre os 

trabalhadores e gestores. Os componentes culturais e regionais devem ser considerados. 

2.2.1.4- Clínica ampliada e compartilhada  

A modificação dos cuidados em direção à integralidade, se faz no sentido da 

ampliação da clínica, o que implica: tomar a saúde como seu objeto, considerando a 

vulnerabilidade, o risco do sujeito em seu contexto; ter o objetivo de produzir saúde e 

ampliar o grau de autonomia dos sujeitos; considerar o saber clínico e epidemiológico, 

assim como a história dos sujeitos e seus saberes na avaliação diagnóstica; definir a 

intervenção terapêutica considerando a diversidade biopsicossocial das demandas de saúde. 

Na clínica ampliada o encontro se dá entre dois sujeitos (trabalhador de saúde e usuário) 

que se coproduzem na relação, fomentando a corresponsabilidade onde o compromisso 

deve ser com o sujeito e não com a doença. 

2.2.1.5- Valorização do trabalhador  

É dar visibilidade à experiência dos trabalhadores, incluindo-os nos processos de 

tomada de decisão e apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os 

processos de trabalho. Algumas ferramentas auxiliam nesse processo como os Programas 

de Formação em Saúde e Trabalho e as Comunidades Ampliadas de Pesquisa que tornam 

possível o diálogo e a análise e a intervenção nos problemas que geram sofrimento e 

adoecimento no trabalhador, fortalecendo o grupo de trabalhadores e propiciando os 

acordos de como agir nos serviços de saúde. 

2.2.1.6- Defesa dos direitos dos usuários  

Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde 

devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em 

todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Todo cidadão tem direito a uma 
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equipe que cuide dele, de ser informado sobre sua saúde e, também, de decidir sobre 

compartilhar ou não sua situação de saúde com sua rede social. 

 Para auxiliar nessa conscientização, em 2006, foi criada uma carta ilustrada, com a 

participação dos governos federal, estaduais e municipais e do Conselho Nacional de 

Saúde, onde constam todos os direitos e deveres dos usuários dos serviços de saúde do 

SUS, com o intuito de passar informações através de uma linguagem simples que atingisse 

a todos os níveis da população brasileira. 

 Essa cartilha foi dividida em seis princípios, sendo os quatro primeiros sobre os 

direitos dos usuários do SUS, e os dois últimos sobre os deveres do mesmo:  

- O primeiro princípio garante ao cidadão o direito de ser atendido com ordem e 

organização. Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento precisa ser atendido 

primeiro. É garantido a todos o acesso fácil aos postos de saúde, especialmente para 

portadores de deficiência, gestantes e idosos. (BRASIL, 2006, p.2) 

           - O segundo, defende que todo cidadão tem direito a ter um atendimento com 

qualidade, receber informações claras sobre o seu estado de saúde. Seus parentes também 

têm o direito de receber informações sobre o seu estado. Tendo também direito a anestesia 

e a remédios para aliviar a dor e o sofrimento quando for preciso. (Ibid, 2006, p. 03) 

 - O terceiro princípio versa sobre o direito a um tratamento humanizado e sem 

nenhuma discriminação. Sem preconceito de raça, cor, idade, orientação sexual, estado de 

saúde ou nível social. Todos os profissionais de saúde devem ter os nomes bem visíveis no 

crachá para que o usuário possa identifica-lo. Quem está cuidando do usuário deve 

respeitar o seu corpo, sua intimidade, sua cultura e religião, seus segredos, suas emoções e 

sua segurança. (Ibid, 2006, p. 04) 

 - No quarto princípio, a informação é de que todo o cidadão deve ter respeitados os 

seus direitos de paciente, tendo direito a pedir pra ver seu prontuário sempre que quiser. 

Tem a liberdade de permitir ou recusar qualquer procedimento médico, assumindo a 

responsabilidade por isso. E não pode ser submetido a nenhum exame sem saber. O SUS 

possui espaços de escuta e participação para receber sugestões e críticas, como as 

Ouvidorias e os Conselhos Gestores e de Saúde. (Ibid, 2006, p. 05 e 06) 

 

2.2.2 – Perspectivas sobre o processo de implementação  

 A humanização, atualmente, no sistema público de saúde direciona-se, a priori, para 

a melhoria da qualidade do atendimento aos usuários do SUS.  
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Diante das análises feitas em estudos publicados, pôde-se contatar que o processo 

de implementação obteve êxito no contexto de mudanças institucionais, sobretudo na 

ampliação de direitos e do acesso dos usuários aos serviços prestados, o que, de certa 

forma, preencheu uma lacuna histórica na melhoria do atendimento em saúde. (RIBEIRO; 

ZANELLA; NOGUEIRA, 2013). 

 Quanto à politica de humanização desenvolvida em uma Unidade Hospitalar, Souza 

(2009) coloca que, embora o engajamento dos sujeitos envolvidos em sua condução para 

que se afirme enquanto uma política de promoção da qualidade da atenção à saúde, seus 

resultados são limitados a questões pontuais. Apesar disso, a crença de que é possível 

operar transformações com as estruturas sociais vigentes é presente nos discursos, que 

priorizam “a vontade individual” no encaminhamento das resoluções das problemáticas 

apontadas pelo trabalho.  

    Desta forma é preciso atentar para que a PNH não se torne uma política de linhas 

duras, implantada de cima para baixo, por meio de determinações políticas dos gestores. 

Não se pode perder de vista o principio da indissociabilidade entre a atenção e gestão e 

buscar efetivar na prática esta indissociabilidade. 
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Capítulo 3 

OBJETIVOS DE PESQUISA 
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3- Objetivos de pesquisa 

 

3.1- Objetivo Geral 

 Analisar a institucionalização da Política Nacional de Humanização em um 

Hospital especializado da rede SUS, sob a ótica da equipe multiprofissional. 

 

3.2- Objetivos Específicos 

 Compreender de que forma o conceito de humanização se insere no 

contexto da formulação dos processos da assistência prestada aos usuários;  

 Conhecer as principais facilidades e dificuldades encontradas pelos 

profissionais de saúde na implementação a PNH. 
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Capítulo 4 
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4- A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 A trajetória dessa pesquisa se iniciou através de uma revisão integrativa de alguns 

estudos que envolveram a análise da implementação da política de humanização buscando 

enfatizar a interlocução entre a teoria e a prática da humanização em hospitais da rede 

SUS. 

 Os estudos incluídos na revisão integrativa são analisados de forma sistemática em 

relação aos seus objetivos, materiais e métodos, permitindo que o leitor analise o 

conhecimento pré-existente sobre o tema investigado. (POMPEO; ROSSI; GALVÃO, 

2009). 

 Trata-se de um estudo qualitativo, com desenho de estudo de caso, pois busca 

profundidade na análise de uma realidade a ser estudada, através da análise de fontes 

bibliográficas e entrevistas de atores-chave, nesse caso, a equipe multiprofissional de saúde 

de um hospital de referência do SUS. (TRIVINOS, 1987)  

De acordo com Yin (2001), na estratégia de estudo de caso a forma da questão da 

pesquisa está concentrada no “como” e no “porque”, focalizando acontecimentos 

contemporâneos, não exigindo controle sobre eventos comportamentais. Por isso, essa 

dissertação se enquadra na classe de pesquisa exploratória, porque envolve a pesquisa 

bibliográfica enquanto se busca ampliar e aprofundar conhecimentos.  

 

4.1- Contexto de investigação 

A UAMPO
1
 foi escolhida por ser uma unidade que participou da implantação da 

PNH desde o seu projeto-piloto como unidade colaboradora, além de ser um hospital 

escola, desse modo, podendo ser considerada uma instituição que aprimora cada vez mais 

seus investimentos técnico-científicos, o que garante o seu perfil de hospital humanizado. 

Levou-se em conta também o fato de ser uma unidade especializada, nesse caso em 

ortopedia, e de referência nacional pelo Ministério da Saúde, tendo como característica 

marcante a compartimentalização do sujeito em subespecialidades dentro da ortopedia, 

para que o atendimento seja mais direcionado caso-a-caso.  

É importante entender essa subdivisão na especialização dos serviços, porque nesta 

pesquisa considerou os atores responsáveis pela implantação desses processos como 

                                                 
1 Este é o nome fictício escolhido, com o propósito de preservar a imagem da Organização de saúde 

participante, localizada na região Sudeste do Brasil.   
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facilitadores na aplicabilidade e no desenvolvimento das práticas propostas pela PNH. 

Assim, as equipes ortopédicas se subdividem em especialidades como: 

a) Equipe do quadril – Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável pela 

coordenação dos processos patológicos associados a todo o conjunto estrutural e 

articulações do quadril; 

b) Equipe da coluna - Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável pela 

coordenação dos processos patológicos associados a todo o conjunto estrutural e 

articulações da coluna; 

c) Equipe do ombro - Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável pela 

coordenação dos processos patológicos associados a todo o conjunto estrutural e 

articulações do ombro e cotovelo; 

d) Equipe do pé - Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável pela coordenação 

dos processos patológicos associados a todo o conjunto estrutural e articulações 

do pé; 

e) Equipe da mão - Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável pela coordenação 

dos processos patológicos associados a todo o conjunto estrutural e articulações 

da mão; 

f) Equipe da Crâniomaxilofacial - Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável 

pela coordenação dos processos patológicos associados a todo o conjunto 

estrutural da crâniomaxilofacial; 

g) Equipe da microcirurgia - Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável pela 

coordenação dos processos patológicos associados à todo o conjunto estrutural 

ortopédico microcirúrgico; 

h) Equipe do tumor - Equipe ambulatorial e cirúrgica responsável pela 

coordenação dos processos patológicos associados a todos os tumores ósseos de 

caráter benigno ou maligno; 

Além de contar com uma estrutura multiprofissional composta por várias 

especialidades médicas (pediatra, clínico, fisiatra, entre outros), enfermeiro e auxiliares de 

enfermagem, psicólogo, assistente social, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, entre 

outros. 
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4.2- Critérios de elegibilidade dos atores sociais e a composição da amostra 

Na definição dessa abordagem, cogitou-se entrevistar os atores sociais responsáveis 

pela execução dos processos de cada especialidade que atua em contato com o paciente já 

na porta de entrada da UAMPO, o setor de internação. A proposta seria analisar em seus 

discursos as contradições dialéticas da Unidade de Referência estudada e a Política 

Nacional de Humanização implantada há cerca de dez anos.  

Na seleção dos atores sociais levou-se em conta o fato de que todos os pacientes 

que chegam para ser internados passam por uma consulta prévia com um enfermeiro, um 

ortopedista, um clínico, um farmacêutico, um nutricionista e um técnico em enfermagem 

responsável pela pré-consulta e direcionamento dos usuários para cada profissional da 

admissão garantindo que o paciente passe por todas as etapas necessárias a confirmação de 

sua higidez para a realização da cirurgia.  

O setor de internação pode ser considerado a principal porta de entrada da unidade 

onde os pacientes começam a ter contato direto com a equipe multiprofissional que 

compõe os níveis da assistência prestada, porém, em alguns casos outros profissionais, 

como o psicólogo e o assistente social, atuam nesse processo, porém optou-se por não 

incluí-los na composição da amostra, uma vez que a atuação de ambos atualmente não 

acontece mais no setor de internação. 

Visou-se a heterogeneidade profissional, com o intuito de alcançar uma abordagem 

ampla das singularidades institucionais. 

O critério utilizado para eleger o profissional a ser entrevistado baseou-se em 

profissionais que atuam no setor de internação diretamente com os pacientes há mais de 

um ano, com o intuito de garantir que o mesmo possua conhecimento a cerca do regimento 

interno da unidade. A partir do levantamento desses profissionais, de cada especialidade, 

foi feito o convite de participação na pesquisa, e após ter definido todos os profissionais 

interessados em contribuir, foi feito um sorteio aleatório de apenas um profissional de cada 

especialidade, para participar da entrevista. A ideia de entrevistar apenas um profissional 

de cada especialidade foi para garantir que, por se tratar de uma equipe multiprofissional, 

não existisse o desequilíbrio numérico no quantitativo de profissionais, o que poderia 

influenciar na análise das informações, levando em conta que a equipe de enfermagem, 

muitas vezes é numericamente maior do que qualquer outra categoria profissional na 

saúde, levando em conta também que esta se subdivide em dois níveis (médio e superior). 

Ao todo, participaram quatro profissionais de saúde, onde todos assinaram o TCLE. 
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4.2.1- O perfil dos participantes 

 Segundo Minayo (1991) não podemos aceitar uma visão mecânica e simplista que 

subordina o sentido de qualquer prática apenas aos determinismos estruturais. As relações 

sociais no interior das instituições, das classes e dos grupos são complexas, conflitivas, 

expressam interesses múltiplos e contraditórios. (...) Porém os interesses e significados dos 

atores sociais a respeito de sua prática, a peculiaridade de sua visão de mundo que muda 

com a intervenção das propostas externas, mas que modifica também o conteúdo oficial 

dos programas, só pode ser entendido quando se coloca a base material estrita e ampla que 

lhe dá sustentação. 

 Quatro profissionais receberam os seguintes nomes fictícios
2
: Febo, Vulcano, 

Minerva e Esculápio. Cada um possui uma especialidade diferente, ou seja, ninguém 

pertence à mesma categoria. Quanto à experiência profissional, todos já estavam formados 

há mais de cinco anos, sendo que dois deles já atuavam há mais de dez anos, conforme 

tabela abaixo: 

 

 

Tabela 01 – Caracterização dos profissionais de saúde 

Codinome Sexo Tempo de serviço 

Febo M 30 anos 

Vulcano M 30 anos 

Minerva F 7 anos 

Esculápio M 7 anos 

 

 

4.3- Instrumentos de Operacionalização 

Segundo Minayo (2010), a escolha metodológica precisa articular os pressupostos 

epistêmicos ao desenho de operacionalização, incluindo nesse contínuo a criatividade reflexiva 

do investigador. Desse modo, entre julho de 2013 e novembro de 2013, foram feitas as 

                                                 
2 Foram utilizados codinomes de Deuses(as) Romanos(as) com o objetivo de garantir a preservação da 

imagem dos participantes. Vide Apêndice 1 – Significado e justificativa do codinome dos participantes. 
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entrevistas e construído durante todo o período da pesquisa um diário para nos dar subsídio 

na construção da dissertação. 

As entrevistas foram semiestruturadas (vide Apêndice 2), individuais e 

audiogravadas. Sendo semiestruturada, sua condução deu-se por meio de perguntas 

relacionadas às atividades dos participantes juntamente com a “escuta clínica” da 

pesquisadora. 

A escolha do gravador para a coleta e o processamento dos dados, justifica-se por 

possibilitar a transcrição das falas dos participantes de modo fidedigno. Para Minayo 

(2010), a fala é reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 

símbolos e, ao mesmo tempo, tem a magia de transmitir, através de um porta-voz, as 

representações de grupos determinados, em condições históricas, socioeconômicas e 

culturais específicas. 

Ressalta-se que a realização das entrevistas acontecia durante a jornada de trabalho 

do profissional no hospital da pesquisa em questão, durante a pausa em suas atividades, em 

local propício, isolado de ruídos e que favorecessem a privacidade. Ao final, em caráter 

complementar, foram apresentadas explanações relacionadas às diretrizes da PNH, 

enaltecendo seus principais aspectos. 

O diário de pesquisa, espécie de caderno de anotações dos fatos ocorridos para 

notificar dados observados pela pesquisadora, foi um instrumento utilizado no período em 

que a pesquisadora ainda pertencia à Instituição onde foi realizado o estudo, ou seja, de 

março até dezembro de 2012, momento em que a redação da dissertação começou a ser 

desenvolvida para o preparo da defesa da mesma. Nesse material, são escritas todas as 

informações que não fazem parte da entrevista, sendo caracterizado pelo principal instrumento 

da técnica da observação (MINAYO, 2010).  

4.4- A qualidade situacional das informações 

Os conteúdos das entrevistas foram analisados como situacionais, delimitados pela 

relação de pesquisa entre a pesquisadora e os protagonistas, inscrito no cenário do setor de 

internação da UAMPO. Procurou-se deixar os participantes o mais à vontade possível no 

curso da coleta, respeitando a disponibilidade de dia e horário de cada um.  

De acordo com Bauer e Gaskell (2002), no decorrer da entrevista é relevante que o 

pesquisador procure obter de cada material uma narração completa dos acontecimentos que 

expresse uma perspectiva específica, de forma que ele se coloque com alguém que não 

sabe sobre o assunto e que não possui nela interesses particulares. 
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4.5- Organização e análise dos dados 

Para o tratamento qualitativo das informações, baseou-se nos conceitos de 

instituição, instituínte, instituído e na análise da implicação, concebidos pela Análise 

Institucional Francesa, de cunho socioanalítico preconizados por René Lourau e Georges 

Lapassade. Para esses autores a análise do cotidiano da implantação das políticas sociais, 

no espaço micropolítico, têm o poder de emancipação dos sujeitos no cotidiano de suas 

práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Análise Institucional (AI) possibilita desenvolver análises em diversas realidades 

organizacionais, o que justifica a opção teórico-metodológica desta pesquisa que analisa a 

interatividade na UAMPO. A nossa intenção aqui é considerar a relação entre os sujeitos e 

a instituição. 

Segundo Lourau (1975) a AI é responsável por evidenciar a instituição como uma 

entidade discursiva e ideológica, diferenciando-a da materialidade organizacional.  

Instituição não é uma coisa observável, mas uma dinâmica contraditória 

construindo-se na (e em) história ou tempo. Elas estão sempre em movimento, mesmo que 

não tenhamos essa impressão. (LOURAU, 1993, p. 11) 

Por esse motivo, esse caminho proposto pela análise institucional nos permite 

aprofundar a relação que os homens mantêm com as instituições.  

Para Baremblit (2002) o grande momento inicial do processo constante de produção, 

de criação de instituições, tem um produto, geram um resultado, e este é o instituído. O 

instituído é o efeito da atividade instituinte. O instituinte aparece como um processo, 

enquanto o instituído aparece como um resultado. 

Instituição 

Instituinte 

(produto/atividade) 
Instituído 

(resultado/efeito) 
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Nesse contexto, realizou-se uma leitura aprofundada das narrativas contidas na 

transcrição das entrevistas dos profissionais, seguida da identificação do conhecimento e 

das vivências singulares. Posteriormente, elaborou-se uma síntese interpretativa, ancorada 

no confronto dos pontos de vista e das expressões dos autores sobre aquelas produzidas 

pelos profissionais com vistas a proporcionar maior visibilidade aos aspectos da PNH. 

Ressalta-se que compreender implica a possibilidade de interpretar, de estabelecer 

relações e extrair conclusões em todas as direções, de modo que a estrutura geral dessa 

forma de abordagem atinge sua concreção na compreensão histórica, na medida em que se 

tornam operantes as vinculações concretas de costumes e tradições e as correspondentes 

possibilidades de seu futuro. Todavia, compreender significa também sempre estar exposto 

a erros e a antecipações de juízos (MINAYO; DESLANDES, 2002). 

 

 

A implicação da pesquisadora na pesquisa 

Relato de um caso 

Lembro-me de um fato que ocorreu comigo, no meu primeiro ano de profissão, com 

um paciente chamado “José” e uma auxiliar de enfermagem que trabalhava na 

enfermaria cirúrgica masculina de um Pronto Socorro, em um município do estado do Rio 

de Janeiro. Nessa época, eu era responsável por agendar todas as cirurgias, de todas as 

especialidades, fazer contato com os pacientes para marcar as internações, providenciar 

leito para todos os agendados e não deixar que faltasse o material necessário para que a 

cirurgia acontecesse. Só isso! Um verdadeiro filme de terror! Então, pela manhã, recebi o 

Sr. José para a cirurgia e o encaminhei ao leito para aguardar a liberação do Centro 

Cirúrgico. Orientei que ele aguardasse um pouco no leito, que eu voltaria para ajudá-lo 

com os objetos de uso pessoal e conduzi-lo ao Centro Cirúrgico. Quando voltei, encontrei 

com “Seu José” no corredor, seminu, sem as próteses dentárias, e totalmente perdido. 

Levei um susto! Fui ao encontro dele e perguntei: “- O que houve Seu José? O que está 

fazendo aqui assim, sem roupa?” E já o conduzia para o quarto, quando ele falou que 

havia entrado uma “enfermeira” no quarto com muita pressa e dizendo: “- Seu José tira 

tudo e veste este jaleco, que o senhor vai pro Centro Cirúrgico, agora!” Então, ele ficou 

muito nervoso, fez o que ela mandou e foi procurar o Centro Cirúrgico, mas acabou 

perdido. 
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É realmente incrível, como as pessoas não se preocupam com o próximo. Um total 

descaso. Não consegui descobrir quem foi o responsável pelo fato, e talvez nem valesse a 

pena. E Seu José, na sua “ignorância”, cumpriu à risca o que lhe foi dito, “tirou tudo”, 

inclusive a roupa, conseguindo apenas se perder e ter um pico hipertensivo, por conta do 

estresse que passou, adiando para o dia seguinte a sua tão esperada cirurgia. Realmente 

desumano. 

Um dos principais objetivos da política de humanização é deflagrar um processo de 

humanização que provoque mudanças na cultura do atendimento à saúde. Mas como se dá 

esse processo? Onde ele se inicia? Quem são os primeiros responsáveis a pensar nesse 

processo e na forma de implantá-lo? 

Sinceramente, essa é uma dúvida que me acompanha há muito tempo e me faz 

interrogar como mudar a cultura das pessoas? Seria o mesmo que querer mudar o mundo? 

Não acredito que uma política pública se encaixe num pensamento adolescente desse. 

 

Acerca dessa reflexão 

Antes da análise dos dados, justificamos a importância de percebê-la influenciada 

pelo discurso de outra pessoa, a pesquisadora. Refletir sua implicação na investigação faz 

jus ao tipo de análise que nos dispomos a realizar, focada na contradição dialética de um 

objeto de estudo que é político-institucional e constituído de interatividade. 

O conceito de analisador foi criado por Lapassade (1979) referenciado em Guattari, 

onde o papel do analisador consiste em trazer à luz certas situações e levar o conjunto do 

grupo a não poder livrar-se demasiado facilmente de sua verdade. 

Para Guatarri (1992) a construção e/ou utilização de analisadores, tira partido do 

deslocamento operado pelo conceito de analisador – da figura do analista para o de 

acontecimento – o que já é, em si, um modo de intervir nos procedimentos habituais de 

pesquisa que se pautam na centralização da figura do pesquisador-intérprete, ou pela 

descentralização, na abertura aos participantes-intérpretes. A partir daí, o que se coloca em 

xeque não é apenas “quem interpreta”, mas o próprio “ato de interpretar”, de fazer valer 

algo que “fale por todos”.  

Levando em conta que a pesquisadora trabalhou durante seis anos na instituição de 

realização da pesquisa, dos quais, quatro anos foram no setor de escolha para a entrevista, 

pode-se considerar que sua implicação é legítima, uma vez que vários fatores contribuíram 

na sua inquietação em querer realizar tal estudo. Porém, deixando de lado a sua 
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participação ou até mesmo suas opiniões a respeito do serviço ou mesmo da forma de 

implementação da PNH sob seu olhar, vale considerar que suas experiências vividas em 

dezoito anos de profissão, nos quais foi possível acompanhar o surgimento da política e o 

seu desenrolar em várias unidades por onde passou sob vários ângulos, podem e devem 

servir de instrumento na análise dos dados colhidos nas entrevistas. 

 

 

4.6- Aspectos éticos 

O estudo submeteu-se às Normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde. Foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense, através da Plataforma Brasil, tendo obtido parecer favorável, sob o nº 

118.429/2012. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), Apêndice 3. 

Foi esclarecida aos participantes a relevância do estudo em questão, podendo 

contribuir para a melhora tanto no atendimento ao usuário, quanto na relação inter 

profissional, na medida em que ambos estarão sendo colocados em foco, aprimorando suas 

relações a partir de reflexões acerca de suas práticas cotidianas. 
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5- Resultados e discussão 

 

 

5.1- A Política Nacional de Humanização na UAMPO 

Esta seção evidencia os resultados das entrevistas com os profissionais da saúde acerca 

do conhecimento das ações desenvolvidas na UAMPO propostas pela PNH, assim como 

identificar seu conhecimento sobre o assunto. 

Nos relatos dos profissionais da saúde foram identificados sentidos que traduzem o 

conhecimento e ações práticas relacionadas à PNH, concepções sobre a aplicabilidade da 

humanização e situações que facilitam ou dificultam sua prática. 

 

5.2- As singularidades dos profissionais e suas experiências 

 5.2.1- Profissional Febo 

Trabalha na instituição há sete anos, começou suas atividades no ambulatório, foi 

para o setor de internação e atualmente retornou para o ambulatório. 

“Passei um tempo na internação, agora estou no ambulatório, né?” 

5.2.2- Profissional Vulcano 

Há 30 anos na instituição, já passou por todos os setores da unidade e atua no setor 

de internação há 10 anos.  

“Minha história aqui é um pouco longa, tem 30 anos. Eu já fui de 

plantão, já fui da rotina de trauma, já fui de ambulatório e virei 

plantonista de novo. Então, eu já rodei tudo!” 

5.2.3- Profissional Minerva 

Há sete anos na instituição, começou suas atividades no terceiro andar, no qual 

ficavam os pacientes cirúrgicos do quadril, trauma idoso e joelho (especialidade de cada 

grupo).  

“Eu era tipo, uma fiscal da medicação. Porque tinha sido 

implementada a prescrição ‘on line’ e ela era um pouco diferente da 

rotina de todo mundo, né?” 
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Após licença maternidade não retornou mais para o setor inicial, tendo sido 

transferida para o setor de internação, no qual permanece até hoje.  

“Fui lotada direto. Não tive opção. Ninguém me perguntou qual era 

a opção que eu tinha, assim, ninguém me ofereceu alternativas. Foi 

direto. Onde necessário. Havia necessidade na admissão/internação 

naquele momento, o setor ‘tava’ com falta mesmo, com déficit, e aí 

eu era a pessoa certa, no momento certo... Ou melhor, a pessoa que 

eles tinham no momento.” 

 

5.2.4- Profissional Esculápio 

Há sete anos na instituição. Trabalha por contrato através de uma empresa 

terceirizada, tendo iniciado seu serviço na área de produção. Atualmente trabalha no andar 

(setor onde os pacientes ficam internados) em contato direto com os usuários e 

profissionais. 

“Eu comecei na área de produção. Aí fui crescendo, me 

desenvolvendo... Aí quando ‘surgia’ férias de outros funcionários da 

clínica eu cobria as férias até surgir uma oportunidade de estar no 

andar, junto com os pacientes que era o que eu mais queria, que era 

o meu sonho, trabalhar com os pacientes porque eu era recém-

formado e queria ingressar logo na área clínica e não na área de 

produção.” 

 

5.3- A visão dos profissionais sobre a PNH 

5.3.1- O conhecimento dos profissionais sobre a PNH 

Os autores das narrativas apresentaram diferentes concepções sobre a PNH. De um 

modo geral, houve dificuldade de conceituação, mediante definições vagas, desconexas e 

associadas ao senso comum, assim como tiveram profissionais que enalteceram as melhorias 

vinculadas ao surgimento da política. De acordo com Souza e Ferreira (2010), os sentidos 

atribuídos à humanização são verificados por meio da utilização da polissemia do termo 
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presente nas diferentes interpretações apresentadas pelos trabalhadores no campo da produção 

de saúde. 

O conceito conferido pelos entrevistados, para a PNH apresentou-se não satisfatório, 

pois todos referiram não saber sobre a política. Essa informação ratifica o estudo de Garcia et 

al (2010), o qual obteve como implicação grande desconhecimento sobre a PNH e que os 

Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) não estavam sendo ativos no processo de 

humanização da assistência. 

Há dificuldade em expressar o conhecimento sobre a PNH, sendo assumida, em todos os 

casos, a falta de informação suficiente para apreender alguns questionamentos. 

   “O que você chama de humanização?” (Vulcano); 

“Humanização de uma forma geral? Seria atender ou pelo menos  

tentar atender às necessidades... Respeito.” (Minerva); 

“Eu acho boa, porque ela traça aquelas diretrizes de acesso universal 

à todos, direitos sociais, então isso vem ao encontro da disciplina pro 

sistema.” (Febo); 

“Ah, Política de Humanização é o bem estar do paciente.” (Esculápio) 

  

De modo a considerar a diversidade de questões envolvidas para que se garanta a 

atenção integral e humanizada à saúde, há a obrigatoriedade de que todos os níveis e 

esferas de gestão e implementação das ações, assim como o coletivo usuário dos serviços 

de saúde, estejam atentos, para que constantemente os envolvidos sejam lembrados, 

cobrados e/ou convidados a atuar de forma a contemplar essa proposta de atuação, 

prestação de serviço e trabalho no setor saúde, dependendo do ponto que se atua ou utiliza 

o serviço de saúde (GOULART; CHIARI, 2010). 

 As compreensões referentes à PNH são relacionadas à prática cotidiana, dado que 

se confirma com colocações de Souza e Ferreira (2010), no qual os sentidos conferidos 

para a assistência humanizada estão mais influenciados pela experiência viva do trabalho 

do que pelas diretrizes e metas prescritas na PNH. 

 O assunto humanização deve ter investimento, sobretudo no campo do ensino e da 

formação profissional. Além disso, ressalta-se que a humanização da assistência é 

responsabilidade de todos os profissionais da saúde, gestores e clientes (SILVA; 

CHERNICHARO; FERREIRA, 2011). 

  5.3.2- O acesso ao serviço e a acessibilidade do serviço 
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 Há cerca de dois anos atrás, ainda existia na UAMPO um setor chamado Triagem, 

onde os pacientes novos, encaminhados pelos serviços externos através de formulário 

próprio da Instituição, se dirigiam à unidade, munidos de cópia dos documentos pessoais e 

exames de imagem que comprovassem o problema de saúde. Abriam um prontuário e eram 

avaliados por um médico que a partir da confirmação do problema redirecionavam o 

paciente para o grupo da subespecialidade responsável pelo mesmo, ou devolviam para a 

unidade de origem, caso o problema não fosse de caráter cirúrgico. Esse paciente 

encaminhado ao grupo saía da unidade com sua primeira consulta especializada agendada e 

a partir de então, ele passava a pertencer à UAMPO para que futuramente sua cirurgia 

fosse realizada. 

Para ser encaminhado ao serviço de internação, por regra institucional, o médico 

responsável pela subespecialidade é quem o faz. Esse encaminhamento gera uma guia com 

duas vias, onde uma fica com o paciente e a outra anexada ao prontuário do mesmo, que é 

encaminhado à secretária do grupo, que irá agendar o dia para o paciente realizar os 

exames pré-operatórios e num segundo momento, agendar a sua internação para a 

realização da cirurgia. O prazo legal institucional entre o exame pré-operatório e a 

internação é de seis meses, mas em especialidades onde a fila de espera para a cirurgia é 

muito grande, esse tempo sempre é excedido e novos exames precisam ser realizados para 

que seja feita uma nova avaliação da condição clínica do paciente. Muitos deles, porém, já 

aguardam em casa essa convocação para a internação há anos e muitas vezes, ao chegarem 

para internar, durante a avaliação multiprofissional, descobre-se que em alguns casos não 

há mais necessidade da intervenção cirúrgica, sendo então encaminhado ao grupo 

específico para uma nova avaliação para alteração, ou não, de conduta. Ou, a necessidade 

de intervenção já é outra, a qual o paciente não tem a menor possibilidade de explicá-la ou 

sequer conhecê-la, o que faz com que a equipe multiprofissional do setor de internação 

fique impossibilitada de realizar a internação, sem que haja um aval do médico responsável 

pela subespecialidade.  

“Quando a gente veio pra esse novo prédio, a proposta era 

diferente, era chegar e rapidamente ser internado. A gente sabe que 

isso é uma coisa complicada pra quem veio de uma unidade menor e 

que tem uma fila enorme de pessoas esperando pela cirurgia. Então, 

as pessoas com quatro anos, cinco anos de espera, muitas vezes até 

a necessidade muda, né? Muita coisa acontece com a pessoa nesse 
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tempo todo. Então, chegar aqui e internar simplesmente é uma 

utopia, né? Ninguém tá com o seu próprio médico assistente voltado 

só pra pessoa, pra necessidade daquela pessoa. Então, tinha que 

haver esse processo. Não houve essa preocupação ao montar um 

setor de internação.” Minerva 

Hoje, esses trâmites tornam-se ainda mais complexos uma vez que o 

encaminhamento do paciente para a UAMPO é feito via Sistema de Regulação (SISREG) 

que é um sistema unificado entre as esferas de governo, onde uma central fica responsável 

pelo controle das vagas disponíveis nas unidades públicas de saúde, e não mais ocorre a 

triagem inicial.  

“Hoje em dia pra você entrar no Hospital, você tem que ser 

encaminhado pelo SISREG, né? Quem cita essa prioridade? Eu 

tenho uma quantidade enorme de gente que está quebrada e não tem 

plano de saúde que eu falo assim: ‘Vai pro Estado. Vai no Posto de 

Saúde. Vai na UPA. Arruma uma indicação pra UAMPO.’   E eles 

respondem: ‘Dr. já fui. Ninguém me dá!’. E aí, cara? Então, a 

relação é essa. Se eu pegar uma pessoa que me dê, dei sorte. Se eu 

pegar uma pessoa que não me dê, não dei sorte.” (Vulcano) 

 O surgimento da PNH associada à melhoria no atendimento implica na concepção 

de que essa política apresenta informações e orientações para os profissionais, em que a 

curto/médio prazo, subsidiarão suas práticas, proporcionando assim melhorias. De acordo 

com Fontana (2010), na totalidade da PNH, uma das formas de proporcionar atitudes que 

acrescentam valores humanos, é o foco nas necessidades dos cidadãos e na melhoria das 

condições de trabalho e de atendimento. 

 

 

 

5.4- A PNH como instrumento norteador para a formulação dos processos 

Com o intuito de alcançar os objetivos delineados para a realização dessa pesquisa, 

considerando a trajetória profissional de pessoas singulares, decidimos estabelecer como 

fundamento de base as diretrizes utilizadas para a implementação da PNH, a qual atua a 
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partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos 

de trabalho.  

O ponto de partida das entrevistas foi: “Para trabalhar de forma humanizada, dentro 

da sua concepção de humanização, descreva as facilidades e dificuldades que você 

encontra no exercício de sua função no setor de internação”. 

O grande desafio para o ser humano é combinar trabalho com cuidado. Eles não se 

opõem. Mas se compõem. Limitam-se mutuamente e, ao mesmo tempo complementam-se. 

Juntos constituem a integralidade da experiência humana, por um lado ligada à 

objetividade e por outro à subjetividade. O equívoco consiste em opor uma dimensão à 

outra, e não vê-las com modos-de-ser do único e mesmo ser humano. (BOFF, 2005) 

Quando foi criado o Programa de Humanização, seu objetivo fundamental era 

aprimorar as relações entre profissional de saúde e usuário, profissionais entre si, e do 

hospital com a comunidade. Porém, durante as entrevistas, foi possível perceber na fala dos 

profissionais certa angústia relacionada ao fato de não terem a oportunidade de serem 

participativos na formulação dos processos desenvolvidos por eles mesmos no ambiente de 

trabalho. Eles referem como uma dificuldade, a relação entre profissionais e gestores, e em 

alguns casos, entre profissionais e profissionais de categorias diferentes, por conta das 

burocracias institucionais que precisam cumprir e que de certa forma são interligadas entre 

a equipe multiprofissional.  

Ao buscar compreender de que forma os conceito de humanização se insere no 

contexto da formulação dos processos da assistência prestada aos usuários, foi possível 

perceber que todos os profissionais, em suas entrevistas nos fazem relatos, com certa 

indignação, onde demonstram que os profissionais da assistência não têm acesso à 

formulação dos processos que serão aplicados por eles.  

Costumes apoiados em uma razão metodológica confluem na desintegração do 

cuidado, tornando-o mecanizado e, assim, impessoal e ritualista (SOUZA; PADILHA; 

DUTRA, 2005). Eles concluem que a extensão entre o estabelecido para o cuidado e as 

reais condições para a sua efetivação podem ser identificadas quando não são adotados os 

valores, as crenças e as perspectivas dos envolvidos em uma interação que desamparam o 

cuidado como significado do bem viver. 

 “Como esse hospital aqui é um hospital escola, né, tem um 

convênio com a UFF, ‘não sei o quê’, com residente... Então, em 

regra, eram os residentes que sentavam junto com alguns chefes, e 



 

 

49 

 

eu reitero que não participava. Eu, por exemplo, nunca participei de 

um POP desses, né, dos POPs, dos procedimentos, eu nunca 

participei. Um pouco aqui no finalzinho a gente sentou pra tentar 

desenhar alguns POPs, mas depois a gente descobriu que já 

existiam os POPs dos procedimentos da internação, e era esse que a 

gente estava especificamente conversando”. (Febo) 

“Eu nunca fui convidado. Essa formulação é avaliada por um setor 

da direção, né? Mas assim, eu nunca fui convidado e não conheço 

nenhum plantonista que tenha sido convidado. Muito pelo contrário, 

quando se faz reunião de plantonista a gente dá as nossas sugestões, 

que em geral não seguem. Essas reuniões acontecem sempre em 

mudança de direção. Depois não. Mas assim, se você quer mudar 

um setor, você chama o pessoal daquele setor, né? Eu penso dessa 

forma. Então tem várias coisas da internação que já foram 

sugeridas em termos de mudanças e que não foram mudadas. Mas 

não é só pra nós, né? Em todos os setores... Vem sempre de cima pra 

baixo. Isso já é um modelo que já é seguido de algum outro local”. 

(Vulcano) 

 “Na verdade, os formulários já chegaram prontos, a gente deu até 

alguns palpites. Alguns, muito poucos, foram atendidos assim, o que 

a gente via na avaliação da gente, né? Mas no geral, já chegaram 

prontos, com uma cara já definida. Pra nossa chefia de setor chega 

pronto, porque ela participa de uma reunião, toma ciência do que 

está acontecendo e aí passa pra equipe as novas mudanças. 

Implementação de formulários novos, que a gente nem sempre 

concorda de ser uma atribuição nossa, porque em alguns casos não 

é, e ela é imposta, né? Não acredito que ela tenha influencia sobre... 

ela pode até tentar mas é uma coisa que já vem pré-determinada, já 

vem já resolvida pra ela só divulgar”. (Minerva) 

“É a chefia e os outros profissionais que opinam ali na construção 

dos protocolos, né, dos processos. Não na verdade eles pegam essa 

informação através da gente, porque nós somos apoio. A gente passa 
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a visita, qualquer intercorrência a gente liga pra eles que são da 

chefia, aí eles orientam a gente o que deve e o que não deve fazer". 

(Esculápio) 

 Ainda segundo Souza, Padilha e Dutra (2005), o modo de agir em saúde deriva de 

um saber especializado, racionalizado pela atividade administrativa organizada de modo 

burocrático, gerida segundo as competências e normas positivas, modificadas pelas novas 

tecnologias e estratégias que dominam o espaço das instituições, seja físico ou relacional.  

 

5.5- A visão dos profissionais de saúde que atuam na implementação da PNH 

Falar sobre humanização com profissionais de saúde, é como “tocar numa ferida 

aberta” que não existe tratamento. Em alguns momentos eles reagem de forma irônica, em 

outros com a fala triste. 

A principal meta da humanização hospitalar é a dignidade do ser humano e o 

respeito por seus direitos, uma vez que a pessoa humana deve ser apreciada em primeiro 

lugar, pois a dignidade da pessoa, a liberdade e bem-estar são fatores a serem ponderados 

na relação entre o doente e o profissional da saúde (MOTA; MARTINS; VERAS, 2006). 

Quando perguntados sobre o que é humanização, no ponto de vista de cada um 

deles, a resposta é unânime: ‘Humanização é tratar bem o outro’. Mas será que a proposta 

da PNH seria só essa? 

Não conseguimos fazer com que eles falassem sobre a Política, mas quando 

perguntados de uma forma geral sobre humanização, eles falavam sobre suas facilidades e 

dificuldades na relação com o outro (profissional, gestor ou usuário) sempre com uma 

angústia por não conseguirem fazer com que as coisas fossem diferentes. Alguns, com 

certo ar de desprezo. 

Goulart e Chiari (2010) reforçam a tese da comunicação entre profissionais e 

pacientes ou familiares, tendo em vista o valor desse fator na relação entre eles. Para os 

autores, escutar com atenção ao outro e respeitar o próximo significa reverenciar o ser 

humano, de forma que a autêntica escuta exige calma, atenção e interesse. O profissional 

de saúde que quiser criar com o paciente uma relação construtiva precisa escutá-lo com 

atenção, o que exige empatia. 

 “Se você tem um hospital com um volume grande, acabou a 

humanização, ponto. Se você me pergunta se aqui dentro é 
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humanizado em termos de um bom relacionamento, de uma 

aceitação dos pacientes, de uma compreensão... Não, não é! Não 

tem como um cara que está no ambulatório do joelho, que já 

atendeu o trigésimo nono e mais dez pedidos, atender o último com a 

mesma qualidade do primeiro. Não existe isso! Então, essa relação 

médico-paciente cai por terra. Total. Quando existe o volume a 

relação médico-paciente cai. Quando existe a concentração da 

especialização num hospital só, a relação médico-paciente cai. 

Então, se você coloca um hospital no Rio de Janeiro com a 

imcubência  de produzir mil cirurgias, você podia ter dez hospitais 

produzindo cem. Então você vai ter muito mais qualidade de 

atendimento com dez produzindo cem do que 1com um produzindo 

mil. O gasto distribuído é o mesmo. Você não vai policiar mil 

pessoas e você vai gerenciar isso melhor. Mas a coisa atualmente é 

assim... Enfim, vendo por essa forma da humanização hospitalar, 

humanização da relação, eu não vejo isso não. Hoje em dia o que se 

quer “é números” e os números estão sendo produzidos. Por isso é 

que voltando na questão do papel, o papel vem de cima pra baixo. 

‘Olha, esse papel deu certo no lugar X, então a gente vai implantar 

isso aqui pra gente poder ter o modelo da categoria tal pra poder, 

enfim, entrar numa regra, num protocolo’. Então, tem esse protocolo 

e o hospital tem que entrar nesse protocolo. A qualidade está 

zerando!” (Vulcano) 

A consolidação do cuidado humanizado só é praticável quando se deixa de realizar 

procedimentos voltados para o usuário, passando a desenvolvê-los para e com o usuário, 

visualizando-o como sujeito ímpar na promoção da saúde. (BARROS, et al., 2010) 

Em seus estudos, Duarte e Noro (2010) asseguram que a prática de humanização no 

local é possível, mesmo que o fator das condições físicas da unidade e recursos seja 

desfavorável. Durante a pesquisa, alguns profissionais afirmaram que todas as dificuldades 

enfrentadas por eles não impediram que eles constituíssem formas alternativas para 

amenizar o sofrimento dos pacientes, de forma que essa questão é facilitada quando os 

familiares são envolvidos no processo. 
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“O ambiente facilita. Assim, você tem um ambiente mais agradável, 

é mais confortável o fato de ter uma climatização, né? Você tem um 

ar condicionado, tem poltronas, tem uma sala de espera. Humaniza 

até um certo ponto. Óbvio que se você deixar o paciente oito horas 

esperando ali fora, ao lado do seu familiar, não tem humanização. 

Não tem lanche, não tem comida que vá satisfazer ninguém porque 

está ali mofando, literalmente, né?” (Minerva) 

“Eu acho que o princípio da transdisciplinaridade, é um princípio 

bom que tende a humanização. Tendo vários profissionais unidos pra 

um mesmo fim, isso é bom pra que esse ambiente de tratar com calor 

humano as pessoas, receber bem as pessoas. E no fundo é isso, é 

você ser bem recebido. Você está com um problema, vem a mim, eu 

tenho um pouquinho de conhecimento que posso te ajudar a resolver 

o seu problema e eu posso receber você bem. Isso é simples.” (Febo) 

 

5.6- Concepções sobre a institucionalização da PNH 

Quando analisada a institucionalização da PNH através da prática dos profissionais 

da equipe multidisciplinar, evidenciaram-se questões consideradas como ferramentas 

básicas para esse processo, o conhecimento à cerca da política e a responsabilidade do 

profissional. Além disso, surgiram questões onde a humanização atravessa o convencional, 

como o fazer do profissional, além de suas “obrigações” e o rompimento de normas dos 

serviço para humanizar as relações. 

Em conformidade com Souza, Padilha e Dutra (2005), o modo de agir em saúde 

resulta de um saber especializado, racionalizado pela função administrativa organizada de 

modo burocrático, gerida segundo as competências e normas, modificadas pelas novas 

metodologias e estratégias que dominam o espaço das instituições, seja físico ou relacional. 

“Esse monte de formulário que eu acho desnecessário. Uma 

dinâmica melhor on line, não sei se é esse o termo, mas assim, eu 

escrevo e tenho acesso a coisas que se completam porque assim, 

quando você vai fazer a consulta, muita coisa é repetida. Sempre 

numa nova internação as mesmas perguntas, os mesmos... Sabe? Por 

que um formulário tão travado?” Minerva 
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Ainda assim, deve-se atentar para o nível de conhecimento que transpassa os 

profissionais que atuam na prática, acerca da PNH, a fim de ir além da fragmentação do 

cuidado desde a formação dos profissionais de saúde.  Pois ainda existem aqueles que 

necessitam de conhecimentos e preparo para alcançar um trabalho multidisciplinar e 

humano, superando a teoria dos programas ministeriais (DUARTE; NORO, 2010).   

“Na minha visão acontece o seguinte, na maioria das vezes há um 

relacionamento até de respeito ético entre os colegas, entre as 

pessoas... mas de vez em quando essas coisas também tombam pro 

outro lado, né? E no meu caso, de vez em quando eu chamava a 

atenção dizendo: Olha só... Lá às vezes eu ficava até 14horas sem 

almoçar porque nenhum colega descia pra me substituir pra eu ir 

almoçar e depois voltar. Então, ficava mais ou menos cada um por 

si. O que não é bom! Porque não sou eu, não é o colega, é um 

trabalho que envolve o setor, a equipe, o bom funcionamento da 

unidade. Mas é uma carência a ser trabalhada.” Febo 

Para Silva, Chernicharo e Ferreira (2011), a humanização da assistência é 

construída com a participação, conscientização, emancipação inerente aos sujeitos que 

possuem direitos e deveres no processo de saúde, devendo ser necessário, para que seja 

aplicada a humanização, não somente a participação, mas também a contribuição dessa 

condição como atitude legal, ética e moral. Para tanto, o profissional da saúde, no seu 

contexto de atuação, deve agregar valores que possibilitem apresentar resultados positivos.  

O comprometimento é apontado como característica do profissional que trabalha 

com humanização. Ter obrigações que cabem a sua profissão e exercê-las de modo  

integral, estabelece a prática humanizada. De modo que a consciência é evidenciada como 

importante aliada no contexto do cuidado. 

“A UAMPO foi criada pra ser um hospital de ortopedia, mas ela foi 

transformado num hospital pra resolver o problema do Estado 

inteiro. Eu não acho isso certo. Eu acho que todo hospital tem que 

funcionar dentro de um limite. Quando você tem um paciente que 

necessita de uma coisa à mais, aí sim você transfere praquele 

hospital. Com um exemplo: Na década de 90 eu fiquei uns quatro 
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meses num hospital na Inglaterra. Com é que era lá em Londres? Lá 

é tudo subdividido, né? Mas quando o paciente precisa ser 

transferido pra outra unidade pra ter seu problema resolvido o 

médico vai junto, tá? Vínculo-responsabilização total. Como é que 

aqui vai funcionar? E é por isso que eu volto pro número. Hoje aqui 

há uma meta a ser cumprida, então você tem que ter um hospital que 

tem que servir pra mil cirurgias, mas quando chegar a mil, vai ter 

que ser duas mil. O cara quer uma otimização e não uma 

humanização. Na saúde não tem isso.”  Vulcano  

 

 A responsabilização significa um dever de responder pelos próprios atos e os de 

outrem, sempre que estes atos violem os direitos de terceiros, protegidos por lei, e de 

reparar os danos causados. Assim, é algo que deve estar enraizado aos princípios do 

profissional. Para Gomes e Oliveira (2008), transpassa e transcorre a dimensão 

representacional, sendo a base na qual os sujeitos constroem o espaço profissional e a 

autonomia, o que permite a conquista e a conservação do espaço de atuação dos profissionais e 

consente que o processo de conquista se constitua de forma sólida. 

 No estudo de Junges et al (2011), os profissionais transcorrem por normas, regras e 

princípios éticos determinados por uma questão técnica e visando resultados relacionados ao 

correto uso das metodologias. Não obstante, para assumir as consequências imprevisíveis de 

passar por cima de regras e métodos, é necessário ter atitudes e convicções interiores para 

responsabilizar-se, e não apenas boa intenção, de forma que ter uma atitude ética em relação às 

consequências seria responsabilizar-se pelo resultado, mesmo em condições precárias de 

ambiente, o que constituiria a ética na saúde. 

“Como é que eu posso te dizer isso? Assim, embora a gente tenha um 

acesso ao outro profissional, falta comunicação. Você está na 

admissão, aí tem um paciente que tem um problema psicológico, ele 

precisa de um acompanhante, você sabe que ele não tem aquela 

idade, que a idade não permite mais, mas aí você vê que ele tem  

necessidade, seja por que motivo for. A questão psicológica também 

não tem que ter uma coisa, uma regra, né? ‘Ah, ele é muito grande 

pra ter... A mãe dele mima muito ele.’ Não cabe a mim, eu nem sou 

profissional da psicologia pra resolver, né? E eu não tenho acesso a 
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um psicólogo. Ligo pra alguém e falo: ‘olha eu tô com um paciente 

assim, assim, será que você podia, né?’ Mas não tenho isso... Eu 

tenho um acesso restrito ao médico quando ele erra um dado 

importante dentro do prontuário, como a lateralidade da cirurgia, 

né? E você pra chegar nele tem que ligar e ainda nem sempre 

encontra o profissional pra vir corrigir... Eu acho que isso trava. Às 

vezes você tem que, em certas cirurgias, o paciente usa um 

alongamento capilar, (que é um aplique, né?) que teoricamente ele 

tem que tirar porque isso pode interferir negativamente na cirurgia 

dele, e pelo protocolo da admissão isso é proibido. Mas assim, 

alguns médico abrem um precedente de estar podendo usar, e aí 

quando você se depara com uma paciente assim, você tem que 

chamar o médico pra ele autorizar ou não, porque eu não me sinto 

mais é... segura, de obrigar a paciente a tirar um ornamento, né? 

Mudar a estética do cabelo dele, de repente desnecessariamente. É 

oneroso, gasta, às vezes ele é obrigado a voltar pra casa pra tirar 

aquilo e vai que o médico diz: ‘ Ah não, não precisava. Eu não ia 

usar o bisturi elétrico.’ Então, às vezes você ter acesso a esse médico 

pra ele estar tirando essas dúvidas seria ter um trabalho mesmo em 

equipe.” Minerva 

Ao se tratar de equipe multiprofissional, deve-se destacar outro ponto incluído na PNH, 

o qual é uma das formas de operacionalizar a humanização do SUS: o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais, com atuação transdisciplinar. Duarte e Noro (2010) citam sobre o 

trabalho multidisciplinar, no qual a comunicação é fundamental entre a equipe para o 

intercâmbio dos profissionais, na conexão dos saberes e para a troca de informações, com 

vistas à construção do atendimento humanizado. Assim, a integração de diferentes saberes 

proporciona o enriquecimento do trabalho, proporcionando um cuidado mais completo e 

repleto de possibilidades para o sujeito que buscou o serviço de saúde. 

Por outro lado, percebe-se que na unidade, raramente, há uma discussão entre os 

diferentes profissionais sobre um melhor tratamento para os pacientes. Mota, Martins e Veras 

(2006) afirmam que os profissionais devem criar ações necessárias para a humanização a fim 

de possibilitar mudanças no tratamento hospitalar, de forma que, para que o processo de 
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humanização hospitalar aconteça, médicos, gestores, enfermeiros e pacientes devem estar 

envolvidos de forma coerente. 

A produção de uma saúde mais ampla e de melhor qualidade depende da produção de 

novos sujeitos e práticas, com isso o Governo Federal reforça a necessidade de desenvolver 

processos de trabalho em que diferentes profissionais, com seus respectivos saberes e 

contribuições, possam se aproximar, fazer trocas, rompendo com a tradicional atuação por 

categoria ou especialização ou setor, de forma que cada trabalhador de uma equipe de saúde, 

haverá de ser também um pouco de outro profissional, a partir das práticas compartilhadas em 

um dado território (BRASIL, 2009). 

A falta de compreensão mais profunda da dimensão psicossocial que envolve os 

processos saúde-doença, a falta de compromisso com o resultado do trabalho, a falta de 

decisões compartilhadas com pacientes, de projetos assistenciais discutidos em equipe 

multidisciplinar, e mesmo de gestão participativa nos serviços de saúde, manifestam a 

humanização do cuidado um projeto ideal ainda bem distante da realidade dos serviços de 

saúde (RIOS, 2009). 

“É difícil. Extremamente difícil. Pra gente não é fácil porque a gente 

quase não tem contato com eles. Só mesmo quem tem contato são as 

pessoas específicas do grupo. Entendeu? Mas a gente que é do 

apoio, a gente não tem contato nenhum. A gente vê assim, só de 

relance, mas não pra perguntar algo, tirar dúvida de alguma coisa, 

a gente não tem assim... A gente até tem autonomia de falar mas a 

gente não tem assim... abertura com tanta frequência, entendeu?” 

Esculápio 

Dar vida à humanização no contexto do atendimento em saúde deve ser colocado 

como foco, visto que a constituição de um atendimento calcado em princípios como a 

integralidade da assistência, a equidade, a participação social do usuário, dentre outros, 

demanda a revisão das práticas cotidianas, com ênfase na criação de espaços de trabalho 

menos alienantes que valorizem a dignidade do trabalhador e do usuário (CASATE; 

CORREA, 2005). 

Deste modo, a adaptação de princípios e regras, que não proporcionem prejuízos a 

nenhuma das partes, mas, sim, permitam obter benefícios, deve ser vislumbrada pelos 

profissionais como forma de atingir a humanização: [...]Eu não! Eu não veto a internação 

de ninguém por questões burocráticas. Quem veta é você. Eu simplesmente pedi pra você 
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vir aqui pra você ver e avaliar a necessidade ou não dela retirar o ‘mega hair’. Porque eu 

não vou pedir pra ela tirar. Eu não vou obrigar ela a tirar. “Quem vai dizer, pra ela se 

precisa ou não, é você.” Minerva 

A ação de humanizar transpõe técnicas, normas e rotinas, de forma que o outro é 

visto além dos sinais que apresenta. A PNH propõe a busca de uma compreensão mais 

ampliada do que chamamos de saúde e de sua relação com as situações de trabalho, de 

modo que se caminhe em um sentido menos desgastante para o trabalhador; de forma que 

saúde seja envolvida com a possibilidade de criação de estratégias para lidar com as situações 

que produzem incômodo, dor, descontentamento, adoecimento (BRASIL, 2009). 

 

5.7- Situações que dificultam a prática da humanização 

 Na busca pelo conhecimento da principais facilidades e dificuldades encontradas 

pelos profissionais de saúde na implementação da PNH, algumas situações foram relatadas 

pelos mesmos por apresentarem dificuldades em aplicar ações voltadas à humanização, 

como a demora no processo de internação e o excesso de burocracia. Gomes et al (2011) 

afirmam que os fatores estressantes, como estruturas que dificultam o atendimento, o 

acolhimento, vínculo que deve se desenvolver entre o profissional de saúde e o paciente – 

além da sobrecarga, proporciona ao profissional o sentimento de culpa por não atender as 

necessidades do paciente. Ilustrando esse achado, destaca-se o depoimento que segue: 

“O hospital nem sempre consegue que os pacientes que estão de alta 

saiam, deixem a unidade hospitalar dentro de um horário adequado 

e aí prende o leito e aí a gente às vezes até tem as consultas dos 

profissionais agilizada mas esbarrando sempre nessa limitação de 

leitos e aí o paciente acaba esperando mais tempo, né? Às vezes até 

existe um empenho da equipe em estar liberando esse paciente pra 

ser internado, vamos dizer assim, mas esbarra nesse entrave 

burocrático, sei lá, do paciente não ter um leito disponível.” 

Minerva 

 Nas falas, observa-se o descuido que permeia o contexto da hospitalização, de modo 

que a internação por si só é complicada, a situação do bem-estar do paciente se agrava por estar 

imerso em um ambiente desconfortável e muitas vezes até agressivo. 
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“Eu não entendo como é que uma criança vem internar, a criança 

pode comer e a mãe não pode. Passa horas aqui dentro no processo 

de internação. As coisas tinham que ir acontecendo e as pessoas 

percebendo que havia uma necessidade. Acho que isso não condiz 

muito com uma coisa planejada, que se tem uma equipe, né? Os 

ajustes tem que acontecer mas as coisas tem que ser pensadas.” 

Minerva 

 

 Os profissionais da saúde transcorrem por fragilidades, como sofrimento e medo, que 

os fazem carecer de um olhar individualizado, de continência das angústias e ansiedades 

despertadas em cada caso, no contato com a dor e o sofrimento dos usuários que atende. No 

contexto da PNH, busca-se a implementação de ações de humanização mediante a promoção 

de atividades de valorização e de cuidados aos trabalhadores da saúde, de forma a contemplar 

ações voltadas para a promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho (BRASIL, 2010b). 

Os trechos que seguem elucidam o cuidado com o funcionário: 

“No início foi complicado a questão de espaço. Espaço é poder. As 

pessoas não querem ceder espaço. Isso é meu! Isso é meu! Tá 

chegando profissional novo na equipe, é recebido com uma certa 

resistência... Então, no início foi dificultoso, sim. Não tenha dúvidas. 

Os prontuários iam direto pro administrativo, não passava pela 

gente. A gente tinha que ficar correndo atrás de prontuário, ou seja, 

essa interação não havia no início não. Teve uma época que não 

tinha nem cadeira pra sentar, entendeu? Várias vezes eu comentei 

com a responsável, na época: ‘Pôxa, assim não dá! Assim fica 

difícil.” Febo 

“Aqui ninguém pergunta nada pra gente. Ao contrário, nós somos 

cobrados, né? E humanização é uma coisa tão complicada... A 

humanização leva em consideração a igualdade, né? Ninguém é 

melhor do que ninguém. Ninguém é mais importante do que 

ninguém, enfim, você sabe que isso em certos momentos é esquecido, 

né? Então, já não está humanizando direito dessa forma, né? Eu 

acho que... Eu não sei! As pessoas têm necessidades diferentes, 
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ninguém pode julgar a dor do outro. Pode julgar o nível de 

complexidade assim de... Mas, infelizmente a gente não consegue 

atender a todo mundo da forma como deveria ser. Eu acho que se 

tem um grupo de humanização, pessoas pensando na humanização, 

essas pessoas tem que pensar em todos os processos, né?” Minerva 

 Ao ingressarem na residência, os médicos apresentam vaga noção do que pode ser a 

humanização, considerando-a mais voltada para a qualidade da relação médico-paciente. Ao 

terminarem a residência, a maioria deles apresenta maior falta de informação e de interesse 

pelo assunto, inclusive considerando que a humanização tem menos a ver com o seu trabalho e 

mais com o serviço de voluntários, com a gestão hospitalar, psicólogos e assistentes sociais 

(RIOS, 2009). 

“Antigamente, quando eu era residente, o profissional atendia em 

quatro horas, doze pacientes. Mas ele atendia mesmo. O RX era de 

qualidade porque existia um limite de pacientes e o serviço não 

ficava sobrecarregado. Eles atendiam com a mesma qualidade de 

um consultório. Foi a época que eu mais aprendi nesse hospital. 

Hoje em dia, o profissional tem que atender 50, 60, fora os extras.” 

Vulcano 

 A humanização deve ser introduzida por aquele que promove a assistência, o 

profissional da saúde, para assim ser replicada durante a sua assistência aos pacientes. E 

para que isso aconteça, o profissional necessita ser reconhecido e respeitado pelos colegas 

de trabalho e chefia, deve ter condições de trabalho e isso envolve a parte física e 

operacional do local, assim como ter condições materiais e psicológicas para desenvolver 

as ações. 

 Cuidar de quem cuida é condição suficiente para desenvolver projetos de ações em prol 

da humanização da assistência, tendo em vista que muitos profissionais de saúde submetem-se 

no seu dia-a-dia de trabalho a tensões derivadas de várias fontes: contato com a dor, com o 

sofrimento e com pacientes terminais, receio de cometer erros e relações com pacientes 

difíceis. O cotidiano do trabalho é foco privilegiado para se articular as condições de trabalho, 

a saúde do trabalhador e a humanização, sendo relevante compreender como os trabalhadores 

em saúde efetivamente lidam com as necessidades de prestação de serviço, exigências do 

trabalho e com o sofrimento por eles vivido requerendo que o olhar se volte para os processos 
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que norteiam as interações entre esses trabalhadores (MOTA; MARTINS; VERAS, 2006; 

SILVA; CHERNICHARO; FERREIRA, 2011). 

 Nayeri, Salehi e Noghabi (2011) referem a qualidade de vida no trabalho como o nível 

de satisfação dos profissionais da saúde em relação às suas necessidades pessoais importantes 

(crescimento, oportunidade, segurança), bem como requisitos organizacionais (melhora da 

produtividade, queda do volume de negócios), através de suas experiências na organização do 

trabalho ao conseguir os objetivos da organização. 

“Não vejo dificuldades, sabe por quê? Porque tem a folha. Aí eu 

sigo o modelo da folha e o paciente já passou por um ambulatório 

que quando a cirurgia dele é bilateral ele nem sabe qual lado que 

ele vai operar. Quando a paciente tem uma artrite reumatoide ela é 

chamada pra operar o pé. Qual pé? Ela não sabe. Qual a cirurgia 

que vai ser feita? Ela não sabe. E ela te pergunta assim: “E o quê 

que eu vou fazer? Quanto tempo pra pisar depois?” Então eu sigo a 

folha: Qual a indicação? Tem co-morbidades? Queixa principal. 

Tipo de cirurgia: tratamento cirúrgico do pé. Nenhum plantonista 

coloca o tipo de cirurgia. Por quê? Porque muitas vezes é mudada... 

Então, todo mundo é muito evasivo. E quando você se torna evasivo, 

qual a dificuldade que a gente está tendo? Não, a gente está 

diminuindo as dificuldades. A gente não está se comprometendo.” 

Vulcano 

Todavia, atribui-se a dificuldade em implementar ações voltadas à humanização em 

consequência da grande quantidade de serviço agregada à realização dos registros, os quais são 

considerados como excessos de formalidade, sendo não tão necessários, como evidencia a fala: 

“Esse monte de formulário que eu acho desnecessário. Uma dinâmica melhor on line, não 

sei se é esse o termo, mas assim, eu escrevo e tenho acesso a coisas que se completam 

porque assim, quando você vai fazer a consulta de enfermagem, muita coisa é repetida. 

Sempre numa nova internação as mesmas perguntas, os mesmos... sabe? Por quê o 

formulário tão travado?” Minerva 

Ressalta-se que a tecnologia pode ser utilizada como instrumento de cuidado a fim 

de facilitar e aprimorar os serviços, e, assim, permitir a obtenção de mais tempo com o 
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cliente. No entanto, o suposto tempo acaba sendo ocupado por outras atribuições, em 

especial àquelas administrativas, o que coopera para o gradativo afastamento do 

profissional de saúde do cuidado direto, dando margem para que outros profissionais 

executem ações as quais o mesmo deixou de se ocupar (SILVA; CHERNICHARO; 

FERREIRA, 2011). 

As falas concorrem com os mesmos resultados do estudo de Salome, Martins e 

Espósito (2009), o qual comprova que os profissionais de saúde vivenciam momentos de 

estresse, cansaço, esgotamento e frustração no cotidiano de trabalho, tendo como fatores 

geradores desses sentimentos: acúmulo de funções, atividades burocráticas e assistenciais e as 

limitações do tempo para executarem as tarefas assistenciais e burocráticas. 

“Eu acho que eles até pensam na humanização só acho que eles 

estão distantes da gente, do que a gente tem pra acrescentar e falar. 

Um exemplo, a demora da admissão do paciente. Houve um tempo 

em que era cronometrado, questionado várias coisas porque não se 

tinha vivência do que era esse processo de admissão. Era 

cronometrada a consulta. O processo, o trâmite, não... A trajetória 

do paciente dentro da admissão. Assim, ele chegou tantas horas, ele 

passou pelo enfermeiro, médico, não sei o quê, não sei o que lá. Que 

horas ele foi por andar? Dá hora da chegada, à hora em que ele foi 

internado. Realmente, existiam lacunas de tempo enormes, né? E por 

que isso? Onde estava errando? Por que estava errando? Ah, a 

gente achou, né, quem estava aqui olhando, a gente achou assim, 

assim, assado. Não houve nenhum momento assim que eles 

perguntassem, levar em consideração o que o profissional tinha pra 

falar.” Minerva 

 Quanto ao vínculo empregatício no Brasil, no contexto da área de saúde, há formas 

diferentes de contrato. No caso da unidade em estudo, têm-se profissionais concursados e 

profissionais cooperados, os quais são contratados temporariamente sem apresentar vínculo 

empregatício. 

 Costa (2004) aponta aspectos que podem ter efeitos diferentes na saúde de acordo 

com as circunstâncias e meios de interação. A dimensão que permeia o trabalho pode ter 

implicações significativas sobre a produtividade, interferir nas estratégias da empresa e 



 

 

62 

 

organização social, que por sua vez influencia na saúde e no bem-estar do indivíduo. Dessa 

forma, pode-se inferir que questões trabalhistas, como carga de trabalho, salário, e 

estabilidade, repercutem na qualidade do serviço prestado e, por conseguinte, atinge o 

paciente e seus acompanhantes. 

 

5.8- Mecanismos sugeridos para a prática da humanização 

 Segundo Goulart e Chiari (2010), a gestão transversalizada requer a disponibilidade de 

espaço para a discussão e apresentação de conjecturas por todos os atores envolvidos nas 

ações, podendo incluir os usuários dos serviços de saúde, que efetivamente se considere para a 

tomada de decisão, gestão e implementação de ações nos serviços de saúde as demandas, 

anseios e percepções de todo os envolvidos nas rotinas destes. 

 A interação entre as várias disciplinas ou setores heterogêneos conduziu a um 

enriquecimento mútuo e a uma convergência de esforços na abordagem de problemas dos 

setores da saúde. (Mourão, 2007, p. 190) 

Enfatiza-se que para humanizar o serviço, devem-se desenvolver estratégias 

periodicamente voltadas à humanização para os profissionais com foco neles mesmos, nos 

usuários e/ou familiares, mediante palestras e encontros grupais no sentido de estar 

buscando resgatar os princípios da humanização, assim como sensibilizá-los. 

“Uma reunião entre os profissionais seria legal. Pelo menos um de 

cada categoria, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, todos 

nessa reunião. Como acontece na reunião dos acompanhantes. Fica 

uma equipe multiprofissional, só não tem o médico, mas tem o 

psicólogo, tem o assistente social, tem o enfermeiro, tem o 

nutricionista, respondendo todas as perguntas pros acompanhantes 

que tiverem alguma dúvida ou algum problema pra poder ser 

esclarecido.” Esculápio 

“Mas assim, se você quer mudar um setor, você chama o pessoal 

daquele setor, né? Eu penso dessa forma. Então tem várias coisas da 

internação que já foram sugeridas em termos de mudanças e que 

não foram mudadas. Mas não é só pra nós, né?” Vulcano 
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 Nessas falas, observam-se a necessidade que os profissionais têm de interagir com os 

outros profissionais do hospital e ressalvam a importância de realizar cursos de atualização.  

(LIMA; JORGE; MOREIRA, 2006). Silva Junior (2007) sustenta que o trabalho em equipe 

multiprofissional e a articulação com outros setores são fundamentais para tudo isso. Mello 

e Bottega (2009) complementam ao colocar que a tática de formação desenvolvida na PNH 

compreende que o aprender e o ensinar se dão ao mesmo tempo e em um processo no qual 

todos – usuários, gestores e trabalhadores – são convocados a problematizar, disputar e 

compartilhar projetos de saúde. 

 A concretização dessas atividades deve acontecer no sentido de revigorar o 

desenvolvimento da PNH no dia-a-dia dos hospitais-escola, assim como enfatizar a 

importância das disciplinas de humanidades nas grades curriculares a fim de trabalhar estes 

conteúdos com os alunos, em um movimento de integração serviço-escola. Além disso, os 

profissionais recomendam a realização de treinamentos para melhorar a qualidade do 

atendimento (RIOS, 2009; LIMA; JORGE; MOREIRA, 2006). 

As equipes de saúde exploram pouco os espaços relacionais com os usuários como 

espaço terapêutico e pouco conhecem sobre outras tecnologias que ofereçam apoio 

psicológico, vivências alternativas e ações que desloquem o eixo terapêutico da correção 

de “disfuncionalidades” biomecânicas para o fortalecimento da autoestima, dos espaços 

afetivos, da autonomia e da vida saudável (SILVA JUNIOR.; MERHY; CARVALHO, 

2003). 

 A busca pela qualidade de vida no trabalho e a implementação de ações visando 

melhorias para as pessoas é relevante para assegurar maior produtividade e qualidade no 

trabalho, bem como maior satisfação na vida familiar e pessoal dos profissionais de saúde. 

Além disso, garantir o investimento na satisfação profissional nos serviços de saúde 

influenciará de modo decisivo na melhoria do atendimento à população, avançando-se, assim, 

na ampliação do conceito de saúde, enquanto bem-estar físico, mental e social 

(ROSENSTOCK; SANTOS; GUERRA, 2011). 
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Capítulo 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de realizar a análise de implementação da PNH sob a ótica dos 

profissionais veio por um desejo de investigar a relação entre os sujeitos que interagem, ou 

não, no ambiente de trabalho, tendo como ponto de apoio a implementação de uma política 

pública que traz em sua essência a coletividade na assistência, ou seja, a troca de 

experiências, profissionais-usuários-gestores. Resultado de um afetamento que se traduziu 

por um sentimento de inquietude ao observar que o serviço de internação, porta de entrada 

da unidade de saúde, estava sendo utilizado como mais um instrumento de produzir 

consultas em quantidade.  

Compreender de que forma o conceito de humanização se insere no contexto dos 

processos da assistência prestada ao usuário requer uma análise minuciosa da visão que o 

profissional tem a cerca da PNH. O termo Política Nacional de Humanização, apesar de se 

apresentar conhecido entre os profissionais da saúde, é conceituado com dificuldade e 

insegurança, visto que o significado está associado a concepções do senso comum com 

caráter afetivo e familiar. 

Deparamo-nos com o desinteresse e o desmerecimento profissional quanto aos 

aspectos de equipe multiprofissional e qualidade no atendimento ao usuário. Aspectos que 

se traduziram também no propósito de promover um cuidado centrado na doença e não no 

sujeito, desrespeitando o princípio de que o usuário dos serviços de saúde deve ser visto 

como um todo.  

 No campo social, a relação entre os sujeitos não se mostra com o estabelecimento 

de vínculo, ora entre profissionais, ora com os usuários, ainda que haja uma forma de afeto 

que se manifesta no desejo de continuidade e manutenção do laço. 

 Por outro lado, a falta de autonomia dos profissionais em relação à tomada de 

decisão em autorizar ou não que o procedimento cirúrgico seja realizado, seja por uma 

questão clínica ou psíquica, denuncia o modelo de cuidado que rege a atenção voltada para 

a doença e não para o doente. 

 O evidente desafio para que a PNH se estabeleça como prática integrativa e 

complementar em saúde no cotidiano dos serviços, e não apenas no papel, está na 

formação dos profissionais e na continuidade da capacitação para o serviço, durante todo o 

período em que o profissional estiver em atividade. Os profissionais de saúde precisam do 

espaço de reflexão para o aprendizado da “convivência entre” eles mesmos, usuários e 
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gestores. O que se produz hoje é um saber transdisciplinar e uma prática não integrativa, 

onde o produto final é a insatisfação pessoal e profissional. 

 Para sujeitos que foram treinados a entender que a verdade científica é simples e 

indiscutível, é única e objetiva, realmente torna-se mais fácil exercer a repetição do 

modelo, mesmo que seja com a roupagem do atendimento humanizado. 

 Tais aspectos estimulam ações da PNH que devem permanecer e estarem 

continuamente em processo de avaliação com a finalidade de garantir resultados positivos. 

Contudo, questões relevantes da PNH que careciam permear a prática dos profissionais, 

não foram citadas, como a valorização do trabalhador e o trabalho em rede, com atuação 

transdisciplinar, o que sugere a importância de conhecer a amplitude da política também 

em prol de benefícios ao próprio profissional. 

 Na área de saúde, é na prática da relação interpessoal, que os saberes irão se 

mostrar a que vieram. Em sua estrutura, ela se prontifica a incluir saberes múltiplos que 

transponham uma maneira engessada e unificada de produzir saúde.  

 Buscando conhecer as principais facilidades e dificuldades encontradas pelos 

profissionais de saúde na implementação da PNH, o estudo revelou que há situações que 

dificultam a inserção da humanização na unidade, como problemas relacionados a 

ambiência, tempo de espera e espaço físico, assim como aqueles relacionados ao 

trabalhador, como quantidade excessiva de atribuições, cansaço e mecanização do 

trabalho. Tais questões são inquietações que confirmam o que a PNH busca resolver, 

mediante estruturas criadas nas próprias instituições. Assim, para que o profissional possa 

cumprir com suas obrigações de atender os pacientes de forma humanizada, deverão ter 

sido ofertadas condições de trabalho satisfatórias. 

 Quanto às táticas sugeridas para a promoção do cuidado humanizado, observou-se 

que uma minoria entende que as práticas desenvolvidas no próprio serviço voltadas à 

humanização, já são suficientes.  

Como sugestão para que a PNH aconteça de forma a ser reconhecida pelos atores 

que a implementa, ressalta-se que reuniões recorrentes entre os profissionais que trabalham 

na unidade e gestores oportuniza aos mesmos identificar as fragilidades que implicam o 

início de um processo de mudança, visto que a ciência de situações incompatíveis com a 

promoção da saúde, promove a contemplação e busca de melhorias e, por consequência, 

atitudes transformadoras.  
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Falk et al (2006) nos coloca que a interface entre o GTH e as diferentes áreas do 

hospital é promovida através dos contatos locais, o que possibilita que as ações internas da 

PNH possam repercutir de forma direta e efetiva nas diferentes áreas da instituição. Desse 

modo, sugerimos também que haja uma maior inserção do Grupo de Trabalho em 

Humanização (GTH), existente na unidade, mas não conhecido pelos profissionais do setor 

de internação, com o intuito de aprimorar conhecimentos entre os profissionais e 

conscientizá-los de que parte do que já vem sendo feito por eles se insere no conceito de 

humanização. 

O objetivo da análise foi alcançado a partir da avaliação de que, para que o processo de 

implementação culmine na Humanização de Assistência conforme os preceitos da PNH é 

fundamental que se promovam mudanças com a incorporação de valores, crenças e costumes 

dos profissionais, usuários e gestores, compreendendo assim seu objeto de trabalho, 

aumentando a resolutividade das práticas e promovendo saúde e autonomia. 

 Nesse território então, a Política Nacional de Humanização continuará tentando se 

firmar, em busca da atenção, seja especializada ou não, centrada no usuário e apoiada em 

profissionais e gestores comprometidos com o serviço público, visando a integração e a 

qualidade plena. O aumento de lentes de observação desses espaços coletivos foi o objetivo 

dessa dissertação, visando a colaboração muito mais ligada a um devir do que a um 

permanecer, muito mais proposta a estimular do que a pontuar, envolvendo assim os 

diferentes atores que fazem parte da equipe que trabalha na unidade a ser um componente 

necessário ao alcance do objetivo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1: Significados e Justificativas dos Codinomes  

A escolha dos codinomes desta pesquisa considerou a relação profissional dos 

atores sociais implicados com o tema. Optou-se por nomes da mitologia romana
3
, porque 

para os Romanos, homens e deuses teriam que viver em harmonia, tendo confiança mútua, 

pois dos deuses dependiam a saúde, a proteção do Estado e o sucesso na guerra, as 

colheitas fartas, enfim, a prosperidade dos homens. No caso da equipe multiprofissional, 

foi escolhido nomes de deuses(as) romanos(as), por serem protetores, simbolizando a 

função cuidadora da equipe multidisciplinar de saúde.  

Equipe multiprofissional 

 

FEBO: Deus do sol, da cura, da peste, das artes, da música, poesia e da profecia. 

Ártemis é sua irmã gêmea. Filho de Júpiter e de Latona.  

 

 

  

 

 

 VULCANO: Ferreiro dos deuses; deus do fogo e da metalurgia. Filho de Júpiter e 

Juno, ou de acordo com algumas tradições, apenas de Juno. 

 

 

  

  

MINERVA: Deusa dos ofícios e defensora dos artesãos, do trabalho manual e às 

vezes, também dos médicos. Filha de Júpiter, de acordo com algumas tradições, com 

Prudência. 

 

     

 

 
 

 

 

 

                                                 
3 Cf. www. Wikipedia.org 

ESCULÁPIO: Deus da cura. Filho de Apolo, um deus, com Corônis, uma mortal. 
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APÊNDICE 2:  

Dados Pessoais e Profissionais 

Sexo: (  ) Feminino   (   ) Masculino 

Idade: ____________ 

Estado Civil: ______________________________________________________________ 

Religião: _________________________________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________________________ 

Tempo de formação acadêmica: _______________________________________________ 

Tempo de atuação profissional: _______________________________________________ 

Tempo de trabalho na Unidade: _______________________________________________ 

Trabalha em outra instituição: (  ) Sim   (  ) Não  

Tem curso de pós-graduação? Qual(is)? _________________________________________ 

 

 Roteiro de Entrevista Semi-estruturada 

1- O que você entende por Política Nacional de Humanização? 

2- Como se dá a formulação dos processos desenvolvidos no seu setor? Você participa 

dessa formulação? Quem é responsável por essa formulação e de que forma ela é 

repassada aos profissionais? 

3- Para atuar de forma humanizada, quais as facilidades que você encontra no exercício da 

sua profissão? E as dificuldades? 
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APÊNDICE 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

(De acordo com as normas da Resolução nº466,do Conselho Nacional de Saúde de 

12/12/2012) 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: A Institucionalização da 

Política Nacional de Humanização. Será realizada uma pesquisa qualitativa, na 

modalidade estudo de caso, com análise de fontes documentais e entrevistas de atores-

chave, os coordenadores de equipe multiprofissional. Sua participação não é obrigatória. A 

qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição. 

Os objetivos deste estudo são: Analisar o desenvolvimento da Política Nacional de 

Humanização em um Hospital especializado da rede SUS, sob a ótica dos gestores; 

Compreender de que forma o conceito de humanização se insere no contexto da 

formulação dos processos da assistência prestada aos usuários; Listar as principais 

facilidades e dificuldades encontradas na sua implementação e Descrever e analisar a 

percepção dos gestores sobre as práticas da Política Nacional de Humanização (PNH). 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder livremente as perguntas 

formuladas pelo entrevistador.  

Não há riscos relacionados com sua participação. 

Os benefícios relacionados com a sua participação são os de contribuir para a 

efetiva implementação da Política Nacional de Humanização e para a ampliação do debate 

sobre a reorganização dos modelos tecnoassistenciais dos SUS. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. A gravação das entrevistas será inutilizada após transcrição. 

Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. Caso seja 

necessário serão adotados nomes fictícios nas citações de trechos das entrevistas.  

Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora 

ou a qualquer momento. 

 

 

Rio de Janeiro, _______ de _______________ de _________ . 

 

 

 

Assinatura do voluntário 

 

 

GISELE MASSANTE PEIXOTO TRACERA 

Pesquisador(a) responsável 

 

RUA FONTES, 403 – PARAÍSO – SÃO GONÇALO – RIO DE JANEIRO 

 

Endereço do pesquisador responsável 

 

(21)2605-6737 / (21)98740-5818 

Telefone 


