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RESUMO 

 

O estudo tem por objetivo geral “compreender a percepção dos discentes de uma escola 

de enfermagem federal acerca da humanização na práxis da enfermagem”; e específico: 

“Discutir na perspectiva merleaupontiana a percepção dos discentes de uma escola de 

enfermagem federal acerca da humanização na práxis da enfermagem.” e “propor uma 

intervenção fenomenológica a partir das falas dos participantes da pesquisa”. A pesquisa 

elaborada possui caráter qualitativo exploratório, tendo como referencial teórico-

filosófico o filósofo Merleau-Ponty. O objeto de pesquisa é a percepção do discente de 

enfermagem do 8º e 9º período sobre a humanização numa perspectiva fenomenológica 

em Merleau-Ponty e o campo de pesquisa ocorreu em uma escola de enfermagem 

situada no município de Niterói, sendo os participantes da pesquisa os acadêmicos de 

enfermagem do 8º e 9º. A técnica de coleta de dados consistiu na entrevista 

fenomenológica de 29 alunos, por instrumento previamente elaborado, com as seguintes 

perguntas: “Como você percebe a práxis da humanização na enfermagem?” e “Que tipo 

de intervenção você propõe para que nossa práxis seja mais humanizada”, tendo 

emergido as categorias: “A humanização como processo intrínseco da formação”, 

“Resgaste da Lebenswelt  para o cuidado de enfermagem”,  “Crítica ao corpo que 

encarna a burocracia: da percepção à expressão corporal”, “O empoderamento do ser 

cuidado pelo ser que cuida: uma estratégia de humanização e de melhor adesão ao 

tratamento”, “A holística real do cuidado humanizado: um ser que nasce e morre”  e “O 

ser profissional como reflexo do ser social”. Os critérios de inclusão foram estar inscrito 

no 8º ou 9º período cursando integralmente as disciplinas dos mesmos, e aceite de 

participação da pesquisa; como critério de exclusão: não estar desenvolvendo o estágio 

curricular. O estudo está em consonância com a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde 466/12, tendo aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, via Plataforma Brasil, estando inscrito sob CAAE nº 

68456517.3.0000.5243. Os participantes receberam informações quanto à pesquisa, 

voluntariado, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e orientações sobre 

a possibilidade de desistência da participação a qualquer momento, antes do 

envolvimento com o estudo. O tratamento e análise dos dados ocorreu por meio da 

proposta metodológica de Amadeo Giorgi (1985) e a interpretação de dados à luz do 

referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty. Concluímos que o estudo atingiu os 

objetivos propostos, assim como gerou recomendações sobre ensino pesquisa e 

assistência, bem como gerou produtos de apresentações nacionais e internacionais e 

publicação de artigo científico. 

 

Descritores: Percepção; Estudantes de Enfermagem; Humanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The study aims to "understand the perception of the students of a federal nursing school 

about humanization in the nursing practice"; and specific: "Discuss in the Merleavian 

perspective the perception of the students of a federal nursing school about 

humanization in the nursing practice" and "propose a phenomenological intervention 

based on the speeches of the research participants." The elaborated research has an 

exploratory qualitative character, having as theoretical-philosophical reference the 

philosopher Merleau-Ponty. The research object is the perception of the nursing student 

of the 8th and 9th period on humanization in a phenomenological perspective in 

Merleau-Ponty and the field of research occurred in a nursing school located in the city 

of Niterói, the participants of the research being the academics of the 8th and 9th grades 

of nursing. The technique of data collection consisted of a phenomenological interview 

of 29 students, by a previously elaborated instrument, with the following questions: 

"How do you perceive the praxis of humanization in nursing?" And "What kind of 

intervention do you propose to make our praxis more "Humanization as an intrinsic 

process of formation", "Lebenswelt's recovery for nursing care", "Criticism of the body 

that embodies the bureaucracy: from perception to body expression", "The 

empowerment of being cared for by the caring being: a strategy of humanization and 

better adherence to treatment," "The real holistic of humanized care: a being that is born 

and dies" and "The professional being as a reflection of social being." The inclusion 

criteria were to be enrolled in the 8th or 9th period, fully attending to the subjects of the 

same, and accepted the participation of the research; as criterion of exclusion: not to be 

developing the curricular stage. The study is in accordance with the Resolution of the 

National Health Council 466/12, and approved by the Ethics and Research Committee 

of the Antônio Pedro University Hospital, via Plataforma Brasil, being enrolled under, 

CAAE nº 68456517.3.0000.5243. Participants received information about the research, 

volunteering, Informed Consent Form (TCLE) and guidelines on the possibility of 

withdrawing participation at any time, before being involved with the study. The 

treatment and analysis of the data occurred through the methodological proposal of 

Amadeo Giorgi (1985) and the interpretation of data in the light of the theoretical 

reference of Maurice Merleau-Ponty. We conclude that the study reached the objectives 

proposed, as well as generated recommendations on teaching research and assistance, as 

well as generated products of national and international presentations and publication of 

scientific articles. 

 

Descriptors: Perception; Nursing students; Humanization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El estudio tiene por objetivo general "comprender la percepción de los discentes de una 

escuela de enfermería federal acerca de la humanización en la praxis de la enfermería"; 

y específico: "Discutir en la perspectiva merleaupontiana la percepción de los discentes 

de una escuela de enfermería federal acerca de la humanización en la praxis de la 

enfermería." y "proponer una intervención fenomenológica a partir de las palabras de 

los participantes de la investigación". La investigación elaborada posee carácter 

cualitativo exploratorio, teniendo como referencial teórico-filosófico el filósofo 

Merleau-Ponty. El objeto de investigación es la percepción del alumnado de enfermería 

del 8º y 9º período sobre la humanización en una perspectiva fenomenológica en 

Merleau-Ponty y el campo de investigación ocurrió en una escuela de enfermería 

situada en el municipio de Niterói, siendo los participantes de la investigación los 

académicos de enfermería del 8º y 9º. La técnica de recolección de datos consistió en la 

entrevista fenomenológica de 29 alumnos, por instrumento previamente elaborado, con 

las siguientes preguntas: "¿Cómo percibes la praxis de la humanización en la 

enfermería?" Y "¿Qué tipo de intervención proponemos para que nuestra praxis sea más 

"humanizada", habiendo surgido las categorías: "La humanización como proceso 

intrínseco de la formación", "Resgaste de la Lebenswelt para el cuidado de enfermería", 

"Crítica al cuerpo que encarna la burocracia: de la percepción a la expresión corporal", 

"El empoderamiento del ser el cuidado por el ser que cuida: una estrategia de 

humanización y de mejor adhesión al tratamiento "," La holística real del cuidado 

humanizado: un ser que nace y muere "y" El ser profesional como reflejo del ser social 

". Los criterios de inclusión fueron estar inscritos en el 8º o 9º período cursando 

íntegramente las asignaturas de los mismos, y aceptado de participación de la 

investigación; como criterio de exclusión: no estar desarrollando la etapa curricular. El 

estudio está en consonancia con la Resolución del Consejo Nacional de Salud 466/12, 

teniendo aprobación del Comité de Ética e Investigación del Hospital Universitario 

Antônio Pedro, vía Plataforma Brasil, estando inscrito bajo CAAE nº 

68456517.3.0000.5243. Los participantes recibieron información sobre la investigación, 

voluntariado, Término de Consentimiento Libre y Esclarecido (TCLE) y orientaciones 

sobre la posibilidad de desistimiento de la participación en cualquier momento, antes de 

la participación en el estudio. El tratamiento y análisis de los datos ocurrió a través de la 

propuesta metodológica de Amadeo Giorgi (1985) y la interpretación de datos a la luz 

del referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty. Concluimos que el estudio alcanzó 

los objetivos propuestos, así como generó recomendaciones sobre enseñanza 

investigación y asistencia, así como generó productos de presentaciones nacionales e 

internacionales y publicación de artículo científico.  

 

Descriptores: Percepción; Estudiantes de enfermería; La humanización. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse capítulo inicial, tem-se a demonstração do caminho de percurso que se deu de 

encontro ao objeto de estudo, a pergunta de pesquisa, bem como os objetivos que se 

desejaram alcançar, além da justificativa e relevância para o desenvolvimento da pesquisa. 

Ocorre ainda o estado da arte da pesquisa, que gerou a publicação de um artigo 

científico, bem como uma breve discussão acerca dos achados; a caracterização dos 

estudantes de enfermagem com base na bibliografia disponível nas bases de dados; a 

problematização do hospital universitário (HU), por conta da sua terceirização e a 

caracterização da escola de enfermagem que ocupa o lugar de cenário, apontando sua grade 

curricular, o quantitativo de alunos e o que tange a abordagem da humanização. 

 

1.1 O CAMINHO EM DIREÇÃO AO OBJETO DE ESTUDO 

 

Durante o estágio de minha formação técnica em análises clínicas, sempre fiquei 

inquieta quanto à forma desumana de tratamento para com o cliente, que vivenciei em alguns 

setores do hospital. Os episódios me davam angústia e desespero. Eles ocorriam em diversos 

setores: emergência, obstetrícia, observação adulta. 

O exercício do trabalho técnico me fez ter ainda mais interesse pela temática, o 

tratamento dispensado aos clientes em situação de vulnerabilidade me fazia pensar sobre os 

motivos que levavam os profissionais a cometer tal atitude. 

Eu refletia também sobre como eles podiam não se colocar no lugar do outro, tendo 

em vista as infinitas possibilidades que nos são possíveis durante o caminho da vida.  

A qualquer momento pode ser nós os que necessitam de cuidados, e em nosso 

momento de fragilidade, fatalmente iremos preferir por um cuidado sensível. 

Vi por toda a equipe assistencial posturas que não condiziam com um cuidado 

holístico, humano e empático.  

No ingresso a graduação estava disposta a fazer a diferença e a maioria dos meus 

colegas também. Porém, sempre estive inquieta por saber como que os estudantes percebiam a 

humanização, já que em conversas com colegas discentes, cada uma possuía diferentes visões. 

A questão da humanização era fortemente debatida durante a disciplina de ciências 

humanas e sociais na saúde (CHSS), lecionada durante o primeiro período, onde éramos 

apresentados a filósofos. Porém como só iniciamos a prática assistencial no 4º período, não 

conseguia compreender a aplicabilidade da disciplina. 
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No 9° Período, tive a oportunidade de retornar a disciplina, como ouvinte das 

discussões propostas, e novamente meu desejo pela compreensão da percepção discente sobre 

a práxis da humanização, que até então se encontrava em estado de latência, retornou. 

Em decorrência de minha formação acadêmica e dos questionamentos emergidos 

durante a mesma e consolidados pelo grupo de pesquisa, e as posteriores vivencias pessoais e 

acadêmicas, me vi inquieta quanto à percepção do corpo discente sobre a temática, tendo em 

vista que eles serão os profissionais do amanhã. 

O projeto de pesquisa encontra-se vinculado ao Núcleo de pesquisa filosofia, saúde 

e educação humanizada, no qual me encontro associada. 

A entrada e consequente associação ao núcleo de pesquisa ocorreram por meio do 

interesse na temática desenvolvida, após a conclusão da graduação, tendo em vista que o eixo 

temático sobre humanização sempre me despertou interesse haja vista a minha inquietação 

frente as vivências e percepções ocorridas no período anterior e ao decorrer da graduação. A 

porta de entrada foi pelo retorno às aulas de CHSS. 

 

1.2 O DISCENTE DE ENFERMAGEM 

 

Nos últimos anos, inúmeros projetos políticos nos levaram a expansão do acesso ao 

ensino superior, tanto na rede pública como na privada. Desse modo houve um grande 

crescimento acadêmico, hoje em dia se vê muito mais facilmente um aluno de graduação, do 

que há 20 anos. 

O estudo de Bublitz et al. (2015), é o estudo mais recente sobre os dados 

sociodemográficos dos estudantes de graduação em enfermagem data de 2015 e foi realizado 

em três universidades públicas da região sudeste e uma privada da região sul, com período de 

coleta entre abril de 2011 e março de 2012, e dados estatisticamente semelhantes a estudo de 

caráter semelhante realizado em Belo Horizonte.  

O estudo de Bublitz et al. (2015) comprova que a enfermagem é um campo 

predominantemente feminino (84,5%), porém, a participação masculina tem crescido com 

frequência, a média geral de idade, está concentrada na faixa etária de 20 a 24 anos (50%), 

sendo de 24 anos na instituição pública e 26 nas privadas.  

A maioria é solteiro (76,9%) e sem filhos (83,1%), dentre os que possuem filhos, um 

maior número encontra-se na instituição privada (105), comparada as instituições públicas 

(14). A maioria também reside com os familiares (76,4%), não realizam exercícios físicos 

(75,6%), porém possuem alguma atividade de lazer (60,5%).  
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Grande parcela também não participa de grupo de pesquisa (71,7%), não recebem 

nenhum tipo de auxílio financeiro por meio de bolsa (72,4), bem como mais da metade 

desejam trabalhar na assistência (52,6%).  

Em relação a inserção no mercado de trabalho, há uma oposição entre público e 

privado: 89,1% dos estudantes da rede pública não desenvolvem atividade remunerada, contra 

60,3% da rede privada.  

96,9% dos estudantes não possuem cursou superior prévio, 89,9% encontra-se 

satisfeitos com o curso e 36,8% já pensaram em desistir.  

Desse modo, podemos caracterizar o discente de enfermagem da rede pública da 

região sudeste como: mulher, 24 anos, solteira, sem filhos, residindo com a família, mão 

realiza exercício físico, possui atividade de lazer, não participa de grupo de pesquisa, não 

recebe nenhum tipo de bolsa, deseja trabalhar na assistência, não está inserida no mercado de 

trabalho no momento, não possui curso de graduação prévio, está satisfeita e nunca pensou 

em desistir do curso. 

Há várias formas de se entender a humanização no campo da saúde. Seu 

entendimento pode estar ligado ao modo de prestar a assistência, processo ou filosofia. Apesar 

de existir infinitas conceituações, a humanização segundo Lazzari, Jacobs e Jung (2012), 

acaba por ser expressa, quando, no momento de vulnerabilidade do cliente, é exercida a 

percepção, o respeito, a abordagem e a compreensão. 

A vulnerabilidade do cliente pode ocorrer durante todo o percurso no serviço de 

saúde, da porta de entrada até a finitude. Entretanto, essa vulnerabilidade expressa pelo cliente 

pode ir além do indivíduo, abrangendo a família e as relações sociais, tendo em vista a 

complexidade do ser. 

As disciplinas de ética, ciências sociais e as relativas à assistência, que contribuem 

para o cuidado propriamente dito, possuem maior ligação com a temática, maior intimidade 

com o tema, sendo este um facilitador para a abordagem ou desencadeamento de discussões 

(LAZZARI; JACOBS; JUNG, 2012). 

Mesmo que de forma indireta, as disciplinas constituintes da grade curricular da 

enfermagem devem promover essa discussão, uma vez que a profissão é baseada no cuidado. 

Essa tarefa não deve ser de exclusividade das disciplinas filosóficas e sociais, mas sim de 

responsabilidade coletiva, tendo esses assuntos abordagem transversal nas diversas disciplinas 

que compões o currículo, sendo seus conceitos problematizados também no campo prático. 

Os programas governamentais, as competências e habilidades objetivadas no 

currículo, bem como as outras atividades inerentes ao processo de formação do enfermeiro, 
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estão entre os responsáveis pela possibilidade de formação de um cuidado aceito como 

humanizado (LAZZARI; JACOBS; JUNG, 2012). 

Desta forma, a Política Nacional de Humanização (PNH), assim como um currículo 

que abranja disciplinas que contemplem a reflexão e estímulo à prática humanizada 

constituem os fatores externos que irão ser o alicerce do cuidado humanizado, em toda a sua 

extensão, desde o ensino até a beira leito. 

O resgate pela humanização é necessário, uma vez que com a implantação do modelo 

biomédico, houve uma tendência ao cuidado impessoal, com implicações até mesmo no 

tratamento dos doentes, que passaram a não ter uma abordagem individual. 

Num estudo realizado com profissionais de enfermagem com o objetivo de discussão 

sobre como eles vivenciaram a humanização na graduação, os profissionais citaram a menção 

a humanização em sala de aula, porém sem a dimensão prática da mesma quando foram a 

campo (LAZZARI; JACOBS; JUNG, 2012). 

Essa dificuldade encontrada pelos profissionais é a tradução dos bancos acadêmicos. 

O estudante é o profissional amanhã. Esse apontamento de dificuldade por parte dos 

profissionais sugere uma barreira a ser transpassada no que tange a junção “prática e teoria”. 

O processo de humanização da assistência deve ter impacto no processo de formação 

dos profissionais, uma vez que o modelo biomédico é amplamente aplicado. Essa 

fragmentação do aprender pode ser transformada em fragmentação do cuidar, impedindo a 

visualização do cliente como um todo, o sujeito além da doença (LOBO, 2013). 

Alguns citaram o professor como exemplo: havia professor que era exemplo a não 

ser seguido; e a percepção do trabalho tecnicista e/ou humanizado por parte do professor; 

houve participante que não se recordava de ter feito discussão acerca da temática, e até 

mesmo não se recordava da menção à própria da palavra “humanização” durante o período 

acadêmico; citaram como motivadores da lembrança do ser humano em sua forma integral, as 

evoluções de enfermagem “completíssimas”, exigidas nos campos de estágio; citaram também 

a humanização como inerente a ser humano (LAZZARI; JACOBS; JUNG, 2012). 

A forma como foi referenciada a humanização no estudo trazido pelos autores, 

demonstra total fragilidade no que diz respeito ao aprendizado da humanização. Para os 

participantes da pesquisa a graduação não os auxiliou num saber humanizado. Desse modo, o 

processo de cuidado humanizado se mostrou utópico, presente de forma eficaz apenas nos 

manuais do Ministério da Saúde (MS). 

Deve ser efetivado o ensino com foco na humanização, de modo que os acadêmicos 

possam exercer o cuidado humanizado na graduação e estendê-los a sua prática profissional 
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depois de formados.  

No estudo realizado por Lobo (2013), estudantes destacam que a pesquisa é uma 

importante ferramenta que possibilita o avançar da profissão, bem como o foco nos cuidados 

integrais do ser. 

O investimento em pesquisas no campo da humanização deve ser incentivado, tendo 

em vista que a pesquisa possibilita a expansão de conhecimentos contribuindo desse modo o 

surgimento ou concretização de abordagens que satisfaçam a necessidade de alunos e 

sociedade.  

No estudo de Montezeli et al. (2009), há a sugestão de alicerce das práticas 

assistenciais de enfermagem em referenciais teóricos, que além de favorecer a cientificidade, 

e não mecanização do cuidado que contribuem para a visão holística do cliente. Os estudantes 

consideram que a união da prática e teoria facilita a humanização do cuidado tendo em vista 

que desse modo a relação de ambas, fica mais clara favorecendo a integralização do cuidado. 

 

1.3 O CURRÍCULO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO 

COSTA 

 

A escola de enfermagem da Universidade Federal Fluminense, foi inaugurada em 18 

de outubro de 1944, tendo como diretora a Professora Aurora de Afonso Costa e sob o nome 

de Escola de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. 

O primeiro semestre letivo se iniciou no ano posterior em 1º de fevereiro de 1945, e 

cinquenta anos após foi renomeada, recebendo o nome de sua fundadora e primeira diretora: 

Aurora de Afonso Costa. 

É uma das poucas universidades brasileiras que ofereciam o curso com dupla 

titulação, bacharelado e licenciatura, até o ano de 2015. A escola articula eixos de ensino 

pesquisa e extensão, além de contar com programas de pós lato e strictu sensu.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Resolução CNE/CES Nº 3, 

de 7 de novembro de 2001, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem (BRASIL, 2001). 

Essas diretrizes são válidas para qualquer curso superior de enfermagem ministrado 

em território nacional e devem ser observadas na organização das instituições. 

Em seu artigo 3º é falado sobre o perfil do egresso do curso de enfermagem, que 

deve ser generalista, humanista crítico e reflexivo, sendo que o profissional licenciado deve 

possuir capacitação para atuação em educação básica e na educação profissional de 
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enfermagem. 

O artigo 4º versa sobre as competências e habilidades gerais do enfermeiro. São elas: 

atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento 

e educação permanente. 

O artigo 5º nos traz as competências e habilidades específicas num total de 33, de 

modo a corroborar para a contemplação da visão holística do ser, no que tange inclusive aos 

aspectos éticos e morais. 

No último parágrafo, denominado Parágrafo Único, é trazida a humanização como 

competência que enfermeiro deve possuir no exercício de sua função. Esse é um dos objetivos 

da formação, que ganha destaque no esmiuçamento das competências e habilidades 

específicas. 

O artigo 6º nos diz acerca dos conteúdos essenciais que devem compor a grade 

curricular e estes “devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, 

da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, 

proporcionando a integralidade das ações do cuidar em enfermagem”. Eles estão divididos em 

três eixos: 

I - Ciências Biológicas e da Saúde; II - Ciências Humanas e Sociais e III - Ciências 

da Enfermagem  

O artigo 7º traz a questão do estágio, como locais e carga horária; O artigo 8º versa 

sobre as atividades complementares; O artigo 9º diz respeito à construção do projeto 

pedagógico, e defende uma construção coletiva do mesmo; O artigo 10º retorna a questão do 

perfil acadêmico possibilitado pelo currículo.  

Os artigos seguintes (11º, 12º, 13º), trazem as questões relativas à organização, 

requisitos para formação, as leis que regem a habilitação em licenciatura. 

O artigo 14º diz sobre o que a estrutura do curso que deve assegurar a formação em 

seus vários aspectos, de modo a colaborar com o crescimento pessoal e social do indivíduo.  

Atualmente há uma grande exigência quanto ao nível de qualificação e o poder de 

reflexão crítica dos profissionais de enfermagem. Isso objetiva a dissolução da fragmentação 

prática/teoria. Há uma orientação para um programa de formação que liberta, proporciona a 

visão holística do ser humano e da sociedade na qual está inserido e colabora para resolução 

das problemáticas encontradas na prática da clientela (PIRES et al., 2014). 

De acordo com a filosofia de cada instituição, há o foco na formação de valores e 

atitudes que corroboram com a valorização do ser humano, bem como a solidariedade ao 

mesmo. Isso é possível graças ao enfoque ético e humanístico (MEIRA; KURCGANT, 2016). 
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Na escola de enfermagem que nos serviu de campo de pesquisa, o horário de ensino 

é integral e o currículo possui disciplinas com carga horária extensa, dividido ao longo de 10 

períodos. 

O currículo até 2016 era dividido em 9 períodos, porém atualmente ele conta com 10 

períodos letivos, após um processo de readequação, porém os estudantes que participaram da 

pesquisa, ainda realizaram o curso em 9 períodos. 

Algumas disciplinas passaram por processo de reestruturação horária, como foi o 

caso de Ciências Humanas e Sociais na Saúde, que é citada nas entrevistas como uma das 

disciplinas que corroboram no campo teórico para o cuidado humanizado, porém nesse novo 

formato teve sua carga horária reduzida. 

As disciplinas do bacharelado e da licenciatura ocorriam, simultaneamente, não 

podendo o aluno optar apenas por uma formação ou outra como ocorre nos demais cursos. 

No ciclo básico, que compreende o período do 1º ao 3º período, os alunos cursam 

apenas disciplinas teóricas, no que diz respeito às práticas de enfermagem.  

Após, do 4º período até o 7º as disciplinas como saúde da mulher, saúde da criança, 

gerência em saúde e todas as outras “específicas”, possuem um período de “estágio” durante a 

sua execução, os chamados ETP (ensino teórico-prático). 

No 8º e 9º período, os alunos executam os chamados estágios curriculares, nas 

unidades básicas de saúde (UBS) e no Hospital Universitário (HU) respectivamente. 

Durante o ensino das diversas disciplinas que compõe o currículo da graduação, 

várias são as formas de abordagem à humanização. Durante o ciclo básico, em anatomia (1º e 

2º período), onde estudamos as estruturas anatômicas que compões o corpo humano nas 

chamadas “peças”, o professor sempre chama atenção para que haja a reflexão sobre o uso 

daqueles corpos humanos inertes. 

Aqueles corpos que hora se encontram nas “mesas”, frios, submersos em líquido de 

conservação, eram corpos de homens e mulheres que tiveram uma vida como a nossa, 

amaram, foram pais, filhos, maridos, esposas, avós, avôs. Não se sabe o motivo por terem ido 

parar lá, mas tinham sido humanos, e naquele momento, servia para que aprendêssemos sobre 

o corpo humano e pudéssemos com esse saber adquirido, ajudar ou ensinar pessoas durante 

nossa prática. Exigia máximo respeito. 

Durante todo o ensino, prático e teórico, há um comportamento universal entre os 

professores: a responsabilidade sobre o despertar para humanização. Não necessariamente a 

humanização é citada especificamente, porém, quando se ensina que as pessoas sentem dores 

em níveis diferentes, e essa dor deve ser valorizada e respeitada, está se ensinando acerca de 
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humanização. 

Sempre se tem por parte dos professores essa responsabilidade para com a 

humanização, o tratamento digno e eficiente, bem como o respeito máximo ao cliente. Os 

alunos sempre possuem o incentivo a se colocar no lugar do outro, a entendê-lo, a não 

banalizar suas queixas, todos esses incentivos, corroboram para o entendimento acerca da 

humanização por parte dos alunos. 

Durante o estágio curricular do 9º período, onde o aluno fica em campo sem os 

professores sendo acompanhados pelos enfermeiros de cada setor, também há esse incentivo 

ao tratamento humanizado, à valorização das queixas, bem como a visualização e tratamento 

do ser humano e não da doença. 

Observamos uma transversalidade no que diz respeito à humanização no currículo da 

escola de enfermagem, todas as disciplinas tratam sobre o tema, de maneiras diferenciadas, 

em consonância com sua especificidade. 

Há o incentivo à humanização até mesmo do tratamento com os corpos do 

anatômico, ou seja, a humanização é abordada desde o momento mais inicial da formação, 

perpassando pelos diferentes momentos, até chegar ao 9º período, onde há a maturação e 

consolidação do aprendizado. 

 

1.4 O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO  

  

Um Hospital Universitário (HU) servirá como referência aos participantes da 

pesquisa. Esse hospital está localizado no município de Niterói, e serve como campo de 

estágio de nível terciário e quaternário de estudantes de graduação em enfermagem, de uma 

escola de enfermagem também localizada nesse município. 

Esse HU conta com 8 andares, onde estão distribuídas os diversos setores e 

enfermarias. O hospital conta com centro cirúrgico, centro obstétrico (CO), unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTI neo), pediatria, clínicas médicas e cirúrgicas femininas e masculinas 

(CMF, CMM, CCF e CCM), hemodinâmica, oftalmologia, centro de terapia intensiva (CTI), 

unidade coronariana (UCO), setor de doenças infectas parasitárias (DIP), dentre outros 

serviços. 

Os estudantes de enfermagem utilizam todos os setores disponíveis como campos de 

estágio, iniciando no 4º período e finalizando ao 9º.  

As disciplinas a partir do 4º período ocorrem por meio do ETP e seguem aliando 

teoria e prática e realizando rodizio dos setores hospitalares. Ocorre ETP em cerca de três 
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setores por semestre. 

O único período em que os estudantes ficam afastados do HU é no 8º período, onde o 

campo de estágio se concentra em unidade básica de saúde (UBS), restando apenas uma 

disciplina a ser cursada presencialmente no período e a intensificação da imersão ao mundo 

profissional, nas UBSs conveniadas a faculdade. 

Semelhante processo ocorre no 9º período, porém nele não há mais disciplinas 

presenciais a serem cursadas. O internato, onde tem exigência do cumprimento de 24 horas 

semanais divididos em três dias, mais a confecção do trabalho de conclusão de curso (TCC) 

torna o 9º período cansativo. 

Nesse período o estudante é alocado em um setor específico, onde passa todo o 

semestre em estágio. Os estudantes possuem a opção de escolha em sua maioria, e 

normalmente eles escolhem por área de interesse e muitos dão continuidade realizando 

residência na mesma área do internato. 

No sítio virtual do HU constam os direitos dos usuários do SUS, com base na 

Portaria do MS nº 1286 de 26/10/1993 – art. 8º e nº 74 de 04/05/1994, que versa exatamente 

sobre os direitos dos usuários das unidades públicas. Alguns pontos, como, por exemplo, o 

sigilo de informações e a identificação de quem o assistem, são constituintes da meta de 

humanização proposta pelo governo federal (BRASIL, 1993; BRASIL, 1994). 

O hospital também conta com grupos e projetos que tem por objetivo, ações de 

humanização. Há o Projeto Acolher do Ambulatório, que orienta os clientes, dirigindo-os aos 

consultórios; Projeto Criarte, que desenvolve trabalhos artesanais com os clientes internados, 

durante visita as enfermarias; Projeto Pura Alegria, que busca o entretenimento de crianças 

internadas, por meio de desenho e pintura, teatro de fantoche, e conto de história por 

voluntários; Projeto Boa noite, bom dia (BNBD) onde acadêmicos de enfermagem e medicina 

se caracterizam com acessórios engraçados e coloridos e fazem visita as enfermarias cantando 

músicas solicitadas pelos clientes; Pastoral da Saúde e Capelania Evangélica, que buscam o 

auxílio religioso aos clientes internados. 

O HU possui um grupo de humanização, chamado Grupo Humaniza coordenado por 

uma enfermeira, que busca a implantação de outras ações de humanização, como o Projeto 

Boa Leitura e o Programa de Acolhimento com Classificação de Risco na Emergência. Este 

último conta com a coordenação de um enfermeiro e uma assistente social.  

Em 15 de dezembro de 2011, foi criada a Lei nº 12.550 que versa sobre a 

implementação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para a gestão e 

funcionamento dos HUs. A EBSERH é uma empresa pública de direito privado, com vínculo 
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ao Ministério da Educação (MEC) (BRASIL, 2011). 

A de acordo com informações do site da empresa, a mesma possui como missão 

“aprimorar permanentemente a gestão dos Hospitais Universitários Federais para prestarem 

atenção de qualidade à saúde no âmbito do SUS e fornecerem um cenário de prática adequado 

ao ensino e pesquisa para docentes e discentes”, tendo como visão “ser referência na gestão 

de Hospitais Públicos”, e como valores “Indissociabilidade entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; Qualidade e humanização no atendimento aos usuários do SUS; 

Inovação Tecnológica; Auto-sustentabilidade econômica; Eficiência em gestão; Valorização 

dos seus profissionais; Construção coletiva de diretrizes e metas; Sustentabilidade ambiental; 

Transparência nas ações administrativas, assistenciais e educacionais; Ética profissional” 

(BRASIL, 2016). 

A empresa se propõe a junto da universidade “fornecer um cenário de prática 

adequado ao ensino e pesquisa para docentes e discentes” (BRASIL, 2016). 

No que se refere às competências diretamente ligadas aos HUs acerca do ensino 

pesquisa e extensão, a empresa se compromete a: 

• Prestar, às instituições federais de ensino superior e a outras instituições públicas 

congêneres, serviços de apoio ao ensino e à pesquisa e à extensão, ao ensino-

aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, em 

consonância com as diretrizes do Poder Executivo; 

• Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de 

ensino superior e de outras instituições públicas congêneres, cuja vinculação com 

o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne 

necessária essa cooperação, em especial na implementação de residência médica 

ou multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões 

estratégicas para o SUS; 

• Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, 

clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições 

públicas congêneres. 

Em 16 de Outubro de 2014, foi emitido um documento de 39 páginas que versa sobre 

o dimensionamento dos serviços do HU com o objetivo de “mapear todas as áreas do hospital, 

sua complexidade, identificando cada serviço, instalações físicas (salas, nº de leitos etc.) e 

profissionais/especialidades, para subsidiar o processo de dimensionamento de pessoas, bem 

como a revisão de contratualização com a Gestão do SUS”.  



27 

 

Em abril de 2016 foi emitido em 42 páginas o Plano de Reestruturação do HU, que 

deveria integrar, como anexo o contrato de gestão firmado entre as partes. Esse plano tem por 

objetivo o estabelecimento das ações a serem realizadas nos 18 meses iniciais do contrato 

(EBSERH, 2016). 

Em 06 de abril de 2016 foi assinado pelo reitor da universidade pesquisada, o 

contrato com a empresa, versando sobre os direitos e deveres de cada parte, bem como o 

movimento de transição da gestão e mão de obra. O contrato tem valor legal por 10 anos. 

A cláusula sétima versa sobre as obrigações e responsabilidades da contratada, 

EBSERH, frente a gestão do HU. Dentre 31 tópicos, apenas 05 deles se referem ao ensino, 

pesquisa e extensão (UFF; EBSERH, 2016). São eles:  

Parágrafo VIII – discorre sobre a preservação dos espaços e serviços utilizados no 

processo de ensino aprendizagem, destinado a formação acadêmica e desenvolvimento de 

pesquisas, priorizando sua utilização no atendimento das demandas da universidade. Poderá 

se considerar a utilização dos cenários de ensino, desde que não acarrete em perdas para a 

universidade e priorizando as instituições públicas, sendo vedado o contrato e convênios com 

estabelecimentos de ensino do setor privado. 

Parágrafo IX – Incentivo à produção do conhecimento científico e tecnológico no 

âmbito hospitalar por meio da promoção de projetos de pesquisa e definição de diretrizes. 

Parágrafo X – Destinar recursos para pesquisa no HU, com percentual anual definido 

pela Diretoria Executiva da EBSERH. 

Parágrafo XI – Definir o perfil do HU conjulgando as diretrizes e necessidades de 

pesquisa de interesse do HU, a partir das necessidades da rede, de saúde e das políticas 

prioritárias do Ministério da Saúde; manter o serviço de emergência sob a forma de gestão 

regulada e referenciada. 

Parágrafo XII – Promover Junto ao HU e aos gestores do SUS, a discussão e o 

estabelecimento de um modelo de atenção à saúde, focando em linhas de cuidado, 

contemplando as políticas prioritárias do SUS e a integração ensino-serviço. O Parágrafo 

Único diz que por conta da natureza acadêmica do HU, haverá a Indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão. 

Na cláusula oitava, de oito itens listados como obrigações e responsabilidades da 

contratante, HU, apenas dois parágrafos versam sobre questões acadêmicas. São eles os 

parágrafos I e V. 

Parágrafo I – é de responsabilidade do HU a formulação da política de ação 

acadêmica a ser desenvolvida no local, com base em seus compromissos estatutários, levando 
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em consideração as necessidades sociais do campo da saúde, e as prioridades do SUS e do 

Ministério da Saúde. 

Parágrafo V – garantir que a carga horária docente destinada ao acompanhamento de 

alunos no cenário de ensino-aprendizagem seja realizada no HU tendo em vista seu perfil 

acadêmico e assistencial. 

Visivelmente o HU, está passando por uma grande mudança, que provavelmente 

modificará o perfil não só da instituição, como também dos acadêmicos/ egressos. Como a 

implantação ainda está em andamento os alunos pesquisados terá a vivência do hospital com 

gestão própria, e com a gestão terceirizada. 

Apesar de ser uma empresa pública, durante toda sua proposta não foi referida de 

forma alguma a questão da humanização. 

Numa breve pesquisa no Portal da Biblioteca Virtual em saúde com os descritores 

“Humanização da Assistência” e “Hospitais Universitários”, foram encontrados 37 artigos 

onde os descritores apareciam em “título, resumo ou descritores”.  

De modo a aperfeiçoar a busca, foi aplicado o filtro para pesquisa em “descritores de 

assunto”, continuo a mostra de 36 artigos. Aplicando-se os filtros de assunto “humanização da 

assistência” e “hospitais universitários”, obtém-se 29 artigos. Aplicando-se outro filtro, desta 

vez optando apenas pela mostra de “artigos”, temos 25 estudos. 

Excetuando-se os estudos repetidos, num total de 4, nos restam 21 artigos. Os artigos 

publicados após a criação da Lei que regulariza a EBSERH, em 2011, são 04. Apenas dois 

artigos datam de antes da criação da PNH. Apenas 08 retratam da humanização como um 

todo, sem estar relacionado a setor específico. 

  

1.5 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO COMO SUBSÍDIO PARA A PRÁXIS 

HUMANIZADA 

 

Em 2003, tivemos a criação da Política Nacional de Humanização (PNH), que versa 

sobre a humanização dos serviços de saúde, por meio do emprego dos princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS) nesses serviços modificando desse modo o gerenciamento e o cuidado 

(BRASIL, 2013). 

A humanização não deve ser encarada apenas como um “programa governamental”, 

mas sim como um dos pilares principais da qualificação do SUS, uma política transversal que 

tem efeito em toda rede SUS (BRASIL, 2010a). 

Ao visualizarmos a humanização como um “programa” governamental, incorremos 
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no risco de aprofundamento das relações verticais, onde ocorre a implantação de normas que a 

serem aplicadas e operacionalizadas, tendo grandes chances de cair no mecanicismo e 

alienação, sem preocupação com a qualidade e resolutividade das mesmas (BRASIL, 2010a). 

Há necessidade de adoção da humanização como política transversal, de modo que 

haja conjunto de princípios e diretrizes implantáveis em diversos níveis de assistência e 

esferas de atenção, sendo configurado desse modo como uma construção coletiva.  

A PNH vem para formar e fortalecer o vínculo da tríade formada pelos gestores, 

usuários e trabalhadores, colaborando para a construção coletiva de processos de 

enfrentamento, trabalho, relações de poder e afeto. Esses atores por diversas vezes produzem 

práticas e atitudes com viés desumanizador, que acaba por inibir a autonomia e 

corresponsabilidade do trabalhador e o autocuidado dos usuários (BRASIL, 2013). 

Ao se considerar os desejos, necessidades sociais e interesses da tríade protagonista 

citada pela PNH, pode-se transformar a política em ações palpáveis e possíveis. Essas ações 

podem manter a ordem ou transformar, de modo a construir novos sentidos. Esse movimento 

demonstra claramente a nossa necessidade de construir e ampliar os espaços de troca, de 

modo a obter o sentido que queremos, tendo em vista que após a mobilização, os sujeitos 

sociais são capazes de transformar a realidade transformando a si próprios durante o processo 

(BRASIL, 2010a). 

Essa estratégia acaba por incentivar um novo modo de interação entre os sujeitos, os 

acolhendo e fortalecendo seu protagonismo, uma vez que são constituintes, e utilizam os 

sistemas de saúde.  

Ao se entender a humanização como umas das estratégias para alcançar a 

qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS, há a possibilidade de seja executada 

uma “construção/ativação de atitudes ético-estético-politicas” em consonância com um 

“projeto de corresponsabilidade e qualificação dos vínculos interprofissionais, e entre estes e 

os usuários na produção de saúde” (BRASIL, 2010a). 

A qualificação da gestão em saúde e atenção no SUS pode ser entendida como 

“atenção integral, equânime, com responsabilização e vínculo; para a valorização dos 

trabalhadores e para o avanço da democratização da gestão e o controle social”, e a 

humanização do atendimento e da gestão em saúde, é o meio pelo qual obteremos esse 

resultado (BRASIL, 2010; BRASIL, 2010a). 

Os princípios que norteiam a PNH, estão centrados na valorização do social e 

subjetivo; garantia dos direitos do cidadão, em especial das minorias; consolidação do 

trabalho multiprofissional, este subsidiando a transversalidade e a grupalidade; incentivo a 
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redes que visam a produção de saúde e sujeitos; autonomia e protagonismo do sujeito e 

coletivos atendidos pelo SUS com corresponsabilidade do mesmo no que diz respeito a gestão 

e atenção; fortificação do controle social participativo no SUS em sua totalidade; estimular a 

educação permanente, para que deste modo ocorra a valorização profissional, bem como a 

democratização dos processos de trabalho (BRASIL, 2010a). 

O objetivo geral da política era o êxito em quatro pontos: redução das filas e tempo 

de espera, por meio da ampliação de acesso, e de caráter resolutivo, de acordo com os riscos; 

identificação por parte do usuário, dos profissionais que prestam atendimento, bem como 

referência territorial feita pelos serviços de saúde; garantia de informação aos usuários por 

parte das instituições, de companhia escolhida pelo usuário, bem como de dos direitos 

constantes no código de usuário do SUS; e por último, garantia de gestão participativa aos 

usuários e trabalhadores, e educação permanente a este último (BRASIL, 2010a). 

No Caderno Humaniza SUS, são propostos parâmetros para acompanhamento da 

adesão PNH, nos diferentes níveis de atenção.  

No nível hospitalar, há a diferenciação em níveis, A e B. Onde no nível B os 

parâmetros propostos encontram-se, em sua maioria, em processo de estruturação e no nível A 

esses parâmetros já estão consolidados (BRASIL, 2010a). 

Os parâmetros dizem respeito a mecanismos de desospitalização, equipe 

multiprofissional, grupos de trabalho de humanização (GTH), ouvidoria, garantia de visitas 

abertas, continuidade da assistência, conselho gestor local, acolhimento e educação 

permanente (BRASIL, 2010a). 

Após alguns anos, também foram inseridos o conselho de gestão participativa, bem 

como a organização do trabalho por meio de metas e categorias de avaliação discutidas 

coletivamente (BRASIL,2010a). 

 

1.6 ESTADO DA ARTE 

 

Buscando evidenciar a lacuna de conhecimento pertencente à temática proposta, foi 

elaborada uma revisão integrativa, de modo a sustentar a pertinência do estudo, bem como 

indicar a necessidade de investigações no campo temático da humanização (SOARES et al., 

2014; ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). 

Apontando as lacunas existentes, há um consequente direcionamento do que deva ser 

pesquisado, do que se tem necessidade de aprimoramento, contribuindo para a ampliação dos 

horizontes de pesquisa, e consequente ganho para a profissão. 
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O estudo de revisão foi elaborado em respeito aos seis passos fundamentais da 

revisão integrativa: desenvolvimento da questão norteadora; busca nas bases literárias; 

recuperação dos dados; análise crítica dos artigos incluídos na revisão; discussão dos 

resultados alcançados e apresentação da revisão integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

A questão norteadora desse estudo de revisão foi a seguinte: Como os estudantes de 

enfermagem percebem a humanização da assistência? 

A busca foi realizada nas bases de dados Pubmed, Lilacs – via Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), Cuiden e a biblioteca virtual Scielo.  

Para a formulação da estratégia de busca, foram escolhidos os descritores em saúde 

(DECS) e Medical Subject Headings (MeSH) que melhor se adequam à questão norteadora, 

sendo eles: percepção, humanização da assistência e estudantes de enfermagem, bem como 

seus correspondentes em inglês e espanhol.  

Os cruzamentos com os descritores foram realizados em duplas e em trios, em 

português, inglês e espanhol, interligados pelo operador booleano “AND” (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Busca dos descritores nas bases de dados. 

Estratégia/Bases Pubmed Scielo Lilacs Cuiden 

Estudantes de Enfermagem AND Humanização da 

Assistência 

0 9 12 3 

Humanização da Assistência AND Percepção 0 137 111 61 

Estudantes de Enfermagem AND Percepção 3 212 18 111 

Estudantes de Enfermagem AND Humanização da 

Assistência AND Percepção 

0 0 1 2 

Estudents Nursing AND Humanization Care 7 28 0 21 

Humanization Care AND Perception 21 121 0 76 

Students Nursing AND Perception 1497 294 16 361 

Students Nursing AND Humanization Care AND 

Perception 

0 3 7 6 

Estudiantes de enfermería AND Humanización de 

la atención 

0 14 12 19 

Humanización de la Atención AND Percepción 0 86 57 123 

Estudiantes de Enfermería AND Percepción 3 260 131 365 

Estudiantes de Enfermería AND Humanización de 

la Atención AND Percepción 

0 1 4 5 

Fonte: a autora. 

 

Como critério para a inclusão dos artigos, os seguintes parâmetros deveriam ser 

contemplados: ser original; ter período de publicação compreendido entre 2006 e 2016, 
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possuir pertinência ao objetivo da pesquisa e; ter sido publicado em língua portuguesa, inglesa 

ou espanhola.  

O critério de escolha para o período de publicação levou em conta o início da 

vigência da Política Nacional de Humanização, 2003, e o hiato temporal entre um marco 

teórico e a divulgação de pesquisas pertencentes ao mesmo. 

Os critérios de exclusão adotados se compunham por estudos que se apresentavam 

somente resumo e/ou não abordassem de forma exclusiva a percepção dos acadêmicos de 

enfermagem sobre o tema. 

 Após os cruzamentos dos descritores em associação ao operador boleano “AND” e 

aplicação dos critérios de inclusão, houve a pré-seleção de estudos (Quadro 2). 

 

Quadro 2. Estudos pré-selecionados. 

Artigo Base Incluído Motivo 

Espiritualidade e saúde: 

uma experiência na 

graduação em medicina e 

enfermagem 

Scielo Não Estudo multidisciplinar 

Representação social do 

cuidado de enfermagem em 

saúde mental: estudo 

qualitativo 

Scielo Sim A criação de vínculos de clientes e 

funcionários incentiva o cuidado 

humanizado. 

Referencial de horta como 

instrumento de ensino-

aprendizagem em 

enfermagem: pesquisa 

convergente assistencial:  

Scielo Não Estudo de revisão integrativa. 

Espiritualidade e saúde: 

uma experiência na 

graduação em medicina e 

enfermagem  

Scielo Não Estudo com acadêmicos de medicina. 

Percepção de acadêmicos 

de enfermagem sobre o 

cuidado em saúde mental 

em domicílio: uma 

abordagem qualitativa 

Lilacs Sim A extensão universitária auxilia na visão 

holística e favorece o cuidado 

humanizado 

Percepção dos estudantes 

de graduação em 

enfermagem sobre o 

trabalho do enfermeiro 

Lilacs Não Não satisfaz os objetivos do estudo 

Percepção de acadêmicos 

de enfermagem sobre o 

cuidado em saúde mental 

em domicílio: uma 

abordagem qualitativa 

Lilacs  Duplicado 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462016000100237&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462016000100237&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462016000100237&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462016000100237&lang=pt
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Espiritualidade e saúde: 

uma experiência na 

graduação em medicina e 

enfermagem 

Lilacs  Duplicado 

La investigación en el 

enfoque de los cuidados: 

perspectiva de los 

estudiantes de enfermeira 

Lilacs Sim Estudo traz como resultado que os 

estudantes de enfermagem visualizam a 

pesquisa com enfoque no cuidado como 

contribuição para a prática Humanizada. 

Representação social do 

cuidado de enfermagem em 

saúde mental: estudo 

qualitativo  

Lilacs  Duplicado 

Os enfermeiros e a 

humanização dos serviços 

de saúde do município: um 

estudo exploratório  

Lilacs Não Participantes são enfermeiros e não 

acadêmicos. 

Referencial de horta como 

instrumento de ensino-

aprendizagem em 

enfermagem: pesquisa 

convergente assistencial: 

[revisão] 

Lilacs  Duplicado 

Percepção dos estudantes 

de graduação em 

enfermagem sobre o 

trabalho do enfermeiro 

Lilacs  Duplicado 

Percepção de acadêmicos 

de enfermagem sobre o 

cuidado em saúde mental 

em domicílio: uma 

abordagem qualitativa 

Lilacs  Duplicado 

Espiritualidade e saúde: 

uma experiência na 

graduação em medicina e 

enfermagem 

Lilacs  Duplicado 

La investigación en el 

enfoque de los cuidados: 

perspectiva de los 

estudiantes de enfermeira 

Lilacs  Duplicado 

Compreensão de estudantes 

de enfermagem sobre a 

segurança do paciente 

[Comprensión de los 

estudiantes de enfermería 

sobre la seguridad del 

paciente] 

Cuiden Sim O conceito de humanização é associado à 

segurança do paciente. 

Humanização no processo 

de formação acadêmica de 

profissionais de saúde [La 

humanización en el proceso 

Cuiden Não A humanização é retratada no plano 

acadêmico e não assistencial como 

propõe o estudo. 
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de formación académica de 

los profesionales de la 

salud] 

Ortotanásia: significado do 

morrer com dignidade na 

percepção dos enfermeiros 

do curso de especialização 

em Unidade de Terapia 

Intensiva 

Cuiden Não Participantes são enfermeiros e não 

acadêmicos. 

Representação Social do 

Cuidado de Enfermagem 

em Saúde Mental: estudo 

qualitativo [Representación 

social del cuidado de 

enfermería en salud mental: 

estudio cualitativo] 

Cuiden  Duplicado 

Referencial de Horta como 

instrumento de ensino-

aprendizagem em 

Enfermagem: pesquisa 

convergente assistencial 

Cuiden  Duplicado 

Referencial de Horta como 

instrumento de ensino-

aprendizagem em 

Enfermagem: pesquisa 

convergente assistencial 

Cuiden  Duplicado 

Percepción de 

Comportamientos de 

Cuidado Humanizado en 

Estudiantes de Enfermería 

Cuiden Não Os participantes são os sujeitos que 

receberam o cuidado por patê dos 

acadêmicos. 

A distância da proximidade 

entre o asilo psiquiátrico e a 

produção de sentidos: o 

aprendizado de 

enfermagem psiquiátrica 

nos dias atuais 

Cuiden Sim Os estudantes apontam  

Representação Social do 

Cuidado de Enfermagem 

em Saúde Mental: estudo 

qualitativo 

Cuiden  Duplicado 

As práticas lúdicas no 

cotidiano do cuidar em 

enfermagem pediátrica 

Cuiden Sim O estudo traz que os estudantes 

visualizam nas práticas lúdicas uma 

forma de realizar um trabalho 

humanizado. 

Algo se está moviendo en 

los hospitales, ¿Será quizás 

la humanización clínica? 

Cuiden Sim O artigo traz o a percepção dos alunos 

sobre o processo de humanização do 

cuidado de enfermagem, referindo esse 

processo como em andamento. 

Fonte: a autora. 
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Após a pré-seleção dos estudos, com obtenção de 27 candidatos à análise, os mesmos 

tiveram seus títulos, resumos e descritores verificados, de modo a comprovar sua adequação à 

temática e desse modo, serem selecionados para revisão e serem executadas as etapas de 

leitura integral, categorização, análise e interpretação dos resultados e sequencialmente, 

apresentação da mesma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos o refino com a retirada da pré-seleção, que continha 27 estudos, pelos 

estudos repetidos, o novo grupo foi composto por 14 artigos. Posteriormente, 06 artigos que 

Artigos Duplicados (n=13) 

Lilacs:08/Cuiden: 04/ Scielo:01 
 

Artigos pré-selecionados (n=14) 

Lilacs:04 /Cuiden: 07/ Scielo:03 
 

 

Artigos excluídos por não se 

adequarem à temática (n=07) 

Lilacs:02 /Cuiden: 02/ 

Scielo:03 
 

Artigos identificados utilizando os descritores percepção, humanização da 

assistência e estudantes de enfermagem, conectados pelo operador booleano 

AND (n=27) 

Pubmed: 00/Lilacs:12/Cuiden: 11/ Scielo:04 
 

Elegibilidade de artigos pelo título e resumo (n=07) 

Lilacs:02 /Cuiden: 04/ Scielo:01 
 

Leitura dos artigos selecionados e sumarização das características 

metodológicas 
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possuíam aderência a temática por terem conteúdo abordando a morte, ter participantes 

executando graduação em medicina, e/ou participantes já graduados após esse segundo 

momento de refino, restaram 8 artigos que foram submetidos ao quadro de extração. 

Para análise dos dados, foi realizada a sumarização das características metodológicas 

dos estudos em quadro organizado com descrições dos conteúdos dos estudos (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Sumarização dos estudos selecionados 

Título Ano/P

aís  

Objetivos Método/ 

Participant

es 

Resultados Conclusão 

Representa

ção social 

do cuidado 

de 

enfermage

m em 

saúde 

mental: 

estudo 

qualitativo 

2011 

Brasil 

Objetivou 

compreender 

as 

representaçõe

s sociais do 

Cuidado de 

Enfermagem 

em Saúde 

Mental elabor

adas pelos 

concluintes 

dos cursos de 

graduação em 

Enfermagem. 

A amostra 

foi 

composta 

por 12 

alunos que 

participaram 

de 

entrevistas  

semi-

diretivas. 

O cuidado de 

enfermagem em 

saúde mental 

encontra-se 

representado na 

humanização da 

atenção em saúde 

mental. 

Essa representação 

propicia a 

mudança na 

percepção dos 

concluintes a partir 

das 

experiências teóric

o-práticas e 

permitem que 

visualizem uma 

distinção entre a 

prática profissional 

do enfermeiro no 

contexto atual e o 

papel atribuído a 

este de acordo com 

os preceitos da 

Reforma 

Psiquiátrica. 

Referencia

l de horta 

como 

instrument

o de 

ensino-

aprendizag

em em 

enfermage

m: 

pesquisa 

convergent

e 

assistência 

2014 

Brasil 

Utilizar o 

referencial de 

Wanda Horta 

junto a quinze 

alunos de 

graduação de 

enfermagem, 

durante 

estágio 

prático, de 

uma 

faculdade de 

ensino 

privado na 

Cidade de 

Curitiba, e 

verificar a 

percepção 

Pesquisa 

qualitativa 

convergente 

assistencial. 

 

Estudantes 

de 

enfermagem 

em estágio 

prático em 

unidade 

assistencial 

Os estudantes 

consideraram que 

a realização da 

prática 

proporcionou a 

visualização 

integral do 

indivíduo, a 

integração da 

teoria e prática na 

disciplina, e a 

facilitação da 

humanização do 

cuidado. 

É necessário que 

as práticas de 

enfermagem sejam 

pautadas em 

referenciais 

teóricos, de modo 

a proporcionar a 

visão holística do 

cliente, a 

cientificidade 

como base dos 

cuidados de 

enfermagem, de 

modo a minimizar 

os cuidados 

tecnicistas 

presentes nas 

instituições de 
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dos 

graduandos 

sobre a 

relação da 

trajetória. 

saúde e 

acadêmicas. 

Percepção 

de 

acadêmico

s de 

enfermage

m sobre o 

cuidado 

em saúde 

mental em 

domicílio: 

uma 

abordagem 

qualitativa 

2016 

Brasil 

Compreender 

a percepção 

de 

acadêmicos 

de 

enfermagem 

sobre o 

cuidado em 

saúde mental 

em domicílio, 

realizado por 

meio de 

atividades de 

extensão 

universitária. 

Pesquisa 

descritiva 

exploratória 

com 

abordagem 

qualitativa.  

 

Acadêmicos 

de 

enfermagem

. 

Os dados 

resultaram em 

três categorias: 

“A extensão 

universitária em 

saúde mental 

como 

oportunidade 

para o 

crescimento 

pessoal e 

acadêmico”, 

“Reformulando 

conceitos de 

cuidado por meio 

da extensão 

universitária em 

saúde mental”, 

“A extensão 

universitária em 

saúde mental 

como facilitadora 

do cuidado 

humanizado” 

Os acadêmicos 

compreendem a 

extensão 

universitária como 

uma maneira de 

adquirir 

conhecimentos e 

habilidades 

diversificadas por 

terem a 

oportunidade de 

operacionalizar 

uma aproximação 

eficaz com a 

família e com o 

cotidiano da 

Pessoa com 

Transtorno Mental 

(PTM). 

La 

investigaci

ón en el 

enfoque de 

los 

cuidados: 

perspectiv

a de los 

estudiantes 

de 

enfermeira 

2013 

Portug

al 

Conhecer a 

percepção 

dos alunos de 

enfermagem 

sobre a 

relação entre 

pesquisa e a 

qualidade dos 

cuidados de 

enfermagem 

Estudo 

transversal, 

exploratório 

descritivo de 

abordagem 

qualitativa. 

 

Estudantes 

do segundo 

ano de 

enfermagem

, tendo 

como 

critério de 

inclusão ter 

cursado a 

disciplina de 

“investigaçã

o em 

enfermagem

” e ter 

Da análise dos 

discursos dos 

participantes, 

emergiram as 

seguintes 

categorias: 

Humanização/ 

singularidade do 

cuidado e 

desenvolvimento 

profissional. 

Segundo os 

estudantes, a 

pesquisa 

possibilita o 

avanço 

profissional e o 

enfoque em 

cuidados 

holísticos. 
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desenvolvid

os ao menos 

dois 

períodos de 

práticas 

assistenciais

. 

Compreen

são de 

estudantes 

de 

enfermage

m sobre a 

segurança 

do 

paciente 

2016 

Brasil 

Conhecer a 

compreensão 

de 

acadêmicos 

de 

Enfermagem 

sobre a 

segurança do 

paciente. 

Estudo 

descritivo 

exploratório 

de caráter 

qualitativo 

 

Estudantes 

do 3º e 4º 

ano de 

enfermagem

. 

Emergiram as 

categorias 

Significado de 

Segurança do 

Paciente e 

Articulação do 

Saber Teórico 

com a Prática do 

Cuidado. Os 

estudantes 

associaram a 

segurança do 

paciente ao 

ambiente 

hospitalar 

e aos conceitos 

de humanização, 

ética profissional, 

autonomia do 

paciente e 

biossegurança. 

Evidenciou-se a 

percepção de que 

cuidado seguro é 

garantido pela 

assistência livre de 

erros. 

A distância 

da 

proximida

de entre o 

asilo 

psiquiátric

o e a 

produção 

de 

sentidos: o 

aprendizad

o de 

enfermage

m 

psiquiátric

a nos dias 

atuais 

2010 

Brasil 

Identificar os 

desafios do 

campo de 

prática em 

saúde mental 

na produção 

de 

conhecimento 

acerca do 

impacto da 

mudança do 

olhar 

estigmatizado 

para o 

humanizado 

sobre os 

asilados 

psiquiátricos. 

Estudo 

qualitativo e 

descritivo 

 

Estudantes 

de 

enfermagem 

em curso da 

disciplina de 

Enfermage

m na 

Atenção à 

Psiquiatria 

Foco no cuidado 

do corpo e na 

atuação de 

enfermagem com 

relação a 

caracterização do 

cliente; a 

especificidade e o 

receio no 

tratamento; a 

preocupação em 

conhecer o 

ambiente; 

preocupação com 

atividades da 

disciplina antes e 

durante o período 

de ensino prático. 

O campo de ensino 

prático permitiu 

ainda, a 

reaproximação do 

aluno com as 

questões do 

preconceito, do 

modelo biomédico 

de exclusão dos 

sentidos, trazendo 

um aprendizado 

humanizado para o 

cuidado. 

 

As práticas 

lúdicas no 

cotidiano 

do cuidar 

2009 

Brasil 

Apreender 

dos 

acadêmicos 

de 

Abordagem 

qualitativa 

fenomenoló

gica. 

Evidenciados 

pelas categorias 

motivação/gratifi

cação, falta de 

A inserção do 

lúdico em pediatria 

se processa 

gradativamente, e 
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em 

enfermage

m 

pediátrica 

Enfermagem 

o fazer 

práticas 

lúdicas com 

crianças 

hospitalizadas 

durante a 

formação 

profissional 

 

Estudantes 

de 

enfermagem 

do 8º 

período. 

empenho e 

iniciativa, e 

impotência. 

que o fazer 

práticas lúdicas 

implica rever a 

formação 

acadêmica, 

tornando a 

articulação 

ensino/pesquisa/ex

tensão forte e 

coerente, para que 

os conteúdos 

enfatizem a 

humanização e 

integralização da 

assistência. 

Algo se 

está 

moviendo 

en los 

hospitales, 

¿Será 

quizás la 

humanizac

ión 

clínica? 

2009 

 

Apresentam-

se resultados 

obtidos da 

análise de 

respostas do 

alunado, em 

relação à 

percepção, 

crenças e 

atitudes sobre 

o processo de 

Humanização 

Clínica nos 

hospitais. 

Estudo 

descritivo 

transversal. 

 

Estudantes 

de terceiro 

ano do curso 

de 

enfermagem

. 

Os estudantes 

acreditam que 

seja fundamental 

a aquisição de 

conhecimentos e 

estratégias 

comunicativas 

e sociais para a 

abordagem 

emocional em 

relação ao 

paciente e sua 

família. 

Conclui-se que 

“está ocorrendo 

algo”, ainda que de 

maneira muito 

lenta, atendendo à 

mudança no 

processo de 

humanização dos 

cuidados. 

Fonte: a autora. 

 

Os oito estudos incluídos possuem diferença temporal de até sete anos, estando 

compreendidos entre 2009 e 2016. Todos são estudos de abordagem qualitativa, e foram 

realizados em três países, da Europa e América Latina, são eles: Portugal, Espanha, e Brasil, 

sendo este último o de maior concentração de publicações. 

Os participantes das pesquisas eram de períodos diversos da graduação em 

enfermagem, e os critérios de participação foram condicionados a frequência de período 

mínima de dois meses em um determinado projeto de extensão, disciplina ou período. Os 

critérios visavam o mínimo contato com a temática pesquisada que em todas, se centrava na 

humanização. 

O número da amostra que compunham as pesquisas, variou de 12 a 133 participantes. 

Os brasileiros tiveram menor número de participantes (12 a 16), seguido pelo português (72) e 

o espanhol (133). A abordagem fenomenológica ocorreu em apenas 01 estudo. 
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No primeiro estudo a dissociação de comportamentos sociais negativos de 

confinamento, discriminação e medo são citados pelos estudantes como uma forma de 

exercício do cuidado humanizado, de modo a manter uma assistência de respeito à 

individualidade dos diferentes sujeitos que são cuidados (MACEDO et al., 2011). 

Os estudantes se colocaram como corresponsáveis no processo de aquisição de 

mecanismos facilitadores do cuidado humanizado, o que fomentando uma consciência de 

corresponsabilidade. Eles citam a necessidade de formação de saberes pelo binômio discente-

docente nas aulas precedentes à prática, corroborando para a noção de corresponsabilidade. 

A proposta da Política Nacional de Humanização no campo da saúde mental mostra-

se um desafio. Preconizasse que os mecanismos para se obter o protagonismo dos sujeitos e a 

produção de saúde, deve ser construído durante a graduação dos profissionais de saúde. 

O segundo estudo, esta pautado no referencial de Wanda Horta como instrumento do 

processo ensino aprendizagem, os estudantes ressaltam que a prática contribui para a visão 

holística do cliente, facilitando o gerenciamento de saberes advindos da prática e da teoria,  

minimizando as chances de ocorrência do cuidado mecanicista, facilitando o exercício do 

cuidado humanizado (MONTEZELI et al., 2009). 

O terceiro estudo nos traz a atividade de extensão como mecanismo desencadeante e 

facilitador do cuidado humanizado no campo da saúde mental. Essa faceta é evidenciada não 

só com a leitura do texto completo, mas também ter emergindo uma categoria que relacionava 

a atividade de extensão com o cuidado humanizado (LIMA et al., 2016). 

Os estudantes citam a possibilidade de exercitar a escuta sensível, comunicação e a 

criação de vínculos com os clientes e familiares como competências primordiais para a 

realização de um cuidado humanizado no campo da saúde mental. 

O quarto estudo se refere ao encadeamento entre pesquisa e prática, e os estudantes 

destacam que a pesquisa é uma ferramenta de extrema importância para o avanço profissional 

e a execuções de cuidados holísticos (LOBO, 2013). 

No quinto estudo os estudantes realizam a associação entre o respeito à autonomia e 

a humanização do cuidado, corroborando com o que está preconizado na PNH, que diz 

respeito a corresponsabilidade dos sujeitos envolvidos no processo e a necessidade de 

mudança no atendimento do cliente, em sua vertente cultural (EBERLE; SILVA, 2016). 

O sexto estudo traz a necessidade da visão holística do paciente como fonte 

inspiradora e motriz do cuidado humanizado (ROCHA; BARCELOS; COLODA, 2010). 

O sétimo estudo tem enfoque no campo da pediatria e mostra que a inserção do 

lúdico na assistência leva a reflexão sobre o campo acadêmico. Aponta que a prática é um 
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bom elo para tríade ensino-pesquisa-extensão, fornecendo força e coerência à mesma, 

facilitando o enfoque da humanização e da integralização da assistência (BRITO et al., 2009). 

O último estudo nos traz alunos observando o processo de humanização da 

assistência de maneira morosa, onde os profissionais estão sensibilizados com a necessidade 

de mudança da prática, mas que ainda necessitam desenvolver qualidades humanísticas para 

tornar o processo proveitoso (JIMÉNEZ et al., 2009). 

Necessitam também mudar o olhar sobre a família, tendo consciência de sua 

importância para o processo saúde doença do cliente. Uma extensão do mesmo, que faz parte 

da totalidade do ser e não um empecilho a ser transposto. Dentre as qualidades humanas 

citadas como necessárias de desenvolvimento estão a empatia, o saber ouvir, o respeito e o 

interesse sobre a problemática da família (MOREIRA; TORRES, 2013). 

Os oito estudos nos trazem a importância da pesquisa, do cuidado baseado na ciência 

ou em teorias científicas, como nos sugeriu Wanda Horta, para a melhora da assistência. Com 

o uso dessas tecnologias leves, o estudante teria facilidade de encadear prática e teoria, um 

movimento que muitas vezes se mostra como um desafio (FREITAS; FERREIRA, 2016). 

É evidente a escassez bibliográfica sobre a temática, na esfera nacional e 

internacional, ficando ainda mais evidente nas publicações do cenário internacional.  Os 

estudos em inglês possuem conteúdo de pesquisas brasileiras. 

Essa ausência de bibliografia internacional não se justifica pelo modo de busca, uma 

vez que se usou decs e mesh terms, em três idiomas distintos. 

Os estudos não apresentam diferenças significativas de resultados, mesmo se 

comparados os estudos de diferentes continentes, ou os setores assistenciais, todos são 

unânimes quanto a visão da humanização na assistência, de que é preciso a visão holística do 

sujeito para que ela seja favorecida, assim como a incorporação da família ao processo do 

cuidado (LUIZ; CAREGNATO; COSTA, 2017; SALAZAR, 2016). 

A facilidade para o encadeamento do conhecimento prático e teórico é citado nos 

estudos como o alicerce do cuidado humanizado. 

A obtenção de qualidades humanas como processo facilitador do cuidado 

humanizado também possui correspondente em outro estudo (SALAZAR, 2016a). 

Diversas sugestões de abordagens profissionais são citadas na PNH de modo a 

contribuir para a humanização da assistência. Vão desde a organização do ambiente, até o 

emprego do cuidado propriamente dito (BRASIL, 2010a). 

Porém, no que tange a academia, não há uma política oficial de incentivo a 

humanização. Há uma diretriz que faz menção ao cuidado humanizado como sendo uma 
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competência, mas sem indicar algum mecanismo sólido para obtenção do mesmo. 

Não obstante, temos a ausência de instrumento para verificação da eficácia do ensino 

humanizado, nos restando apenas o emprego da escala axiológica para a humanização da 

enfermagem (GALAN GONZALEZ-SERNA; FERRERAS-MENCIA; ARRIBAS-MARIN, 

2017). 

Pina, Lapchinsk e Pupulim (2008); Costa, Figueiredo e Schaurich (2009); Farias et 

al. (2013) e Souza (2016) encontraram em seus estudos a dificuldade por parte dos 

profissionais, de emprego da humanização em diferentes campos assistenciais, ocasionados 

pela sobrecarga de trabalho e o alto uso de tecnologias. 

A academia precisa estar atenta às demandas da sociedade, uma vez que a formação 

profissional não impacta apenas no exercício das técnicas. No que tange os acadêmicos de 

enfermagem, há a necessidade de parâmetro de avaliação da apreensão da humanização, 

realização de pesquisas para expansão do conhecimento sobre o tema, bem como a articulação 

de estratégias de intervenção para o alcance da prática humanizada (FREITAS; FERREIRA, 

2016; GALAN GONZALEZ-SERNA; FERRERAS-MENCIA; ARRIBAS-MARIN, 2017). 

A pesquisa é o mecanismo mais solido para o conhecimento das lacunas presentes 

nesse campo do saber, ela promove a renovação dos conhecimentos e possibilita a 

reestruturação do cuidar, reafirmando a arte de cuidar da enfermagem (FERREIRA, 2011; 

SILVA et al., 2005). 

A revisão apresenta limitações no que tange ao universo de estudos obtidos devido a 

escassez de publicações sobre o tema, que apesar das grandes evidências e discussões, mostra-

se como um desafio no meio acadêmico e assistencial (MEDEIROS et al., 2016). 

A escassez de publicação nos remete a reflexão de necessidade de investimento em 

novas pesquisas no campo da humanização na enfermagem, somente desta forma podemos 

aprimorar a formação e consequentemente a prática e a arte de enfermagem.  

É evidente a necessidade de exploração do campo temático, haja vista os poucos 

resultados nas buscas, aliados a uma política de humanização a nível nacional e os achados de 

dificuldade de execução da humanização na prática profissional. 

Sobre os motivos da quase inexistência de publicações internacionais, somos levados 

a questionar de forma quase instantânea se a ausência de publicações seria decorrente da 

inexistência de problemas relacionados à humanização do cuidado.  

 

1.7 OBJETO 
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A percepção do discente de enfermagem sobre a humanização na práxis de 

enfermagem numa perspectiva fenomenológica em Merleau-Ponty. 

 

1.8 OBJETIVOS 

 

 1.8.1 Geral 

 

- Compreender a percepção dos discentes de uma escola de enfermagem federal acerca da 

humanização na práxis da enfermagem. 

 

 1.8.2 Específico 

 

- Propor uma intervenção fenomenológica a partir das falas dos participantes da pesquisa. 

- Discutir na perspectiva merleaupontiana a percepção dos discentes de uma escola de 

enfermagem federal acerca da humanização na práxis da enfermagem. 

Os objetivos do trabalho denotam uma transgressão ao propor como objetivo, uma 

intervenção fenomenológica, visto que os estudos fenomenológicos seguem a linearidade de 

compreender, descrever e discutir como objetivos. 

Porém essa transgressão está em consonância com uma particularidade da área da 

saúde assistencial, onde os profissionais em todos os casos lidam além do diagnóstico, com 

uma proposta de intervenção para resolução da queixa ou agravo de saúde. 

Na atualidade a sociedade urge não pelo recebimento de respostas acabadas, mas 

sim, que propusemos um caminho para um mundo mais sustentável, contribuindo deste modo, 

para uma fenomenologia da vida, como asseverou Michel Henry (ANTÚNEZ; MARTINS; 

FERREIRA, 2015). 

 

1.9 JUSTIFICATIVA 

 

São inúmeros os problemas que cercam a humanização da assistência. Há problemas 

que vão desde a estrutura até o âmbito pessoal do profissional. 

Chernicharo, Silva e Ferreira (2014) trazem que os líderes de práticas que não 

caracterizam a humanização segundo os profissionais de enfermagem são: mecanicismo 

(80%), o tratamento da doença frente ao ser humano (78,6%), falta de comunicação (77,1%) e 

técnica pela técnica (44,3%). Aliado a esse cenário, temos um estado da arte um tanto tímido. 
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Sendo assim, fica claro que esse campo de pesquisa necessita ser explorado, uma vez 

que há em vigência uma política a nível nacional de humanização e profissionais com 

dificuldade de execução da humanização em suas práticas. 

Tendo acesso à informação na graduação, como por meio de uma disciplina optativa, 

o aluno já terá um embasamento quando formado, restando apenas, executá-la e aprimorá-la 

em sua vida profissional. 

Sabendo-se do entendimento dos graduandos acerca da humanização, seria possível 

intervir caso haja discrepância entre o que está sendo preconizado no momento pela PNH e o 

que os discentes entendem por humanização. 

A assistência de enfermagem, ao ganhar um componente bem preparado, conhecedor 

de conceitos e práticas preconizados pelo SUS e trabalhados durante o período de formação, 

se beneficia por fornecer um bom cuidado à clientela bem como ter em seu meio um potencial 

agente multiplicador, o que caracteriza o benefício do estudo. 

 

1.10 RELEVÂNCIA 

  

O estudo tem relevância para a pesquisa, ensino e assistência de enfermagem. No 

campo da pesquisa, diante da escassez de publicações referentes a temática, é evidente que se 

faz necessário o aumento de investigações, de modo a desvelar esse universo e contribuir para 

o seu aprimoramento. 

No que tange o ensino, é de extrema importância que saibamos a visão dos discentes, 

o que nos possibilita o agir perante a mesma, de modo a contribuir com o seu aprimoramento. 

Esse movimento é necessário uma vez que esses discentes muito em breve, adentrarão ao 

campo assistencial e a lida com a temática, mesmo que de forma inconsciente, ocorrerá. 

Por fim, a assistência de enfermagem, ao ganhar um componente bem preparado, 

conhecedor de conceitos e práticas preconizados pelo SUS e trabalhados durante o período de 

formação, se beneficia por fornecer um bom cuidado à clientela bem como ter em seu meio 

um potencial agente multiplicador. 

O estudo trará maior visibilidade ao campo fenomenológico. Uma vez que o um 

novo campo é explorado, a pesquisa tem suas margens alteradas, expandido ainda mais seus 

horizontes. Visualizando as necessidades e dificuldades do discente, a academia pode 

desenvolver meios de alterar o déficit apresentado, tornando os discentes mais preparados 

frente a temática do estudo, melhorando deste modo, a sua prática. 
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1.11 QUESTÃO NORTEADORA 

 

- Como os discentes de enfermagem da EEAAC percebem a humanização na práxis da 

enfermagem? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse tópico é trazida a fenomenologia, com início em Husserl, seus objetivos e 

propósitos, assim como os pensamento de seu seguidor Maurice Merleau-Ponty, que é o 

referencial teórico do estudo a ser utilizado na análise dos dados. 

 

2.1 A FENOMENOLOGIA: DE HUSSERL À MERLEAU-PONTY 

 

A fenomenologia, do grego phenomena, que significa aparências, teve início com 

Edmund Husserl, alemão, formado em matemática e filosofia. 

Segundo o filósofo, a experiência é o conhecimento primeiro, o conhecimento 

natural, do mundo. Esse mundo vem a ser o aglomerado de objetos passíveis de experiência e 

do conhecimento que possa ser obtido por meio dessa experiência (HUSSERL, 2012). 

Esses objetos o qual temos consciência podem ser nomeados como objeto 

“intencional”. Porém esses objetos não precisam ser necessariamente físicos, materiais, 

palpáveis. Não precisam sequer ter sua existência comprovada, basta apenas que a pessoa 

tenha a consciência do mesmo (MATTHEWS, 2011). 

Cada ser tem uma experiência única, que não pode ser vivida pelo outro por meio da 

empatia. Nossas experiências possuem origem em nós mesmos, ou por meio de nossos 

estados de consciência, não podendo ser vividas pelo outro. Cada ser é um ser no mundo 

(HUSSERL, 2012). 

A fenomenologia vem a ser a ciência das essências e não dos fatos. O ser, 

independente da espécie possui uma essência incerta, uma dúvida. Não há ser previsível. As 

leis que indicam alguma regularidade de comportamento demonstram regulamentações 

fáticas, que sendo exercida por seres incertos, poderiam ter um conteúdo totalmente diferente 

do apresentado. Essa incerteza chama-se facticidade (HUSSERL, 2012). 

Apesar de ter características e essências próprias, os seres podem partilhar de 

componentes similares da essência, com generalidades eidéticas máximas, permitindo deste 

modo, a categorização dos mesmos. 

Segundo Husserl (2012), devemos inicialmente conhecer as essências, o Eidos para 

posteriormente compreender os fatos, pois somente o conhecimento das essências os tornam 

passiveis de compreensão e comparação.  

No entanto, essa subjetividade proposta não configura outro mundo, e sim um 

componente do mundo do qual temos consciência. 
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Para se conhecer o Eidos, é necessário que se retire toda a capa que recobre a 

essência. Toda a estrutura que abriga a essência, de modo que possamos encontrar o núcleo. 

Esse desvelamento da essência é chamado de redução eidética. A redução eidética deve 

possibilitar o transparecer do mundo tal como ele é, sua essência. 

Husserl denominou como redução fenomenológica a conversão da intuição 

individual, o que entendemos por tal objeto, em intuição eidética, a essência dos objetos. 

Desse modo, construímos um saber independente dos objetos definidos (BENJAMIN, 2013). 

A fenomenologia busca dar voz a região em silêncio, ou seja, busca dar voz ao mais 

íntimo, a essência das coisas. Desse modo, é necessário que o ser faça a suspenção (epoché), 

para se obter o ego transcendental, que vem a ser o ser, em suspensão de seus princípios e 

valores, livre destes (BORBA, 2010). 

Maurice Merleau-Ponty, filósofo francês, lança mão da busca para examinar a 

existência concreta com base nas vivências gerais do indivíduo, para tal utiliza a análise da 

percepção (CAPALBO, 2007). 

Merleau-Ponty é seguidor de Husserl no que se refere ao campo fenomenológico, 

uma vez que o segundo é o idealizador da mesma, porém o discípulo mantém um afastamento 

dos conceitos que fundamentam o pensamento Husserliano, realizando críticas aos grandes 

temas e fundamentos do pai da fenomenologia, porém retorna de forma contínua a tais 

pensamentos (PERIUS, 2012). 

Ele diz que a fenomenologia é alcançada por meio de um método fenomenológico, 

ele não possui neutralidade no que diz respeito às suas respostas e conceitos, porém, ao ser 

questionado por si mesmo, ao sofrer a suspensão e tornar-se questão de fato, ela subentende-

se.  

A fenomenologia é infatigável e está condenada a reinventar-se ad infinitum, uma 

vez que ela possui a auto-exigência de surpreender com seu nascimento, por meio de um 

questionamento contínuo que não extravasa seu objeto, mas que proporciona a compreensão 

por meio dele, e assim o exige, a toda interrogação sobre o que ela é (PERIUS, 2012). 

De acordo com Merleau-Ponty, por manter-se continuamente em estado de iniciação, 

a reflexão fenomenológica não é mais conduzida pela consciência absoluta e clareza de ideias, 

mas sim por meio de inerência e imersão, que vem a ser a indivisibilidade do todo, no qual 

está inserida.  

A reflexão em Merleau-Ponty tem valor ímpar, haja vista que para o autor, a reflexão 

é a união do objetivo com o subjetivo, o movimento retrógrado que vai de encontro às coisas 

mesmas, visando a compreensão do sentido, entretanto não pode haver a conversão do campo 
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fenomenal em transcendental. Merleau-Ponty estabelece uma readequação do vocabulário 

proposto por Husserl (PERIUS, 2012). 

A percepção é o encontro da subjetividade e das coisas, o percebido pode ser 

traduzido como o que é e que permanece no ser do preceptor, “é no reencontro da 

subjetividade e do mundo que nasce a percepção” (CAPALBO, 2007). 

Merleau-Ponty busca encontrar a “cerne do mundo”, ou seja, o “Ser visto”, o 

“sensível”, que não se entrelaça com o preceptor, com o ser que sente (CAPALBO, 2007). 

Para o filósofo, a percepção tem ligação com a atitude corporal, as sensações são 

compreendidas em movimentos. O corpo captura e cria o sentido ou os sentidos, sendo uma 

expressão criadora, diante dos diferentes olhares do mundo. A percepção é um episódio da 

corporeidade, da existência (NÓBREGA, 2008). 

Esse novo conceito de percepção, ocorre porque a ideia de corpo-objeto e órgão 

apenas com a finalidade de recepção passiva são rompidos. O espaço é expressivo e 

simbólico, ou seja, o mundo percebido é produto daquele que olha e que sente, ou seja, 

experimenta o corpo fenomenal.  

Os sentidos se adaptam ao estímulo, de modo que sejam decodificados os diferentes 

estímulos, e refletido nossa estrutura corporal frente aos diferentes contextos. A reorganização 

da estrutura do organismo expressa o movimento. Devemos considerar a lacuna existente 

entre o sensório e o motor, ou seja, a percepção é a cooperação entre esses dois sistemas. 

(NÓBREGA, 2008). 

A ampliação da compreensão da cognição, tem por objetivo obter a dinâmica de 

ocorrência do fenômeno “conhecer”, a enação dá ênfase ao campo existencial do conhecer, 

que emerge da corporeidade. Em termo mais direto, é o “fazer emergir”. A cognição mantém 

uma relação de dependência com a experiência resultante da ação corporal, que está 

relacionada as capacidades do sensório e motor, junto aos contextos sócio-histórico-cultural e 

afetivo. A enação significa que os processos perceptivos, sensório-motores e de ação, são 

indissociáveis da cognição (NÓBREGA, 2008). 

Em Merleau-Ponty cognição não pode ser dissociada do corpo: ela é a interpretação 

emergente da relação eu-mundo. A mente é o próprio corpo, em sua totalidade, e não apenas 

um espaço reservado do mesmo, como que outro circuito compositor do corpo, como um 

quebra cabeça.  

A enação está envolta pelo princípio de recursividade, que diz respeito a uma relação 

dinâmica onde os produtos e os efeitos são simultaneamente os produtores e a causa daquilo 

que os produziu, uma vez que efeitos e produtos são necessários nos processos que os 
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geraram. Há a superação do limite da linearidade, devemos observar todo o sistema, e não 

apenas o objeto (NÓBREGA, 2008). 

Não há dois movimentos iguais, pois, o corpo está em constantes reestruturação e 

readaptação, de modo que o olho de quem observa, pode não notar a diferença, mas se 

observados microscopicamente, essas semelhanças passíveis de observação (NÓBREGA, 

2008). 

Em seu livro a Fenomenologia da Percepção, Maurice Merleau-Ponty, critica o 

entendimento da percepção pela ciência de caráter positivista, lançando mão da revisão do 

conceito de sensação e sua relação com o corpo e o movimento. De acordo com essa linha da 

ciência, a percepção é o ato o qual utiliza a sensação como instrumento, de modo a apreender 

novos objetos. 

Nóbrega (2008) sugere que a compreensão da percepção na fenomenologia proposta 

pelo autor, tem como base a teoria psicológica de Gestalt, e a arte, com forte ligação com a 

pintura moderna. A percepção em Merleau-Ponty pode ser encarada em três esferas: 

percepção como atitude corpórea, como sensibilidade estética, como autopoiésis e como 

enação. 

Em Merleau-Ponty a sensação não possui o mesmo entendimento que o 

intelectualismo ou o empirismo, onde a sensação era algo estático, como a consciência de um 

estado ou qualidade ou o estado e qualidade propriamente ditos. A sensação tem a 

compreensão no movimento (NÓBREGA, 2008). 

Essa compreensão da sensação como movimento faz com que a percepção seja 

entendida como os movimentos do corpo, ou seja, a atitude corpórea. Desse modo a apreensão 

dos sentidos, é uma expressão criadora, dinâmica, que sofre influência dos diversos olhares do 

mundo. 

O corpo é um campo criador dos sentidos, onde uma vez que a percepção é fruto da 

corporeidade e consequentemente da existência. Um corpo sem movimento sente dificuldades 

para perceber uma vez que a inércia não possibilita a intencionalidade do movimento. 

Para que houvesse viabilidade de emprego desse novo conceito, Merleau-Ponty 

rompeu as barreiras de entendimento corpo/objeto, e a passividade dos órgãos sensitivos. Ela 

é um saber da existência, da encarnação (NÓBREGA, 2008). 

Como sensibilidade estética, temos que os sentidos não são capazes de exprimir de 

forma concreta o mundo exterior, porém por meio da arte e em especial pela pintura, é 

possível que haja a ampliação da linguagem, a possibilidade de aproximação dela, com o 

corpo e a vida do homem. 
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A percepção é a passagem ao mundo, e por meio da interação de diversos fatores tal 

como o movimento a cultura e as vivências pregressas, emergem as significações 

(NÓBREGA, 2008). 

A experiência vivenciada pelo corpo desvela um real dualista: tudo o que se 

apresenta ao ser é algo além do que é propriamente dito, infinito. O que a fenomenologia 

busca, é justo o presente nesse hiato, entre o que se apresenta e o que é.  

O exercício de ir “a coisa mesma” denota uma revelação eidética do que é mostrado 

à consciência intencional. Habitar o corpo em uma encarnação, numa existência (Dasein), 

possibilitando conhecer o corpo de forma vivencial, é a primeira oportunidade de encontrar a 

revelação da essência, que vem a ser a essência existencial e não a essência transcendental 

(CREMASCO, 2009). 

Nossa existência é emoldurada por nossas escolhas é nessa dinâmica que consiste o 

transcendental em Merleau-Ponty. Ao buscarmos a percepção dos discentes de enfermagem 

por meio de abordagem fenomenológica, vamos de encontro a tudo aquilo que ele vivenciou e 

que o leva a compreensão própria do que seja a humanização na prática de enfermagem. 
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

A caminhada metodológica é trazida no decorrer do texto, mostrando a aderência do 

filósofo à pesquisa, bem como o percurso de desenvolvimento, seus aspectos éticos a coleta e 

a posterior análise dos dados. 

  

3.1 A OPÇÃO PELO MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo estudo de campo, pautado na 

fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty. 

Segundo Minayo (2012), a pesquisa qualitativa utiliza crenças, valores, significados, 

motivos, atitudes e aspirações, para a resolução de questões individuais. Essas variáveis 

correspondem a uma vivência não quantificável, sendo o espaço mais íntimo dos fenômenos, 

dos processos e das relações.  

O pesquisador fenomenológico deve exercer um movimento de encontro a análise, 

onde deve existir o confronto da evidência com a experiência, ou seja, o embasamento do 

possível no real. A interpretação da vivência do sujeito no mundo concreto, será de acordo 

com o pesquisador, dentro das suas possibilidades. Essa é a ideia esperada como novo rumo 

para academia, um novo método, que vem a ter sido proposto inicialmente pela 

fenomenologia (CREMASCO, 2009). 

Os estudos fenomenológicos buscam dar voz ao mais íntimo, as essências, porém 

dando liberdade de expressão aos participantes, por meio de perguntas abertas em que toda a 

vivência do indivíduo possa ser apresentada. 

A pesquisa possui riscos mínimos de forma que não se espera qualquer tipo de 

acontecimento danoso para o participante em qualquer dimensão que o afete. 

 

3.2 O CENÁRIO E SEUS PARTICIPANTES 

 

O campo de pesquisa é constituído por uma escola de enfermagem situada no 

município de Niterói, onde estão inscritos 580 alunos de graduação, distribuídos ao longo de 9 

períodos.  

O cenário de estudo possui um currículo com carga horária de 5.440 horas, onde 24% 

dessas horas são reservadas para estágio curricular (900h) e para as disciplinas que compõe a 

licenciatura (400h). 
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O objetivo do curso é formar o profissional generalista, com conhecimento amplo do 

campo no que diz respeito a assistência, ensino e pesquisa. Este profissional deve ser “crítico 

e reflexivo com competência técnico-científica, ético-política, social e educativa”, capaz de 

identificar as necessidades apresentadas no âmbito individual e coletivo, bem como seus 

determinantes, e atuar no processo saúde-doença com qualidade e competência em todos os 

níveis de atenção. 

A relação com a profissão se inicia desde o primeiro período, de modo a tornar o 

curso mais atraente e estreitar as relações com as questões de saúde. 

De modo a se obter acesso aos alunos da referida instituição, a pesquisadora 

principal, se dirigiu a direção da escola e entregou uma cópia de seu projeto de pesquisa, de 

modo que ocorresse a apreciação do mesmo e a instituição fornecesse a carta de anuência para 

posterior submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa do hospital universitário da referida 

instituição. 

Após todo trâmite burocrático existente, e aceite do comitê de ética e pesquisa, a 

pesquisadora foi até a instituição de modo a criar uma aproximação com os potenciais 

participantes, e desse modo, ganhar sua confiança, para posterior abordagem convidativa. 

 

3.3 COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Afim da realização tratamento dos dados das entrevistas dos estudantes, nos 

apropriamos da proposta metodológica fenomenológica empírica de Amadeo Giorgi, tendo 

em vista a aderência do método para com a trajetória de condução do estudo. 

Essa proposta metodológica se compõe em quatro etapas, que tem por objetivo a 

redução das ideias. A transcrição literal das entrevistas precede todo processo. 

Essa transcrição ocorreu em blocos, de modo a se adequar a viabilidade de tempo 

para a execução da mesma. As entrevistas eram realizadas de maneira sequencial, porém o 

horário de término e o deslocamento até minha residência dificultava a continuidade do 

movimento. 

Após a transcrição literal das entrevistas, o primeiro passo se configura pela leitura 

integral das entrevistas. Pura e simples. Sem qualquer intenção para além da leitura, de modo 

a formar a epochè (suspensão) fenomenológica das vivências gerais do autor, para que não 

ocorra tendenciosidade na pesquisa. 

Após a leitura, seguimos com o intento de definir as unidades significativas presentes 

nas entrevistas, realizando mais uma suspensão fenomenológica e fazendo a interrogação do 
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fenômeno como se posto evidência de forma primária.  

Seguindo o tratamento, realizamos a demonstração das unidades de significado 

dentro do horizonte fenomenológico. O quarto e último passo consistem na sumarização das 

unidades de significado. 

A interpretação dos dados se realizou a luz do referencial teórico de Merleau-Ponty. 

Esse percurso não se condiciona somente na fala. A cada entrevista, o silêncio, as expressões, 

o tom da voz, os aspectos subjetivos de forma geral, foram levados em consideração. 

  

QUADRO IV- Passos do tratamento dos dados em Amedeo Giorgi. Niterói 2017. 

 

Primeiro Passo 
 

Segundo Passo 
 

Terceiro Passo 
 

Quarto Passo 
 

Leitura integral das 

entrevistas, sem 

qualquer tentativa de 

identificar as unidades 

significativas. 

Determinação das 

unidades 

significativas. 

Expressão das unidades 

significativas na 

perspectiva 

fenomenológica. 
 

Síntese das 

unidades 

significativas 

Fonte: a autora. 

 

3.4 ASPÉCTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação da coordenação da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa, para emissão da carta de anuência, tendo em vista que 

os possíveis participantes eram os acadêmicos desta unidade. 

Após a obtenção da carta de anuência o projeto foi submetido na Plataforma Brasil, 

para que fosse realizada a vistoria do mesmo pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), que é o comitê responsável pelas pesquisas 

com seres humanos realizadas na região de Niterói. Após 06 meses, recebeu anuência sob o 

número de registro CAAE 68456517.3.0000.5243. 

De modo a garantir a correta condução ética, as entrevistas só tiveram início após a 

emissão do parecer assentindo a pesquisa. O estudo seguiu a resolução nº 466/12 do CNS/MS, 

que orienta as pesquisas que envolvem seres humanos em território brasileiro. Durante esse 

período burocrático, ocorreram as aproximações com o campo de pesquisa. 

Em posse do parecer de assentimento, os estudantes foram procurados por mim e 
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esclarecidos sobre a pesquisa. A quem desfrutava de interesse e disponibilidade de tempo, 

foram fornecidas as orientações gerais, sobre objetivos, participação, confidencialidade e 

possibilidade de desligamento da pesquisa. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi fornecido em duas vias, 

para porte do participante e guarda do pesquisador. A pasta com os TCLEs preenchidos pelos 

participantes segue arquivada sob minha tutela, onde após três anos será destruída. 

Para preservar o anonimato, os participantes foram renomeados numericamente, 

precedidos pela letra “P” posteriormente. Essa opção de renomeação veio a cabo de modo 

aleatório, objetivando a minimização de qualquer forma de reconhecimento. 

 

3.4.1 Categorias emergidas das entrevistas 

 

Após o processo de entrevistas, temos 06 categorias emergidas das falas dos 

estudantes, que são apresentadas em dois blocos distintos, respeitando o período no qual se 

encontram.  

São elas: A humanização como processo intrínseco da formação; O resgaste da 

lebenswelt  para o cuidado de enfermagem; Crítica ao corpo que encarna a burocracia: da 

percepção à expressão corporal (a burocratização do corpo do enfermeiro, aos ossos do oficio: 

cautério suave e deliciosa chaga); O empoderamento do ser cuidado pelo ser que cuida: uma 

estratégia de humanização e de melhor adesão ao tratamento; A holística real do cuidado 

humanizado: um ser que nasce e morre; O ser profissional como reflexo do ser social. 
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4 PERCEPÇÕES SOBRE A VIVÊNCIA DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo abordaremos as impressões ocorridas durante o processo de entrevista 

com os graduando, suas dinâmicas e emoções. 

 

4.1 A ENTREVISTA E A POSSIBILIDADE DE ENCONTRO DO VIVIDO DO 

GRADUANDO DE ENFERMAGEM 

 

Os participantes tiveram orientação acerca do TCLE, da possibilidade de 

desligamento da pesquisa a qualquer momento sem qualquer tipo de ônus, bem como seus 

objetivos e implicações. A pesquisa teve como pergunta norteadora a seguinte questão: 

“Como Você percebe a práxis da humanização na assistência?”. As entrevistas tiveram média 

de 06:20 minutos. A entrevista possui caráter fenomenológico, deste modo toda e qualquer 

vivência do entrevistado, que ele acredite que contribua para a pesquisa, pode ser explicitada. 

O risco da pesquisa está ligado a possibilidade de desconforto, resultante das 

lembranças do participante e/ou cansaço e caso isso ocorra, a entrevista tinha a possibilidade 

de encerramento e oferta de apoio emocional, escuta sensível e acolhimento, caso solicitado 

pelo participante. Uma vez que alternativa inicial não fosse suficiente, o participante tinha a 

possibilidade de solicitar o apoio da psicóloga Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, 

agendando dia e horário. 

O processo de entrevista era finalizado quando se obtinha a saturação, ou seja, 

quando se evidenciava a contemplação das perguntas e dos objetivos do estudo, e 

consequentemente, a afirmação de esgotamento de contribuição por parte do entrevistado. 

O objetivo do estudo fenomenológico não é a generalização dos resultados obtidos, 

neste sentido, não há necessidade de seleção de amostra proporcional e representativa do 

cenário de estudo. O ponto central de interesse gira em torno, da capacidade dos participantes 

de expressão por meio da descrição de suas vivências (GIL, 2010). 

Desse modo, foram convidados a participar da pesquisa os alunos de 8º e 9º período 

da instituição que compõe o cenário de pesquisa. 

A entrevista não estruturada permite que sejam acrescentadas, quando necessário, 

novas questões para o esclarecimento de informações obtidas, ou retorno ao foco (GIL, 2010). 

Em cada entrevista procuraremos captar a expressividade dos gestos, riqueza da linguagem 

não verbal, o silêncio e a tonalidade de voz. 

A pesquisa ocorreu durante os meses de novembro a dezembro de 2017 e eram 



56 

 

agendadas de acordo com a possibilidade de horário dos participantes da pesquisa. As 

entrevistas ocorreram nas dependências da escola de enfermagem, em locais que os alunos 

julgavam mais propícios a privacidade e conforto. 

As entrevistas foram registradas por meio de um gravador de voz, após o aceite dos 

estudantes. Tudo lhes eram explicados, até mesmo o que seria realizado com os dados 

posteriormente. No decorrer da pesquisa foi realizado um diário de campo, de modo a 

fluidificar o percurso das entrevistas, bem como de favorecer a retomada de pontos 

importantes das falas. 

Após a explicação da pesquisa e conversa sobre algum assunto genérico, para 

favorecer a tranquilidade do participante, a pergunta de pesquisa era realizada. Essa iniciativa 

contribui para a obtenção de uma resposta considerada mais pura, livre de elaborações 

preconcebidas. Ao decorrer da pesquisa, muitos participantes se colocam a pensar, ficam em 

silencio ou falam coisas do gênero “ai ser perguntado assim, de surpresa é muito difícil, pois 

eu não sei o que responder”. 

Desse modo as entrevistas foram transcorrendo de forma tranquila, e conforme 

ocorria a ansiedade ia diminuindo, tanto da minha parte, quanto por parte dos alunos que eram 

tranquilizados pelos colegas que participaram previamente. 

As entrevistas com os alunos de 9º período tiveram um ar mais dinâmico, tendo em 

vista que nesse período, o estudante fica imerso no mundo hospitalar, por conta do internato, e 

não possuem mais aulas teóricas na faculdade, o que dificulta o acesso a eles. 

Com esses alunos, a tática foi realizar as entrevistas nos próprios setores de atuação, 

com a prévia concordância do enfermeiro supervisor. Um fato interessante, é que os 

profissionais se interessavam pela pesquisa, visto que era explicado ao profissional acerca da 

mesma, para que ele soubesse e assentisse o afastamento temporário dos acadêmicos do setor. 

Apontavam sobre a importância do eixo de pesquisa, e a necessidade de se pesquisar 

sobre, tendo em vista o atual cenário de saúde do país. 

O assunto humanização por mais que não seja debatido e pesquisado de maneira 

satisfatória, é alvo do interesse dos profissionais. Esse cenário corrobora para mais um ponto 

de motivação para que a temática seja mais focalizada e discutida. 

As entrevistas com os estudantes possibilitaram o desencadeamento de reflexões 

pessoais sobre procedimentos inerentes a profissão, nas esferas práticas e teóricas.  

Inúmeras angústias relatadas por eles me perseguiram durante a graduação e quando 

conclui, nunca mais voltei a refletir acerca de tais desagrados. Acredito que depois que 

passamos pela fase, tendemos a esquecermo-nos e normalizar tais vivências de maneira 
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errônea. 

Após os blocos de entrevistas ocorreram as transcrições, também em bloco, tendo em 

vista que essa forma condensada, me auxilia a manter o foco e concentração. 

 

4.1.1 A entrevista como um processo de intencionalidade bidirecional  

 

Durante o processo de preparo das coletas, é evidente que nos percebemos envoltos 

pelo sentimento de expectativa inerente ao processo. De certa forma, é um ambiente novo, 

tanto para a mim que nunca exerci pesquisa de campo, quanto para os alunos que em sua 

maioria não participaram de entrevistas prévias. 

Durante as abordagens os próprios alunos iam indicando aos colegas sobre a 

pesquisa e a importância de participação. Uns até mesmo citaram a dificuldade de captação de 

participantes para suas respectivas entrevistas tanto para mim, como para os colegas. 

Deixavam claro que a vergonha deveria ser vencida por um bem maior, que era a pesquisa. 

Esse caminhar caracteriza a formação de um processo de intencionalidade 

bidirecional, tendo em vista que o movimento de captação e aproximação com os possíveis 

participantes ocorria em duas vias: por mim e pelos próprios alunos. O movimento para que 

ocorresse a pesquisa, possuíam duas forças motrizes (MERLEAU-PONTY, 2006). 

 

4.1.2 Descrição do corpo dos estudantes 

 

Os estudantes durante todas as entrevistas demonstraram total comprometimento 

para com o estudo e com a pesquisadora. Apesar de um pouco desconfortáveis em falar 

livremente sobre pontos nem sempre positivos dentro da enfermagem, eles conseguiram 

demonstrar segurança, propriedade e fluidez. 

Creio que a imersão na proposta por parte dos alunos ocorreu de modo satisfatório. 

Afinal de contas, sou estudante como eles, e de certa forma, recém-saída da graduação. 

Alguns alunos me conheciam, e dessa forma a sintonia pode ocorrer de forma mais fluídica, 

tendo em vista que por se tratar de um “semelhante”, alguém que está mais próximo deles, os 

contentos e lamentos são mais facilmente expostos. 

 

4.1.3 Percepção sobre o encontro 

 

É um desafio ao entrevistador se dissociar e se colocar a parte do ambiente que é 
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formado durante a pesquisa. Não há uma dissociação completa é impossível haver. 

Durante as falas dos participantes eu era envolvida por todo aquele ambiente, me 

senti fragilizada junto a eles, quando apontavam as falhas no exercício da humanização. 

Sentimo-nos não só frágeis, como também vulneráveis, tendo em vista que a qualquer 

momento, pode ser um de nós do outro lado, necessitando do cuidado e estando a deriva de 

todo essa atmosfera. 

Doeu. Algumas colocações, apontamentos e exemplos sobre as práticas e condutas de 

enfermagem doeram neles e em mim. Aquela dor que não se traduz em sinais físicos e que 

não se encontra palpável, mas que nos leva a reflexão e, porque não, a emoções. 

Os estudantes também se mostraram totalmente entregues, era visível como a fala, a 

lembrança, o pensar sobre causavam um movimento de desconforto e emoção. Pelos olhares, 

posturas e até mesmo pelo tom de voz era possível perceber. 

Creio que eles, assim como eu, se mantiveram pensativos após as entrevistas. Mesmo 

que não tenham levado a cabo a discussão com os colegas a reflexão individual muito 

provavelmente ocorreu. 
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5. O DESVELAR DAS VIVÊNCIAS DOS ACADÊMICOS DO 8º PERÍODO 

 

Nesse capítulo ocorre amostra dos dados obtidos por meio das entrevistas com 12 

alunos de 8º período, por meio das categorias emergentes da redução fenomenológica: 1) 

humanização como processo intrínseco da formação, 2) o resgaste da lebenswelt  para o 

cuidado de enfermagem e 3) crítica ao corpo que encarna a burocracia: da percepção à 

expressão corporal 3.1) a burocratização do corpo do enfermeiro e 3.2) aos ossos do oficio: 

cautério suave e deliciosa chaga. 

 

5.1 O SER E SUAS VIVÊNCIAS 

 

Somos seres encarnados no mundo, compostos por nossas vivencias pessoais e 

sociais, em construção contínua da nossa história e da história do mundo, como numa espécie 

de simbiose. 

Os movimentos pessoais e mundanos são indissociáveis. Aos escrevermos nossa 

história, contribuímos para a construção da história do mundo, de tal forma que conforme a 

história do mundo é escrita ela contribui direta ou indiretamente na nossa construção pessoal. 

A construção do eu. 

Essa interação fica claramente exposta nas categorias encontradas por meio da 

análise das entrevistas, onde os estudantes, aos falarem sobre suas percepções, citam suas 

vivências e o mundo ao redor. 

Ao se falar de humanização, de forma um pouco automática, nos remetemos as 

questões assistenciais. Porém, a humanização não se limita a esse campo. Os protocolos da 

PNH se referem às questões assistenciais, porém a necessidade de humanização não se 

restringe a esse campo. 

  

5.2 A HUMANIZAÇÃO COMO PROCESSO INTRÍNSECO DA FORMAÇÃO 

 

A primeira categorização nos remete a problemática da percepção. Maurice Merleau-

Ponty nos aponta que o processo perceptivo ocorre a partir da percepção do próprio ser, de 

forma individual, porém sua construção é contribuída pelo do meio externo, pelo mundo 

social. 

O ser percebe a partir de seu próprio horizonte subjetivo, história de vida, biografia, 
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experiências familiares. São as percepções referentes às suas vivencias, construídas por meio 

destas. 

Os estudantes apontaram que o processo de conscientização da abordagem 

humanizada deve partir desde os primórdios da graduação, com a visualização da alta carga 

horária aliada a conteúdo programático denso, muitas imposições e exigências que levam a 

disfunções do sono, extermínio da vida social, dentre outros. 

 

“(...) eu acredito que são impostas muitas coisas é exigido demais do aluno, coisas 

que poderiam ser bem dividas, bem direcionadas e muitas vezes coisas que ficam 

pra cima da hora por exemplo, trabalhos, provas, que eles passam um em cima do 

outro e as vezes a gente nem dorme. Tem período que o aluno nem dorme, não tem 

vida social eu acredito que essa área da humanização fica ‘meia’ deixada de lado 

pelos enfermeiros docentes”. (P3) 

 

 

A graduação, em uma instituição pública de ensino, possui alta carga horaria, uma 

grade de disciplinas um tanto quanto extensa, e preenchimento quase que total dos horários 

semanais dos alunos. 

Nessa fala fica evidente a associação da humanização a observação da dinâmica de 

vida imposta aos alunos por meio da grade curricular robusta. 

  

“(...) porque a gente vê que hoje em dia na graduação a nossa vida enquanto não 

acadêmico, fora da faculdade não é muito valorizada. A gente não tem, 

principalmente nos primeiros períodos, a gente não tem tempo pra lazer, a gente 

não tem tempo pra fazer basicamente nada porque a faculdade é em tempo integral, 

final de semana tem que estudar porque tem que entregar um estudo de caso na 

semana seguinte, tem que entregar uma prova, tem uma prova difícil pra fazer”.  

(P4) 

 

 

O ser humano possui necessidades básicas, que devem ser satisfeitas. Uma dessas 

teorias chama-se Teoria de Maslow e está pautada nas necessidades subdivididas em cinco 

categorias compondo uma pirâmide (MASLOW, 1943; FERREIRA; DEMUTTI; GIMENEZ, 

2010). 

Essa privação de necessidades básicas faz com que o estudante não ultrapasse do 

segundo nível da pirâmide da teoria das necessidades de Maslow, ou seja, eles alcançam a 

satisfação das necessidades fisiológicas e de segurança, porém as necessidades de 

amor/relacionamento, estima e realização pessoal, ficam carentes de satisfação. 

Essa prisão ao segundo estágio da pirâmide compromete a autorrealização do ser, 

que para ocorrer precisa que todos os cinco níveis da pirâmide sejam satisfeitos.  

 



61 

 

“Porque eu vejo todo mundo falando muito de humanização, mas é... quando para 

com o outro, por exemplo, professor entender a carga horária do aluno, é... 

entender que ele tem outras disciplinas, além da dele, é uma coisa que ele não 

entende que ele quer jogar aquela carga em cima de você e.. acaba que o aluno não 

dá conta”. (P9) 

 

 

Os conteúdos densos, na pouca carga horária, fazem com que se aumente a 

sobrecarga estudantil, porém a reflexão sobre outras abordagens pedagógicas deve ser 

admitida, tendo em vista a existência de uma gama de formas avaliativas e de repasse de 

conteúdos. 

 

“a gente entende que as disciplinas têm uma carga horária curta para um conteúdo 

programático muito grande e às vezes isso tem que ser meio atropelado mesmo. A 

gente entende. Mas talvez outras formas de aplicar esses conteúdos, de aplicar 

essas avaliações poderiam ajudar”. (P4) 

 

 

A possibilidade de estreitamento dos laços entre alunos e clientes, por parte dos 

docentes durante o estágio se mostra de suma importância para os estudantes. Esse 

estreitamento dos laços nos remete ao se colocar no lugar do outro, a perceber suas 

fragilidades e necessidades subjetivas. 

 

“Eu acho que eles poderiam, (...), deixar mais as pessoas lidar mais com o povo, 

com a população. Não só na questão de fazer punção, essas coisas. Mas também o 

que eu vejo é que eles não deixam a gente lidar muito com os pacientes, em da a 

mão para os pacientes, fazer essas coisas... Querem fazer muito só intervenção, só a 

questão da doença. Eles não têm essa coisa de você conversar com a pessoa, parar 

pra conversar um pouco com as pessoas. Eles não deixam. Eu acho que essa 

humanização podia haver mais”. (P6) 

 

 

O profissional inserido há mais tempo no mercado de trabalho se mostra mais 

propenso a não realização do cuidado humanizado, tendo em vista o exercício de um trabalho 

mais mecanicista sem troca ou conversa com o cliente, e até mesmo pela possibilidade de não 

abordagem do tema humanização em sua formação e foco voltado ao modelo biomédico com 

foco na reprodução das práticas em si. 

 

“A humanização posso ver que ela tá partindo das universidades com os recém-

formados. É... não vejo muito os profissionais da antiga tendo esse... esse carinho, 

vejo muitas das vezes os enfermeiros que simplesmente dão o medicamento ou que 

simplesmente ficam na mesa só avaliando os cuidados, mas nada de chegar na beira 

do leito e dar um bom dia, boa tarde, boa noite. \e é isso, não tem aquela questão da 

troca de saber como que a pessoa se importa, não tem a conversa. Alguns é... 

profissionais não tá tendo essa conversa com o paciente. Não tá tendo diálogo em 

si. Simplesmente... ah tá prescrito o medicamento você engole pra ficar bem se você 
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quiser melhorar e se você não quiser você fica no leito e morre. É muita das vezes 

essa visão que passa”. (P7) 

 
“Eu acho que é meio que uma utopia. Assim... é um sonho que a gente tá correndo 

atrás, e que é muito... é uma coisa idealizada por todos, mas é... pouco praticada, 

tanto pelos alunos, quanto os professores e principalmente no hospital”. (P9) 

 

“Eu percebo que (...) a prática da humanização na enfermagem ainda se dá de 

maneira tímida. (...) então como ainda ao meu ver é algo novo, essa prática da 

humanização, é algo que tá se inserindo aos poucos dentro do campo de trabalho da 

enfermagem”. (P11) 

 

 

A humanização é vista como algo utópico, muito falada, porém pouco praticada, e 

que caminha a passos lentos.  

 

5.3 O RESGASTE DA LEBENSWELT PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM 

 

A conceituação da Lebenswelt se inicia em Husserl, e se traduz como sendo o mundo 

da vida. Esse mundo da vida em Husserl se caracteriza como um estado pré-reflexivo, 

composto pelas questões de origem intrínseca do ser (MOREIRA, 2009). 

A ciência, nos leva a separação das coisas para ocorra o estudo e o entendimento 

pelas partes. Partimos das partes para o todo, tendo em vista que o todo é composto por partes 

que se distinguem entre si de forma quase que total. Por mais que funcione em conjunto, sua 

fragmentação é necessária tendo em vista as assimetrias de sua composição. 

Esse legado cartesiano compõe a base das ciências biomédicas, que por sua vez vem 

a ser à base do currículo de enfermagem.  

Esse currículo segue a lógica do separar para compreender. De partir das partes para 

o todo. Dessa maneira, somos forjados e cunhados no modelo biomédico de raciocínio e 

estudo. 

Após a apreensão do conteúdo de forma seccionada, muitas vezes sem menção a sua 

função conjunta aos outros conhecimentos, nos deparamos com o desafio da articulação dos 

conhecimentos para compreensão. A compreensão denota um movimento global, que supõe 

uma holística. 

Se colocar no lugar do outro, enquanto cliente e/ou familiar, explicar de forma clara e 

paciente acerca dos procedimentos, também são característicos da humanização. 

 

“(...) ter aquele cuidado com o paciente, com o familiar, e prestar além da 

assistência, explicar o familiar o que que tá acontecendo. É... e ao paciente, né. 
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Porque as vezes o paciente tá aqui, muita gente falando ao redor dele e ele não 

entende o que está se passando. Não tem uma pessoa que chegue, que converse, que 

explique de uma maneira mais humanizada em si. (...) Se colocar no lugar do outro. 

Acho que é o principal, porque você se colocando, você imaginando... Eu as vezes 

procuro muito imaginar: se fosse um familiar meu aqui, eu não daria o meu melhor? 

Então...porque não dar pra um familiar de outra pessoa também?”. (P1) 

 

“A gente vê que às vezes as necessidades do paciente não são levadas muito em 

consideração e sim somente o tratamento praquela doença que ele tá no hospital, ou 

no ambulatório (...) pra resolver. E muita das vezes as necessidades dele vão muito 

mais além do que isso. E a humanização eu vejo como olhar o indivíduo como um 

todo tentando dar uma assistência mais voltada pras suas necessidades de acordo 

com aquilo que a gente pode fazer enquanto intervenção”. (P2) 

 

“Eu vejo que, pela prática que eu tô vivendo agora, os enfermeiros que eu tô 

convivendo, eles...  eu acredito que eles sejam muito humanizados, porque atendem 

o cliente ou o paciente, é... tratam respeitosamente (...) na maioria (...) eu percebi 

que eles agem sim de forma humanizada, se preocupam com o paciente, é... 

conversam, olham perguntam, olham no rosto do paciente, que muitos nem olham 

pro paciente, conversam, não desdenham do paciente”. (P3) 

 

 

 

A necessidade de se conversar sobre o cuidado humanizado, implica em ter havido a 

percepção de um cuidado não humanizado, o que se mostra totalmente fora de sintonia com a 

proposta da profissão, tendo em vista que somos humanos lidando com humanos e 

dependentes de cuidados.  

Os estudantes percebem que a falta de habilidade em exercer o cuidado humanizado, 

faz parte de uma “falha do ser”. Essa suposta falha pode estar relacionada com a dificuldade 

de compreensão do todo, da visão holística do ser. 

A reflexão sobre as técnicas, o manejo com o cliente, também se mostra fundamental 

para a implantação do cuidado humanizado. Manejar o cliente, refletir sobre as técnicas e 

situar o ser num contexto global, implica numa holística situacional. Ao se colocar no lugar 

do sujeito, já se começa o alicerce do cuidado humanizado. 

 

“Se em algum momento houve a proposta da humanização, é porque houve a 

desumanização, então não tem como cuidar de pessoas, cuidar de pessoas que estão 

vulneráveis, que estão doentes, sem ser humano o suficiente pra se colocar no lugar 

de delas, pra entender a dor, pra entender o sofrimento dessa pessoa”. (4x) 

 

“(...) em muitos momentos os profissionais deixam muito a desejar quanto a 

humanização da enfermagem, tanto que hoje em dia existe até aquele programa no 

sus que é o Humaniza SUS. Que é um pouco incoerente no fato de que nós somos 

humanos lidando com seres humanos. E ai você faz um curso pra humanizar seres 

humanos? Então assim você já vê que tem, não é um erro, você tá tentando 

consertar esse erro. Que a gente não é humano, humanizado no nosso cuidado”. 

(8x) 

 
“Olha na faculdade geralmente eles trabalham essa questão com a gente, não tanto, 

mas assim, eles trabalham essa questão da humanização com a gente só que... eu 
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não sei explicar mas eu acho que é falha do próprio ser (...) ao saber lidar com a 

pessoa, ao saber tentar compreender aquela pessoa ou o que tá acontecendo, 

enfim...”. (5x) 

 

“É você precisar fazer uma coisa e não visualizar aquilo como um todo por exemplo 

a pessoa precisar de uma coisa x e você sabe que aquilo pode esperar. (...) são 

pequenas coisas que as vezes a gente não faz e que não teria problemas grandes”. 

(5x) 

 

 “(...) o olhar holístico né, nos permite ver esse paciente como um todo mesmo, 

incluir a família (...) eu acho que quando a gente se coloca como paciente ou como 

familiar a gente consegue enxergar o que a gente precisa fazer pra ter uma prática 

humanizada”. (8x) 

 

 

A falha da formação também tem suas implicações no cuidado. Devemos repensar os 

motivos que levam a falha. Um profissional formado não estar capacitado denota um 

paradoxo. Porém como nos sugere Merleau-Ponty, as nossas percepções são derivadas das 

nossas vivências.   

A assistência inadequada não se esgota nela mesma. Não é ela causa e efeito. Há um 

mundo que a permeia, há vivências e percepções que a corroboram. A situação deve ser 

analisada e compreendida como um todo, de maneira global. 

 

“(...) hoje em dia tem muito profissional que não tem uma... que não tá assim tão 

capacitado para a área da saúde. Alguns cursos hoje em dia, eles não estão 

proporcionando ao profissional uma boa formação e isso implica na atuação dele, 

na assistência dele, no local de trabalho”. (P10) 

 

 

Essa categoria corrobora com a visão de que as pessoas iniciaram um processo de “se 

dar conta” de que o modelo biomédico não dá conta de compreender o sujeito na sua 

integralidade, o caminhar que se inicia das partes para o alcance do todo, nem sempre é 

possível ou se obtém êxito. E essa visão está cada vez mais clara no que tange a prestação de 

cuidados. 

Antes da geografia existe a paisagem. Antes da gramática existe a palavra. Antes da 

economia existem os bens, a riqueza. Antes do complexo, existe o simples, a origem das 

coisas. Antes do mundo da ciência, existe o mundo onde nos encontramos o mundo natural.  

 

5.4 CRÍTICA AO CORPO QUE ENCARNA A BUROCRACIA: DA PERCEPÇÃO À 

EXPRESSÃO CORPORAL  
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O corpo do ser é composto por dois corpos distintos, que se colocam em fusão para 

formar o ser. O primeiro corpo seria subjetivo um corpo invisível, também chamado virtual. 

Esse corpo virtual se funda ao corpo objetivo, de modo a dar significado ao que se mostra 

visível aos nossos olhos.  

O corpo psicológico é quem comanda o corpo visível. Esse corpo invisível é que vai 

acolher o mundo em suas vivencias. Ele percebe por meio do mundo sensível. 

 

5.4.1 A burocratização do corpo do enfermeiro 

A forma como o corpo se comunica com o mundo, não ocorre de forma primeira com 

as palavras, e sim, com as expressões. A expressão do corpo está aliada à percepção do 

mundo, deste modo o que é expresso pelo corpo, é resultado da percepção de mundo pelo 

corpo invisível.  

Essa expressão como demonstração primeira da percepção, denota uma relação 

afetiva do corpo para com o mundo, no que tange o corpo como pertencente ao mundo. Ao 

mesmo tempo em que se coloca como ser no mundo, o corpo é corpo próprio, ele é “unidade 

antepredicativa que se expressa na intersubjetividade”.  

A crescente burocratização dos serviços de saúde tem acarretado em sobrecarga e 

muitas vezes em retrabalho para os profissionais de saúde, em especial para os enfermeiros, 

que se desdobram para realizar as funções burocráticas e aliá-las ao seu papel intrínseco de 

coordenação de equipe e prestação efetiva de cuidados. 

 

“(...) ás vezes, não sei, por conta de muito trabalho... muita coisa, é... a gente acaba 

deixando de ver o que realmente é importante e se ocupa simplesmente das rotinas e 

dos cuidados (...) mas muitas das vezes..., as vezes  o paciente está precisando de 

uma conversa, de um abraço, de um apoio, e isso é o cuidado humanizado. É você 

olhar... ter o olhar pro todo, o olhar pro cuidado integral, não só o olhar pro 

cuidado do corpo”. (P2) 

 

 

Essa burocratização do serviço se mostra um impeditivo do cuidado humanizado, 

fazendo com que o cliente muitas vezes receba tratamento apenas para necessidades 

fisiológicas e da doença, quando na verdade a humanização por muitas vezes esbarra na 

necessidade de percepção da alma. 

 

 

5.4.2 Aos ossos do oficio: cautério suave e deliciosa chaga 
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O estresse, baixos salários, ausência de estrutura adequada bem como a alta carga 

horária, seriam na visão dos estudantes, outro impeditivo, tendo em vista que levam a um 

tempo corrido para visão holística.  

Porém esses fatores dificultantes, não interferem apenas na prestação de cuidados, 

nos corpos do outro, ele se reflete nos corpos do ser empregador de cuidado também. 

Essa interferência se mostra por meio das doenças físicas e psicológicas, que muitas 

vezes acarretam no afastamento do profissional, o que sobrecarrega ainda mais o serviço e 

contribui para a continuidade do círculo vicioso que se forma. 

 

“o tempo da gente é muito corrido pra tentar olhar pro outro por inteiro. (...) eu 

acho que nossa própria vivência nos impede de ser mais humano, tipo... ‘não vou 

sofrer por tal paciente’ (...) vai criando uma casca entendeu? E o trabalho o 

trabalho fica robotizado. Você não consegue ser mais humano, porque você cria 

essa casca de proteção, pra evitar sofrer (...)”. (P8) 

 

“(...) não se colocar no lugar do outro totalmente, até porque se não você se 

desgasta muito, principalmente na enfermagem. Mas... tentar né, se colocar um 

pouco vê a situação em que aquela pessoa está”. (P9) 

 

 “não se por conta da correria da nossa rotina. Muitos profissionais não têm só um 

emprego, tem dois então... Como eles falam ‘trabalham muito no automático”. 

(P10) 

 

“má distribuição de responsabilidades (...) o enfermeiro acaba ficando 

sobrecarregado e não da a devida atenção quando precisa prestar tal assistência 

(...)”. (P12) 

 

 

O não querer sofrer junto também se mostra um desafio ao cuidado humanizado. Ele 

denota uma negativa de se envolver com o corpo virtual no mundo do outro, de modo a tentar 

minimizar possíveis sofrimentos dos corpos componentes do eu que presta os cuidados, nesse 

caso, o enfermeiro. 
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6 O DESVELAR DAS VIVÊNCIAS DOS ACADÊMICOS DO 9º PERÍODO 

  

Nesse capítulo abordaremos as categorias emergentes das entrevistas com 17 alunos 

de 9º período, obtidas por meio da redução fenomenológica: 1) O empoderamento do ser 

cuidado pelo ser que cuida: uma estratégia de humanização e de melhor adesão ao tratamento, 

2) A holística real do cuidado humanizado: um ser que nasce e morre e 3) O ser profissional 

como reflexo do ser social. 

 

6.1 O EMPODERAMENTO DO SER CUIDADO PELO SER QUE CUIDA: UMA 

ESTRATÉGIA DE HUMANIZAÇÃO E DE MELHOR ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

A humanização se mostra presente também nas relações de empoderamento, tendo 

em vista que os profissionais ao empoderar o sujeito, contribuem para um feedback positivo 

no que tange a adesão a terapêutica proposta. 

 

“nem que seja você explicar porque você está fazendo um hgt, que é um 

hemoglicoteste, na pessoa você explicar: eu tô fazendo isso porque se o seu nível de 

glicose der alto você vai precisar fazer insulina, porque a insulina, que ela é um 

hormônio que vai atuar regulando a glicose... a pessoa começa a entender de um 

jeito diferente daquilo que está sendo feito e eu percebo que até quando você vai 

fazer tem uns que ficavam assim ‘ah lá vem fazer isso no meu dedo’ como se fosse 

assim ‘ah já vem me causar dor’, mas quando você explica pro paciente, ele já 

entende (e pensa) ‘tomara que esteja bom só assim eu não vou precisar tomar 

insulina’, ‘tomara que esteja boa, só assim não vou precisar tomar outras 

medicações’. Ai, com isso durante  minhas vivencias no estágio eu fui percebendo 

que faz total diferença, uma maior aderência no tratamento desse paciente, porque 

quando eles compreende eles vão aderir, eles vão fazer, ‘ah não, não posso fazer 

desse jeito, porque a enfermeira lá no hospital me orientou a fazer dessa maneira’”. 

(P7) 

 

 

Inúmeros agravos de saúde demandam a mudança de rotina, em diversos espaços do 

mundo do sujeito, em menor ou maior escala. 

A adesão a algo que se tem conhecimento, e principalmente entendimento, que é um 

mecanismo de melhora de algum ponto da vida, se torna mais atraente, que aa simples 

mudança de rotina imposta sem qualquer tipo de orientação, assim para que o indivíduo tenha 

uma adesão ao tratamento é necessário que  ele tenha informação, de forma clara.  

 

“a gente tem um retorno, né? Quando a gente consegue (...) a falar com o paciente 

de uma certa forma, a gente espera o retorno dele (...) o retorno é que o paciente 

fique mais calmo, o paciente compreenda o que precisa ser feito, o paciente não se 
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irrita, o paciente aceita...”. (P10) 

 

 

O ser humano é um ser pensante e questionador.  A imposição de regras e condutas 

pura e simples, sem um porque aparente não se torna atraente para cumprir. 

Para nós, profissionais da saúde, as condutas referentes as patologias e exames são 

muito claras e coerentes, mas para pessoas que não possuem o conhecimento científico, essas 

condutas podem não fazer sentido, ou parecerem desnecessária. 

 

“eu vejo chegar no leito do paciente e falar: ‘oh você vai descer pra fazer uma 

tomografia, mas não explica pra ele porque vai fazer aquela tomografia, como que 

vai ser o procedimento. Fala por alto, mas não é detalhado. E eles tem muita 

dúvida, e as vezes não quer fazer o que tem que ser feito, porque não sabe o porquê 

tem que ser feito. Eu vejo muito isso”. (P13) 

 

 

E para que a necessidade consiga ser introjetada no sujeito, é preciso paciência, e 

uma abordagem compatível com o grau de compreensão do ser receptor do cuidado, de forma 

que corrobore com adesão a prática proposta. 

 

“O paciente faz tratamento anos, paciente crônico... e que você tá ali falando 

sempre a mesma coisa, e ai chega uma hora que as vezes a gente perde a 

paciência... porque como que o paciente não sabe daquilo? E quando você vê que 

mesmo assim, todos os dias, se ele tiver a mesma dúvida, aquele funcionário vai 

falar com aquela calma, com aquele cuidado... é ai que começa a humanização”. 

(P6) 

 

 

O entendimento sobre a importância das ações pode não ocorrer de forma 

instantânea, mas o profissional deve seguir com a abordagem visando a compreensão. Tendo 

em vista que a boa aderência ao tratamento é um ganho triplo, onde cliente, profissional e 

sistema de saúde ganham. 

Um cliente que se adequa as rotinas necessárias ao tratamento de sua patologia, 

possui mais chances de obtenção de sucesso no mesmo minimizando as possibilidades de 

complicações e consequente sobrecarga do sistema e dos profissionais. 

A explicação sobre os exames e procedimentos invasivos diminui a ansiedade e o 

sentimento de angustia, além é claro de promover o conhecimento sobre o manejo do corpo 

do cliente. Tendo em vista que o corpo do ser é seu meio de obtenção das percepções. 

A alteração no corpo físico interfere o corpo psicológico e vice-versa. Os corpos 

possuem uma dissociação teórica, porém na prática eles vivem em constante simbiose. 

Não raro encontramos clientes que vão realizar procedimentos em que se tem apenas 
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conhecimento da sua execução. Não lhes são apresentados os processos de execução e nem os 

possíveis desdobramentos. O ser perde a sua autonomia e lhes são extirpadas as chances de 

reflexão sobre esses eventos. 

 

“Toda que vez que você vai fazer algum procedimento, vai fazer qualquer coisa em 

relação ao paciente ou para o paciente você se preocupa em informar e fazer com 

que ele conheça aquilo que está sendo realizado. Você se preocupa em explicar pra 

que, que aquilo tá acontecendo, de que forma ele vai ser feito, pra que aquilo vai 

servir, e assim você proporciona que aquele paciente (...) não ser apenas uma 

cobaia e sim ele ser um entendedor daquilo que tá acontecendo na vida dele”. (P14) 

 

“na clínica cirúrgica por exemplo. Eles sabem que vão fazer cirurgia (por exemplo), 

uma mastectomia, mas não sabem o que é uma mastectomia, a diferença de total pra 

parcial não sabe que vai voltar com o dreno, na maioria dos casos as mulheres 

voltam com o dreno, então elas não sabem que vão voltar  com o dreno, (..) quando 

voltam com aquilo é um choque”. (P13) 

 

 

Ele não tem conhecimento que pode despertar do procedimento cirúrgico estando 

incapacitado temporariamente de algumas funções. O sujeito acaba perdendo o domínio de 

seu corpo. Ele é visto apenas como a doença a ser tratada. O mundo que o compõe, assim 

como o mundo o qual é composto, é negligenciado. 

 

“pra você é uma coisa que você vê todo dia, você vê pessoas doentes todo dia, a 

enfermagem vê pessoas doentes todo dia, mas aquela pessoa, tá doente naquele 

momento então pra ela é um momento completamente diferente, que tá passando 

por uma situação completamente diferente”. (P8) 

 

 

Assim torna-se necessária a reflexão pelos profissionais, uma vez que o seu mundo é 

constituído por diversas partes e uma delas são os procedimentos em que ele profissional, está 

em contato com eles clientes a todo o momento. Os clientes são pare da composição do seu 

ambiente de trabalho. Agora para o cliente, é uma experiência nova, que muitas vezes vem 

acompanhada de medos, angustias e até mesmo dor. 

 

6.2 A HOLÍSTICA REAL DO CUIDADO HUMANIZADO: UM SER QUE NASCE E 

MORRE 

 

A humanização do cuidado não se refere apenas ao emprego das técnicas beira leito 

com o cliente em condição responsiva. Ela também permeia as infinitas possibilidades do 

processo saúde-doença. 

Esse cuidar humanizado necessita ser praticado do início até a finitude do ser, ou 
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seja, do nascer ao preparo do corpo. 

 

“Já vi pessoas preparando o corpo e conversando de coisas completamente 

aleatórias sendo que ali é uma pessoa. Ela morreu? Morreu! Não tá te ouvindo? 

Não tá te ouvindo. Mas ela não deixa de ser uma pessoa, que era especial pra 

alguém, sabe? (...) Não deixa de ser um momento triste pra alguém, sabe? Então eu 

acho que (...) o mínimo de respeito de você não ficar contando coisas engraçadas 

pra outra pessoa naquele momento”. (P8) 

 

 

O preparo do corpo deve transcender a mecanização. A empatia nesse momento deve 

ser em relação aqueles ficam, aos saudosos, aqueles em que seus mundos compunham e eram 

compostos pelo falecido. 

Uma empatia a dor. Uma empatia ao luto, que em questão de horas estará tendo seu 

ciclo iniciado no coração dos entes e amigos.  

 

“eu acho que essa falta de humanização as vezes vai da admissão ao luto, muitas 

pessoas as vezes não entendem isso. As pessoas as vezes não entendem o significado 

de cuidado paliativo. Acredita que cuidado paliativo seja só... cuidado paliativo 

recebeu o diagnostico vai morrer e pronto e acabou. Cuidado paliativo não tem 

mais o que fazer. (...) É nítida a falta de humanização nisso. (...) a questão do 

cuidado paliativo mais a falta de humanização você que ainda tem muito o que ser 

ensinado. Ainda tem muito sobre humanização a ser ensinado”. (P2) 

 

“O falar é a primeira parte da humanização. Porque você pode não ter nada que 

fazer por aquele paciente. Aquele paciente pode ser um paciente terminal. (...) Mas 

o seu modo de falar, o que você vai falar pro paciente, as vezes conforta tanto, que 

dá uma expectativa boa pro paciente. (...) não uma expectativa, mas uma sensação 

boa ao paciente ‘tem alguém pensando em mim’,’ tem alguém cuidando de mim’. 

(...)Porque principalmente a enfermagem, que é uma área que a gente tem muita 

sobrecarga de trabalho, é muito difícil manter isso, manter essa humanização na 

fala”. (P6) 

 

 

O cliente que se encontra atualmente fora de possibilidade terapêutica, talvez mais do 

que nunca, necessita de uma visão humanizada, permeada de carinho e empatia. Pois os 

tratamentos a ele empregados não objetivam a sua cura, mas uma fala, uma escuta ativa, uma 

atenção empregada podem dar o conforto ao qual precisam. 

  

6.3 O SER PROFISSIONAL COMO REFLEXO DO SER SOCIAL 

 

As práticas profissionais refletem as práticas pessoais. Para os estudantes é 

impossível uma dissociação, ou seja, o ser em seu ambiente de trabalho age conforme seu 

cotidiano. 
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“eu acho que esse negócio de humanização e de escuta, não é profissional, isso você 

carrega com você, a pessoa. O que você acredita, a sua crença, tudo isso envolve 

um profissional. (...) você chega na faculdade cru como profissional, mas você não 

chega na faculdade cru como pessoa. na atuação de enfermagem você é o espelho 

daquilo o que você é na vida Então assim, se você já trata as pessoas com cuidado, 

com carinho isso vai se refletir sim no seu cuidado como enfermeiro”. (P1) 

 

 

Para eles, a prática da humanização está relacionada a fatores intrínsecos do ser. A 

forma como ele lida com a sua família, assim como a postura empática frente aos semelhantes 

se estendem e se demonstram por meio do cuidado dispensado a beira leito. 

 

“eu acho que primeiramente isso tem que partir da pessoa (...) acho que vem da 

criação mesmo de como a pessoa é, não adianta você querer que a pessoa seja 

humanizada com o outro, com o paciente se as vezes ela não é nem dentro da casa 

dela com os próprios pais. Como é que ela vai ser com o paciente aqui dentro se 

nem com o pai dela e a mãe dela ela é?”. (P4) 

 

“se eu saio daqui do hospital e eu trato bem você lá fora, eu vou tratar você bem 

aqui dentro”. (P12) 

 

O ser humano é um ser complexo, que recebe influência das mais variadas direções. 

Uma série de fatores podem modificar o ser em menor ou maior grau, de acordo com a sua 

importância e impacto na vida do sujeito. Fatores pessoais podem impactar sobre a forma de 

cuidado prestada ao ser que sofre. 
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7 A REFLEXÃO ESTUDANTIL SOBRE O CONTORNO DA ABORDAGEM 

HUMANIZADA 

 

Nesse capítulo serão demonstradas as soluções apontadas pelos estudantes para o 

contorno d cenário atual da humanização na profissão de enfermagem, o que serve de base 

para a formulação da proposição de uma intervenção fenomenológica. 

Da segunda pergunta da pesquisa emergiram três atores a serem abordados em 

diferentes perspectivas: estudantes, docentes e profissionais. 

Citaram a disciplina de ciências humanas e sociais na saúde, como um estímulo a 

humanização, por meio do estudo dos filósofos. Mas de forma unanime, colocaram que a 

imaturidade, se mostra um desafio na articulação da disciplina com a prática de enfermagem. 

A disciplina é ofertada no início da graduação, onde eles estão na expectativa pelos 

conhecimentos biologicistas e técnicos da profissão, além de serem apresentados a uma grade 

curricular inicial extremamente densa com a maioria das disciplinas que abarcam questões 

biológicas do ser, e que não possuem um vínculo direto com o cuidado. 

Segundo eles, agora, no final do curso e após um processo de amadurecimento 

pessoal e profissional, se sentem capazes de articular a disciplina a prática e a percebem como 

substancial para a prática humanizada. 

Segundo os estudantes, o alunado deve ser melhor assistido, no que tange a saúde 

mental. Eles citaram a disciplina de promoção à saúde mental como uma boa promotora da 

mesma nos alunos.  

Nessa disciplina se realizava a brincadeira do anjo, onde cada aluno era responsável 

por ser o anjo de um colega de turma e ir promovendo a sua saúde mental ao longo se 

período, da maneira que fosse conveniente, com poesias, guloseimas, etc... 

Citaram que a oferta de disciplinas que abordassem a humanização de forma mais 

objetiva, seria uma boa alternativa, principalmente se ela ocorresse de modo prático, como 

que promovendo a reflexão por meio de situações reais. 

O acompanhamento da saúde mental dos estudantes, também se mostrou presente. 

Pontuaram que sessões em grupo seria uma boa alternativa, para o exercício da reflexão da 

prática profissional. 

Os profissionais foram citados como reféns da sobrecarga de trabalho, da alta carga 

horaria e da necessidade de jornada dupla, uma vez que os baixos salários aliados a rotina 

intensa de trabalho, não favorecem a prática de um cuidado humanizado. 

Comunicaram também sobre as rotinas. Na percepção estudantil as rotinas são as 



73 

 

grandes responsáveis pela mecanização do trabalho e a consequente perda do olhar holístico, 

que se mostra como o pilar da humanização. 

Citaram a vida acadêmica como um árduo processo carente de humanização. A alta 

carga horária aliada à falta de sensibilidade dos professores contribui para o estresse físico e 

mental do alunado.  

Segundo eles, a humanização deveria ter seu início dentro das próprias vivências 

acadêmicas, o que serviria de estimulo as vivências futuras. 
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8 DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo serão abordadas as reflexões obtidas por meio da realização do 

estudo. 

 

8.1 REFLEXÃO DOS ACHADOS 

 

Do estudo emergiram 06 categorias sendo tais categorias firmadas em três pilares: o 

eu, a família e a sociedade, todas as categorias norteiam-se destes pilares, assim, posso dizer 

que estes são os responsáveis principais pelas sensações retratadas pelos participantes. Devido 

a nuvem de questionamentos e reflexões que envolvem as categorias. 

Guiada pela imersão em leituras de autores como Boff, a sugestão de um ser humano 

necessitado de cuidados do nascimento a finitude e a implementação de uma política de 

humanização que 15 anos após seu início, obtém um feedback ainda que não tão favorável, 

como sugere nos resultados obtidos com pesquisa. 

Quando percebem a humanização como um processo intrínseco da formação, e 

apontam para as falhas operacionais desse processo, onde há a evidência da não satisfação 

pessoal com privações de pontos básicos das necessidades humanas, temos uma ameaça ao 

processo de humanização (MOREIRA, 2017). 

Pois a forma como o estudante é apresentado e vive as questões inerentes à profissão, 

é a provável forma como ele vai reproduzir no momento de inserção não só ao mercado de 

trabalho, mas na prática em si por meio dos estágios. 

Como a orientação social é fragmentada desde o início do nosso processo de 

formação, por vezes torna-se difícil a articulação complexa das questões mundanas, como 

afirma Furlan (2000). 

Tornando-se mais confortável detectar o problema aparentemente pontual, pois, não 

necessita de explicação mais aprofundada para a sua resolução, o que acaba sendo prejudicial 

às questões que necessitam de um aparato multifatorial. 

Assim, não podemos configurar os acontecimentos vivenciados no período 

acadêmico como vivencias próprias e esgotadas de si mesmos. Uma vez que tais privações 

vivenciadas pelos estudantes ultrapassam os limites dos desgastes físicos, atingindo a parte 

invisível do ser que se encontra em associação a parte visível. 

Ou seja, o corpo psicológico é atingido e esse se mostra por meio do corpo físico, em 

suas mais variadas formas, seja como desgaste físico, emocional e até mesmo na introjeção 
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das práticas como comuns. E sem que haja a reflexão plena sobre, ele vai acarretar no 

processo de movimento automático, e ser reproduzido. 

O objetivo e o subjetivo se tocam e se complementam, dando forma as sensações e 

consequentemente as percepções. O físico é apenas um componente da complexa engrenagem 

que é o segue executando e sendo modificada pelos movimentos concretos e abstratos em que 

em uma simbiose (FURLAN, 2000). 

O cuidado visando à totalidade do ser é dificultado, principalmente pela 

fragmentação do ensino, reunir os aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos e sociais e 

traduzir em um cuidado que os tangencie, se mostra uma difícil missão. 

As diferentes peças que compõe as engrenagens da totalidade do ser, podem ser 

traduzidas no mundo da vida, ou lebenswelt. Porém com a tendência ao cartesianismo nos 

mais diversos setores da vida, a integralização de um cuidado, onde todas as instâncias do ser 

sejam contempladas, mostra-se um desafio.  

A transdisciplinaridade do ensino seria a forma mais adequada de auxílio a promoção 

de um cuidado que desse conta da totalidade do ser, porém por ser um desafio de difícil 

implementação a curto prazo, o cuidado integral poderia ser facilitado por um ensino 

multidisciplinar, onde as disciplinas tivessem algum tipo de interação real que facilitasse a 

articulação das mesmas tanto a nível teórico quanto prático (FEITOSA et al., 2011; BISPO; 

TAVARES; TOMAZ, 2014). 

A realização de um trabalho com reflexão e eficiência para com o outro, também 

demanda elementos como tempo e disponibilidade física. Dois fatores escassos na realidade 

do ser enfermeiro (MARINELLI; SILVA; SILVA, 2015). 

O tempo de trabalho mostra-se incompatível com todas as suas atribuições. Muitas 

das vezes o tempo beira leito é reduzido, porque a burocracia da qual se serve o enfermeiro, 

lhe consome muito do seu tempo. 

A sociedade está burocrática e o que ocorre a enfermagem é uma extensão do vivido 

pela sociedade. A todo o momento objetivando a melhora do cuidado, nos servimos mais e 

mais de burocracia e nos afastamos do leito. 

Apesar de incongruente, essa é a realidade a qual está inserido o processo do 

cuidado: objetivando a melhora do cuidado, nos aproximamos do papel e nos distanciamos 

dos que necessitam de nossos cuidados (LEAL et al., 2011). 

Por meio disso, inúmeros desdobramentos ocorrem: perdemos a oportunidade de 

prestar um cuidado efetivo, perdemos espaço para outras profissões no que tange ao campo de 

atuação e diminuímos o contato com o cliente e seus familiares, o que fomenta ainda mais à 
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desvalorização profissional. 

A baixa remuneração e a necessidade de jornada até mesmo tripla, também se mostra 

um desafio ao cuidado humanizado. O corpo vai externar a burocracia e o excesso de funções 

no corpo objetivo por meio do cansaço físico e mental podendo levar ao desenvolvimento de 

doenças de ordem física e psicológicas (RIBEIRO et al., 2012). 

Apesar de todos esses entraves, o ser enfermeiro ainda vê com brilho nos olhos sua 

profissão, assim os acadêmicos, que mesmo sabendo dos desafios que os aguardam, ainda 

seguem esperançosos e dispostos, a encarar a realidade e, tentar dentro de suas possibilidades, 

fazer a diferença (SIQUEIRA; KUCGANT, 2012; RIGUE, 2016). 

Como Merleau-Ponty expõe, o ser percebe por meio das sensações oriundas de seus 

corpos físico e virtual. Desse modo, o ser depende do empoderamento sobre sua condição de 

saúde para que desse modo, sinta-se acolhido e tenha a real noção da necessidade de 

realização da terapêutica proposta (MERLEAU-PONTY, 2006; CORTEZ, 2017; 

VERISSIMO, 2014). 

A aderência a terapêutica, muitas vezes apresenta-se de forma falha, pois o ser não 

percebe o tratamento como algo necessário, pois os sintomas físicos não se mostram 

presentes. Sem sensação, não há percepção. Com isso, geram-se os agravos de saúde, onde 

doenças crônicas de fácil manejo acarretam em agravos incapacitantes, e em última análise o 

óbito do ser (CARVALHO; GASTALDO, 2008). 

Ao promover a educação em saúde, de acordo com o nível de entendimento de cada 

sujeito, o ser enfermeiro promove uma abordagem humanizada, ao passo que contribui para a 

diminuição de risco dos agravos de saúde ao ser, e até mesmo auxiliar na diminuição da 

sobrecarga dos serviços de saúde. 

O ser humano carece de cuidados do início ao fim de sua vida, assim como sugere 

Boff (2005). Dentre as infinitas possibilidades que permeiam o processo saúde doença, a 

finitude é um tópico que apesar de sua obviedade de ocorrência, não tem uma ampla 

discussão. Pensar na finitude do outro, corrobora para a reflexão acerca de sua própria 

finitude (BANDEIRA et al., 2014; JÚNIOR et al., 2011). 

Promover um fim digno se mostra como o último ato de humanização ao outro. Por 

mais que não haja possibilidade de cura naquele momento para o doente, o conforta saber que 

há preocupação quanto ao seu conforto e bem-estar. O conforta saber que tem alguém ao seu 

lado.  

Como os próprios participantes citam o estudante não chega como uma folha em 

branco aos bancos acadêmicos. Ele adentra o espaço universitário dotado de conhecimentos, 
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percepções e sentimentos prévios a formação acadêmica. 

Conforme aborda o filosofo Merleau-Ponty, o ser humano é uma grande engrenagem 

formada por infinitas peças que vão desde o plano físico ao social, e a interação dessas peças 

gera um efeito de mão dupla, onde o ser modifica a sociedade e a sociedade modifica o ser, 

resultando em uma simbiose social (MERLEAU-PONTY, 2006). 

A humanização é um tema universal, que não se coloca a serviço apenas da 

enfermagem ou do campo de saúde, ela permeia as relações humanas de um modo geral.  

Como demostrado pelos estudantes, ela não se inicia na vida acadêmica ou 

profissional, ela tem uma dada inerência ao sujeito. Porém essa inerência é configurada por 

relações físicas e sociais. 

A sociedade moderna sofre de um narcisismo profundo. Ao adentrar a 

contemporaneidade, fomos envoltos pela onda do individualismo onde a empatia ficou 

prejudicada. O outro já não faz mais sentido ao eu (CUNHA; BIRMAN, 2017). 

Isso nos leva ao desfecho que está posto com uma sociedade utilitarista, e narcisista, 

porém, que agrega pouco no que tange a vida em sociedade e as relações humanas. O 

narcisismo leva ao egoísmo, e este é incompatível com a avida em sociedade (CUNHA; 

BIRMAN, 2017). 

Para o funcionamento correto da engrenagem a qual propõe o filosofo é necessário 

que haja uma cooperação de todos os indivíduos afim de que, ocorra uma sintonia, uma vez 

que não é possível o movimento do todo ocorrer por meio de movimentos individuais e 

isolados. Não se pode obter um bem comum quando se age em função de si apenas. 

Diante desse cenário social, a observação das partes que a compõe tende a se 

comportarem do mesmo modo.  O individualismo não se restringe ao macro, enquanto 

sociedade, ele permeia o micro que se capilariza pelas inúmeras organizações até chegar ao 

ser individual. 

A família tem um importante papel na formação do ser. É dela que características 

pessoais brotam e se solidificam. A criação do ser aliada a valores culturais e educacionais 

dão forma a configuração pessoal (PASCHOAL; MARTA, 2012). 

Porém, havendo problemas no início do processo, todo o resto fica em prejuízo. O 

ser social é um reflexo do ser pessoal. As sensações se mostraram primárias as percepções. É 

necessário sentir, para depois perceber (NÓBREGA, 2008). 

O conceito de sociedade remonta a uma ideia de coletividade que caminha, se 

auxiliando mutuamente por um objetivo comum, prezando pelo bem-estar dos seus. 

Essa coletividade é composta por inúmeras esferas, pessoal, política, econômica e 
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social, e fomentada pelos atores sociais que vem a ser os sujeitos sociais. 

A necessidade de interação social vem desde a tenra idade e se capilariza e solidifica 

no decorrer da vida do ser. É necessário esse movimento para que as forças individuais se 

somem, e auxiliem no desenvolvimento do todo. A possibilidade de interação unicamente 

familiar é ínfima. O ser humano é um ser social, que depende de interações sociais para o seu 

desenvolvimento e evolução (SILVEIRA, 2012). 

O ser humano vai expressar suas percepções por meio de suas condutas. E essas 

condutas é que irão dar continuidade ao processo de desenvolvimento do mundo do ser.  

As primeiras sensações nos servem de referência para as próximas. Porém só somos 

capazes de distinguir A de B se possuirmos parâmetros de um e outro. Pois se só conhecermos 

A não podemos o comparar a B (SILVEIRA, 2012). 

O mesmo pensamento pode ser aplicado às sensações e consequentemente as 

percepções: Se estivermos envoltos por uma ausência de empatia, nossa sensação e percepção 

serão de naturalidade, visto que não tenhamos parâmetros comparativos para realizar um 

paralelo. Consequentemente iniciaremos um processo de reprodução de movimento 

automático e consequente reprodução de tais falhas. 

Quando possuímos problemas de ordem empática na esfera micro, consequentemente 

apresentaremos esse mesmo problema na ordem macro. Como citaram os estudantes, se não 

somos humanizados com nossos pais, não os seremos com nossos pacientes.  

A constante reflexão sobre à prática, sendo ela de forma instintiva ou provocada, é 

que serão responsáveis por possíveis mudanças, pois a tendência ao automatismo e do pensar 

inconsciente impera visto que é necessário haja uma consciência para gerar uma 

intencionalidade ou sentindo sem que haja algum tipo de representação (FURLAN, 2000; 

MARANGONI; VERISSIMO, 2018). 

Quando não integramos as experiências vividas, passamos a repeti-las de modo 

sistemático e automático, e isso não configura novas experiências, mas sim a repetição de 

uma mesma. Ou seja, o presente torna-se repetição do passado, uma vez que não houve 

reflexão sobre o ocorrido e consequente mudança dos estímulos que o levaram a perpetuar 

dado comportamento (FURLAN, 2000). 

A declaração de Incheon serve de pilar para as metas da UNESCO para a educação 

2030 (UNESCO, 2016; BRASIL, 2016a). Os objetivos de desenvolvimento do milênio 

(ODM), traz em seu item 04 o comprometimento com a educação, por meio de uma agenda 

educacional, que permeia objetivos no que tangentes a equidade, igualdade e inclusão, 

qualidade e que a possibilidade de aprendizagem pelo decorrer da vida seja possível de forma 
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unanime.  

A educação é o que pode garantir o sucesso de todos os outros objetivos que irão 

corroborar o desenvolvimento do milênio, além de se mostrar fundamental para um futuro de 

paz, possibilidade de desenvolvimento sustentável, exercício da tolerância e a realização 

humana. 

Eles objetivam o alcance do objetivo, por meio da qualificação e empoderamento dos 

professores, que promovam uma educação de qualidade, para que seja possível o exercício da 

visão humanística do ser, o enxergando de modo integral e dando conta de estimular uma boa 

personalidade aos seres, exercitando a paz a compreensão a tolerância, dentre outras 

características positivas. 

As universidades são responsáveis não somente por produzirem mão de obra técnica, 

mas também por permitir o crescimento pessoal no decorrer desse processo, por meio do 

pensamento crítico-reflexivo, e a absorção de conhecimento que estimulem o 

desenvolvimento sócio cultural. Essa ideia é corroborada pela agenda 2030 da UNESCO 

(MEDEIROS, 2015). 

A visão totalmente tecnicista, onde só se objetiva a criação de mão de obra, reduz as 

possibilidades dos alunos em adquirir conhecimento não acadêmico do mundo do trabalho, 

que acabam por dificultar o gerenciamento de questões não teóricas nesse mundo. 

A pesquisa é incentivada como o meio de se obter o desenvolvimento das qualidades 

inerentes ao mundo do trabalho e questões sociais para que desse modo a adaptação as 

mudanças que permeiam esses cenários sejam facilitadas. 

Silva, Oliveira e Pereira (2015), corroboram com os achados da pesquisa, no que 

tange a dificuldade de emprego da humanização tendo em vista o caminho já percorrido pela 

vigência da PNH. 

Silva, Mendes e Alves (2015) citam, assim como os estudantes, que apesar de ser um 

movimento um tanto quanto dicotômico, a ausência de humanização na assistência se mostra 

em consonância com o tipo de sociedade que possuímos, onde se prevalecem as 

superficialidades do mudo físico. 

As propostas da agenda 2030 da UNESCO seguem de encontro a resolução das 

problemáticas demostradas por meio dos resultados no que tange a interferência da academia 

no emprego da humanização, assim como seu papel de estímulo da composição de um ser 

holístico, e não só de um ser como uma ferramenta para emprego de determinada função 

técnica. 

Apesar de o exercício da humanização ser dependente de uma série de fatores, as 
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ciências sociais dão cabo de promover o aporte teórico necessário para o enriquecimento 

intelectual cultural e social do ser, estimulando dessa forma o pensamento crítico e reflexivo, 

defendido pela agenda 2030. 

Sem haver esse aporte teórico, toda a expectativa que ronda a formação de um 

profissional como ser integral e social, se coloca em uma situação de perigo, pois na ausência 

do pensamento crítico reflexivo, ficamos fadados a mera reprodução em escala de 

determinados aspectos.  

Sem nos darmos conta do processo, não refletimos sobre o que ocorre ao nosso 

próprio trabalho, e tão pouco com o que nos rodeia nos tornamos mecanicistas e alienados, 

nos pondo a apertar parafusos, como o personagem de Charlie Chaplin no filme Tempos 

Moderno. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Neste capítulo ocorre o panorama geral do estudo, assim como a obtenção ou não 

acerca dos objetivos propostos, recomendações e desdobramentos da pesquisa. 

 

9.1 A PERCEPÇÃO SOBRE A VIVÊNCIA DA PESQUISA 

 

O estudo possui desafios no que tange a pontualidade e delimitação de sua extensão, 

ou seja, ele foi aplicado em um único município e em uma única universidade o que não 

possibilita a extrapolação dos dados encontrados. 

Os padrões de respostas encontrados demonstram um pareamento com as ideias 

difundidas pela fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty sobre o mundo 

vivido. As vivencias estudantis interferem no modo como os mesmos percebem os 

fenômenos, e cada vivência produz uma percepção distinta. 

A categorização também se mostra em consonância com a definição de humanização 

que abarca a valorização do ser em sua totalidade e complexidade.  

A humanização mostra-se como um desafio complexo, que abrange inúmeros 

impeditivos que devem ser reorientados/reorganizados para que seu efetivo exercício tenha 

condições de ocorrer. 

A categorização do processo de humanização com necessidade de ocorrência dentro 

pra fora da universidade, denota uma necessidade de reflexão sobre a vida estudantil, tendo 

em vista que o estresse acadêmico é uma realidade demonstrada em diversos estudos.  

O estresse acarretado durante a graduação pode se mostrar perigoso tendo em vista 

que grande parte dos estudantes de graduação segue para o mercado de trabalho ou para 

cursos de residência logo após a conclusão, se colocando diretamente na assistência, e o 

estresse é apontado como um dos fatores desestimulantes do cuidado humanizado. 

A abordagem holística do ser apesar de inerente a profissão, mostra-se insatisfatória, 

tendo em vista a alta demanda de trabalho e o número de profissionais insuficientes para o 

manejo das práticas da profissão, dentre outros problemas relacionados a prática profissional.  

A reflexão sobre a tríade procedimentos-técnica-cliente a ser desenvolvida, é uma 

postura que denota o cuidado personalizado, como assevera Merleau-Ponty, cada ser, é um se 

no mundo. Somos e necessitamos de abordagens distintas. As técnicas são fixas, porém seu 

emprego deve, e necessita ser flexível, individualizado.  

A burocratização do serviço de saúde vem crescendo a cada momento, e 
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consequentemente há envolvimento do enfermeiro nos processos burocráticos que 

teoricamente, são para organização e eficiência do serviço. Porém, percebe-se que essa 

burocratização muitas vezes de aliada, passa a tornar antagonista o ator principal: o cliente.  

Essa burocratização como os próprios estudantes citaram, acaba afastando o 

enfermeiro da beira-leito. Realmente a proposta de uma terceirização dos trabalhos que se 

restringem ao burocrático deveria ser refletida pelos estabelecimentos. 

O processo de formação acadêmica é de fato bastante complexo e sistemático, a todo 

instante novas abordagens devem ser empregadas de modo a facilitar a resolução de 

problemas presentes na sociedade.  

Faz parte da devolutiva a sociedade dos estudantes ingressantes. Senão houver o 

compromisso em resolver as demandas da sociedade qual o sentido da formação? Pura e 

simplesmente o emprego de técnicas para resolução de um problema físico?  

E o que a sociedade emprega para a formação e manutenção das instituições? Como 

que há o ressarcimento se os objetivos forem voltados apenas para a resolução biomédica e 

cartesiana do ser? 

O estudante enquanto parte da sociedade deve se inteirar dos processos e problemas 

vivenciados pela mesma, bem como ter ideias de propostas resolutivas para tais problemas 

que estejam dentro da sua alçada. Se posicionar enquanto “produto” a ser devolvido pra 

sociedade de modo a contribuir no processo de melhoramento da mesma. 

Alguns problemas apontados, pelos estudantes, possuem correlação com estudos 

anteriores que apontam as mesmas percepções e desafios. Os estudantes percebem e apontam 

problemas impeditivos da prática da humanização mesmo sem estarem no mercado de 

trabalho, apenas com as percepções ocasionadas pelas vivencias e a observação do campo de 

estágio. 

A agenda 2030 da UNESCO se mostra em consonância com o ideal de humanização, 

tendo em vista que defende a formação de um ser holístico e com capacidade e raciocínio 

crítico e reflexivo. 

Porém a diminuição de carga horária, e até mesmo a desobrigação de oferta, de 

disciplinas de cunho filosófico social se mostram em desalinho com o proposto pela agenda, 

uma vez que essas disciplinas possuem maior pertinência na evocação da reflexão crítica por 

parte dos alunos. 

Toda via alguns pontos abordados realmente não estão na alçada das universidades, 

porém algumas observações necessitam sim de reflexão por parte das instituições formadoras, 

bem como pelas instituições empregadoras e até mesmo pelos órgãos sindicais. 
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O estudo possui pertinente importância para o programa acadêmico no qual está em 

desenvolvimento, pois o cuidado se mostra o porto no qual o objetivo do trabalho aporta.  

Os objetivos propostos foram alcançados, porém há pungente necessidade de 

estímulo a pesquisas dentro da temática e que envolvam os outros atores que compõe o 

cenário. 

 

9.2 RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO 

 

Recomenda-se a oferta de uma disciplina optativa que aborde o tema por meio e 

debates e provocações reflexivas, além de contar com momento de prática por meio de 

situações problema, por se mostrar uma opção, com base nas falas dos estandes, de ferramenta 

de auxílio no emprego do cuidado humanizado. 

Recomenda-se a abordagem de conteúdos que estimulem a humanização de modo 

transversal em todas as disciplinas da grade curricular, da teoria à prática, assim como a 

valorização dos conteúdos das disciplinas de cunho filosófico e social.  

Recomenda-se a reflexão sobre a possibilidade de terceirização dos serviços 

burocráticos desempenhados pelo enfermeiro, para que seja possibilitado o melhor 

aproveitamento do mesmo na assistência propriamente dita. 

 

9.3 PRODUTOS DO ESTUDO 

 

O estudo gerou apresentações em congressos nacionais e internacionais (México e 

Perú, comprovantes em anexo), bem como a formulação de artigos científicos. 

O estado da arte, foi publicado pela Revista Brasileira de Enfermagem (Reben) em 

artigo sob o título de “Nursing students’ perception about humanized care: an integrative 

review”, em dezembro/2018, sob DOI: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0845, tendo 

como coautores Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, Eliane Ramos Pereira, Fabiana Lopes 

Joaquim e Ticiane Roberta Pinto Goés, e encontra-se em anexo. 

 

 

 

 

 

 



84 

 

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANTÚNEZ, Andrés Eduardo Aguirre; MARTINS, Florida; FERREIRA, Maristela 

Vendramel. Apresentação - A fenomenologia da vida de Michel Henry e a psicologia 

clínica. Psicologia USP, São Paulo, v. 26, n. 3, p. 316-317, set./dez. 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65642015000300316&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 04 dez. 2017. DOI: 

https://doi.org/10.1590/0103-6564D20150008. 

 

BANDEIRA, Danieli et al. A morte e o morrer no processo de formação de enfermeiros sob a 

ótica de docentes de enfermagem. Texto & Contexto - Enfermagem, Florianópolis, RS, v. 23, 

n. 2, p. 400-407, abr./jun. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072014000200400&lng=en&tlng=en>. Acesso em: 21 jan. 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1590/0104-07072014000660013. 

 

BISPO, Emanuella Pinheiro de Farias; TAVARES, Carlos Henrique Falcão; TOMAZ, Jerzuí 

Mendes Tôrrez. Interdisciplinaridade no ensino em saúde: o olhar do preceptor na Saúde da 

Família. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, SP, v. 18, n. 49, p. 337-350, 

abr./jun. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832014000200337>. 

Acesso em: 10 jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/1807-57622013.0158. 

 

BENJAMIN, César. A essência das coisas. Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, 15 dez. 

2013. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/143690-a-essencia-

das-coisas.shtml>. Acesso em: 28 out. 2016. 

 

BOFF, Leonardo. O cuidado essencial: princípio de um novo ethos. Inclusão Social, Brasília, 

v. 1, n. 1, p. 28-35, out./mar. 2005. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1503/1690>. Acesso em: 20 jan. 2018. 

 

BORBA, Jean Marlos Pinheiro. A fenomenologia em Husserl. Revista do NUFEN, São Paulo, 

v. 2, n. 2, p. 90-111, jul./dez. 2010. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-25912010000200007>. 

Acesso em: 06 dez. 2017. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução 

CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do 



85 

 

Curso de Graduação em Enfermagem. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 de novembro 

de 2001. Seção 1, p. 37. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. EBSERH: Hospitais Universitários Federais. 2016. 

Disponível em: <www.ebserh.gov.br/>. Acesso em: 23 nov. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.286, de 26 de outubro de 

1993. 1993. Dispnível em: 

<http://www.lex.com.br/doc_4362_portaria_N_1286_DE_26_DE_OUTUBRO_DE_1993>. 

Acesso em: 07 abr. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Cadernos HumanizaSUS: volume 3 - atenção hospitalar. 

Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2011. 268 p.  

  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2. ed. 5. reimp. 

Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 44 p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 

Nacional de Humanização. HumanizaSUS: documento base para gestores e trabalhadores do 

SUS. 4.ed. 4. reimp. Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2010a. 72 p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. HumanizaSUS: Política 

Nacional de Humanização (PNH). Brasília, DF: Editora do Ministério da saúde, 2013. 14 p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Portaria nº 74, de 04 de 

maio de 1994. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 de maio de 1994. Seção 1, p. 21. 

 

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Coordenadoria-Geral de Desenvolvimento 

Sustentável. Transformando Nosso Mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável. Traduzido pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil. Edição de 

11 de fevereiro de 2016. 2016a. Disponível em: 

<http://www.br.undp.org/content/dam/brazil/docs/agenda2030/undp-br-Agenda2030-

completo-pt-br-2016.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2018. 



86 

 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 

12.550, de 15 de dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública 

denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH; acrescenta dispositivos 

ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 de dezembro de 2011. Seção 1, p. 2.  

 

BRITO, Tábatta Renata Pereira de et al. As práticas lúdicas no cotidiano do cuidar em 

enfermagem pediátrica. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, 

p. 802-808, out./dez. 2009. Disponível em: <http://eean.edu.br/detalhe_artigo.asp?id=489>. 

Acesso em: 15 nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/s1414-81452009000400016.  

 

BUBLITZ, Susan et al. Perfil sociodemográfico e acadêmico de discentes de enfermagem de 

quatro instituições brasileiras. Revista Gaúcha de Enfermagem, Rio Grande do Sul, v. 36, n. 1, 

p. 77-83, mar. 2015. Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/48836>. Acesso em: 05 fev. 

2017. 

 

CAPALBO, Creusa. A subjetividade e a experiência do outro: Maurice Merleau-Ponty e 

Edmund Husserl. Revista da Abordagem Gestáltica, Goiânia, GO, v. 13, n. 1, p. 25-50, 

jan./jun. 2007. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

68672007000100003#*a>. Acesso em: 10 dez. 2017. 

 

CARVALHO, Sérgio Resende; GASTALDO, Denise. Promoção à saúde e empoderamento: 

uma reflexão a partir das perspectivas crítico-social pós-estruturalista. Ciência & Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. 2029-2040, dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232008000900007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 jan. 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S1413-81232008000900007. 

 

CHERNICHARO, Isis de Moraes; SILVA, Fernanda Duarte da; FERREIRA, Márcia da 

Assunção. Caracterização do termo humanização na assistência por profissionais de 

enfermagem. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 156-

162, jan./mar. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v18n1/1414-8145-ean-18-

01-0156.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.5935/1414-8145.20140023.  

 

CORTEZ, Daniel Nogueira. Evaluating the effectiveness of an empowerment program for 

self-care in type 2 diabetes: a cluster randomized trial. BMC Public Health, London, v. 17, n. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Cortez,%20Daniel%20Nogueira%22


87 

 

1, p. 41, jan. 2017. Available from: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5219728/>. Access on: 15 jan. 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1186/s12889-016-3937-5. 

 

COSTA, Silvio Cruz; FIGUEIREDO, Maria Renita Burg; SCHAURICH, Diego. 

Humanização em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI): compreensões da equipe de 

enfermagem. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, SP, v. 13, supl. 1, p. 571-

580, 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832009000500009&lng=en>. Acesso em: 06 nov. 2017. DOI:  

https://doi.org/10.1590/S1414-32832009000500009. 

 

CREMASCO, Maria Virginia Filomena. Algumas contribuições de Merleau-Ponty para a 

Psicologia em “Fenomenologia da percepção”. Revista da Abordagem Gestáltica, Goiânia, 

GO, v. 15, n. 1, p. 51-54, jun. 2009. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-68672009000100008>. 

Acesso em: 16 dez. 2017. 

 

CUNHA, Maicon Pereira da; BIRMAN, Joel. Muros do vazio: narciso revisitado. Tempo 

psicanalítico, Rio de Janeiro, v. 49, n. 2, p. 30-49, dez.  2017. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

48382017000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  18 mar. 2018. 

 

EBERLE, Carolina Chitolina; SILVA, Ana Paula Scheffer Schell. Compreensão de estudantes 

de Enfermagem sobre a segurança do paciente. Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, 

BA, v. 30, n. 4, p. 1-9, out./dez. 2016. Disponível em:  

<https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/21701/pdf>. Acesso em: 22 

out. 2017.  DOI: https://doi.org/10.18471/rbe.v30i4.21701 

 

EBSERH. Plano de reestruturação Hospital Universitário Antônio Pedro: Universidade 

Federal Fluminense. 2016. Disponível em: 

<http://www2.ebserh.gov.br/documents/15796/1065184/Plano+de+Reestrutura%C3%A7%C3

%A3o+HUAP.pdf/bc999495-d617-4a7b-9b79-68a59ddded77>. Acesso em: 08 jun. 2017.   

 

ERCOLE, Flávia Falci; MELO, Laís Samara; ALCOFORADO, Carla Lúcia Goulart 

Constant. Revisão integrativa versus revisão sistemática. Revista Mineira de Enfermagem, 

Minas Gerais, v. 18, n. 1, p. 1-11, jan./mar. 2014. Disponível em: 

<http://reme.org.br/artigo/detalhes/904>. Acesso em: 08 ago. 2017. DOI: 

https://http://doi.org/10.5935/1415-2762.20140001. 

 



88 

 

FARIAS, Flávia Baluz Bezerra et al. Cuidado humanizado em UTI: desafios na visão dos 

profissionais de saúde. Journal of Research Fundamental Care Online, Rio de Janeiro, v. 5, n. 

4, p. 635-642, out./dez. 2013. Disponível em: 

<http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/2283>. Acesso em: 30 nov. 

2017. DOI: https://doi.org/10.9789/2175-5361.2013v5n4p635. 

 

FEITOSA, Rúbia Mara Maia et al. Entre pensar e fazer na enfermagem: a 

interdisciplinaridade na perspectiva da clínica ampliada. Revista Baiana de Enfermagem, 

Salvador, BA, v. 25, n. 1, p. 75-88, jan./abr. 2011. Disponível em: 

<https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/4718>. Acesso em: 10 jan. 

2018. 

 

FERREIRA, Andre; DEMUTTI, Carolina Medeiros; GIMENEZ, Paulo Eduardo Oliveira.  “A 

Teoria das Necessidades de Maslow: A Influência do Nível Educacional Sobre a sua 

Percepção no Ambiente de Trabalho”. In: SEMEAD: Sustentabilidade Ambiental nas 

Organizações, 13., 2010, São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010. 

Disponível em: <http://sistema.semead.com.br/13semead/resultado/trabalhosPDF/703.pdf>. 

Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

FERREIRA, Marcia de Assunção. Enfermagem: arte e ciência do cuidado. Escola Anna Nery, 

Rio de Janeiro, v. 15, n. 4, p. 664-666, out./dez. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452011000400001&lng=en>. Acesso em: 20 out. 2017. DOI:  

https://doi.org/10.1590/S1414-81452011000400001. 

 

FREITAS, Fernanda Duarte da Silva; FERREIRA, Márcia de Assunção. Saberes de 

estudantes de enfermagem sobre a humanização. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, 

v. 69, n. 2, p. 282-289, abr. 2016. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672016000200282&lng=en>. Acesso em: 20 nov. 2017. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2016690211i. 

 

FURLAN, Reinaldo. A noção de “comportamento” na Filosofia de Merleau-Ponty. Estudos de 

Psicologia (Natal), Natal, RN, v. 5, n. 2, p. 383-400, jul./set. 2000. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

294X2000000200005&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 06 jan. 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1590/s1413-294x2000000200005 

 

GALAN GONZALEZ-SERNA, José Maria, FERRERAS-MENCIA, Soledad; ARRIBAS-

MARIN, Juan Manuel. Desenvolvimento e validação da Escala Axiológica de Hospitalidade 



89 

 

para a Humanização da Enfermagem. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão 

Preto, SP, v. 25, e2919, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlae/v25/pt_0104-

1169-rlae-25-e2919.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/1518-

8345.1767.2919. 

 

GIL, Antônio Carlos. O projeto na pesquisa fenomenológica. In: SIPEQ, 4., 2010, São Paulo. 

Anais... São Paulo: Universidade Estadual Paulista Campus Rio Claro, 2010. Disponível em 

<https://arquivo.sepq.org.br/IV-SIPEQ/Anais/artigos/44.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2017.  

 

HUSSERL, Edmund. Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia 

fenomenológica. 4. ed. São Paulo: Idéias & Letras, 2012. 384 p. 

 

JIMÉNEZ, Antonia Pades et al. Algo se está moviendo en los hospitales, ¿será quizás la 

humanización clínica?. Cultura de los Cuidados, Espanha, ano 8, n. 25, p. 98-103, 2009. 

Disponível em: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11545/1/CC_25_13.pdf>. Acesso 

em: 15 nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.14198/cuid.2009.25.13. 

 

JÚNIOR, Fernando José Guedes da Silva et al. Processo de morte e morrer: evidências da 

literatura científica de Enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 64, n. 6, p. 

1122-1126, nov./dez. 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reben/v64n6/v64n6a20.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1590/s0034-71672011000600020 

 

LAZZARI, Daniele Delacanal; JACOBS, Lilian Gabrielle; JUNG, Walnice. Humanização da 

assistência na enfermagem a partir da formação acadêmica. Revista de Enfermagem da 

UFSM, Rio Grande do Sul, v. 2, n. 1, p. 116-124, jan./abr. 2012. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/3705>. Acesso em: 08 fev. 2017.   

 

LEAL, Adriane et al. Teoria da burocracia: uma reflexão para a enfermagem. Revista 

Contexto & Saúde, Rio Grande do Sul, v. 11, n. 20, p. 1381-1384, jul. 2013. Disponível em: 

<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/1813>. Acesso em: 

13 jan. 2018. 

 

LIMA, Graziele Zamineli de et al. Percepção de acadêmicos de enfermagem sobre o cuidado 

em saúde mental em domicílio: uma abordagem qualitativa. Journal of Research 

Fundamental Care Online, Rio de Janeiro v. 8, n.2, p. 4255-4268, abr./jun. 2016. Disponível 

em: <http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/4310>. Acesso 

em: 21 out. 2017. DOI: https://doi.org/10.9789/2175-5361.2016.v8i2.4255-4268. 

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/1813


90 

 

 

LOBO, Alexandrina Serra. La investigación en el enfoque de los cuidados: perspectiva de los 

estudiantes de enfermería. Revista Horizonte de Enfermería, Chile, v. 24, n. 1, p. 17-23, 

ene./ago.  Disponible en: <http://horizonteenfermeria.uc.cl/images/pdf/24-

1/16_investigaci_horizonte%2024-12013.pdf>. Acceso en: 08 feb. 2017. DOI: 

https://doi.org/10.7764/Horiz_Enferm.24.1.17. 

 

LUIZ, Flavia Feron; CAREGNATO, Rita Catalina Aquino; COSTA, Márcia Rosa da. 

Humanização na Terapia Intensiva: percepção do familiar e do profissional de saúde. Revista 

Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 70, n. 5, p. 1040-1047, out. 2017. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v70n5/pt_0034-7167-reben-70-05-1040.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0281. 

 

MACEDO, Jaqueline Queiroz de et al. Representação Social do Cuidado de Enfermagem em 

Saúde Mental: estudo qualitativo. Online Brazilian Journal of Nursing, Niterói, RJ, v. 9, n. 3, 

jan. 2011. Disponível em: 

<http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3139>. Acesso em: 21 out. 

2017. DOI: https://doi.org/10.5935/1676-4285.20103139. 

 

MARANGONI, Pedro Henrique Santos Decanini; VERISSIMO, Danilo Saretta. 

Intencionalidade e comportamento: a percepção vivente em Merleau-Ponty. Revista de 

Abordagem Gestáltica, Goiânia, GO, v. 24, n. 1, p. 75-83, jan./abr.  2018.   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

68672018000100009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 04 mai. 2018.   

 

MARINELLI, Natália Pereira; SILVA, Allynne Rosane Almeida; SILVA, Déborah Nayane 

Oliveira. Sistematização da assistência de enfermagem: desafios para a implantação. Revista 

Enfermagem Contemporânea, Bahia, v. 4, n. 2, p. 254-263, jul./dez. 2015. Disponível em: 

<https://www5.bahiana.edu.br/index.php/enfermagem/article/view/523>. Acesso em: 10 jan. 

2018. DOI: https://doi.org/10.17267/2317-3378rec.v4i2.523. 

 

MASLOW, Abraham Harold. A Theory of Human Motivation. Psychological Review, United 

States of America, v. 50, n. 4, p. 370-396, 1943. Disponível em: 

<https://psycnet.apa.org/record/1943-03751-001>. Acesso em: 16 dez. 2017. DOI: 

https://doi.org/10.1037/h0054346. 

 

MATTHEWS, Erick. Compreender Merleau-Ponty. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 205 p. 

 



91 

 

MEDEIROS, Adriane Calvetti de et al. Integralidade e humanização na gestão do cuidado de 

enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São 

Paulo, v. 50, n. 5, p. 817-823, set. 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n5/pt_0080-6234-reeusp-50-05-0817.pdf>. Acesso em: 

04 dez. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/S0080-623420160000600015. 

 

MEDEIROS, Lea Maria Bomfim Andrade. Reflexões sobre o desenvolvimento humano na 

educação superior. Cairu em Revista, Salvador, BA, ano 4, n. 5, p. 18- 31, jan./fev. 2015. 

Disponível em: 

<https://www.cairu.br/revista/arquivos/artigos/2015_1/2_REFLEX_DESENV_HUMANO_E

DUC_SUP_18_31.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2018. 

 

MEIRA, Maria Dyrce Dias; KURCGANT, Paulina. Educação em enfermagem: avaliação da 

formação por egressos, empregadores e docentes. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, 

v. 69, n. 1, p. 16-22, jan./fev. 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/reben/v69n1/0034-7167-reben-69-01-0016.pdf>. Acesso em: 04 

abr. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/0034-7167.2016690102i 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. A Estrutura do Comportamento. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 376 p. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O Desafio do Conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 408 p.  

 

MONTEZELI, Juliana Helena et al. Referencial de Horta como instrumento de ensino-

aprendizagem em Enfermagem: pesquisa convergente assistencial. Online Brazilian Journal 

of Nursing, Niterói, RJ, v. 8, n. 1, abr. 2009, Disponível em: 

<http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/2055>. Acesso em: 10 fev. 

2017. DOI: https://doi.org/10.5935/1676-4285.20092055 

 

MOREIRA, Virginia. Clínica Humanista-Fenomenológica: estudos em psicoterapia e 

psicopatologia crítica. 2. ed. França: MJW Fédition, 2017. 263 p. 

 

MOREIRA, Virginia. Da empatia à compreensão do lebenswelt (mundo vivido) na 

psicoterapia humanista-fenomenológica. Revista Latinoamericana de Psicopatologia 

Fundamental, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 59-70, mar. 2009. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v12n1/a05v12n1.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2017. DOI: 

https://doi.org/10.1590/s1415-47142009000100005. 



92 

 

 

MOREIRA, Virginia; TORRES, Rafael Bruno. Empatia e redução fenomenológica: possível 

contribuição ao pensamento de Rogers. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 

65, n. 2, p. 181-197, 2013. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672013000200003>. 

Acesso em: 18 nov. 2017. 

 

NÓBREGA, Terezinha Petrucia da. Corpo, percepção e conhecimento em Merleau-Ponty. 

Estudos de Psicologia (Natal), Natal, RN, v. 13, n. 2, p. 141-148, ago. 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/epsic/v13n2/06.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2017. DOI: 

https://doi.org/10.1590/s1413-294x2008000200006. 

 

PASCHOAL, Gisele Ribeiro; MARTA, Taís Nader. O papel da família na formação social de 

crianças e adolescentes. Confluências, Niterói, RJ, v. 12, n. 1, p. 219-239, out. 2012. 

Disponível em: <http://periodicos.uff.br/confluencias_teste/article/view/20014>. Acesso em: 

24 jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.22409/conflu12i1.p20014. 

 

PERIUS, Cristiano. A definição da fenomenologia: Merleau-Ponty leitor de Husserl. 

Trans/Form/Ação, Marília, SP, v. 35, n. 1, p. 137-146, jan./abr. 2012. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

31732012000100009&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 10 dez. 2017. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-31732012000100009. 

 

PINA, Rosângela Zampieri; LAPCHINSK, Luciane Ferrira; PUPULIM, Jussara Simone 

Lenzi. Percepção de pacientes sobre o período de internação em Unidade de Terapia 

Intensiva. Ciência, Cuidado e Saúde, Paraná, v. 7, n. 4, p. 503-508, out./dez. 2008. Disponível 

em:<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/6658/0>. Acesso 

em: 30 nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.4025/cienccuidsaude.v7i4.6658. 

 

PIRES, Ariane da Silva et al. A formação de enfermagem na graduação: uma revisão 

integrativa de literatura. Revista de Enfermagem da UERJ, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 705-

711, set./out. 2014. Disponível em: <http://www.facenf.uerj.br/v22n5/v22n5a20.pdf>. Acesso 

em: 15 mar. 2017. DOI: https://doi.org/10.12957/reuerj.2014.11206 

 

RIBEIRO, Renata Perfeito et al. O adoecer pelo trabalho na enfermagem: uma revisão 

integrativa. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 495-504, abr. 

2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342012000200031>. Acesso em: 13 jan. 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/S0080-

62342012000200031. 



93 

 

 

RIGUE, Amanda Ceschini et al. Work satisfaction: perception of nurses of a University 

Hospital. Cogitare Enfermagem, Paraná, v. 21, n. 3, p. 1-8, jul./set. 2016. Available from: 

<https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/download/46199/pdf_en>. Access on: 15 jan. 2018. 

 

ROCHA, Gabrielle Dias da Silva Correa da; BARCELOS, Isabel Cristina Ribeiro Regazzi; 

COLODA, Rafaela Gonzalez. A distância da proximidade entre o asilo psiquiátrico e a 

produção de sentidos: o aprendizado de enfermagem psiquiátrica nos dias atuais. Revista de 

Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, p. 1313-1325, out./dez. 

2010. Disponível em: 

<http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/580>. Acesso em: 20 

nov. 2017.  

 

SALAZAR, Oscar Alberto Beltrán. Impersonal Care or Humanized Care: a Decision Made by 

Nurses? Hourglass Model. Investigación y Educación en Enfermería, Colombia, v. 34, n. 3, p. 

444-455, dec. 2016 Available from: Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072016000300444>.  

Access on: 23 oct. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.17533/udea.iee.v34n3a03. 

 

SALAZAR, Oscar Alberto Beltrán.  The meaning of humanized nursing care for those 

participating in it: Importance of efforts of nurses and healthcare institutions. Investigación y 

Educación en Enfermería, /, v. 34, n. 1, p. 18-28, jan./apr. 2016a. Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

53072016000100003&lng=en&nrm=iso>. Access on: 23 oct.  2017. DOI: 

https://doi.org/10.17533/udea.iee.v34n1a03. 

 

SILVA, Luzia Wilma Santana da et al. Arte na enfermagem: iniciando um diálogo reflexivo. 

Texto & Contexto – Enfermagem, Florianópolis, RS, v. 14, n. 1, p. 120-123, jan./mar. 2005. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072005000100016&lng=en>. Acesso em: 20 out. 2017. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0104-07072005000100016. 

 

SILVA, Rafael Bianchi; MENDES, Jéssica Paula Silva; ALVES, Rosiele dos Santos Lopes. O 

conceito de liquido em Zygmunt Bauman: contemporaneidade e produção de subjetividade. 

Athenea Digital, Espanha, v. 15, n. 2, p. 249-264, jul. 2015. Disponível em: 

<https://atheneadigital.net/article/view/v15-n2-silva-mendes-alves>. Acesso em: 20 fev. 2018. 

DOI: https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1511. 

 

SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade; OLIVEIRA, Denize Cristina de; PEREIRA, Eliane 



94 

 

Ramos. A produção discursiva dos profissionais acerca da humanização em saúde: 

singularidade, direito e ética. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeiro Preto, SP, v. 

23, n. 5, p. 936-944, set./out. 2015. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rlae/v23n5/pt_0104-1169-rlae-23-05-00936.pdf>. Acesso em: 20 

fev. 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/0104-1169.0505.2634. 

 

SILVEIRA, Anelise Fernandes. A moral e a importância das interações sociais para a sua 

construção. Psicologia.pt: O portal dos Psicólogos, Portugal, 10 set. 2012. Disponível em: 

<http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0304.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2018. 

 

SIQUEIRA, Vera Thânia Alves; KURCGANT, Paulina. Satisfação no trabalho: indicador de 

qualidade no gerenciamento de recursos humanos em enfermagem. Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 151-157, fev. 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0080-

62342012000100021&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 15 jan. 2018. DOI: 

https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000100021. 

 

SOARES, Cassia Baldini et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na 

enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 48, n. 2, p. 335-345, 

abr. 2014.  Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n2/pt_0080-6234-reeusp-48-

02-335.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2017.  DOI: https://doi.org/10.1590/S0080-

6234201400002000020. 

 

SOUZA, Luis Eugenio Portela Fernandes de. Saúde, desenvolvimento e inovação: uma 

contribuição da teoria crítica da tecnologia ao debate. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 32, supl. 2, e00029615, 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csp/v32s2/pt_1678-4464-csp-32-s2-e00029615.pdf>. Acesso em: 

23 out. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-311X00029615. 

 

SOUZA, Marcela Tavares; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão 

integrativa: o que é e como fazer. Einstein (São Paulo), São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, mar. 

2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/eins/v8n1/pt_1679-4508-eins-8-1-0102.pdf>. 

Acesso em 06 nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.1590/s1679-45082010rw1134. 

 

UNESCO. Educação 2030: Declaração de Incheon e Marco de Ação; rumo a uma educação 

de qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo da vida para todos. Brasília: 

UNESCO, 2016. 56 p. 

 



95 

 

UFF; EBSERH. Contrato de gestão especial gratuita que entre si celebram a Universidade 

Federal Fluminense e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. 2016. 

Disponível em: 

<http://www2.ebserh.gov.br/documents/15796/1065184/contrato+UFF.pdf/ebf20919-1553-

4435-ba3e-c58bdaca83f5>. Acesso em: 06 jul. 2017. 

 

VERISSIMO, Danilo Saretta. Merleau-Ponty e a condição do natural em nós. Arquivos 

Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 66, n. 1, p. 72-86, 2014. Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672014000100007>. 

Acesso em: 20 jan. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

11 APÊNDICES 
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ESTUDO FENOMENOLÓGICO EM MERLEAU-PONTY 

Pesquisador Responsável:  

Enfª Bianca Marques dos Santos 

Orientadora:  

Prof.ª Dr. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Co-orientadora:  

Profª Dr. Eliane Ramos Pereira 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:  

Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 99273-7001  

Nome do voluntário: 

__________________________________________________________________________ 

 

Idade: _____________ anos  R.G. ____     .______  .________-_______      

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A PERCEPÇÃO DO 

DISCENTE DE ENFERMAGEM SOBRE A HUMANIZAÇÃO: UM ESTUDO 

FENOMENOLÓGICO EM MERLEAU-PONTY”, de responsabilidade da pesquisadora 

Bianca Marques dos Santos. A execução do estudo se justifica que, uma vez tendo acesso à 

informação na graduação, como por meio de uma disciplina optativa, o aluno já terá um 

embasamento quando formado, restando apenas, executá-la e aprimorá-la em sua vida 

profissional. Sabendo-se do entendimento dos graduandos acerca da humanização, seria 

possível intervir caso haja discrepância entre o que está sendo preconizado no momento pela 

Política nacional de Humanização (PNH) e o que os discentes entendem por humanização. A 

coleta de dados será por meio de entrevista fenomenológica, com as seguintes perguntas: 

“Como você percebe a práxis da humanização na enfermagem?” e “Que tipo de intervenção 

você propõe para que nossa práxis seja mais humanizada”. As entrevistas serão gravadas, e 
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posteriormente transcritas. As transcrições poderão ser fornecidas impressas para os 

participantes mediante solicitação dos mesmos Desconforto e riscos: os riscos para essa 

pesquisa são mínimos de forma que não se espera qualquer tipo de acontecimento danoso para 

o participante em qualquer dimensão que o afete. O desconforto pode ser resultante das 

lembranças do participante e/ou cansaço e caso isso ocorra, a entrevista poderá ser encerrada e 

oferecido apoio emocional, escuta sensível e acolhimento, caso solicitado pelo participante. 

Caso essa alternativa inicial não seja suficiente, o participante poderá solicitar o apoio da 

psicóloga Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, agendando dia e horário. A assistência de 
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fornecer um bom cuidado à clientela bem como ter em seu meio um potencial agente 

multiplicador, o que caracteriza o benefício do estudo. Caso seja necessário o esclarecimento 

de quaisquer dúvidas referentes ao estudo o participante poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Enfª Bianca Marques dos Santos por meio do telefone (21) 99273-

7001, e com o CEP (21) 2629-9189. A participação nessa pesquisa é voluntária, sendo direito 

do participante a revogação desse TCLE a qualquer momento, sem que isso traga qualquer 
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ou seja, todos os dados serão preservados quanto a sua natureza. Se houver necessidade de 
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 Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

_________________________________                                                                                                                                                   

 Nome e assinatura do participante 
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_________________________________                                                                                                                                                   

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

_________________________________                                                                                                                                          

                       Testemunha                                                                    Testemunha 
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TERMO DE COMPROMISSO DA PESQUISADORA 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, Bianca Marques dos Santos, enfermeira, discente do programa de mestrado acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da 

Universidade Federal Fluminense, COREN-RJ nº. 463.054, comprometo-me como 

pesquisadora responsável da pesquisa intitulada “A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE 

ENFERMAGEM SOBRE A HUMANIZAÇÃO: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO 

EM MERLEAU-PONTY”, a cumprir com os princípios éticos da Resolução 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, quanto a preservação dos participantes da 

pesquisa, mantendo seu anonimato e suspendendo a pesquisa caso sejam identificados ricos 

potenciais ou quaisquer danos aos participantes. 

 

 

 

 

Niterói, 29 de novembro de 2016 

 

 

 

 

 

Enfª Bianca Marques dos Santos 

COREN-RJ nº. 463.054 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

 

NOME: _____________________________________________________________ 

PERÍODO: ___________________________ 

 

1) Como você percebe a práxis da humanização na enfermagem: 

2) Que tipo de intervenção você propõe para que nossa práxis seja mais humanizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO

Título da Pesquisa: A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE ENFERMAGEM SOBRE A HUMANIZAÇÃO:
um estudo fenomenológico em Merleau-Ponty

Pesquisador: BIANCA MARQUES DOS SANTOS

Instituição Proponente: Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde- UFF

Versão: 4

CAAE: 68456517.3.0000.5243

DADOS DO COMPROVANTE

Número do Comprovante: 050283/2017

          Informamos que o projeto A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE ENFERMAGEM SOBRE A

HUMANIZAÇÃO: um estudo fenomenológico em Merleau-Ponty que tem como pesquisador responsável

BIANCA MARQUES DOS SANTOS, foi recebido para análise ética no CEP UFF - Hospital Uniiversitário

Antônio Pedro /  Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense - HUFMUFF em 17/05/2017

às 14:17.

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Patrocionador Principal: Financiamento Próprio

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189



MINISTÉRIO DA SAÚDE - Conselho Nacional de Saúde - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP

PROJETO DE PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS

Projeto de Pesquisa: A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE ENFERMAGEM SOBRE A HUMANIZAÇÃO: um estudo fenomenológico em Merleau-
Ponty

Informações Preliminares

Responsável Principal

Instituição Proponente

CPF/Documento: 130.914.557-18

Telefone: 21992737001

Nome: BIANCA MARQUES DOS SANTOS

biansa.marques@gmail.comE-mail:

CNPJ: Nome da Instituição: Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde- UFF

Área de Estudo

Grandes Áreas do Conhecimento (CNPq)

Grande Área 4. Ciências da Saúde

Propósito Principal do Estudo (OMS)

Ciências Básicas

Título Público da Pesquisa: A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE ENFERMAGEM SOBRE A HUMANIZAÇÃO: um estudo fenomenológico em
Merleau-Ponty

Equipe de Pesquisa

CPF/Documento Nome

972.366.677-49 Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva

678.488.007-25 ELIANE RAMOS PEREIRA

CPF/Documento E-mail

Contato Público

Nome Telefone

130.914.557-18 biansa.marques@gmail.comBIANCA MARQUES DOS SANTOS 21992737001

Contato BIANCA MARQUES DOS SANTOS

É um estudo internacional? Não

Data de Submissão do Projeto: 04/10/2017 PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_838405.pdfNome do Arquivo: Versão do Projeto: 4

41 dePágina



Desenho de Estudo / Apoio Financeiro

Desenho:

Pesquisa Qualitativa de abordagem fenomenológica

CNPJ E-mail

Apoio Financeiro

Nome Telefone Tipo

Financiamento
Próprio

Palavra Chave

Palavra-chave

Percepção

Estudantes de enfermagem

Humanização da assistência

Detalhamento do Estudo

Resumo:

O estudo tem por objetivo geral compreender a percepção dos discentes de uma escola de enfermagem acerca da humanização na práxis da
enfermagem e como objetivos específicos descrever a percepção dos discentes de graduação em enfermagem, acerca da humanização na práxis
da enfermagem; e propor uma intervenção fenomenológica como, por exemplo, uma disciplina optativa, a partir das falas dos participantes da
pesquisa. A pesquisa a ser elaborada terá um caráter qualitativo exploratório, tendo como referencial teórico-filosófico o filósofo Merleau-Ponty, e
período de desenvolvimento de março de 2016 a dezembro de 2017. O objeto de pesquisa é a percepção do discente de enfermagem do 8º e 9º
período sobre a humanização numa perspectiva fenomenológica em Merleau-Ponty., e o campo de pesquisa será uma escola de enfermagem
situada no município de Niterói. Os participantes da pesquisa serão os acadêmicos de enfermagem do 8º e 9º período. A técnica de coleta de dados
será a entrevista fenomenológica, por instrumento previamente elaborado, com as seguintes perguntas: “Como você percebe a práxis da
humanização na enfermagem?” e “Que tipo de intervenção você propõe para que nossa práxis seja mais humanizada”. Os critérios de inclusão
serão estar inscrito no 8º ou 9º período cursando integralmente as disciplinas dos mesmo, e aceite de participação da pesquisa; como critério de
exclusão: ser menor de idade, estar cursando disciplinas de períodos anteriores. O projeto de pesquisa esta em consonância com a Resolução CNS
466/12 e será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa via Plataforma Brasil. Os participantes receberão informações quanto a pesquisa,
voluntariado, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e orientações sobre a possibilidade de desistência da participação a qualquer
momento, antes do envolvimento com o estudo. O tratamento e análise dos dados será realizado por meio da proposta metodológica de Amadeo
Giorgi (1985) e a interpretação de dados ocorrerá à luz do referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty.

Hipótese:

No há.

Objetivo Primário:

Compreender a percepção dos discentes de uma escola de enfermagem acerca da humanização na práxis da enfermagem.

Objetivo Secundário:

Propor uma intervenção fenomenológica a partir das falas dos participantes da pesquisa.

Metodologia Proposta:

Pretende-se elaborar um estudo qualitativo, do tipo estudo de campo, de abordagem fenomenológica hermenêutica, que busca compreender a
percepção discente sobre a práxis da humanização pela enfermagem. Os estudos fenomenológicos buscam dar voz ao mais íntimo, as essências,
porém dando liberdade de expressão aos participantes, por meio de perguntas abertas em que toda a vivência do indivíduo possa ser
apresentada.O estudo terá como campo de pesquisa uma escola de enfermagem situada no município de Niterói, onde estão inscritos 580 alunos
de graduação, distribuídos em 9 períodos. O cenário de estudo possui um currículo com carga horária de 5.440 horas, onde 24% dessas horas são
reservadas para estágio curricular (900h) e para as disciplinas que compõe a licenciatura (400h).O projeto de pesquisa será submetido ao Comitê de
Ética e Pesquisa via Plataforma Brasil e os participantes receberão informações quanto a pesquisa, voluntariado, Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e orientações sobre a desistência da participação, antes do envolvimento com o estudo. O TCLE encontra-se em anexo.Após a
aproximação do campo, e aceite do comitê de ética e pesquisa, será solicitado que o participante compareça a uma sala da escola de enfermagem,
previamente reservada, em dia e local mais satisfatório a ele, durante o horário de atividade da unidade.Será explicado a finalidade e objetivo da
pesquisa, e aos que concordarem será fornecido o termo de consentimento TCLE, e realizada a entrevista.O participante será informado
previamente sobre o tempo aproximado de entrevista, de modo que sejam minimizados os riscos de informação insuficiente ou inadequadas. Como
o tempo de obtenção pode ser amplo, a sala contará com requisitos mínimos de conforto. (GIL, 2010)Serão utilizados como recursos materiais:
Gravador. Será utilizado um gravador de voz, de modo a captar a integralidade da entrevista para posterior análise.	Roteiro de Entrevista. A
entrevista ocorrerá por meio da abordagem fenomenológica, tendo como questões

Durante o estágio de minha formação técnica, sempre fiquei inquieta quanto a forma desumana de tratamento para com o cliente, que vivenciei em
alguns setores do hospital. Os episódios me davam angústia e desespero. Eles ocorriam em diversos setores: emergência, obstetrícia, observação
adulta.No ingresso a graduação estava disposta a fazer a diferença e a maioria dos meus colegas estava igualmente disposta. Porém, sempre estive
inquieta por saber como que os estudantes percebiam a humanização, já que em conversas com minhas amigas, cada uma possuía diferentes
visões.A questão da humanização era fortemente debatida durante a disciplina de Ciências humanas e sociais na saúde (CHSS), lecionada durante
o primeiro período, onde eramos apresentados a filósofos. Porém como só iniciamos a prática assistencialista no 4º período, não conseguia
compreender a aplicabilidade da disciplina.No 9° Período, tive a oportunidade de retornar a disciplina, como ouvinte das exposições propostas, e
novamente meu desejo pela compreensão da percepção discente sobre a práxis da humanização, que até então se encontrava em estado latência,
retornou.O projeto de pesquisa encontra-se vinculado ao Núcleo de pesquisa filosofia, saúde e educação humanizada, no qual me encontro
associada.

Introdução:
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Tamanho da Amostra no Brasil: 30

norteadoras as seguintes sentenças: “Como você percebe a práxis da humanização na enfermagem?” e “Que tipo de intervenção você propõe para
que nossa práxis seja mais humanizada”. A entrevista não estruturada permite que sejam acrescentadas, quando necessário, novas questões para o
esclarecimento de informações obtidas, ou retorno ao foco (GIL, 2010). Em cada entrevista procuraremos captar a expressividade dos gestos,
riqueza da linguagem não verbal, o silêncio e a tonalidade de voz.A pesquisa possui riscos mínimos e orçamento estimado em R$ 4.120,00.O
tratamento dos dados será realizado por meio da proposta metodológica de Amadeo Giorgi (1985) e a análise de dados será realizada por meio da
análise de discurso a luz do referencial teórico de Merleau-Ponty.

Critério de Inclusão:

Estar inscrito no 8º ou 9º período cursando integralmente as disciplinas dos mesmo, e aceite de participação da pesquisa.

Critério de Exclusão:

Ser menor de idade, estar cursando disciplinas de períodos anteriores.

Riscos:

A pesquisa possui riscos mínimos de forma que não se espera qualquer tipo de acontecimento danoso para o participante em qualquer dimensão
que o afete. O desconforto pode ser resultante das lembranças do participante e/ou cansaço e caso isso ocorra, a entrevista poderá ser encerrada e
oferecido apoio emocional, escuta sensível e acolhimento, caso solicitado pelo participante. Caso essa alternativa inicial não seja suficiente, o
participante poderá solicitar o apoio da psicóloga Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, agendando dia e horário.

Benefícios:

Contribuições para assistencia, ensino e pesquisa

Metodologia de Análise de Dados:

O tratamento dos dados será realizado por meio da proposta metodológica de Amadeo Giorgi (1985) e a análise de discurso será realizada à luz do
referencial teórico de Merleau-Ponty.

Desfecho Primário:

Não há.

País de Origem do Estudo Nº de participantes da pesquisa

Países de Recrutamento

País

Sim 30BRASIL

Outras Informações

Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos, etc)?

Não

ID Grupo Intervenções a serem realizadasNº de Indivíduos

Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro

Geral Entrevista aberta30

Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de
pesquisa:

30

O Estudo é Multicêntrico no Brasil?

Não

Propõe dispensa do TCLE?

Não

Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?

Não

Identificação da Etapa Término (DD/MM/AAAA)Início (DD/MM/AAAA)

Cronograma de Execução

Produção de dados 20/11/201720/10/2017

Defesa Final 20/02/201829/01/2018

Protocolo CEP 10/10/201709/09/2017

Elaboração do relatório de qualificação 30/11/201701/11/2017

Análise dos dados 20/11/201720/10/2017
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Finalizar

Manter sigilo da integra do projeto de pesquisa: Sim

Prazo: Até a publicação dos resultados

Elaboração do relatório final 23/01/201823/12/2017

Qualificação 22/12/201718/12/2017

Tratamento e organização dos dados 20/11/201720/10/2017

Identificação de Orçamento Valor em Reais (R$)Tipo

Orçamento Financeiro

Impressora R$ 800,00Custeio

Computador R$ 2.000,00Custeio

Resmas de papel R$ 200,00Custeio

Gravador R$ 500,00Custeio

Recargas de cartuchos R$ 400,00Custeio

Canetas R$ 20,00Custeio

Cartuchos para impressão R$ 200,00Custeio

Total em R$ R$ 4.120,00
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Upload de Documentos
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

A PERCEPÇÃO DO DISCENTE DE ENFERMAGEM SOBRE A HUMANIZAÇÃO: um
estudo fenomenológico em Merleau-Ponty

BIANCA MARQUES DOS SANTOS

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde- UFF

4

68456517.3.0000.5243

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.333.791

DADOS DO PARECER

O estudo tem por objetivo geral compreender a percepção dos discentes da escola de enfermagem da UFF

acerca da humanização na práxis da enfermagem; e propor uma intervenção fenomenológica como, por

exemplo, uma disciplina optativa, a partir das falas dos participantes da pesquisa. A pesquisa a ser

elaborada terá um caráter qualitativo exploratório, tendo como referencial teórico filosófico o filósofo Merleau

-Ponty, e período de desenvolvimento de março de 2016 a dezembro de 2017. A técnica de coleta de dados

será a entrevista fenomenológica, por instrumento previamente elaborado, com as seguintes perguntas:

“Como você percebe a práxis da humanização na enfermagem?” e “Que tipo de intervenção você propõe

para que nossa práxis seja mais humanizada”.

Os critérios de inclusão serão estar inscrito no 8º ou 9º período cursando integralmente as disciplinas dos

mesmo, e aceite de participação da pesquisa; como critério de exclusão: ser menor de idade, estar cursando

disciplinas de períodos anteriores.

Os participantes receberão informações quanto a pesquisa, voluntariado, Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) e orientações sobre a possibilidade de desistência da participação a qualquer momento,

antes do envolvimento com o estudo. O tratamento e análise dos dados será realizado por meio da proposta

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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metodológica de Amadeo Giorgi (1985) e a interpretação de dados ocorrerá à luz do referencial teórico de

Maurice Merleau-Ponty.

Objetivo Primário:

Compreender a percepção dos discentes de uma escola de enfermagem acerca da humanização na práxis

da enfermagem.

Objetivo Secundário:

Propor uma intervenção fenomenológica a partir das falas dos participantes da pesquisa.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:

A pesquisa possui riscos mínimos de forma que não se espera qualquer tipo de acontecimento danoso para

o participante em qualquer dimensão que o afete. O desconforto pode ser resultante das lembranças do

participante e/ou cansaço e caso isso ocorra, a entrevista poderá ser encerrada e oferecido apoio

emocional, escuta sensível e acolhimento, caso solicitado pelo participante. Caso essa alternativa inicial não

seja suficiente, o participante poderá solicitar o apoio da psicóloga Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva,

agendando dia e horário.

Benefícios:

Contribuições para assistencia, ensino e pesquisa

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

É um projeto exequível que pretende compreender a percepção dos discentes da escola de enfermagem da

UFF acerca da humanização na práxis da enfermagem. A pesquisadora propõe uma intervenção

fenomenológica a partir das falas dos participantes da pesquisa. A pesquisadora descreve claramente, no

TCLE, os riscos e/ou desconfortos da pesquisa e estabelece as medidas de proteção.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Foram analisados os seguintes documentos de apresentação obrigatória:

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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1. Folha de Rosto para pesquisa envolvendo seres humanos: adequado

2. Projeto de Pesquisa: apresentado

3. Orçamento financeiro e fontes de financiamento: apresentado

4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: adequado

5. Cronograma: aprovado

Não há pendência.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_838405.pdf

04/10/2017
01:44:41

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_04_10_2017.doc 04/10/2017
01:43:51

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Outros carta_ao_cep_04_10_2017.doc 04/10/2017
01:37:23

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Outros carta_ao_cep_09_09_2017.doc 12/09/2017
14:18:37

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Brochura Pesquisa 09_09_17_BIANCA_MARQUES_Projeto
_CORRIGIDO_EFATA.doc

12/09/2017
14:12:15

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Cronograma CRONOGRAMA_09_09_2017.doc 12/09/2017
14:04:49

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Outros 20_06_17_Carta_ao_CEP.doc 20/06/2017
20:40:04

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Folha de Rosto folha_rosto_04_05_17.pdf 06/05/2017
20:36:16

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

04_05_17_BIANCA_MARQUES_Projeto
_REVISADO_EFATA.doc

04/05/2017
22:59:39

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Anuencia_12_04_17.pdf 12/04/2017
19:57:38

BIANCA MARQUES
DOS SANTOS

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
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Bairro: CEP:
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NITEROI, 17 de Outubro de 2017

José Carlos Carraro Eduardo
(Coordenador)

Assinado por:

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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ABSTRACT
Objective: To analyze the productions of knowledge about the students’ perception of humanized care. Method: Study of 
bibliographical revision of the integrative type. The databases Pubmed, Lilacs, Cuiden and the SciELO virtual library were 
chosen for selection in October 2017, using the health descriptors “Students, Nursing”, “Perception” and “Humanization of 
assistance”, in the languages Portuguese, English and Spanish. Results: Only eight studies were included that met the objectives 
of the study, where the majority portrays the Brazilian reality. Conclusion: Given the current discussion of society on the subject 
and the scarcity of publications, it is clear the need to adapt the academic fi eld to complaints of society, as well as refl ection of 
why the problem does not have a signifi cant approach in international setting.
Descriptors: Students, Nursing; Perception; Care; Humanization of Assistance; Research.

RESUMO
Objetivo: Analisar as produções do conhecimento sobre a percepção dos estudantes de Enfermagem acerca do cuidado humanizado. 
Método: Estudo de revisão bibliográfi ca do tipo integrativa. Utilizando-se para seleção as bases Pubmed, Lilacs, Cuiden e a biblioteca 
virtual SciELO, no mês de outubro de 2017, com o uso dos descritores em saúde “estudantes de Enfermagem”, “percepção” e 
“humanização da assistência”, nos idiomas português, inglês e espanhol. Resultados: Foram incluídos apenas oito estudos que se 
adequaram aos objetivos do estudo, onde a maioria retrata a realidade brasileira. Conclusão: Tendo em vista a atual discussão da 
sociedade sobre a temática e a escassez de publicações, fi ca clara a necessidade de adequação do campo acadêmico às queixas da 
sociedade, bem como a refl exão do porquê a problemática não ter uma abordagem signifi cativa no cenário internacional.
Descritores: Estudantes de Enfermagem; Percepção; Cuidado; Humanização da Assistência; Pesquisa.

RESUMEN
Objetivo: Analizar las producciones del conocimiento sobre la percepción de los estudiantes de Enfermería acerca del cuidado 
humanizado. Método: Estudio de revisión bibliográfi ca del tipo integrativa. Se utilizó para la selección de los artículos las 
bases Pubmed, Lilacs, Cuiden y la biblioteca virtual SciELO, en el mes de Octubre de 2017, con el uso de los descriptores en 
salud “estudiantes de Enfermería”, “percepción” y “humanización de la asistencia”, en los idiomas portugués, inglés y español. 
Resultados: Se incluyeron sólo ocho estudios que se adecuaron a los objetivos del estudio, y la mayoría retrata la realidad 
brasileña. Conclusión: En vista de la actual discusión de la sociedad sobre la temática y la escasez de publicaciones, es clara la 
necesidad de adecuación del campo académico a las quejas de la sociedad, así como la refl exión del por qué la problemática 
no tiene un enfoque signifi cativo en el escenario internacional.
Descriptores: Estudiantes de Enfermería; Percepción; Cuidado; Humanización de la Asistencia; Investigación.
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INTRODUCTION

Currently, we are seeing a change in Brazilian society, regard-
ing the search for their rights. Inappropriate conduct, which 
damages rights and/or damages others in any social context, but 
which is culturally accepted and standardized, is now reviewed. 
In this way, the health area has been the subject of great discus-
sions regarding the conduct of professionals, ranging from the 
elementary level to the more specialized(1).

For years, humanization has been put on the agenda, as 
evidenced by the creation of the National Humanization Policy 
(PNH- Política Nacional de Humanização), in 2003. This policy 
aims to humanize health services, through the feasibility of 
practices that will change the management and care(2).

In this scenario, Nursing is inserted, which is the profes-
sion that stands out for the art and science of caring(3), and the 
training period of these professionals is paramount to guide the 
professional conduct mold.

In Brazil, Nursing courses are based on the National Cur-
riculum Guidelines of the Undergraduate Nursing Course (En-
fermagem são baseados nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Enfermagem - DCNCGE), instituted by 
the National Education Council (Conselho Nacional de Educação 
- CNE), through Resolution 3 CNE/ CES of November 7, 2001(4).

The DCNCGE deals with the profile of graduates, their com-
petence and abilities, as well as other points related to the 
course, humanization being reported as competence that the 
professional must possess in the exercise of the profession(4).

Thus it is essential to have knowledge of the student’s perception 
of Nursing on the following points: what is humanization of care; 
that conduct is used to put into practice the humanization and the 
positioning of the academy to which they are inserted on the said 
theme. The investigation of these topics is important, since besides the 
student of today is the professional of tomorrow, there are divergences 
between theory and practice, being these inherent in the academic 
context evidencing that the formation in line with the reality of work 
is closely related to the quality of the assistance provided(5).

Nowadays, knowledge is inserted and the practice begins 
in the future, that is, the perception of today will be linked to 
the future practice, justifying the importance of knowing the 
perception of the students, in order to execute a mechanism 
to improve such knowledge, helping to improve care practice, 
since the student of today is the professional of tomorrow(6). 

OBJECTIVE

This study aims to analyze the productions of the knowledge 
about the students’ perception of the humanized care.

METHOD

Ethical aspects 
Since it is a rstudy that does not involve human beings, this 

work did not have to go through ethical appreciation(7).

Type of study
This is a bibliographical review of the integrative type, whose 

purpose is the survey of research related to the theme(8-9), draw-
ing a panorama, evolution and future possibilities of research 
about the theme.

The six steps of the integrative review were carried out, 
which are: 1) development of the research question; 2) search 
in the literature; 3) data collection; 4) critical analysis of the 
articles included; 5) discussion of results; and 6) presentation 
of the integrative review(10).

The research question in this study is the following sen-
tence: How do Nursing students perceive the humanization 
of assistance?

Methodological procedures
The search was carried out in the Pubmed, Lilacs - via Virtual 

Health Library (VHL), Cuiden and the SciELO virtual libraries. 

Collection and data organizaton
For the search strategy, the health descriptors (DECS) that 

best fit the guiding sentence were chosen: Perception, Human-
ization of Assistance and Students, Nursing, as well as their 
correspondents in English and Spanish.

Crossings with the descriptors were performed in pairs and 
trios, in the Portuguese and English languages, interconnected by 
the Boolean operator “AND” in order to demonstrate the state of 
the art of the theme. In light of the above, Chart 1 is presented.

Inclusion criteria were: original articles; publication period 
comprised in the period from 2006 to 2016 since the humanization 
policy was started in 2003 and we have a space for dissemination 
of research after a theoretical framework, adherence to the objec-
tive of the study, published in Portuguese, English and Spanish.

Chart 1 – Search for descriptors in databases

Strategy/Bases Pubmed SciELO Lilacs Cuiden

Estudantes de Enfermagem AND Humanização da Assistência 0 9 12 3

Humanização da Assistência AND Percepção 0 137 111 61

Estudantes de Enfermagem AND Percepção 3 212 18 111

Estudantes de Enfermagem AND Humanização da Assistência AND Percepção 0 0 1 2

Students, Nursing AND Humanization of Care 7 28 0 21

Humanization of Assistance AND Perception 21 121 0 76

Students, Nursing AND Perception 1497 294 16 361

Students, Nursing and Humanization of Assistance AND Perception 0 3 7 6
To be continued
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Article Basis Included Reason

Perception of undergraduate 
Nursing students on the work 
of nurses

Lilacs Duplicated.

Perception of nursing 
students on mental health 
home-care: a qualitative 
approach

Lilacs Duplicated.

Spirituality and health: 
an experience in 
undergraduate schools of 
Medicine and Nursing

Lilacs Duplicated.

Research in the care approach: 
Nursing students’ perspective 
[La investigación en el enfoque 
de los cuidados: perspectiva 
de los estudiantes de 
enfermería]

Lilacs Duplicated.

Understanding of Nursing 
Students on Patient Safety 
[Comprensión de los 
estudiantes de enfermería sobre 
la seguridad del paciente]

Cuiden Yes

The concept of 
humanization is 
associated with 
patient safety.

Humanization in the process 
of academic training of 
health professionals [La 
humanización en el proceso 
de formación académica de 
los profesionales de la salud]

Cuiden No

The humanization 
is portrayed in 
the academic and 
non-assistance 
plan as the study 
proposes.

Orthotanasia: the meaning 
of dying with dignity in 
the perception of nurses of 
the specialization course 
in Intensive Care Unit

Cuiden No
Participants are 
nurses and not 
academics.

Social Representation of 
Nursing Care in Mental 
Health: a qualitative study 
[Representación social del 
cuidado de enfermería 
en salud mental: estudio 
cualitativo]

Cuiden Duplicated.

Gardening reference 
as teaching-learning 
instrument in Nursing: 
convergent care research

Cuiden Duplicated.

Gardening reference 
as teaching-learning 
instrument in Nursing: 
convergent care research

Cuiden Duplicated.

Perception of Humanized 
Care Behaviors in Nursing 
Students
[Percepción de 
Comportamientos de 
Cuidado Humanizado en 
Estudiantes de Enfermería]

Cuiden No

Participants are 
the subjects who 
received paternal 
care from 
academics.

Chart 2 – Pre-selected studies

Article Basis Included Reason

Spirituality and health: 
an experience in 
undergraduate schools of 
Medicine and Nursing

SciELO No Multidisciplinary 
study.

Social representation of 
nursing care in mental 
health: a qualitative study

SciELO Yes

Linking with 
clients and 
employees 
encourages 
humanized care.

Gardening referential 
as teaching-learning 
instrument in Nursing: 
convergent care research

SciELO No Integrative 
review study.

Spirituality and health: 
an experience in 
undergraduate schools of 
medicine and nursing

SciELO No

Perception of nursing 
students on mental health 
home-care: a qualitative 
approach

Lilacs Yes

University 
extension assists 
in the holistic 
view and favors 
humanized care.

Perception of undergraduate 
Nursing students on the work 
of nurses

Lilacs No
It does not meet 
the study’s 
objectives.

Perception of nursing 
students on mental health 
home-care: a qualitative 
approach

Lilacs Duplicated.

Spirituality and health: 
an experience in 
undergraduate schools of 
Medicine and Nursing

Lilacs Duplicated.

Research in the care 
approach: Nursing 
students’ perspective [La 
investigación en el enfoque 
de los cuidados: perspectiva 
de los estudiantes de 
enfermería]

Lilacs Yes

The study 
results in 
Nursing students 
visualizing 
research with a 
focus on care as 
a contribution 
to humanized 
practice.

Social representation of 
nursing care in mental 
health: a qualitative study

Lilacs Duplicated.

Nurses and the 
humanization of 
health services in 
the municipality: an 
exploratory study

Lilacs No
Participants are 
nurses and not 
academics.

Gardening reference as 
teaching-learning instrument 
in Nursing: convergent care 
research: [review]

Lilacs Duplicated.

Strategy/Bases Pubmed SciELO Lilacs Cuiden

Estudiantes de Enfermería AND Humanización de la Atención 0 14 12 19

Humanización de la Atención AND Percepción 0 86 57 123

Estudiantes de enfermería AND Percepción 3 260 131 365

Estudiantes de Enfermería AND Humanización de la Atención AND Percepción 0 1 4 5

Chart 1 (concluded)

To be continued
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The exclusion criteria adopted were the scientific productions 
that presented only the abstract and articles that did not exclusively 
address the perspective of Nursing academics on the subject.

The search with descriptors associated to the Boolean operator 
allowed the identification of the pre-selected studies (Chart 2).

After the identification of the pre-selected studies (n=27), 
the titles, abstracts and descriptors were checked for the ad-
equacy of the subject matter and relevance of these included 
in the review, for the full reading and categorization, analysis 
and interpretation of the results and presentation of the review.

Starting refining by repeated studies, we have a new group of 
studies that totals 14. Continuing the refining of studies, 6 articles 
are excluded that do not fit the theme researched for addressing the 
perception of death, be developed with undergraduate students in 

Duplicated Articles (n=13)
Lilacs: 08/Cuiden: 04/ Scielo: 01

Articles excluded because they 
do not fit the theme (n=07)
Lilacs: 02 /Cuiden: 02/ SciELO: 03

Articles identified using the descriptors “Perception”, “Humani-
zation of Assistance” and “Students, Nursing”, connected by the 

Boolean operator AND (n=27)
Pubmed: 00/Lilacs: 12/Cuiden: 11/ Scielo:04

Preselected articles (n=14)
Lilacs: 04 /Cuiden: 07/ Scielo: 03

Eligibility of articles by title and abstract (n=07)
Lilacs:02 /Cuiden: 04/ Scielo:01

Reading the selected articles and synthetizing the 
methodological characteristics

Article Basis Included Reason

The distance between the 
proximity between psychiatric 
asylums and the production of 
meanings: current learning of 
Psychiatric Nursing 

Cuiden Yes Students point 
out.

Social Representation of 
Nursing Care in Mental 
Health: a qualitative study

Cuiden Duplicated.

Playful practices daily care 
in Pediatric Nursing Cuiden Yes

The study shows 
that students 
visualize in 
playful practices 
a way to perform 
humanized work.

Something is changing 
in hospitals, is it perhaps 
clinical humanization?
[Algo se está moviendo 
en los hospitales, ¿Será 
quizás la humanización 
clínica?]

Cuiden Yes

The article brings 
the students’ 
perception about 
the humanization 
process of Nursing 
care, referring this 
process as being 
in progress.

Chart 2 (concluded)
Medicine, an/or have taken place with already graduated partici-
pants. There remained 8 articles after refining. These 8 remaining 
articles had their data extracted through the extraction chart.

Chart 3 – Summarization of selected studies

Title Year/
Country Objectives Method/

Participants Results Conclusion

Social 
representation of 
Nursing care in 
mental health: 
a qualitative 
study(11)

2011
Brazil

The purpose of 
this study was to 
understand the social 
representations of 
Nursing care in Mental 
Health elaborated by 
undergraduate students 
of Nursing courses.

The sample 
consisted of 12 
students who 
participated in 
semi-directive 
interviews.

Nursing care in mental 
health is represented in the 
humanization of mental 
health care.

This representation facilitates 
the change in the perception 
of undergraduates from 
the theoretical-practical 
experiences and allows them to 
visualize a distinction between 
the professional practice of 
nurses in the current context 
and the role attributed to it 
according to the precepts of the 
Psychiatric Reform.

Gardening 
reference 
as teaching-
learning 
instrument 
in Nursing: 
convergent 
research 
assistance(12)

2014
Brazil

To use the reference 
of Wanda Horta 
with fifteen students 
of undergraduation 
of Nursing, during 
practical internship, in 
private institution in 
Curitiba City, and to 
verify the perception of 
them about the relation 
of the path.

Qualitative 
convergent 
assistance research.

Nursing students in 
practical internship 
in a care unit.

The students considered 
that the practice provided 
an integral visualization of 
individuals, the integration 
of theory and practice 
in the discipline, and 
the facilitation of the 
humanization of care.

Nursing practices must 
be based on theoretical 
references, in order to 
provide the client’s holistic 
view; scientificity as the 
basis of Nursing care, in 
order to minimize technical 
care present in health 
institutions and universities.

Data analysis
The data analysis was performed by summarizing the meth-

odological characteristics of the selected studies, in order to 
reach the proposed objective. In light of the above, the data 
extracted were described and organized in a chart with informa-
tion regarding their content (Chart 3).

To be continued

Figure 1 – Refining flowchart for repeated studies
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Title Year/
Country Objectives Method/

Participants Results Conclusion

Perception 
of nursing 
students about 
home mental 
health care: 
a qualitative 
approach(13)

2016
Brazil

To understand the 
perception of Nursing 
students about mental 
health care at home, 
carried out through 
university extension 
activities.

Exploratory 
descriptive 
research with 
a qualitative 
approach.

Nursing students.

The data resulted in three 
categories: “The university 
extension in mental health as 
an opportunity for personal 
and academic growth”, 
“Reformulating concepts 
of care through university 
extension in mental health” 
and “The university extension 
in mental health as a facilitator 
of humanized care”.

Students understand 
university extension as 
a way to acquire diverse 
knowledge and skills by 
having the opportunity to 
work an effective approach 
to the family and the daily 
lives of the people with 
Mental Disorders.

Research in the 
care approach: 
the perspective 
of Nursing 
students(14)

[La investigación 
en el enfoque 
de los cuidados: 
perspectiva de 
los estudiantes 
de enfermeira(14)]

2013
Portugal

To know the 
perception of Nursing 
students about the 
relationship between 
research and the 
quality of nursing 
care.

Transversal, 
descriptive 
exploratory study 
with qualitative 
approach.

Students of the 
second year of 
Nursing, with 
criterion of inclusion 
having studied 
the discipline 
of “Research in 
Nursing” developed 
at least two periods 
of care practices.

From the analysis of 
participants’ discourses, 
the following categories 
emerged: Humanization/
uniqueness of care and 
professional development.

According to students, 
research enables professional 
improvement and focus on 
holistic care.

Understanding 
Nursing students 
about patient 
safety(15)

2016
Brazil

To know the 
understanding of 
Nursing students 
about patient safety.

Descriptive 
exploratory 
qualitative study.

Students of the 
3rd and 4th year of 
Nursing.

The categories “Meaning 
of Patient Safety” and 
“Articulation of Theoretical 
Knowledge with Care 
Practice” emerged. Students 
associated patient safety with 
the hospital environment and 
the concepts of humanization, 
professional ethics, patient 
autonomy and biosafety.

The perception that safe 
care is guaranteed by error-
free assistance has been 
evidenced.

The distance 
between 
psychiatric 
asylum and 
the production 
of meanings: 
Psychiatric 
Nursing 
education in the 
present day(16)

2010
Brazil

Identify the challenges 
of the field of practice 
in mental health in 
the production of 
knowledge about the 
impact of changes on 
the stigmatized view to 
the humanized look on 
psychiatric asylums.

Qualitative and 
descriptive study.

Nursing students 
in course of the 
Nursing discipline 
in the Attention to 
Psychiatry.

Focus on the care of the 
body and the Nursing 
performance in relation 
to the characterization of 
clients; specificity and fear 
of treatment; the concern 
to know the environment; 
discipline activities before and 
during the period of practical 
training.

The field of practical 
training has also enabled 
the student’s rapprochement 
with the issues of prejudice, 
biomedical model of 
exclusion of senses,which 
brought a humanized 
learning for care.

Playful practices 
in the daily care 
of Pediatric 
Nursing(17)

2009
Brazil

Seize students
to perform playful 
practices with children 
hospitalized during 
vocational training.

Phenomenological 
qualitative 
approach.
Nursing students of 
the 8th period.

Evidenced by the categories 
motivation/gratification, 
lack of commitment and 
initiative, and impotence.

The insertion of playful 
activities into Pediatrics takes 
place gradually, and performing 
them implies a review of 
academic education, making 
teaching/ research/ extension 
articulation strong and 
coherent, so that the contents 
emphasize the humanization 
and provision of care.

Something 
is chaning in 
hospitals, is it 
perhaps clinical 
humanization?(18)

[Algo se está 
moviendo en 
los hospitales, 
¿Será quizás la 
humanización 
clínica?(18)]

2009

We present results 
obtained from the 
analysis of student’s 
answers, regarding 
the perception, beliefs 
and attitudes about 
the process of Clinical 
Humanization in 
hospitals.

Descriptive cross-
sectional study.

Students of the 3rd 
year of Nursing.

Students believe that 
it is fundamental to 
acquire knowledge and 
communicative and social 
strategies for the emotional 
approach to patients and 
their families.

We conclude that 
“something is happening”, 
albeit very slowly, given the 
change in the process of 
humanizing care.

Chart 3 (concluded)
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RESULTS

The eight studies included having a time span of seven years, 
ranging from 2009 to 2016. These are qualitative studies, carried 
out in Northeastern, Southern and Southeastern Brazil, North of 
Portugal, in a province of Spain, but most of studies focused on Brazil.

Participants were from different periods, and participation 
criteria were conditioned to participation of minimum period of 
two months in a particular project extension, discipline, or period. 
The criteria aimed at minimizing contact with the subject studied.

The number of participants involved in the survey ranged 
from 12 to 133. The Brazilian studies had between 12 and 16, 
Portuguese 72 and Spanish 133 participants. Only one study 
had a phenomenological approach.

DISCUSSION

In the first study(11), the students emphasize that humanized 
care is based on respect for the individuality of the different 
subjects and dissociation of negative social behaviors of con-
finement, discrimination and fear.

What is proposed by the National Humanization Policy 
(PNH- Política Nacional de Humanização) Policy in the field 
of Mental Health is challenging. The mechanisms to obtain 
the protagonism of the subjects and the production of health 
must be worked during the graduation of health professionals.

The students have become part of the process of acquiring 
mechanisms that facilitate humanized care, which demonstrates 
a process of co-responsibility. They emphasize that the lessons 
precedent to the practice must be transposed by the formation 
of knowledge by the student-teacher pair, in a joint process.

The second study(12) is based on the reference of Wanda Horta 
as an instrument of the teaching-learning process, in this study the 
students emphasize that the practice contributes to the holistic view 
of the client which facilitates the linking of ideas from the practical 
field with the theoretical and minimizing the chances of occurrence 
of mechanistic care, thus facilitating the use of humanized care.

The third study(13) shows that extension activity contributes to 
the emergence of humanized care in the field of Mental Health. 
This is evidenced not only by the reading of the full text, but 
also by the fact that a category that related the extension with 
humanized care has emerged.

The students mention that the possibility of exercising sensi-
tive listening, communication and the creation of bonds with the 
clients and their families constitute the first competences for the 
accomplishment of a humanized care in the field of Mental Health.

The fourth study(14) refers to the link between research and 
practice, and students emphasize that research is an extremely 
important tool for advancing professional and holistic care.

In the fifth study(15), students perform the association between 
respect for autonomy and the humanization of care, collaborat-
ing with what is advocated in the PNH, which concerns the 
co-responsibility of the subjects involved in the process and the 
need for change in care client, in its cultural aspect.

The sixth study(16) collaborates with the idea of the need for 
the holistic view of the patient as an inspirational and driving 
source of humanized care.

The seventh study(17) has a pediatric approach and shows that 
the insertion of play into care leads to reflection on the academy, 
that practice is a good link for teaching-research-extension triad, 
resulting in strength and coherence of the same, facilitating the 
humanization approach and the payment of assistance.

The last study(18) brings students to visualize the humaniza-
tion process of care in a slow way, where professionals are 
sensitized with the change of practice, but who need to develop 
more humanistic qualities to make the process more profitable. 
They also need to change the look on the family, I am aware of 
its importance to the client’s health illness process, and not as 
a hindrance to being transposed. Among the human qualities 
mentioned are: empathy, knowing how to listen, respect and 
interest in the problematic of the family.

The eight studies bring us the importance of research, as well as 
care based on science or a theory, as suggested by Wanda Horta, 
for the improvement of care, since with the use of these light 
technologies, the student would have ease of chaining practice 
and theory, a movement that often proves to be a challenge(19).

It is evident the scarcity of bibliographies on the subject, in 
both realities, inside and outside the country, becoming even 
more evident in the publications of the international scene. 
The studies in English contain content of Brazilian research.

This absence of international bibliography is not justified by 
the search mode, since decs and mesh terms were used for this.

The studies do not present a discrepancy in results, even 
when compared to studies carried out outside Brazil, or the 
different care fields, all are unanimous about the vision of 
humanization in care: it requires a holistic view of the patient 
so that it is favored, as well as the incorporation of the family 
into the process(20-21).

The ease in the chaining of practice and theory is cited in 
the studies - whose achievement took place in distinct countries 
like the humanized care carrier.

The achievement of human qualities as a facilitating process 
of humanized care also has corresponding in another study(22).

The PNH brings a series of questions and mechanisms that 
may contribute to the humanization of care in the fields of 
professional activity(2). It is evident that this is a gain and a great 
advance for the improvement of the quality of care, but there is 
a gap with respect to the formation of the professional,

There is no policy of encouraging the awareness of the need 
for humanized care in universities. The guideline that guides 
the undergraduate curriculum is somewhat summarized, since 
it only mentions humanized care as competence, but does not 
provide a viability mechanism for the development of such 
competence, leaving the educational institutions to define the 
mechanisms for achieving it it, but without any parameter to 
verify the effectiveness of such, only the possibility of applica-
tion of the Axiological Scale for the Humanization of Nursing(23).

Studies point out that there are professionals with difficulty in 
implementing humanization in various care sectors(24-27). These 
difficulties are mainly related to the overload of work and the 
high use of hard technologies(24-27).

The work developed in the universities needs to be in line 
with the interests of society, since they form professionals to act in 
society, directly or indirectly. In the case of Nursing students, who, 
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due to the development of their activities in the assistance, will 
act directly in the society, making necessary the implementation 
of a parameter of evaluation of the apprehension of such offer, as 
well as the expansion of researches in the area, related that the 
perception of the academics can be known for the elaboration of 
an intervention that corroborates with the humanized practice(19,23).

Research is the most palpable mechanism for scenario change. 
Research is what will renew the knowledge and contribute to 
the restructuring of care and consequent reach of status the 
science of Nursing. It is this process that will reaffirm the art of 
nursing. The art of caring(3-28).

The study presents limitations regarding the universe of stud-
ies obtained due to the scarcity of publications, despite the fact 
that it is in great evidence, discussion and a challenge both in 
the academic and in the care setting(29).

Reading leads us to the finding of scarcity of publication 
and the reflection of the need to invest in new research on the 
subject within the field of Nursing, because only in this way 
will we improve the formation and consequently the practice 
and the art of Nursing. 

Study limitations
The scarcity of literature is a limitation of the study, evidenced 

by the low number of articles included in the review.

Contributions to Nursing, Health or Public Policy
The results are relevant, whereas the proposed objectives 

were contemplated, contributing to the understanding and 

improvement of the approach regarding the humanization of 
the student.

FINAL CONSIDERATIONS

In view of the exposed research, it is evident the need to 
explore the field, considering the timid results and the impor-
tance of the subject, since there is in force a nationwide policy 
of humanization and professionals with difficulty to implement 
humanization in their practices.

We are also led to reflect on the reasons for the almost non-
existence of international publications. Is it the absence of 
publications arising from the inexistence of problems related 
to the humanization of assistance?

The student should emerge from the academy, having had 
the opportunity to contact knowledge that subsidizes their 
care practice in relation to humanization, since the knowledge 
from the undergraduate will subsidize their practice, guiding, 
facilitating or making difficult their practice over of your work 
day, according to how it was learned.

The university, having knowledge of the understanding and 
perception of humanization by its clientele, has the possibility 
to intervene with strategies that best suit them. Having access 
to information about humanization and/or humanized practices 
in undergraduate courses, such as through an elective course, 
a practice based on theories and/or science, the student will 
already have a foundation when it is formed, remaining only 
to execute and improve it in your professional life.
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CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO(*) 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 

 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Enfermagem. 

 
 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o 
disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, e com fundamento no 
Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001, peça indispensável do conjunto das presentes Diretrizes 
Curriculares Nacionais, homologado pelo Senhor Ministro da Educação, em 1º de outubro de 2001,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Enfermagem, a serem observadas na organização curricular das Instituições do Sistema de Educação 
Superior do País. 

 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Enfermagem definem 

os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de enfermeiros, estabelecidas pela 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para aplicação em âmbito nacional na 
organização, desenvolvimento e avaliação dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em 
Enfermagem das Instituições do Sistema de Ensino Superior. 

 
Art. 3º O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando egresso/profissional: 
I - Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.   Profissional qualificado 

para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectua l e pautado em princípios éticos. 
Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 
epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões bio-psico-
sociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano; e 

II - Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação Básica e na 
Educação Profissional em Enfermagem. 

 
Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 
I - Atenção à saúde : os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem estar aptos 

a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 
quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 
contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar 
os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus 
serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que 

                                                 
(*)CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES 3/2001. Diário Oficial da União, 
Brasília, 9 de Novembro de 2001. Seção 1, p. 37. 
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a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 
problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 
capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, 
de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem 
possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 
baseadas em evidências científicas; 

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o 
público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de escrita e 
leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar 
aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A liderança 
envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 
gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer 
o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e de 
informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou 
lideranças na equipe de saúde; e 

VI - Educação permanente : os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, tanto 
na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem aprender a 
aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras 
gerações de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 
profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes nacionais e internacionais. 

 
Art. 5º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 

expressões e fases evolutivas; 
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de 

organização social, suas transformações e expressões; 
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional; 
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações; 
VI – reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 

VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do 
adulto e do idoso; 

VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar 
decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em 
constante mudança; 

IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 
X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 
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XI – responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à 
saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 
XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 

saúde. 
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação social; 
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 

para o cuidar de enfermagem; 
XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 

modelos clínico e epidemiológico; 
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; 
XIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de 
promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência; 

XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de 
saúde; 

XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas 
pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

XXI – compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de enfermagem às 
diferentes demandas dos usuários; 

XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, 

com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional; 
XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua dos 

trabalhadores de enfermagem e de saúde; 
XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando a 

especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e 
adoecimento; 

XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 
XXIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse 

processo; 
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 

assistência à saúde; 
XXX – participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde; 
XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 
XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como 

enfermeiro; e 
XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 

planejamento em saúde. 
 
Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com 

ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e 
humanização do atendimento.  
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Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Enfermagem devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado à 
realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 
enfermagem. Os conteúdos devem contemplar: 

I - Ciências Biológicas e da Saúde  – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 
moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, 
sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da 
prática assistencial de Enfermagem; 

II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da 
relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, 
comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo 
saúde-doença; 

III - Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, incluem-se: 
a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e 

instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual e 
coletivo; 

b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a assistência 
de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao adolescente, ao adulto, 
à mulher e ao idoso, considerando os determinantes sócio-culturais, econômicos e ecológicos 
do processo saúde-doença, bem como os princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao 
cuidado de Enfermagem; 

c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da administração do 
processo de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem; e  

d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do enfermeiro, 
independente da Licenciatura em Enfermagem. 

 
§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e adquiridos 

no nível de graduação do enfermeiro devem conferir- lhe terminalidade e capacidade acadêmica e/ou 
profissional, considerando as demandas e necessidades prevalentes e prioritárias da população conforme 
o quadro epidemiológico do país/região. 

 
§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno e no 

enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente. 
 
Art. 7º Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo 

de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio supervisionado em hospitais 
gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos 
semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. 

 
Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em estágio 

curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva participação dos enfermeiros do serviço 
de saúde onde se desenvolve o referido estágio. A carga horária mínima do estágio curricular 
supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em 
Enfermagem proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do 
Conselho Nacional de Educação. 
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Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem deverá contemplar atividades 
complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de aprove itamento de 
conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a 
distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; 
estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

 
Art. 9º O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico, construído 

coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e 
mediador do processo ensino-aprendizagem.  Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e 
adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.  

 
Art. 10. As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do Curso de 

Graduação em Enfermagem para um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este currículo deverá 
contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das 
culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade 
cultural. 

 
§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem deverão contribuir para a 

inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 
 
§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem deve incluir aspectos complementares de 

perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a inserção institucional do curso, a 
flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do 
setor saúde na região. 

 
Art. 11. A organização do Curso de Graduação em Enfermagem deverá ser definida pelo respectivo 

colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de créditos ou 
modular. 

 
Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem, o aluno deverá elaborar um 

trabalho sob orientação docente. 
 
Art. 13. A Formação de Professores por meio de Licenciatura Plena segue Pareceres e Resoluções 

específicos da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho Nacional de Educação.  
 
Art. 14. A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar: 
I - a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, 

reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a realização de experimentos 
e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando em conta a evolução 
epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença; 

II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a formação 
do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; 

III - a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 
IV - os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 

pluralidade no currículo; 
V - a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir 

sobre a realidade social e aprenda a aprender; 
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VI - a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber conviver, 
visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos 
e o aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis à formação do Enfermeiro; 

VII - o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva e as 
relações interpessoais; 

VIII - a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no enfermeiro 
atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e 

IX - a articulação da Graduação em Enfermagem com a Licenciatura em Enfermagem. 
 
Art. 15. A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e propiciar 

concepções curriculares ao Curso de Graduação em Enfermagem que deverão ser acompanhadas e 
permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu 
aperfeiçoamento. 

 
§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos 

curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 
 
§ 2º O Curso de Graduação em Enfermagem deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em consonância com 
o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual pertence. 

 
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 
Arthur Roquete de Macedo 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
 

 
 




