
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE TURISMO E HOTELARIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM TURISMO  

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANNA PINHEIRO DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

A HOSPITALIDADE NO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO 

HOSPITAL DO ANDARAÍ - RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2013 



 
 

 
 

 

 

MARIANNA PINHEIRO DA SILVA 

 

 

 

A HOSPITALIDADE NO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO 

HOSPITAL DO ANDARAÍ - RJ 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Turismo da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em 

Turismo. 

 

Orientador: Profª Me. Manoela Valduga 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2013  



 
 

 
 

HOSPITALIDADE NO CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO DO HOSPITAL 

DO ANDARAÍ - RJ 

 

 

Por 

 

 

MARIANNA PINHEIRO DA SILVA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Turismo da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em Turismo.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________________________ 

Profª M.Sc. Manoela Carrillo Valduga – Orientador 

 

 

Prof. M.Sc. Marcelo Tesseroli– Convidado 

 

 

_____________________________________________________________ 

Profª Drª Claudia Correa de Almeida Moraes 

– Departamento de Turismo 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á minha mãe, Maria da Guia, que 

me ensinou que amar é a melhor 

coisa a se fazer. 

  



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha orientadora, Professora M.Sc. Manoela Carrillo Valduga, pela força 

e ensinamentos ao longo dessa jornada. 

A minha Irma, Michelle e ao meu pai, Manoel pela compreensão, amizade, 

carinho e principalmente pelo apoio. Ao Evanderson Carlos, meu namorado, pelo 

carinho e palavras de apoio em todos os momentos. 

As minhas amigas, as Juliana’s, Nayara, Stephanie e Sylvia que ao longo da 

minha trajetória universitária me ajudaram a ser a pessoa que sou. 

A Oyana Monica por acreditar no trabalho e por todo o apoio de como 

proceder no hospital. 

A todos os pacientes e acompanhantes que compartilharam comigo suas 

experiências e angústias para realização da pesquisa.  

A todos os profissionais que dispuseram de seu precioso tempo e 

compartilharam suas experiências para a realização desta pesquisa. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Nenhum soldado sai da guerra sem 

arranhões, ficam-se as cicatrizes para te 

lembrar de que você é um vencedor. Não há 

nada que o tempo não apague e não há nada 

que o tempo te lembre de que não há luta se 

não tiver guerra. Você é capaz de vencer 

qualquer batalha, diga para você: eu posso, eu 

devo isso a mim porque eu sou um vencedor, a 

minha arma é o amor por mim e por todos que 

me amam.” 

Maria da Guia 

  



 
 

 
 

RESUMO 
 

A presente pesquisa se propõe a identificar a hospitalidade presente no centro de 

tratamento oncológico do hospital do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro e 

investigar se a hospitalidade altera a percepção do paciente no enfretamento em 

relação à doença. Apresentados os conceitos de hospitalidade, humanização, 

hotelaria hospitalar, a importância do bom humor para a hospitalidade, assim como 

os caminhos da saúde no Brasil e a descrição do centro de Tratamento Oncológico 

será possível entender que a hospitalidade não deve ser praticada apenas com as 

pessoas doentes, mas com todo e qualquer indivíduo. Para esta pesquisa, a 

metodologia utilizada foi a análise qualitativa e a coleta de dados deu-se por meio de 

entrevistas e a observação participante, que resultou em um diário de campo. Como 

resultado, infere-se que a hospitalidade acontece no centro de tratamento pelo bom 

cuidado, a atenção e a solidariedade que os funcionários possuem com o tratamento 

para possibilitar a minimização das falhas estruturais. E que a hospitalidade ajuda a 

enfrentar a doença, pois ser bem tratado é fundamental para a continuidade do 

tratamento. 

 

Palavras-chave: Hospitalidade Hospitalar. Cuidado. Hotelaria. Hospital do Andaraí,  

RJ 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify the present in cancer treatment center hospital Andaraí 

in the city of Rio de Janeiro and investigate whether the hospitality alters the 

perception of the patient in coping for the disease. Presented the concepts of 

hospitality, humanization, hospital hospitality, the importance of good mood for the 

hospitality as well as the paths of health in Brazil and description of the center of 

Oncological Treatment is possible to understand that hospitality should not be 

practiced only with sick people but with each and every individual. For this research, 

the methodology used was a qualitative analysis and data was collected by means of 

interviews and participant observation, which resulted in a diary. As a result, it is 

inferred that the hospitality happens at the treatment center by good care, attention 

and solidarity that employees have with the treatment to allow the minimization of 

structural failures. And that hospitality help fight the disease, because being 

pampered is essential for continuity of care. 

 

Keywords: Hospitality. Care. Hospitality. Hospital do Andaraí, RJ 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se propõe a identificar a hospitalidade presente no 

centro de tratamento oncológico do hospital do Andaraí, na cidade do Rio de Janeiro 

e investigar se a hospitalidade altera a percepção do paciente no enfretamento em 

relação à doença. 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o câncer é a segunda maior 

causa de óbitos, seu diagnóstico acarreta uma série de problemas que ultrapassam 

os de ordem física, na medida em que a doença se associa à morte, à dor e ao 

sofrimento. O prognóstico da doença e a terapêutica a ser escolhida representam 

uma ameaça à saúde e à integridade do corpo e pode alterar o modo de pensar e 

viver e do modo como este sujeito se vê diante deste fenômeno. Assim, a 

hospitalidade pode ser uma das estratégias utilizadas para enfrentar os eventos do 

tratamento do câncer que podem influenciar na adaptação do paciente, que 

consequentemente reflete na qualidade de vida. 

A pesquisa é relevante para todos aqueles que lidam com pessoas, 

independente da área em que trabalham. A hospitalidade não deve ser praticada 

apenas com as pessoas doentes, mas com todo e qualquer indivíduo. Sendo assim, 

é fundamental o entendimento sobre em que consiste essa prática e como ela pode 

ser aplicada no ambiente hospitalar. Para o profissional de turismo, atuar como 

facilitador para a implantação de serviços de hospitalidade, contribuindo no processo 

de humanização hospitalar.  

A relação da autora com o local se originou do tratamento de câncer da mãe 

da mesma, que se tratou neste centro de tratamento oncológico. No 6º período, foi 

elaborado o projeto de pesquisa e prontamente iniciaram as observações sobre 

todos os fenômenos que aconteciam. Muitas vezes, a própria autora era a pessoa 

que orientava e conversava com os pacientes e acompanhantes sobre seus 

acontecimentos.  

Para a presente pesquisa foram adotadas duas técnicas de coleta de dados: 

a entrevista, por meio de questionário e a observação participante, com anotações 

posteriores ao ocorrido. Com o objetivo de verificar como a hospitalidade é 

entendida por usuários e funcionários e se a hospitalidade presente altera a 

percepção do paciente, foi realizada a aplicação de três questionários diferentes, 

sendo um para o colaborador, outro para o acompanhante e o paciente.  
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Um pré-teste dos questionários, foi realizado no dia 31 de outubro, para 

verificar a consistência dos mesmos, sendo realizado um para cada perfil. Do dia 05 

até o dia 08 de novembro foram realizadas cinco pesquisas com cada perfil 

(paciente, acompanhante e colaborador), totalizando 15 pesquisas. 

A pesquisa foi viável apesar de toda a burocracia envolvida para realização 

das entrevistas e coletas de dados, a autorização para atuar como pesquisadora no 

centro de tratamento oncológico se tornou viável após a apresentação do trabalho 

ao coordenador do centro de pesquisas do Hospital Federal do Andaraí, Rio de 

Janeiro. 

No primeiro capítulo será apresentada origem do hospital e do hotel. No 

tópico um deste capítulo são utilizados alguns conceitos sobre a hospitalidade, que é 

o foco de nosso estudo. Serão utilizados como principais autores: Camargo (2004), 

Lashley (2004), Campos (2005) e Boff (2013). No segundo tópico deste capitulo será 

abordado a humanização e a hotelaria hospitalar como formas de hospitalidade no 

hospital. O segundo item do tópico dois abordará a importância do bom humor para 

a hospitalidade e um melhor atendimento. 

O capítulo segundo está subdividido em quatro partes. Neste capítulo serão 

apresentados os caminhos da saúde no Brasil e de como se originou o SUS – 

Sistema Único de Saúde. O primeiro tópico abordará a Política Nacional de 

Humanização da atenção e da Gestão do SUS como programa de verticalização das 

relações no Sistema Único de Saúde. No primeiro item do tópico dois será 

apresentado o objeto de estudo, o Hospital Federal do Andaraí – RJ. O segundo 

tópico apresentará a constituição do corpo de funcionários que trabalham no centro 

oncológico. No terceiro item serão apresentados os quatro elementos de base para 

a pesquisa: receber, hospedar, alimentar e entreter. No último item do terceiro 

capítulo será abordado o enfrentamento em relação a doença e a importância do 

cuidar durante este enfrentamento. 

O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos com a pesquisa realizada 

com os pacientes, acompanhantes e colaboradores. Para manter em sigilo a 

identidade dos pacientes, dos acompanhantes e dos colaboradores, eles foram 

denominados como pacientes de 01 a 05, acompanhantes de 01 a 05 e 

colaboradores de 01 a 05. Os colaboradores entrevistados foram a assistente social; 

a terapeuta ocupacional; a enfermeira; a técnica em enfermagem e a agente 

administrativo.   
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2  HOTEL E HOSPITAL 

 

Segundo Godoy (2008), os relatos de viagens remontam ao início da história 

humana, quando, por necessidades, o ser humano, em busca de alimentos e/ou 

proteção, viajava por regiões desconhecidas. Quando chegavam a locais povoados 

buscavam abrigo. Conforme cada época e cultura eles eram recebidos de uma 

forma diferente. Com o crescimento do cristianismo, surgiram os mosteiros, 

comandados por sacerdotes e religiosos da época que abrigavam os viajantes, 

peregrinos, pessoas pobres e doentes.  

Devido às condições precárias de higiene e ao pouco avanço das 

descobertas na medicina da época, as doenças, pragas e pestes eram transmitidas 

rapidamente entre as pessoas saudáveis e não saudáveis. O que levou a primeira 

separação entre viajantes e doentes, que foi o isolamento compulsório dos 

enfermos. 

Segundo Campos (2005), antes dos doentes serem abrigados e recebidos 

nos mosteiros, eles não tinham um lugar com cuidados e ficavam pelas ruas e 

mercados. Uma vez que não havia médicos, questionavam aos que passavam com 

o intuito de verificar se os outros haviam passado pelo mesmo mal ou conhecessem 

alguém que havia passado, para saber o que havia sido realizado para tratar ou 

curar o problema e, segundo Heródo, (Campos, 2005) não era permitido passar pelo 

doente sem questionar a causa da moléstia.  

Segundo Moraes, Candido e Vieira, (2009) no Budismo, em 563-483 a.C., 

surgiram as primeiras instituições hospitalares com características de hospital, havia 

um médico com formação completa, apareceram as primeiras refêrencias a 

enfermeiros, que eram os estudantes de Medicina. Mas tarde a China, influenciada 

pelo médico hindu Susruta, criou uma serie de hospitais. Em 360 a.C., em Roma, 

surgiu o primeiro hospital, com funções básicas, segundo as limitações e condições 

da época.  

As hospedarias surgiram da preocupação de atender e abrigar os viajantes. 

Apesar dos nobres e os burgueses da época serem tratados em suas residências, 

os indigentes, incapazes ou desvalidos eram abrigados e tratados de forma gratuita 

nas casas mantidas por organizações. 

Na idade média, segundo Dencker e Bueno (2003) notou-se que o 

transporte condicionava os meios de hospedagem. Devido às diligências de 
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carruagens, os viajantes conquistaram hospedagem nas tabernas. Outra tendência 

da hospitalidade foi quando os meios de hospedagem se atualizaram e prepararam 

cocheiras para acomodar os cavalos que puxavam essas carruagens.  

Do vocábulo hóspes, que significa hóspede, deram origem às palavras 

hospitalis e hospitium. Hospitalis veio a se conhecer por hospital, para os enfermos, 

e hospitium veio a ser o hospício para o tratamento dos doentes insanos. 

Anteriormente, a missão do hospital era apenas assistir os pobres que estavam 

morrendo; passando depois para a cura e hoje prevenção e manutenção da saúde. 

Mas o hospital tinha outras terminologias de origem grega, pois a palavra hospital, 

como hoje conhecemos, é relativamente novo. Segundo BOEGER, (2003, p. 20): 

 
 
nosodochium: local para receber os doentes; 
nosocomium: local para tratar os doentes, asilo de enfermos: 
pitoxotrophium: asilo para pobres; 
poedotrophium: asilo para crianças; 
xenotrophium: asilo e refúgio para viajantes estrangeiros; 
gynotrophium: hospital para mulheres; 
gerontokomium: asilo para velhos; 
hospitium: hospital para doentes mentais.  
 
 

Segundo Campos (2005), com o surgimento dos hospitais como fundações 

devotas, no século IV, ligadas as ordens religiosas, era mais importantes garantir 

aos cristãos que morressem em estado de graça, depois de confessarem e 

receberem os sacramentos do que tentar heróicos tratamentos médicos. 

As grandes guerras também tiveram importância na propagação de 

hospitais, pois o estado mantinha médicos para cuidar de forma gratuita dos doentes 

e também dos viajantes de longo curso quando adoeciam e não tinham amparo. 

Segundo Boeger (2009, p 33), no século XVII, a situação foi evoluindo: 

 
 
O hospital despontava como uma instituição destinada a abrigar e confinar 
mendigos, órfãos, vagabundos, prostitutas e ladrões, ao lado de doentes e 
de loucos pobres. Atendiam as necessidades medicas básicas os hospitais 
contava com grandes problemas, muitos, inclusive Florence Nightingale, 
quiseram que os hospitais fossem transferidos para o interior. Diante de 
tamanhos problemas os hospitais continuaram tipicamente reservados aos 
pobres; os ricos optavam por se tratar em casa. Até então, não havia 
procedimentos médicos que fossem exclusivamente hospitalares: podiase 
ser operado na mesa da cozinha, assim como se dava a luz em casa. 
 
 

Segundo Boeger (2005), na historia da evolução dos hospitais, o hospital 

Hotel de Deus, localizado em Paris, foi o maior hospital antes da Revolução 
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Francesa. Por volta de 1772, na Europa, ele tinha 1100 leitos individuais e 600 leitos 

coletivos e também tinham enfermarias que atendiam tanto os parisienses quanto a 

população francesa em geral, mas foi completamente destruído por um incêndio. 

Para a reconstrução do hospital, foi constituída uma comissão especial para estudar 

e propor suas normas. No relatório elaborado houve a preconização de padrões 

mínimos para o conforto do paciente, como: a horizontalidade do hospital, facilitando 

o deslocamento; a iluminação e a ventilação dos quartos. 

Por sua vez, o primeiro hotel, o hotel Ritz de Paris é um dos hotéis 

históricos, foi fundado por Cesar Ritz, em 1898, e inaugurado em primeiro de junho 

de 1898, junto com seu amigo Auguste Escoffie, como chef de cozinha. Foi o 

primeiro hotel na França e na Europa com eletricidade, um banheiro em cada quarto 

e um telefone. A intenção de Cesar Ritz era fazer com que as pessoas se sentissem 

em suas próprias casas. Ao longo dos anos, o Ritz Paris passou por uma série de 

acontecimentos históricos, incluindo sua transformação em um hospital em uma 

guerra mundial e a ocupação do hotel pelas forças alemãs, ocorrida entre 1940 e 

1944.  

Segundo Boeger (2009), ao longo da história dos hospitais, pode se 

observar muitas similaridades e coincidências nas formas de exclusão e na falta de 

equidade no acesso a saúde. Os hospitais tinham por finalidade ser um local de 

atendimento para as pessoas excluídas da sociedade. O sofrimento (psicológico) e a 

dor (física) eram entendidos como problemas distintos, a primeira era mais 

priorizada, até pela falta de conhecimentos da doença. Nos dias atuais, os hospitais 

estão focados na dor e pouco no sofrimento, antigamente pela própria falta de 

conhecimento da medicina a situação era inversa. As pessoas de baixa renda eram 

objetos da dedicação dos cuidadores nos hospitais. Hoje, os profissionais de saúde 

aprenderam e aprimoraram seus medicamentos e técnicas com essas pessoas para 

melhores praticas com as camadas privilegiadas. 

Para Moraes, Candido e Vieira (2009, p 38) “Quando se fala em 

hospedagem, é necessário falar em hospitalidade, que é uma palavra originaria do 

latim hospitalidade, pois nenhuma entidade que deseja hospedar poderá fazê-lo sem 

que haja hospitalidade”. Com o avanço da medicina, veio a cura de muitas 

enfermidades, mas não se deve esquecer o bem estar do paciente, buscando não 

apenas a cura da moléstia mas seu tratamento completo. Assim, como no hotel, o 
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hospital deve acolher e hospedar seus pacientes antes de interna-los para 

proporciona lós bem estar, e isso é facilitado com a presença da hospitalidade. 

 

2.1 HOSPITALIDADE 

 

Dar, receber e retribuir. São os três deveres que, segundo Mauss (apud 

CAMARGO, 2004) é a chave explicativa das relações sociais das sociedades 

arcaicas e responde as questões: 

1) qual é a regra de direito e de interesse que, nas sociedades de tipo 

atrasado ou arcaico, faz com que o presente seja obrigatoriamente retribuído? 

2) que força há na coisa dada que faz com que o donatário a retribua? 

Dos próprios fatos sociais observados por Mauss, ressalta-se uma noção de 

hospitalidade que começa como uma dádiva e que não se limita à dinâmica das 

sociedades arcaicas. As leis não escritas da hospitalidade continuam a se exprimir 

com toda a sua força na hospitalidade doméstica, publica, comercial e virtual, em: 

convidar alguém para ir à sua casa, oferecer abrigo e comida a alguém em 

necessidade. No caso, a dádiva sempre desencadeia o processo de hospitalidade, 

seja ou não precedida de um pedido de ajuda. 

A dádiva, como definição sociológica, é proposta por Caillé (apud 

CAMARGO 2004, p.142): como “toda prestação de serviços ou de bens efetuada 

sem garantia de retribuição, com o intuito de criar, manter ou reconstituir o vínculo 

social”. 

A dádiva assim como a hospitalidade é um fato social total, que consiste na 

maneira de agir, pensar e sentir. A hospitalidade é uma norma coletiva que exerce 

poder de coerção sobre o individuo, sendo um conjunto de leis não escritas. A lei 

não escrita não exclui o interesse na troca, apenas exige que ele não se 

instrumentalize sob a forma de um negócio que se quer fechar, ou simplesmente a 

troca do que se oferece por um outro bem, principalmente o dinheiro. Não abole 

igualmente a perspectiva de uma retribuição futura, apenas exige que se aja como 

se a retribuição não fosse necessária. “Que gentil de ter lembrado!”. Quem não 

recorda esse dito tão pleno de sentido de uma dona-de-casa que nos convida ao 

receber as flores com que a regalamos? 

O dom deve ser aceito. Recusar um presente é algo considerado um insulto 

mesmo nos dias atuais. Dar é sacrificar algo que se tem em nome de algo, 
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notadamente no plano ético. O sacrifício é, pois, um componente essencial da 

hospitalidade. Mas o ato de receber algo de presente resulta na consciência de uma 

situação clara de desvantagem. Quem recebe a dádiva deve manifestar alegria 

mesmo sentindo que assume um débito para com aquele que doou. O donatário fica 

à mercê do doador e a única forma de livrar-se desse débito é retribuindo.  

Retribuir um presente é reinstaurar o dom, a dávida. É criar uma nova dádiva 

e colocar em marcha esse processo sem fim que alimenta o vínculo humano. É 

nesse sentido que a hospitalidade assume um papel de grande importância na moral 

humana. 

Para Boff (2005, p. 198), a hospitalidade é utopia e prática, integra o sonho e 

a realidade em suas margens. Ou, como ele mesmo diz: 

 
 
A hospitalidade é antes de mais nada uma disposição da alma, aberta e 
irrestrita. Ela, como o amor incondicional, em princípio, não rejeita nem 
discrimina a ninguém. É simultaneamente uma utopia e uma prática. Como 
utopia representa um dos anseios mais caros da história humana: de ser 
sempre acolhido independente da condição social e moral e de ser tratado 
humanamente. Como prática cria as políticas que viabilizam e ordenam a 
acolhida. Mas por ser concreta sofre os constrangimentos e as limitações 
das situações dadas. 
 
 

Como disposição da alma, a hospitalidade se encontra em todos os seres 

humanos em forma de amor, um amor incondicional, sem discriminação. Podem ser 

limitadas com a falta de estrutura presente, em hotéis e hospitais, onde o desejo de 

bem acolher a pessoa que chega pode não ser completo por falta de espaços, como 

no hospital, por exemplo, quando não propiciam momentos de hospitalidade. 

Para Boff (2005, p.95), “a hospitalidade supõe a superação dos preconceitos 

e confiança quase ingênua mas indispensável para que a hospitalidade e a 

convivência sejam verdadeiramente hospitalidade e a convivência sem 

constrangimento”.  Para Boff (2005, p, 96) “a hospitalidade está relacionada com os 

mínimos cuidados humanos: ser acolhido sem reservas, poder abrigar-se, comer, 

beber e descansar”. Esses pontos confirmam a hospitalidade como cuidado 

A hospitalidade é também, segundo Montandon (2003, p.132) “uma maneira 

de se viver em conjunto, regida por regras, ritos e leis”. Nesse sentido, a 

hospitalidade é “concebida não apenas como uma forma essencial de interação 

social, mas também como uma forma própria de humanização, ou no mínimo, uma 

das formas essenciais de socialização”.  
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A definição de Gotman (apud Boeger 2008, p. 30) ajuda na compreensão: “a 

hospitalidade é um processo do outro à comunidade e a inospitalidade é o processo 

inverso”.  

Lashley (2004, p. 15) utiliza-se da reflexão de Visser para afirmar que a 

hospitalidade é relacionamento.  

 
 
 
 
Visser (1990) liga o relacionamento entre o anfitrião e o hóspede através da 
raiz linguística comum dos dois termos. Ambas se originam de uma palavra 
comum indo-européia (ghostis), que significa “forasteiro” e, por meio disso, 
“inimigo” (hospitalidade e hostil possuem raiz similar), mas a ligação 
expressa neste termo simples “refere-se não tanto ao próprio povo, ao 
hóspede e ao anfitrião, mas ao relacionamento entre eles” (p. 91). É um 
relacionamento baseado nas obrigações mútuas e, em última análise, na 
reciprocidade. Enfim, o hóspede torna-se o hospedeiro em outra ocasião.  
 
 

Camargo (2004), em seu livro intitulado Hospitalidade, traz os quatro 

elementos que serão utilizados como base para se identificar a ocorrência da 

hospitalidade e, para depois serem analisados e identificar se esses elementos 

colaboram na alteração da percepção do paciente no enfretamento em relação à 

doença. Segundo o autor: “Hospitalidade pode ser definida como o ato humano, 

exercido em contexto doméstico, público e profissional, de recepcionar, hospedar, 

alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat natural.” 

(Camargo, 2004, p.52). 

O autor criou dois eixos para explicar e caracterizar a hospitalidade: tempo 

social e espaço social. Os tempos sociais da hospitalidade humana são as práticas 

sociais que se inserem dentro do processo de hospitalidade: o receber/acolher; 

hospedar; alimentar e entreter as pessoas, que pode acontecer de formas diferentes 

dependendo do espaço social que a pessoa estiver inserida, que podem ser: o 

doméstico, o publico, o comercial e o virtual. 

Para entender o tempo social, isto é, a forma de receber, hospedar, 

alimentar e entreter se deve identificar em que espaço social a pessoa se encontra. 

O presente estudo pretende entender a hospitalidade presente em um hospital, para 

isso, deve-se identificar o espaço social que ele se encontra, que é o espaço 

público, para entender as práticas sociais que nela ocorrem. 

Os espaços sociais identificados como doméstico, publico, comercial e 

virtual também podem ser chamado de privado, social, profissional e virtual 
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respectivamente, por outros autores, como Lasheley. (2004), por exemplo. No 

espaço doméstico, a hospitalidade acontece no ato de receber em casa. No espaço 

público, a hospitalidade acontece em decorrência do direito de ir-e-vir. No espaço 

comercial, a hospitalidade acontece dentro de uma estrutura comercial. No espaço 

virtual, as três dimensões espaciais anteriores se encontram associadas, mas nessa 

hospitalidade a ubiquidade, onde o emissor e receptor da mensagem são, ao 

mesmo tempo, anfitrião e visitante. 

Camargo (2009), em os Domínios da Hospitalidade, complementou os 

conceitos, definiu o receber, a hospedagem, alimentar e entreter nos eixos: 

doméstico, público, comercial e virtual.  

 

Categoria Recepcionar Hospedar Alimentar Entreter 

Domestica Receber 
pessoas em 
casa, de forma 
intencional ou 
casual 

Fornecer pouso 
e abrigo em 
casa para 
pessoas 

Receber em 
casa para 
refeições e 
banquetes 

Receber para 
recepções e 
festas 

Publica A recepção em 
espaços e 
órgãos públicos 
de livre acesso 

A hospedagem 
proporcionada 
pela cidade e 
pelo país 

A 
gastronomia 
local 

Eventos 
públicos de 
lazer e eventos 

Comercial Os serviços 
profissionais de 
recepção 

Hotéis, hospitais 
e casas de 
saúde e 
presídios 

A restauração Eventos, 
espetáculos e 
espaços 
privados 
para lazer 

Virtual A net-etiqueta do 
enviar e receber 
mensagens por 
meios 
 eletrônicos 

Sites e 
hospedeiros de 
sites 

A 
gastronomia 
eletrônica 

Jogos e 
entretenimento 

Figura 1 - Os tempos/espaços da hospitalidade humana  
Fonte: Camargo (2009) 

 

O Hospital Federal do Andaraí é um hospital público, com isso a 

hospitalidade que nele ocorre é a hospitalidade pública. Segundo a Legislação direta 

no Artigo 196 da Constituição Federal de 1988: “A saúde é direito de todos e dever 

do Estado”. Assim sendo o hospital: recebe, hospeda, alimenta e entreter, segundo 

a hospitalidade pública. 

O receber público está ligada ao urbano, onde a sinalização viária e o uso do 

solo pode tornar uma cidade mais acolhedora por possibilitar a sua leitura 

rapidamente e sensação de acolhimento. Os costumes e as tradições locais são 

elementos fortes de identificação na dimensão da hospitalidade. (Grinover, 2006) 
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O hospedar público é a forma que a cidade se comunica com as pessoas, 

residentes ou não. Podendo ser os centros de informações turísticas, os terminais de 

ônibus ou ate mesmo a problemática da violência urbana, que caracteriza a falta de 

hospitalidade. 

O alimentar público toma um papel fundamental na comunicação e 

sociabilidade humana com a refeição. Locais como feiras livres, por exemplo, criam 

fluxos onde o individuo pela forma de se alimentar se sente social, se sente inserido.  

O entreter público tem função de qualidade de vida, onde os equipamentos 

urbanos e eventos são importantes para a população residente, como os parques e 

áreas livres. 

Lashley (2004, p 5 e 6) utiliza uma amplitude de definição para analisar as 

atividades relacionadas da hospitalidade nos domínios “social”, “privado” e 

“comercial”.  

 
 
 O domínio social da hospitalidade considera os cenários sociais em que a 
hospitalidade e os atos ligados à condição de hospitalidade a condição de 
hospitalidade ocorrem junto com os impactos de forças sociais sobre a 
produção e o consumo de alimentos, bebidas e acomodação. O domínio 
privado considera o âmbito das questões associadas à oferta da “trindade” 
no lar, assim como leva em consideração o impacto do relacionamento 
entre anfitrião e hospede. O domínio comercial diz respeito a oferta de 
hospitalidade enquanto atividade econômica e inclui as atividades dos 
setores privado quanto publico. 
 
 

Para entender a dinâmica dos três domínios da hospitalidade: social, privado 

e comercial é necessário compreender cada uma independentemente para entender 

como é possível o gerenciamento das experiências em hospitalidade, conforme 

mostra a figura 2: 
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Figura 2 – Atividades relacionadas com a hospitalidade 
Fonte: Lashley (2004) 

 
No domínio social a hospitalidade depende do contexto social. O autor faz 

um resgate histórico da presença da hospitalidade. O autor aponta que, apesar da 

cultura e dos costumes, a hospitalidade é um comportamento privado, que pode ser 

exercido conforme o gosto pessoal dentro de um círculo de relacionamentos. Ele 

aponta que a partir da sociedade industrial, a hospitalidade perde posição central na 

escola de valores.  

O forasteiro é um rico filão na hospitalidade no domínio social. O tratamento 

dado a ele traz ênfase na importância da hospitalidade. O forasteiro trazia regras 

que extrapolavam as obrigações do anfitrião podendo até ser mal visto na sociedade 

se acontecesse alguma falha no modo adequado de agir, por isso, o anfitrião deveria 

ter a figura de uma pessoa com generosidade e de proteção em relação ao outro. A 

acolhida e a proteção ao viajante foram consideradas um dever sagrado ou até 

mesmo tinha um papel status na sociedade. 

Nas sociedades hierarquizadas, as formas de alimento, bebidas e 

acomodações expressam a classe social dos diferentes grupos. Assim, a 

hospitalidade também tem como elementos importantes o alimento e a bebida, pois, 

representa suprir as necessidades essenciais de outro ser humano que não esta no 

seu local, e o que é ofertado a ele significa como algo divino. 

A hospitalidade, no domínio privado, tem como cenário o ambiente privado 

ou o doméstico, onde o anfitrião tem papel de recepcionar o hóspede, mas esse 

relacionamento entre eles é baseado em obrigações mutuas. Ser anfitrião não 
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significa obrigatoriamente, ser hospitaleiro, pois para isso teria que haver ausência 

de motivos. As relações sociais entre o individuo e a família tem contexto cívico, pois 

o hóspede pode desempenhar uma avaliação na interação social e o anfitrião na 

exposição social, o que ajuda na compreensão entre o privado e o social. 

A hospitalidade, no domínio comercial, não ocupa posição central no sistema 

de valores na maioria das sociedades ocidentais. A reciprocidade é baseada na 

troca monetária onde os anfitriões procuram conquistar a lealdade dos clientes, onde 

a hospitalidade tem papel de assegurar a satisfação do cliente. As pessoas para 

trabalharem nessa aérea devem ser identificadas, recrutadas, desenvolvidas e 

receber poderes essências para alcançarem a lealdade do cliente. 

Segundo Lashley (2004), para a hospitalidade ser eficaz, o hóspede deve 

sentir que o colaborador está sendo hospitaleiro pelo desejo de agradar e por 

generosidade. Então, é necessário preparar seus colaboradores para serem 

hospitaleiros, não apenas anfitriões. 

Os viajantes, estrangeiros, peregrinos ou forasteiros, dependendo da época 

tiveram papel fundamental para a hospitalidade.  

Para Baptista (2002), a hospitalidade se define como um modo privilegiado 

de encontro interpessoal marcado pela atitude de acolhimento em relação ao outro. 

O outro passa a ter papel fundamental na hospitalidade, pois a hospitalidade surge 

como traços fundamentais da subjetividade humana. Cada ser humano possui um 

mundo interior, é no contato com outro que o mistério da subjetividade humana se 

refere, na abertura da consciência, quando a hospitalidade se afirma na 

exterioridade testemunhada. A hospitalidade surge como “na medida em que 

representa a disponibilidade da consciência para acolher a realidade do fora de si”. 

(p. 157) E complementa a consciência de pertencer a um mundo “como ser 

concreto, que tem fome, sede e necessidade de abrigo, como um ser que ri e que 

chora”. (p.158) 

Levinas (apud Baptista 2002) defende a exterioridade absoluta, isto é, a 

presença de outrem, e é nesse contato que surge o desejo que não sabe o que se 

deseja, diferente de suprir desejos voltados a necessidades segundo ele esse 

desejo é o qual nos ocupamos em procurar sermos felizes. “o mundo é uma grande 

casa a ser partilhada solidariamente por uma multiplicidade de humanos. É a partir 

da consciência deste fato que a procura pela felicidade perde a sua inocência” 

(Baptista, 2002, p 158). 
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Castelli (2009) associa a hospitalidade com a amizade e à generosidade, e 

coloca a prática de boas maneiras como forma para exteriorizar os atos da 

hospitalidade. A hospitalidade, para Castelli (2009), se apresenta como uma 

necessidade, pois o ato de acolher é o primeiro ato que ocorre antes mesmo de 

prestar o serviço, assim é necessário que se faça uma primeira acolhida marcante, 

para que a pessoa tenha uma boa impressão da empresa. 

Segundo Godoi (2008), a hospitalidade se define como o ato de receber ou 

acolher bem o visitante, familiar, amigos ou desconhecidos. Sendo a hospitalidade 

fundamental, pois paa acolhida agradável e calorosa nas intuições que lidam com o 

ser humano, ajuda a lidar com as necessidades mais urgentes dos clientes. 

Assim a hospitalidade se apresenta como uma ferramenta indispensável, 

para qualquer instituição, que tem o ser humano em qualquer parte da sua estrutura. 

A hospitalidade tem o objetivo de bem receber, bem hospedar, bem alimentar e bem 

entreter aos clientes, funcionários e todos aqueles que se relacionam com a 

organização para melhor acolher. 

 
2.2  HUMANIZAÇÃO E HOTELARIA HOSPITALAR 

 

A humanização dentro do hospital refere-se não só ao cuidado do corpo 

clinico ou de enfermagem prestado no tratamento da doença, mas também às 

condições necessárias para que o paciente se recupere de forma mais rápida, ou 

tenha seu sofrimento amenizado, como também contribua com um ambiente que 

proporcione conforto e segurança, tanto para o paciente como para seus familiares. 

Humanização na saúde é dar qualidade à relação profissional da saúde-

paciente, é suportar as angústias do ser humano diante da fragilidade do corpo e da 

mente. Para a humanização, se pressupõe o respeito da individualidade. O cuidar  

humanizado requer a compreensão do significado da vida, na capacidade de 

perceber e compreender a si mesmo e ao outro. 

Segundo Rios (2009, p.5) “Humanização é ferramenta de gestão, pois 

valoriza a qualidade do atendimento, preserva as dimensões biológicas, psicológicas 

e sociais dos usuários e enfatiza a comunicação e a integração dos profissionais.” 

Em Humanizar a ação, para humanizar o ato de cuidar, Baraúna (2003) 

coloca a humanização como “um processo de construção gradual, realizada através 

do compartilhamento de conhecimentos e de sentimentos”. (p. 2) 
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Para Campos (2005, p.98) ”O hospital é um estabelecimento de 

hospedagem que abriga pessoas necessitadas de tratamento de saúde, oferecendo 

todas as facilidades destinadas ao cumprimento de sua missão.”. Assim surge a 

hotelaria hospitalar, que oferece as facilidades no cumprimento da missão do 

hospital. 

Conforme o conceito de Boeger (2005) a hotelaria hospitalar nasceu no 

Brasil em meados dos anos 1990, e é cada vez mais difundida pelos hospitais em 

todas as regiões. A hotelaria hospitalar é “uma tendência irreversível em qualquer 

instituição de saúde, pois não se trata de uma opção da empresa, mas de uma 

exigência do público que frequenta hospitais e que começa a habituar-se aos 

serviços de hotelaria existente” (Boeger, 2005, pag. 25). 

Dessa forma, a hotelaria hospitalar surge como um novo modelo de gestão e 

apesar de seu conceito envolver, em muitos casos, a adaptação da estrutura física, 

a preocupação maior é com a quebra do paradigma de atendimento impessoal e 

diminuição do desconforto por estar em um ambiente hospitalar. 

A recepção do hospital é a porta de entrada, formadora da primeira 

impressão e principalmente, canal de comunicação direto com os clientes de saúde. 

É condição essencial que este setor do hospital tenha um nível de qualidade 

exemplar.  

A hotelaria hospitalar segundo Morais (2004) funciona como um elo entre 

setores e seus profissionais sem, no entanto, interferir no exercício das funções que 

lhe são próprias. E tem como objetivo principal sempre o de proporcionar uma 

melhor qualidade de vida aos pacientes e aos colaboradores. 

Boeger (2003, p. 55) conjuga hospitalidade e hotelaria em hospitais como 

um conceito baseado em bem receber e bem acolher. A implantação da Hotelaria 

hospitalar não deve ser associada ao luxo, mas sim ao conforto e a qualidade: 

 
 
Dentro de um hospital, a gestão hoteleira deve respeitar as regras e funções 
hospitalares, adaptando-se a elas. Em contrapartida, as funções hoteleiras 
devem ser vistas como a tradução da qualidade pela prestação de serviços 
de atendimento e acolhimento, com base em princípios operacionais e de 
gestão que devem ser aceitos, entendidos, absorvidos e efetivamente 
exercidos por todos por todo o corpo hospitalar. 
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Segundo Taraboulsi (2006) as duas atividades, hotelaria e hospitalar, 

possuem muitas coisas em comum. Por causa da semelhança, vários serviços de 

um hotel e hospital podem ser adaptados às atividades hospitalar:  

 

HOTEL HOSPITAL 

Recepção – Check in Recepção – Internações/Altas 

Portaria Social Balcão de Informações 

Alimentos e Bebidas Nutrição 

Lavanderia Lavanderia 

Reservas Agendamento programado 

Figura 03 – Serviços em comum do hotel e hospital que podem ser 
adaptados à atividade hospitalar 

Fonte: Taraboulsi, 2006, p. 33. 

 

Existem outros serviços que podem ser implantados do hotel para o hospital, 

sem esquecer a realidade do hospital com a intenção de melhorar e dinamizar o 

atendimento, como: 

 

Serviço de mensageiro e capitão-porteiro 

Gorvenança: governata e camareiras 

Room servise: serviço de quarto para os clientes de saúde 

Restaurante para familiares, acompanhantes e visitantes. 

Departamento de eventos para promover seminários, congressos, cursos e reuniões 
etc. 

Serviço de lazer: sala de leitura, biblioteca, jogos, ginástica, músicos e pequenas 
apresentações na área sociais e passeio pela cidade etc. 

Figura 04 – Serviços de hotelaria que podem ser implantados e adaptados à 
atividade hospitalar 

Fonte: Taraboulsi, 2006 p. 33. 

 
O que determina a implantação desses serviços é a competência gerencial, 

a capacidade do gestor em distinguir e filtrar os serviços que devem ser implantados 

e/ou adaptados a esse ambiente. 

Antes de internar pessoas é necessário que elas sejam hospedadas, isto é, 

alojar antes de qualquer coisa, pois a pessoa está sendo colocada em um local onde 

ela será privada de sua liberdade, retirada do seu local habitual seja para tratamento 

curto ou longo. O tempo que o doente passa no hospital pode ser comparado com 
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todo e qualquer lugar, pois ele deixou de lado sua rotina de atividades, e está 

ansioso para retomá-la o quanto antes. 

A hospitalidade nos hospitais tem por finalidade propiciar um atendimento de 

qualidade e humanizado, oferecendo, aos pacientes e acompanhantes, suporte e 

atenção em todas as suas necessidades. Fatores que contribuem para o bem estar, 

conforto, segurança e qualidade de vida do paciente minimizando sua angústia. Para 

essa ocorrência se faz necessário que a hospitalidade oferecida do hospital seja 

compreendida como um conjunto de valores e diga respeito ao receber humano. 

Para Campos (2005) em Introdução ao universo da Hospitalidade, os 

hospitais que atendem clientes particulares e filiados a planos de saúde aprenderam 

ao longo do tempo que o diferencial no atendimento vale também para aqueles que 

têm de se hospedar de forma compulsória em algum lugar para tratamento. Assim é 

que muitos desses estabelecimentos passaram a ter uma maior preocupação com o 

desing e os serviços prestados aos usuários e seus acompanhantes.  

Em Hotelaria hospitalar e humanização no atendimento em hospitais, o autor 

Adalto Felix de Godoi (2008, p 114) aponta o fator humano dentro de o ambiente 

hospitalar, como valor central, sem tirar o papel da tecnologia, mas priorizar o fator 

humano, em: 

 
 
A preocupação do hospital precisa estar centralizada no ser humano, tendo 
o aparato de equipamentos e serviços ao seu dispor. O hospital e uma 
atividade essencialmente humana, apesar da alta tecnologia envolvida 
(tecnomedicina), não podendo ter uma visão obtusa de que o centro de sua 
atenção é o paciente.  
 
 

Segundo Campos (2005, p.99) “A partir da década de 1980, os proprietários 

e funcionários de hospitais passaram a entender os doentes mais com clientes e não 

pacientes.” Assim a expressão paciente é substituída por cliente. É utilizada tanto 

para quem recebe o tratamento como para os seus acompanhantes e visitantes. Em 

Taraboulsi (2006, p. 24),  

 
 
ao reconhecer que a expressão cliente de saúde é a mais adequada dentro 
do contexto hospitalar e abrange, além da pessoa enferma, os familiares, 
amigos e visitantes, torna-se mais fácil adotar estratégias e implementar 
ações, inclusive as de hotelaria, que possam garantir a humanização e a 
qualidade dos serviços.  
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O cliente de saúde, identificado não apenas com a pessoa que recebe o 

tratamento ou realiza a consulta, mas sim todos que acompanham a rotina no 

hospital como usuários, possibilita a adoção de estratégias para a humanização, já 

identificando a quem se destina o serviço, o que pode levar para a hotelaria 

hospitalar. Para Taraboulsi (2009) quando o profissional da saúde entende que os 

serviços no hospital atendem as necessidades do cliente, a hotelaria hospitalar pode 

atuar como elemento de efetivação da humanização no ambiente. 

Segundo Boeger (2009) ao se pesquisar a hospitalidade nas instituições de 

saúde, invariavelmente estará se pesquisando o tema denominado Hotelaria 

Hospitalar. Existindo duas abordagens distintas para sua compreensão, a mais 

comum é o de gerenciamento dos serviços de apoio (que pode ser dividida em duas 

áreas, como na hotelaria convencional: front office e back office, esta ultima também 

chamada de Serviços de Facilities). As duas aéreas pode englobar o atendimento ao 

cliente e o suporte ao atendimento. Entendendo assim, a hotelaria hospitalar pode 

ser definida da seguinte maneira, segundo Boeger (2003, p.): “A Hotelaria Hospitalar 

é a reunião de todos os serviços de apoio, que, associados aos serviços específicos, 

oferecem aos clientes conforto, segurança e bem estar durante seu período de 

internação.”. 

Para Boeger (2009) a hospitalidade hospitalar pode ser compreendida como 

a humanização do atendimento ao cliente de saúde (paciente, acompanhantes e 

familiares) por todo o corpo de profissionais da instituição. Assim, a hospitalidade 

hospitalar possui ações de humanização e de hospitalidade social com ações 

mercadológicas da hospitalidade comercial. 

 

 



29 
 

 
 

 

Hospitalidade hospitalar 

Figura 5: Composição da hospitalidade hospitalar  
Fonte: Boeger 2009 

 

A figura 5 representa o ponto de encontro entre as ações humanização de 

toda a equipe do hospital com a administração dos serviços de apoio. A 

hospitalidade hospitalar mescla todas as ações, não apenas do setor de hotelaria 

dentro do hospital, mas todos que trabalham na instituição de saúde são 

responsáveis pela hospitalidade.  

A hospitalidade deve permear todos os setores e departamentos, assim para 

Boeger (2009, p. 33) a hospitalidade: 

 
 
[...] visa facilitar a cura, melhorar a angustia durante os dias de internação, 
prover uma morte digna nos casos extremos, em que nada mais possa ser 
feito clinicamente, gerenciar a experiência vivida dentro do hospital, 
proporcionando ao paciente e familiares uma atmosfera de apoio emocional, 
segurança e bem estar. 
 
 

A hospitalidade começa a ser vista como uma aliada da equipe assistencial, 

na qual o funcionário realiza um atendimento informal e procura estimular no 

paciente o resgate da sua individualidade a partir do momento que este apresenta 

os serviços disponíveis, como por exemplo, ao se oferecer uma revista, livros, 

histórias e até mesmo filmes. A hospitalidade pode proporcionar um continuo 

acolhimento agradável para o paciente e acompanhante, não penas no primeiro 

contato, mas em todo o momento. Para Godói (2008, p. 16 -17): 

 
 
 

Hospitalidade e 
humanização 

relacionamento de toda 
equipe do hospital com 

o cliente 

Administração dos 
serviços de apoio 

Gestão dos serviços e 
contratos do 
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hotelaria hospitalar 
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A angústia e ansiedade provocada por internações prolongadas podem ser 
aliviadas com atividades planejadas, voltadas para a humanização no 
atendimento e resgate dos valores culturais. Pode se buscar o 
favorecimento do convívio familiar, mediante atividades como artes 
plásticas, pintura e desenho, contos, história da arte, musicoterapia, jogos, 
literatura, trabalho corporal e artes folclóricas.  
Quando profissionais de área do turismo e hotelaria proporcionam 
atividades de entretenimento e lúdicas, os educadores físicos e fisioterapia 
elaboram atividades físicas e corporais, de artes e história entre outras, 
atuando no ambiente hospitalar, causam uma mudança de cenário interno e 
externo.  
 
 

Godói (2008, p. 41) informa que: “a hospitalidade pode e reduz radicalmente 

o sofrimento de pacientes e clientes ao minimizar a dor para pacientes e familiares, 

em momentos de fragilidade”. Para o autor (2008, p. 44), “a empatia percebida 

desde a marcação de consultas, exames, o check-in e check-out, o tratamento 

respeitoso provoca uma impressão permanente no usuário”. 

Segundo Boeger (2009), a gestão hospitalar preocupa-se com a estratégia, 

padronização e qualidade dos serviços oferecidos, para que um hospital seja 

associado à saúde e não à doença.  

Taraboulsi (2009, p.28; 29) aponta a hotelaria hospitalar como disseminação 

da humanização no ambiente hospitalar: 

 
 
O triunfo da hotelaria está na humanização do ambiente hospitalar: serviços 
eficientes que encantam, cores suaves plantas e jardins bem cuidados e, 
principalmente, pessoas entusiasmadas interagindo com os clientes de 
saúde, revelando de tal forma o segredo dessa nova proposta que é o 
sorriso sincero e permanente marca registrada da satisfação e do amor pelo 
trabalho realizado. Os clientes de saúde (enfermos, familiares, 
acompanhantes, visitantes) sentem-se confiantes e motivados quando a 
solidariedade apresenta-se estampada nos semblantes de todos os 
envolvidos em seu atendimento. É a humanização, através da hotelaria, 
mudando condutas e comportamentos, tornando o hospital um espaço 
digno para os momentos dificies de nosso clientes de saúde.  
 
 

Segundo Tarabolsi (2009, p. 179) a hotelaria e a arte de receber e de 

acolher, porque implica hospitalidade. No ambiente hospitalar a expressão prática da 

humanização, tem elo existente entre os conceitos de hospitalidade e hotelaria 

hospitalar:  

 
 
O conceito de hotelaria hospitalar: é a arte de oferecer serviços eficientes e 
repletos de presteza, alegria, dedicação e respeito, fatores que geram a 
satisfação, o encantamento do cliente de saúde e, principalmente, a 
humanização do atendimento e do ambiente hospitalar. 
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Para Tarabolsi (2009, p 158), “a hotelaria hospitalar transforma serviços, 

pessoas, condutas, espaços físicos, decisões estratégicas e ações em todos os 

níveis da instituição de saúde. Nela implica a utilização da hospitalidade que lhe é 

inerente;”. Assim, Tarabolsi (2009), afirma a importância da hospitalidade para a 

hotelaria hospitalar acontecer. Ao abordar que a hospitalidade na hotelaria se 

manifesta no aconchego do ambiente físico, na humanização dos serviços médico-

hospitalares e, essencialmente, na espontaneidade dos gestos e atitudes das 

pessoas. Pressupõe que a hotelaria aconteça imprescindivelmente com a 

hospitalidade para ela ocorrer. 

Segundo Rios (2009, p.15), enquanto nos hospitais privados a humanização 

foi tratada como “cosmética da atenção”, “[...] nos hospitais públicos e movimentos 

sociais a humanização escapa aos modelos comerciais e recupera dos ideais do 

SUS a prática da cidadania”. Nos hospitais para Rios (2009, p 15), no SUS: 

 
 
Quase vinte anos depois da sua criação, o SUS é o sistema idealizado para 
os anseios de saúde do povo brasileiro, mas é também o sistema de saúde 
público que apresenta as contradições e heterogeneidades que 
caracterizam a nossa sociedade: serviços modernos, e de ponta 
tecnológica, ao lado de serviços sucateados nos quais a cronificação do 
modo obsoleto de operar o serviço público, a burocratização e os 
fenômenos que caracterizam situações de violência institucional estão 
presentes. 
 
 

Rios (2009) fundamenta a humanização no respeito e valorização humana.  

Compreende a transformação da cultura institucional, por meio da construção 

coletiva de compromissos éticos e de métodos para as ações de atenção à Saúde e 

de gestão dos serviços. E a que humanização pode ser compreendida, sob vários 

olhares no sistema único da saúde, para Rios (2009, p. 10), como: “ 

 
 
- Principio de conduta de base humanista e ética; 
- Moviemtento contra a violência intitucional na área de Saúde; 
- Politica publica para atenção e gestão no SUS; 
- Metodologia auxiliar para a gestão participativa 
- Tecnologia do cuidado na assistência a saúde  

 
 

O termo humanização tem origem na corrente filosófica do humanismo que 

“centraliza seu interesse no tema da natureza ou condição humana e coloca o 

homem e seus valores acima de todas as outras coisas.”. O humanismo “reconhece 
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o valor e a dignidade do Homem – a medida de todas as coisas – considerando sua 

natureza, seus limites, interesses e potenciais.” (Rios, 2009, p. 12).  

O humanismo busca compreender o homem e criar meios para que os 

indivíduos compreendam uns aos outros. Assim a humanização “[...] como tornar 

humano, significa admitir todas as dimensões humanas – históricas, sociais, 

artísticas, subjetivas, sagradas ou nefastas – e possibilitar escolhas conscientes e 

responsáveis.” (Rios, 2009, p. 11). 

Segundo Mello (2008, p. 79), 

 
 
O conceito de humanização é extremamente amplo podendo ser entendido 
por cada um, de acordo com seu grau de preparo, concepção de vida e boa 
vontade. O importante é que cada ator envolvido parta para a “práxis” e dê a 
contribuição que julgar pertinente para a humanização do sistema de saúde.  
 
 

A humanização não visa questionar as competências técnicas dos 

profissionais que se encontram no ambiente hospitalar, mas sim os atributos 

humanos da relação entre paciente e o profissional. 

Para Louzado, Stang e Calabrez (2008, p. 71), no artigo Administrar e 

Humanizar no Hospital “Quando um paciente sabe que no hospital estão 

profissionais competentes, ele se sente mais confiante.” O paciente não sabe julgar 

se o procedimento a se realizar no seu corpo é aplicado da forma correta ou o mais 

adequado, entretanto ele aborda que a forma como ele enquanto ser humano é 

cuidado pelo profissional, essa sim é compreendida pelo paciente, segundo ele “[...] 

qualquer pessoa pode perceber a maneira humana ou não com que está sendo 

cuidada”. Segundo Louzado, Stang e Calabrez (2008 p 71): 

 
 
A humanização não pode prescindir da competência, bem como da cortesia e do 
carinho. Afetividade e competência precisam estar em estreita relação quando se 
busca qualidade. Para cuidar do outro, é necessário também que o profissional 
cuide de si, do seu aprimoramento cultural e humano e de sua saúde. Receber 
cuidados e cuidar-se é direito e dever. Para cuidar de si mesmo, o profissional deve 
atentar para seu modo de ser, suas emoções, seu físico e sua mente. 
 
 

Para Louzado, stang e Calabrez (2008), a humanização no ambiente 

hospitalar é mais do que tornar pessoas humanas. A humanização torna-se “uma 

ação solidária que promove o cuidar, colocando o serviço em função de gente com a 

intenção de garantir um atendimento de qualidade superior.” Quando humanizar o 

atendimento amplia a concepção de qualidade, os profissionais se apresentam como 
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“alguém dinâmico, disposto a acolher e a prestar assistência com sensibilidade, com 

solidariedade, com ética e competência profissional”.  

A assistência humanizada é aquela que transmite alegria e segurança por 

parte de quem presta o atendimento. Não uma alegria superficial, mas um 

sentimento de esperança a cada pequeno sinal de progresso. Quanto à segurança, 

ela se apresenta nas respostas firmes em cada dúvida do paciente, no cumprimento 

de horários e na competência profissional demonstrada. A humanização atua como 

método de suavizar a dor e o sofrimento dos pacientes internados. 

Segundo Martin (2004, p; 38) em Humanização e cuidados paliativos em “A 

ética e a humanização hospitalar”: 

 
 
Uma vez que se admite o conceito de saúde como bem-estar, a 
humanização do hospital se torna imperativo, inclusive ético: e algo que se 
deve promover. Não e que a medicina curativa deixe de ser importante, mas 
a cura começa a ser enquadrada no seu devido lugar. Continua a ser 
importante curar doenças, mas sem esquecer que é mais importante ainda 
curar o doente e não somente curá-lo, mas também cuidar dele. È a pessoa 
doente que deve ser o foco de atenção e não sua enfermidade. Esta 
priorização do doente nos coloca diante do mistério do ser humano e da 
abertura para o inesperado que faz parte da dinâmica da relação 
interpessoal. 
 
 

A humanização, assim como a hospitalidade tem como fundamento a 

subjetividade humana, pois para haver hospitalidade é preciso a interação humana. 

É a partir deste contato que a humanização pode acontecer, pois a relação e a 

interação no hospital gera o cuidar, que é o ponto essencial. Cuidar não apenas do 

corpo mas dos sentimentos, essa é a chave para a humanização, e é nesse sentido 

que a humanização e a hospitalidade no hospital são fundamentais aos pacientes, 

acompanhantes e colaboradores do hospital. Foi nesse cenário, que a hotelaria 

hospitalar surgiu nos hospitais, como forma de melhor atender o cliente de saúde 

que se encontrava nesse ambiente. 

 

2.2.1  O bom humor e a hospitalidade 

 

Os autores Stephen Ball e Keith Johnson (2004), no livro Em Busca da 

Hospitalidade perspectivas para um mundo globalizado, no capitulo “o humor nos 

ambientes da hospitalidade comercial” mostram uma das características 
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fundamentas na hospitalidade no atendimento ao cliente, para melhor atende-lo, o 

bom humor.’’’ tem que haver cuidado em qual ambiente e contexto ela acontece.  

O bom humor pode ser considerado aquele refinamento que torna o homem 

mais agradável aos seus semelhantes, podendo ser uma prevenção contra a 

angústia Ball (2004, p. 283) diz, em relação ao humor nas organizações, que:  

 
 
De acordo com algumas pesquisas, isso pode ser compreendido, pois a 
falta de alegria, prazer e humor, destrói a autoconfiança e a capacidade de 
trabalho das pessoas. Não existe possibilidade de motivação nas 
organizações que não oferecem a seus funcionários um ambiente propício 
ao desenvolvimento do poder pessoal  
 
 

O poder pessoal de cada funcionário na hospitalidade é importante. No 

hospital o poder do colaborador que presta atendimento aos pacientes e aos 

acompanhantes pode causar uma impressão positiva ou negativa na imagem da 

empresa resultando numa confiança maior ou menor com a organização. Por isso a 

alegria, prazer e humor, como coloca Lashley, pode construir a autoconfiança e a 

capacidade do trabalho. 

Para Silva (s/d) o bom humor estimula a criatividade, a solidariedade e 

diminui a ansiedade. Através do bom humo os funcionários podem visualizar saídas 

para questões complicadas. O bom senso é fundamental, pois não se deve qualquer 

gracinha. Alem de tudo o bom humor no trabalho deve ajudar a não se deixar 

dominar por raiva, ressentimento e temor, sentimentos que afloram em empresas 

dominadas pela 'política do estresse’.  

Segundo Silva (s/d), o hospital é um local onde o estresse está muito 

presente. Seja pela espera a ser atendido, pelo próprio problema que levou o 

paciente ao hospital ou o funcionário, pela sua rotina exaustiva. O bom humor se 

apresenta como estratégia para facilitar as relações dentro do hospital em momentos 

difíceis, pois ajuda aos funcionários a agirem de forma humanizada, pois possibilita a 

compreensão das necessidades do outro e resolver de forma sensata com o bom 

humor. 

Para Cardoso (2002), o riso está associado não somente com o alívio de 

tensão induzido pelo perigo e sinalização não agressiva, mas também com a 

expressão de emoções positivas. Riso e humor diminuem estresse e ansiedade, 

reforçam a imunidade, relaxam a tensão muscular e diminuem a dor. O riso inicia 

uma cadeia de reações fisiológicas. A respiração forçada (o ha! ha! ha! do riso) eleva 
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o fluxo de oxigênio no sangue. A tensão muscular diminui e nós podemos 

temporariamente perder controle dos nossos membros, como na expressão "ficar 

fraco de tanto rir". Enquanto a raiva, a depressão e a frustração perturbam a função 

de muitos sistemas fisiológicos, incluindo o sistema imune, o riso ajuda estes 

sistemas a funcionarem melhor.  

O riso também pode promover mudanças hormonais benéficas. Cientistas 

especulam que o riso libera transmissores neuroquímicos chamados endorfinas, os 

quais reduzem a sensibilidade à dor e promovem sensações prazerosas e de bem-

estar. 

A propagação de um ambiente de bom humor nas organizações, com base 

nas citações, pode também contribuir para a manutenção da saúde e o bem-estar do 

colaborador e passa por uma função de hospitalidade, podendo aproximar a 

empresa e os funcionários. 

A pesar das empresas terem começado a entender a importância do humor 

nas relações entre seus funcionários, ainda são muito tímidas as ações que 

estimulem comportamentos que promovam essa situação, pois, de acordo com Ball 

(2004), muitas vezes os administradores têm dificuldade em aceitar qualquer estudo 

referente ao assunto, por considerarem-no como trivial e sem importância. O 

resultado dessa dificuldade em aceitar a importância do bom humor, bem como a 

falta de entendimento sobre o assunto, pode ter como resultado o surgimento de 

problemas nas empresas decorrentes do baixo nível de satisfação dos funcionários. 

A falta de bom humor e de bons relacionamentos pode também aumentar a 

probabilidade de doenças causadas por estresse: gripes, depressão, ansiedade, 

contribuindo para faltas no trabalho e baixo desempenho dos funcionários. 

Essas interações foram fundamentadas por Ball e Johnson apud Lashley e 

Morrison (2004). Segundo os autores, “em uma organização de hospitalidade, os 

receptores e provedores de humor podem ser gerentes, funcionários, clientes ou, na 

realidade, qualquer um admitido na organização ou envolvido com ela”. 

O alimento também causa influencia no humor. Segundo informações 

obtidas no Einstein Saúde na seção Nutrição: “Alimentos para o bom humor” na 

pagina da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira – Hospital Albert Einstein:  
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[...] a máxima de que você é o que come se aplica também ao bom humor. 
Há uma série de alimentos que podem contribuir para melhorar o ânimo 
porque estimulam a produção dos neurotransmissores responsáveis pelo 
prazer, bem-estar e euforia – entre os quais serotonina, dopamina, 
noradrenalina e acetilcolina. [...] ficar muito tempo sem comer reduz os 
níveis de glicose, o que pode afetar negativamente o humor. 
 
 

O bom humor e a hospitalidade são parceiros para um ambiente acolhedor, 

pois é a partir do bom humor que as tensões e as preocupações podem se diminuir. 

Todos são responsáveis para geração de ambiente agradável, então como a 

hospitalidade o bom humor deve ser característica de todos os funcionários da 

empresa e todos alem de terem bom humor com os clientes da saúde devem ser 

bem humorados com seus companheiros de trabalho, onde todos possam se ajudar 

e colaborar para melhor ambiente.  
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3  A SAÚDE NO BRASIL: 

 

O primeiro hospital no Brasil, que prestou atendimentos desde os colonos, 

os nativos e os escravos da época, como também os nobres do império Português e 

do Brasil Imperial foi a Santa Casa de Misericóridia de Santos, SP. Que segundo a 

Sociedade Brasileira de História da Medicina (1997), o primeiro hospital foi 

inaugurado em 1543, por iniciativa de Brás Cubas. Após o surgimento do hospital, 

outros hospitais surgiram, com modelo parecido surgiram no Brasil Colônia e Império 

com os objetivos da caridade de abrigar os pobres e desabrigados.  

Segundo Mello (2008), a partir do início da década de 1930, foram criados 

mais hospitais e centros de saúde, mudanças que foram importantes no setor da 

saúde no Brasil, pois houve o fortalecimento do sistema previdenciário. No governo 

de Getúlio Vargas, por exemplo, foram criados os Institutos de Previdência, que 

tinham como uma de suas atribuições a assistência médico-social para algumas 

categorias profissionais. Os Institutos encarregavam-se principalmente da medicina 

curativa, incluindo a assistência médico-hospitalar. 

Em alguns estados surgiram hospitais de grande porte, sendo o maior deles 

o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

que teve sua construção iniciada em 1938 e inauguração em 1944. 

O SAMDU (Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência) surgiu 

em 1953, mesmo ano que foi criado o Ministério da Saúde, com objetivo de 

atendimento domiciliar, ambulatorial e apoio aos Institutos de Previdência. 

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) foi criado na década de 

1970, a partir da fusão de todos os Institutos de Previdência. Mais tarde, ele foi 

substituído pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS). 

A partir da década de 1970, surgiram tentativas de universalizar o acesso à 

assistência à saúde. Nos anos 1980, no calor do Movimento da Reforma Sanitária, 

questionava-se o modelo assistencial vigente, centrado na figura do profissional 

médico, no biologicismo e nas práticas curativas. Para Rizzotto (2002, p. 197), 
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Este modelo, segundo as críticas, era muito especializado e caro, enfatizava 
a doença em detrimento da promoção e da prevenção à saúde e 
configurava-se como desumano na forma de assistir, tanto pelo uso 
exagerado de tecnologias como pelo relacionamento que se estabelecia 
entre os profissionais de saúde e os usuários do sistema. 
 

 

Os Movimentos de Reforma Sanitária e as lutas populares que marcaram os 

anos 1970 e 1980 emerge um novo projeto de saúde para o país, que visava 

resolver grande parte dos problemas deste setor público. 

O novo projeto de saúde foi o SUS – Sistema Único de Saúde, foi criado 

pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 (Lei 

Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de 

desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o 

atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob 

qualquer pretexto. Com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 

assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a 

qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. 

Segundo: BRASIL, (1988, Art. 196, 198). 

 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação [...]. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade  

 

 

A implantação do SUS foi realizada de forma gradual: primeiro veio o 

Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS); depois, a incorporação do 

INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) 

ao Ministério da Saúde (Decreto nº 99.060, de 7 de março de 1990); e por fim a Lei 

Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) fundou o SUS. Em 

poucos meses foi lançada a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que imprimiu 

ao SUS uma de suas principais características: o controle social, ou seja, a 

participação dos usuários (população) na gestão do serviço. O INAMPS só foi extinto 

em 27 de julho de 1993 pela Lei nº 8.689. 
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Em seguida, obedecendo a mandamento constitucional, o Poder Público 

regulou – por meio de leis nacionais - as ações e os serviços públicos ou 

assemelhados [...], por meio das leis federais nº 8080\90 e 8142\90, incluindo, no 

seu ideário, a organização da rede de atendimento à saúde a partir da Atenção 

Básica.  

 

 

A Atenção Básica é um conjunto de ações de saúde que englobam a 

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. É 

desenvolvida através do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 

democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas 

às populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume 

responsabilidade. [...] orienta-se pelos princípios da universalidade, 

acessibilidade, continuidade, integralidade, responsabilização, 

humanização, vínculo e participação social (BRASIL, 2003, p.89). 

 

 

Conforme Sousa (2002), o Sistema Único de Saúde instituído contempla, no 

seu ideário, a organização da rede de atendimento à saúde a partir da atenção 

básica, recomendando como filosofia a prática do atendimento humanizado. A 

atenção básica, como porta de entrada do cidadão brasileiro ao sistema público de 

saúde, inclui a humanização do atendimento considerando a ambiência, e como 

uma de suas ações, o acolhimento ao usuário  

Segunda Mercadante (2002) a mudança do modelo está diretamente 

relacionada também ao problema da desumanização do atendimento prestado, nas 

diferentes modalidades assistenciais em instituições públicas ou privadas, ainda que 

com características e intensidades distintas.  

No Brasil, não só os contribuintes da previdência, mas todos os cidadãos 

têm direito ao atendimento de saúde público e gratuito, incluindo consultas, exames, 

internações e tratamentos nas unidades públicas, privadas ou filantrópicas 

contratadas pelo gestor público. Apesar de longa fila de espera que é gerada, por 

um sistema que atende a milhões de habitantes, a oferta desses serviços aliada às 

ações de prevenção e promoção da saúde, como campanhas de vacinação, controle 

de doenças e vigilância em saúde, pretende atinge a vida de cada um dos cidadãos. 

Do Sistema Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, 

hospitais - incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros, bancos de sangue, 

além de fundações e institutos de pesquisa, como a FIOCRUZ - Fundação Oswaldo 

Cruz e o Instituto Vital Brazil. Através do Sistema Único de Saúde, todos os cidadãos 
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têm direito a consultas, exames, internações e tratamentos nas Unidades de Saúde 

vinculadas ao SUS da esfera municipal, estadual e federal, sejam públicas ou 

privadas, contratadas pelo gestor público de saúde. 

O SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos 

arrecadados através de impostos e contribuições sociais pagos pela população e 

compõem os recursos do governo federal, estadual e municipal. 

O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio de 

contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado quando as unidades 

públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento a 

toda a população de uma determinada região. 

 

3.1  POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO DO 
SUS – HUMANIZASUS 

 

O Ministério da Saúde (MS) em maio de 2000, criou o Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) com o objetivo de promover uma 

nova cultura de atendimento na saúde que apoiasse a melhoria da qualidade e 

eficácia dos serviços prestados através do aprimoramento das relações entre: Os 

usuários e profissionais; hospitais e comunidade. A partir de 2003, o MS transforma 

o PNHAH em política, com o nome de Política Nacional de Humanização (PNH). 

A Política de Humanização da Atenção e da Gestão (PNH) foi criada em 

2003, com o objetivo da humanização com a produção de novas atitudes por parte 

de trabalhadores, gestores e usuários, com uma nova perspectiva no campo do 

trabalho, incluindo a gestão e as práticas de saúde, superando problemas e desafios 

do cotidiano do trabalho.  

A Política de Humanização tem dentre suas características não se 

apresentar como programa, pois o Ministério da Saúde entende que, como 

programa, corre o risco de aprofundar relações verticais e se tornar mais um índice a 

ser mais uma meta a ser alcançada independentemente da resolutividade e 

qualidade. 

A Política Nacional de Humanização tem sua diretriz transversal, isto é, os 

esforços e ações para humanizar constituem um conjunto de ações sobre diversas 

práticas de serviços de saúde, assim como em diferentes níveis do sistema, 

formando uma construção coletiva, onde todos os atores estão envolvidos. Para o 
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Ministério da Saúde, trata-se de uma forma de tornar parceiros tanto usuários como 

profissionais de saúde na busca da qualidade dos serviços. O paciente como o 

principal usuário, precisa receber a melhor atenção e um atendimento o mais 

eficiente. Para isso, a PNH tem como uma de suas diretrizes o dever de promover a 

valorização da ambiência. 

Segundo a Biblioteca virtual em Saúde (2013), a ambiência na saúde 

compreende o espaço físico, social, profissional e de relações interpessoais que 

deve estar em sintonia com um projeto de saúde voltado para a atenção acolhedora, 

resolutiva e humana. É importante, na ambiência, o componente afetivo expresso na 

forma do acolhimento, da atenção dispensada ao usuário, da interação entre os 

trabalhadores e gestores. Deve-se destacar os componentes culturais e regionais 

que determinam os valores do ambiente. 

O espaço que interage com as pessoas, em especial, a cor, a luz, as 

texturas, os sons, os cheiros e a inclusão da arte utilizando com equilíbrio e 

harmonia criando ambiências acolhedoras podem contribuir no processo de 

produção de saúde e de espaços saudáveis. 

Para o núcleo técnico da Política Nacional de Humanização (2008), a 

Política Nacional de Humanização, no campo da saúde, humanização diz respeito a 

uma aposta ético-estético-política: ética porque implica a atitude de usuários, 

gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e co-responsáveis; estética 

porque relativa ao processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e 

protagonistas; política porque se refere à organização social e institucional das 

práticas de atenção e gestão na rede do SUS. O compromisso ético-estético-político 

da Humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia e protagonismo dos 

sujeitos, de coresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos 

estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de 

gestão. 

A Rede HumanizaSUS é uma rede social as pessoas interessadas e/ou já 

envolvidas em processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS, com o 

objetivo de que seus usuários possam interagir para melhorias do SUS – Sistema 

único de saúde, hoje a rede se encontra com 15.000 usuários cadastrados, mais de 

6.000 postagens relacionados à humanização da saúde, com quase 20.000 

comentários.  
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FIGURA 6 - Logomarca Comemorativa 10 anos da Política  
Nacional de Humanização 

Fonte: Portal da Saúde - SUS 

 

A rede de humanização de SUS completou 10 anos, o humanizaSUS é a 

rede onde é possível encontrar espaços de estudos, diálogos e discussões com o 

intuito de proporcionar um SUS melhor para todos os seus: usuários e funcionários. 

 

3.1.2  Hospital do Andaraí  

 

O Hospital Federal do Andaraí, com razão social MS HOSPITAL DO 

ANDARAI, está localizado na Rua Leopoldo, número 280, bairro do Andaraí, na 

subprefeitura da Grande Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.  

Na Biblioteca virtual em Saúde (2013), foi possível encontrar a estrutura 

Organizacional e o histórico do Hospital do Andaraí. O Hospital Geral do Andaraí, 

pertence à rede federal de hospitais, subordinado ao Departamento de Gestão 

Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde. 

O Hospital foi cedido ao Município do Rio de Janeiro, mediante Termo de 

Cessão de Uso aos 29 de dezembro de 1999 e retornou à esfera federal no 3.º 

trimestre de 2005. 

Atua como unidade auxiliar de ensino. Presta assistência à população, por 

demanda espontânea e referenciada, em regime de internação e de ambulatório, 

desenvolvendo programas de atenção básica, média e alta complexidade. Dispoe de 

serviço de urgência e emergência (adulto e infantil), com atendimento continuo (24 

horas/dia). O Hospital é habilitado para prestar serviços assistências nas seguintes 

áreas: 

a) Neurocirurgia 
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b) Alta complexidade em Oncologia, 

c) Referencia em assistência a queimados, 

d) Ortopedia (joelho, mão, ombro, tumor ósseo, quadril e outros segmentos 

ósseos), 

e) UTIs, e 

f) Hospital tipo III em urgência.  

Conta com 296 leitos, assim distribuídos: 

-Cirúrgico: 154 

-Clínicos: 66 

-UTIs: 36 

-Obstétrica cirúrgica: 24 

-Pediatria clínica: 16  

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Hospital Geral do Andaraí é um 

UNACON - Unidades de Assistência de Alta Complexidade. Conforme definição da 

Biblioteca Virtual em saúde, UNACON (2007) é: 

 
 
É o hospital que possui todas as condições técnicas, instalações físicas, 
equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 
especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 
tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia 
geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia e urologia).  
Caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento radioterápico 
na própria Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o 
encaminhamento dos doentes que necessitarem desse procedimento. 
 
 

É o que acontece no Hospital Federal do Andaraí, apesar de não ter o 

tratamento radioterápico, os pacientes com necessidades desse tratamento são 

encaminhados à clínicas isoladas que oferecem o tratamento complementar, 

enquanto o caso é acompanhado na Unidade de Assistência de Alta Complexidade. 

O Centro de tratamento Oncológico atende pacientes com diagnóstico de 

câncer do próprio hospital que precisam do tratamento quimioterápico e de 

acompanhamento e também recebe encaminhamentos dos hospitais situados no 

estado do Rio de Janeiro. O Centro funciona de segunda a sexta feira, abre as 07:00 

da manhã, mas os atendimentos acontecem a partir das 08:00 da manhã. A sala de 

quimioterapia começa a atender a partir das 09:00 da manhã e fica aberto até ás 

16:00 da tarde. 
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O local de atendimento do centro de tratamento oncológico é afastado dos 

prédios de emergência, internações, consultas e farmácias. O atendimento acontece 

no prédio rosa, anexo ao hospital. Como mostra a figura 7. 

 

 

Figura 7: Frente do anexo rosa, local que do centro oncológico, ao lado 

prédio de consultas. 

Fonte: Google. 

 

A figura 8 permite a visualização da entrada para o centro, espaço que 

acontece o atendimento. A entrada permite a passagem de carros pois a parte de 

trás se encontra o estacionamento dos funcionários. 
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Figura 8: Frente do anexo rosa, local que do centro oncológico e entrada para o 

centro. 

Fonte: Google. 

 
Segundo as estatísticas do centro de tratamento oncológico, do mês de 

janeiro a julho de 2013, foram feitos 7.634 (sete mil seiscentos e trinta e quatro) 

atendimentos. Nesses atendimentos estão: consultas de primeira vez, consulta de 

retorno e procedimentos que são os tratamentos de quimioterapia e as vacinas 

aplicadas. Quando o paciente faz a consulta e um procedimento, como acontece 

com os pacientes de quimioterapia, que fazem a consulta médica e a quimioterapia, 

são contabilizados apenas um atendimento. 

 

3.2  CONSTUTUIÇÃO DO CORPO DO CENTRO ONCOLÓGICO: 

 

O centro de tratamento oncológico tem no seu corpo de trabalhadores uma 

equipe multidisciplinar que tem por objetivo atender a todas as necessidades que o 

paciente possa vir a ter. São funcionários que atuam para o bem estar do paciente e 

do acompanhante, atendem, tiram duvidas ou atuam para que o ambiente seja o 

melhor para eles. O centro é composto por funcionários se relacionam como mostra 

a figura a seguir: 
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Figura 9: Relações entre pacientes e colaboradores. 
Fonte: Autora (2013) 

 

As agentes administrativas são denominadas como secretária nos 

questionários. Elas ficam na secretária do centro oncológico. É nesse espaço que os 

pacientes e os acompanhantes chegam e tem o seu primeiro contato com o 

ambiente oncológico. A pessoa se direciona à elas para agendamento de consultas 

com os médicos, encaminhamento para nutricionistas, assistente social e/ou 

terapeuta ocupacional. A organização do atendimento é realizado por elas, a lista da 

ordem de atendimento.  

Os médicos, realizam o atendimento de rotina, verificam com os exames o 

estado do paciente, fazem os cálculos para o medicação do tratamento 

quimioterápico. Cada médico pode chegar a atender até 30 pacientes por dia de 

atendimento. 

Os enfermeiros são os responsáveis de realizar o tratamento quimioterápico, 

eles que ministram os medicamentos e acompanham durante todo o momento na 

sala de quimioterapia. 

A nutricionista acompanha os pacientes encaminhados pelos médicos sobre 

a alimentação adequada. Se houver necessidade é fornecido supremento alimentar 

como “Nutrem”. Os pacientes e acompanhantes que já passaram antes pela 

nutricionista pedem para passar por ela, sem necessidade do encaminhamento do 

médico. 

PACIENTE MEDICOS 

ENFERMEIROS 

NUTRICIONISTA 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

AGENTE 
ADMINISTRATIV

O 
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DA LIMPEZA 
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A terapeuta ocupacional atua, muitas vezes, em conjunto com a 

nutricionista, conversando como paciente e verificando as suas necessidades. 

Também atua na sala de tratamento quimioterápico, conversando com os pacientes, 

tentando verificar habilidades ou destrezas manuais que possam fazer com que o 

paciente exerça atividades, se movimentando tanto fisicamente como mentalmente. 

As assistentes sociais são responsáveis por orientar o paciente e seus 

acompanhantes com toda parte legal de assistência como, por exemplo, o RioCard, 

INSS e também procedimentos dentro do hospital.  

Caso o paciente deseje, ele pode se consultar com a psicóloga, mas para 

isso é necessário agendar um horário. 

Os funcionários da limpeza exercem seu trabalho no centro em toda forma 

de limpeza. Também possui a copeira, responsável pela distribuição do lanche para 

os pacientes em tratamento. 

 

3.3  A HOSPITALIDADE NO HOSPITAL: O RECEBER, HOSPEDAR, ALIMENTAR E 

ENTRETER;  

 

Camargo (2004) apresenta a hospitalidade através dos princípios dos atos 

de receber, de hospedar, de alimentar e de entreter. Os princípios são as 

transcrições das práticas sociais conforme os ambientes nos quais se desenvolve o 

processo social da hospitalidade. 

 

3.3.1  Receber 

 

Segundo Camargo (2004, p 52) “Nada é mais sinônimo de hospitalidade do 

que o ato de acolher pessoas que batem à porta, seja em casa, na cidade, no hotel 

ou virtualmente” O hospital, em sua essência, sempre recebeu pessoas, pessoas 

essas que possuem necessidades diversas, mas todas são recebidas a partir da 

acolhida dada, por todos os funcionários do hospital. 

Grinover (2009, p. 145) define o ato de acolher como “ir ao encontro, 

representando uma atitude de proativa”. No acolhimento, a pessoa que recebe está 

constantemente se ocupando do visitante. Está sempre em ação, fazendo algo para 

que o visitante se sinta bem. 
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A comunicação é uma forma de receber a pessoa que chega, portanto a 

mensagem deve ser entendida por aquele que recebe. Para isso, ela deve ser feita 

de forma clara, apropriada e objetiva. As informações dadas aos pacientes e 

acompanhantes dentro do hospital são peças importantes no receber, pois a pessoa 

que chega não conhece as instalações, nem a rotina ou os costumes do novo 

ambiente a que ela se insere, então, a informação é um elemento fundamental para 

inserir a pessoa ao novo local. 

Assim, no hospital, o dever acolher as pessoas que batem a porta e esse 

acolhimento deve ser uma atitude proativa, e tem que ser atitude de todos as 

pessoas que trabalham na organização, pois todos recebem e acolhem a pessoa 

que a porte bate. 

 

3.3.2  Hospedar 

 

Para Camargo (2004, p. 52), apesar de a noção de hospitalidade não 

envolver “necessariamente o ato de proporcionar pousada, abrigo aos visitantes”, 

não há como deixar de incluir na categoria hospedar “o calor humano dedicado a 

alguém, sob a forma da oferta de um teto ou ao menos de afeto, de segurança, 

ainda que por alguns momentos”.  

A noção de hospedar, de oferecer abrigo, alimento a quem chega e pede 

auxílio, é uma prática que se desenvolveu junto com a história, em diversos 

momentos, em diferentes séculos. Quando uma pessoa batia a porta, a pessoa 

deveria lhe oferecer acolhida, abrigo e alimento, suprindo as necessidades 

essenciais da pessoa que chegava.  

A oferta de afeto e segurança, assim como o conforto no hospedar, servirão 

no centro de tratamento oncológico como elementos importantes, pois aos pacientes 

que se tratam não são oferecidos leitos mas sim um abrigo temporário para seu 

tratamento. 

 

3.3.3  Alimentar 

 

Camargo (2004, p.53) aborda a oferta de alimento como o ato que delimita e 

concretiza a hospitalidade, “ainda que este alimento seja simbólico, sob a forma de 

um copo d’agua ou pão que se reparte em algumas culturas”. 
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A alimentação se apresenta como ato social, comer como um ato coletivo, 

um ato de sociabilidade que está intimamente ligado as pessoas com quem se 

compartilha intimidade. A alimentação também tem relação de comunicação, assim 

como cultura e costumes. 

Dessa forma, o alimento tem como dever “propiciar prazer e situar o ser 

humano no seu espaço social” A todos esses casos o papel do nutricionista é 

fundamental, sendo este o responsável por estas observações e atendimento a 

estes princípios que podem ser o diferencial do serviço prestado por um hospital. 

São esses profissionais que devem manter um contato diário com os pacientes e 

seus acompanhantes, verificando junto a eles a aceitação da alimentação e 

orientações. A recuperação do paciente e o prazer de comer não devem ser 

esquecidos. 

Para Jorge (2005), o nutricionista deve agir com ciência, saber e criatividade 

para unir objetivos dietéticos, clínicos e sensoriais, com atendimento individualizado 

e personalizado, procurando respeitar as preferências alimentares dos pacientes, 

dentro da dieta que cada um recebe. 

Os sentidos na alimentação é um forte receptor, e a visão, o olfato, o 

paladar, o tato e a audição, devem ser alguns dos aspectos a serem considerados 

no momento da composição das refeições dentro de um hospital, pois causa uma 

impressão diferente em função dos medicamentos e do ambiente hospitalar. 

Segundo Ginani e Araujo (2002), cada sentido estabelece uma relação com 

o alimento e influencia no bem estar: A visão na cor e a aparência são os primeiros 

aspectos a determinar a qualidade do alimento. O olfato é responsável por captar o 

aroma e o odor dos alimentos, o que pode, em algumas situações, estimular mais o 

apetite do que a visão. O paladar são as sensações básicas como o salgado, doce, 

ácido e amargo, sendo que cada indivíduo tem percepção própria para cada item e 

pode ser influenciado por temperatura, pressão, adstringência, doenças, etc.; No 

tato são os receptores, os responsáveis pela captação de informações sobre a 

textura, peso, temperatura e consistência do alimento; Na audição, os sons emitidos 

na mastigação e deglutição singularizam os alimentos e, complementam a 

percepção da textura e fazem parte da satisfação de comer. 

A alimentação tem importante aspecto quando aborda hospitalidade nos 

hospitais, pois, além de exercer sobre os pacientes sua função terapêutica, pode ser 

um dos aspectos a lidar com a receptividade dos pacientes, como um aspecto da 
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atenção. Não apenas tendo o empenho da nutricionista, mas de todos que podem 

influenciar positivamente para o melhor do paciente. 

 

3.3.3 Entreter  

Camargo (2004, p. 53), apoia a idéia de que, mesmo os dicionários 

restringindo a noção de hospitalidade ao leito e ao alimento, “resulta óbvio que 

receber pessoas implica entretê-las de alguma forma e por algum tempo, 

proporcionar-lhes momentos agradáveis e marcantes do momento vivido”. 

O fato do cliente de saúde encontrar-se fora do seu lar, da sua casa, em um 

lugar estranho, sem seus pertences e sua rotina, estar no ambiente lhe causa 

impactos na sua vida, o que demanda, além de cuidados médicos, atenção, 

amabilidade, a hospitalidade que deve estar permeada na cultura da instituição 

hospitalar. 

Conforme Camargo (2004), o entreter configura-se como uma das 

características da hospitalidade, o que pode ser melhor compreendido quando Godoi 

(2004), comenta que podem ser oferecidas atividades culturais, de entretenimento e 

lúdicas, para fazer da estadia dos pacientes e acompanhantes um momento onde 

seu bem-estar seja contemplado. O autor cita as apresentações musicais ou teatrais, 

a apresentação de filmes, oficinas manuais, pequenas bibliotecas. Uma biblioteca 

pode ser constituída através de doações, o que não requer grandes investimentos 

por parte do hospital na composição de um espaço destinado a esse fim.  

Essas atividades são iniciativas simples e nem sempre dispendiosas mas 

que podem levar disposição e tempo das pessoas envolvidas, uma vez que não 

necessita espaços grandes, mas sim pessoas dispostas a trabalhar em conjunto 

com os pacientes e seus acompanhantes para oferecer a eles momentos de 

diversão e entretenimento, permitindo que a hospitalidade seja uma condição no 

tratamento dispensado ao cliente de saúde. 

 

3.4 ENFRENTAMENTO EM RELAÇÃO À DOENÇA 

 

Segundo informações do Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento 

das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) NO BRASIL, 2011-2022, as 

doenças crônicas não transmissíveis se constituem como o problema de saúde de 



51 
 

 
 

maior magnitude, o câncer representa a segunda maior causa de morte na 

população adulta brasileira. 

O diagnóstico de câncer acarreta uma série de problemas que ultrapassam 

os de ordem física, na medida em que se associam à morte, à dor e ao sofrimento. 

O prognóstico da doença e a terapêutica a ser escolhida representam uma ameaça 

à saúde e à integridade do corpo e pode alterar o modo de pensar e viver e do modo 

como esta se vê diante deste fenômeno. 

A quimioterapia pode trazer inúmeros efeitos colaterais, não apenas 

afetando as células tumorais causadores do câncer, mas frequentes incluem 

náuseas, vômitos, constipação intestinal, diarreias, alterações sobre a pele, unhas, e 

queda de cabelo (que traz a desfiguração física, a mudança da auto-imagem 

corporal). Alem desses efeitos, o tratamento comumente requer visitas frequentes ao 

hospital. Isso implica ruptura com o ambiente habitual, modificando costumes, 

hábitos, capacidade de autorrealização, cuidado pessoal e, ainda, interrupções das 

atividades cotidianas desempenhadas pelos pacientes e seus familiares. 

Em o conceito de enfrentamento e a sua relevância para a prática da 

psiconcologia (Nunes, 2011, p 96) mostra os diversos conceitos de enfrentamento 

por diferentes áreas de conhecimento: 

 
 
A Sociologia, por exemplo, o definiu como as formas pelas quais a ordem 
social se adapta as crises. A Biologia define o conceito baseando-se na 
ideia de adaptação do organismo a agentes nocivos. Já para a Psicologia, o 
termo tem sido importante no sentido de entender a adaptação do individuo 
a diferentes fases do desenvolvimento e a situação considerada 
estressante, como por exemplo, uma doença. 
 
 

Enfrentamento, na psicologia, é definido como um processo através do qual 

o indivíduo administra as demandas da relação pessoa-ambiente que são avaliadas 

como estressantes e as emoções que elas geram. O enfrentamento pode ser 

classificado em duas importantes divisões: enfrentamento centrado no problema e 

enfrentamento centrado na emoção, embora muitas vezes ocorram 

simultaneamente, podendo ser mutuamente facilitadores. 

Segundo Andrade, Panza e Vargers (2011), em As Redes de Apoio no 

Enfrentamento do Câncer de Mama: Uma Abordagem Compreensiva, estudos 

apontam que, para melhor condução das questões inerentes à vivência do câncer, 

constitui-se como fator determinante a presença de redes sociais de apoio capazes 
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de promover auxílio biopsicossocial no enfrentamento da doença. Tais redes em 

geral, são compostas por familiares, amigos, e até mesmo por profissionais que 

atuam na assistência direta. Os estudos demonstram que a presença deste suporte 

constitui-se em fator indispensável durante o processo de diagnóstico e tratamento 

do câncer, pois proporciona maior segurança para seguir em frente.  

A preocupação com medidas terapêuticas e assistenciais para o impacto da 

doença e de seus tratamentos que prezam por uma sobrevida qualitativamente boa 

está em maior evidência do que o aumento de sobrevida. Assim, a hospitalidade 

pode ser uma das estratégias utilizadas para enfrentar o tratamento do câncer que 

podem influenciar na adaptação e o ajustamento do paciente, que 

consequentemente reflete na qualidade de vida. 

Em o cuidado necessário, Boff (2013) apresenta o cuidado como fator 

importante para a sustentabilidade, representando uma relação amorosa, respeitosa 

e não agressiva para manter a natureza e como parte da natureza o ser humano 

deve cuidar de suas relações com a natureza, o planeta e dos seres humanos. 

O cuidado, para Boff, é o caminho mais adequado nos momentos de crises, 

quando são geradas tensões e divisões. Quando se manifesta crise de saúde, o 

cuidado se impõe como ação por parte dos médicos, dos enfermeiros e enfermeiras, 

decidindo sobre os procedimentos a serem feitos e o aparato clínico mais indicado 

para curar e devolver o paciente a sua família e aos seus afazeres.  

Mas, além do médico e dos enfermeiros, toda a equipe que está em ação 

com o paciente e seus familiares são responsáveis por cuidar, pois o cuidado é uma 

atitude de fonte permanente de atos que derivam da natureza do ser humano. 

Enquanto atitude, o cuidado significa carinho, estima, solicitude, a atenção e o zelo 

que se devota a uma pessoa ou a um grupo ou a algum objeto de estimação. O 

cuidado mostra que o outro tem importância porque se sente envolvido com sua vida 

e com seu destino.  

Assim, como envolvimento afetivo, o cuidado passa a significa: a 

preocupação, a inquietação, a perturbação e até o sobressalto pela pessoa amada 

ou com a qual se está ligado por laços de parentescos, amizade, proximidade, afeto 

ou amor. O cuidado faz do outro uma realidade preciosa como, por exemplo, nossos 

filhos e filhas e nossos enfermos. 

O cuidado também estabelece um sentimento de mútua pertença: 

participamos, satisfeitos, dos sucessos e vitórias, bem como das lutas, riscos e 
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destino das pessoas que nos são caras. Cuidar e ser cuidado são duas demandas 

fundamentais de nossa existência pessoal e social. 

O que desenvolve a humanidade no ser humano é a dupla de ser cuidado e 

cuidar. O cuidado aparece, então, como uma atitude amorosa, acolhedora e 

envolvente. Não sendo permitido ao cuidado, o desespero e o desamparo, pois eles 

impendem o sentido da alegria de viver. Não podemos jamais deter o curso 

irrefreável da morte, hospedada dentro da vida desde o primeiro momento de 

existência. “O cuidado é uma forma de amor, e o amor é uma concretização do 

cuidado essencial.” (Boff, 2013, p. 64) 

Ao longo dos tempos, o trabalho como forma de riqueza tomou lugar do 

cuidado, não que o trabalho seja ruim, mas ele e uma forma de estar no mundo, 

sendo uma forma de moldagem do mundo e da própria identidade, alem de garantir 

a subsistência e a criação da cultura. O cuidado deve moldar todas as situações da 

vida como forma de não produzir danos, acompanhando o cuidado, também estão a 

precaução e a prevenção, assim o trabalho seria humanizado e humanizador. 

Para Boff (2013), nas camadas mais profundas e determinantes do ser 

humano estão o afeto, a sensibilidade, sua personalidade e o sentimento. É no afeto 

que emerge a dimensão do cuidado, o que nos agrada ou não agrada o que é bom 

para nós e para os outros é o que nos faz mover para a ação. A primeira designação 

do humano não é o modo cartesiano de penso logo existo, mas sim, sinto logo 

existo. Assim se estabelecem os cinco “cês” que confirmam o cuidado como o modo 

de ser humano e que permiti sentir, agir e pensar, são: a compaixão, competência, 

confiança, consciência e comprometimento. 

O ser humano, para superar as incertezas da condição humana precisa ser 

cuidado e, assim, garantir sua humanidade. “Ele também precisa cuidar do outro 

para se humanizar e, ao exercer sua liberdade, mostrar as possibilidades que 

esconde dentro de si e, destarte, expandir sua humanidade.” (Boff, 2013, p.65) 

O cuidado possibilita humanizar as ações e as relações para que se 

expressem como hospitalidade, possibilitando a convivência com o outro e 

estabelecer laços com o diferente. A qualquer momento podemos esta de encontro 

com alguém, diante de uma emergência nova com uma mensagem que apenas 

aquela pessoa poderá manifestar e que apenas o cuidar e o cuidado, com amor a 

vida de todos e de tudo poderá significar um mundo melhor. 
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4  HOSPITALIDADE EM AÇÃO 

 

Neste capítulo colocaremos os resultados obtidos com a pesquisa realizada 

com os pacientes, acompanhantes e colaboradores no centro oncológico. Será 

realizado também a comparação das respostas obtidas, com as observações de 

acontecimentos ocorridos dos momentos presenciados pela pesquisadora.  

Os questionários foram elaborados com três categorias para os pacientes e 

acompanhantes. A primeira tem como base a análise do ambiente, a estrutura e o 

conforto presente no centro, a segunda parte do questionário visa analisar a 

cortesia, gentileza e a educação dos funcionários para os usuários do serviço 

(paciente e acompanhante) e a terceira parte objetiva identificar se a hospitalidade 

ocorre no centro, como se dá essa ocorrência e se ajuda no enfrentamento da 

doença. 

Aos colaboradores foi elaborado um questionário em duas partes, a primeira 

com intenção de analise do ambiente e estrutura presente e na segunda sua forma 

de atuação, primeiro questionando o que se tratava por hospitalidade e o que eles 

faziam para a ocorrência da hospitalidade no centro oncológico de tratamento. 

Foi realizado um pré-teste no dia 31 de outubro com a aplicação do 

questionário, na sua versão preliminar, a uma amostra de indivíduos composta por 

um paciente, um acompanhante e um colaborador, com o objetivo de identificar 

perguntas-problema que justifiquem uma modificação da redação, alteração do 

formato ou mesmo serem eliminadas. A pesquisa foi realizada do dia 05 de 

novembro até 08 de novembro, com o total de 15 entrevistas. 

As questões relacionadas a avaliação dos determinados aspectos foram 

elaborados em escala entre excelente, bom, regular, ruim e péssimo com o objetivo 

de facilitar aos entrevistados responderem de forma unificada para análise dos 

dados com suas justificativas para as respostas assinaladas. 

 

4.1 HOSPITALIDADE E O CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

 

A primeira questão de todos os questionários foi referente a localização do 

centro de tratamento oncológico. A intenção era verificar se a distancia do centro ao 

hospital era visto como problema, assim como a sua localização em corredor de 

passagem. Quando questionados quanto à localização do centro oncológico, apenas 
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a paciente 04 considerou a localização ruim por se encontrar na passagem de 

carros. Os demais pacientes (4) consideraram a localização como boa, apesar de 

morarem longe ao hospital.  

Dois acompanhantes consideraram a localização regular. O acompanhante 

05 acredita que o local poderia ser mais arejado e o acompanhante 01 considera o 

ponto de ônibus distante do centro oncológico. Os demais acompanhantes (3) 

consideraram a localização como boa, tendo como referência a estrutura do hospital 

e a qualidade do tratamento, sendo a distância das suas residências como menos 

importante. A seguir, a figura do corredor de entrada para o centro, a direita da 

imagem, ao lado do quadro informativo, a entrada. 

 

 
Figura 10 - Corredor de entrada para a oncologia à direita. 
Fonte: Autora (2013) 

 

Quatro dos cinco colaboradores acreditam que a localização do centro 

oncológico não é em um local apropriado. Os colaboradores 01, 03 e 05 utilizaram 

como afirmativa, para a má localização, o fato de o centro oncológico estar fora da 

unidade hospitalar para a continuidade de todo o tratamento necessário para o 

paciente, ainda apontam a falta de estrutura física e se localizar no corredor de 

passagem de carros. A tabela a seguir ilustra os dados referentes à localização: 
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Tabela 1: Como avalia a localização do centro oncológico? 

 
PACIENTE ACOMPANHANTE COLABORADOR TOTAL 

Excelente 0 0 1 1 

Bom 4 3 0 7 

Regular 0 2 0 2 

Ruim 1 0 2 3 

Péssimo 0 0 2 2 

TOTAL 5 5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados como avaliavam o acolhimento no centro, a paciente 

01 se sente muito bem tratada pelas pessoas; a paciente 02 muito bem atendida; o 

paciente 03 acredita que os funcionários sejam “fora de série” e a paciente 05 

justificou sua escolha como excelente, afirmando que se sente como estivesse em 

um hospital particular. Apenas a paciente 04 acredita que haja uma falta de 

informações e comunicação entre as atendentes, mesmo assim considerou, o 

acolhimento bom. 

Os acompanhantes acreditam que o acolhimento esteja entre bom e 

excelente. A acompanhante 01 acredita que o diferencial sejam os funcionários, o 

acompanhante 05 que o bom serviço prestado e a boa vontade dos funcionários é o 

fator importante no acolhimento no centro.  

Os colaboradores 01, 02 e 03 acreditam que o espaço pequeno da sala de 

espera dificulta a realização, de um melhor acolhimento, pois o espaço limitaria a 

ação. A atenção, o carinho e a informação para os colaboradores 02 e 04, são 

fundamentais para acolher bem um paciente e acompanhante. A acompanhante 02 

citou a educação, escutar o que o paciente e acompanhante tem a dizer e tirar suas 

dúvidas, informar sobre tudo que for preciso, para ela acolher é dar informação é 

passar tudo para ele. A tabela a seguir ilustra os dados referentes ao acolhimento: 

 

Tabela 2: Como avalia o acolhimento no centro? 
 PACIENTE ACOMPANHANTE COLABORADOR TOTAL 

Excelente 1 2 1 4 

Bom 4 3 2 9 

Regular 0 0 2 2 

Ruim 0 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 0 

TOTAL 5 5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 
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Para os pacientes e acompanhantes foi questionado se as informações 

fornecidas no centro haviam sido suficientes. Nove dos dez questionados entre 

acompanhantes e pacientes, consideraram as informações fornecidas ao logo do 

tratamento como suficientes. A paciente 01, informou que até quando liga para o 

centro oncológico para tirar duvidas, é bem atendida. O paciente 03 acredita que 

seja cuidado como na família. O Acompanhante 01 acredita que a assistente social 

esta sempre à disposição, informando sobre qualquer assunto. A paciente que 

considera que as informações não foram suficientes acredita que faltou muita coisa 

para saber, acredita que a médica por ter muitas pessoas para atender não 

consegue passar todas as informações necessárias. A tabela a seguir ilustra os 

dados sobre as informações fornecidas: 

 

Tabela 3: As informações foram suficientes? 
 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Sim 4 5 9 

Não 1 0 1 

TOTAL  5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 

 

Em um dos momentos observados, uma das atendentes foi questionada, 

pela paciente, como ela faria para marcar uma consulta encaminhada pelo médico, 

mas que não era no centro oncológico e sim no prédio principal do hospital. A 

atendente a informou apenas para subir o elevador. Ao sair do espaço do centro 

oncológico a paciente não encontrou o local. Ao perguntar a pessoa mais próxima, 

verificou que se tratava de outro prédio do hospital. A informação da secretaria 

estava correta, porém incompleta. 

A pergunta de número quatro para os pacientes e acompanhantes tinha 

como objetivo saber se eles conheciam as formas de entretenimento presentes no 

centro e se as utilizavam. Quando questionados sobre o que fazem para passar o 

tempo, assistir televisão foi a opção sete vezes citada de dez pessoas que 

afirmaram que assistem como forma de passar o tempo. O café oferecido para quem 

aguarda foi citado três vezes, em seguida, apareceram as opções de fonte próprias, 

como usar caça palavra, ler livros, escutar música e rádio pelo celular foram citados 

como forma de passar o tempo enquanto aguardam a consulta.  
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A figura a seguir mostra as opções disponíveis na sala de espera separada. 

Pode-se observar a televisão, as revistas e resultados de pesquisas realizadas 

dentro do centro. O banner a direita é o depoimento de alguns pacientes sobre o 

tratamento.  

 

 
Figura 11 - Sala de espera separada com as revistas e a 

televisão. 
Fonte: Autora (2013) 

 

Muitas vezes ocorre o fato de o paciente chegar cedo para o atendimento e 

outra que chegou mais tarde ser chamado para consulta primeiro. Isso ocorre 

causado pela informação incompleta recebida pelo paciente, de que o atendimento é 

por ordem de chegada, mas há prioridade para aqueles que vão se consultar e fazer 

o tratamento quimioterápico. Essa informação não é devidamente dada aos 

pacientes, o que pode acarretar em um desgaste e estresse emocional enquanto 

aguarda atendimento. Como podemos observar em um dos relatos na sala de 

espera: “Moro em Nova Iguaçu, tem um conhecido no hospital que passaria perto, 

pois levaria sua mãe para uma consulta em outro hospital, ele marcou de sair ás 

06:00 horas da manhã, cheguei aqui antes das 07:00 horas da manhã e ainda nem 

fui atendido”. Esse fato ocorreu aproximadamente as 10:00 horas da manhã. 

Quando questionados se as opções de entretenimento eram suficientes, 

duas pacientes afirmaram que as revistas disponíveis para a leitura são velhas, e 

uma que o ambiente poderia ser mais acolhedor, tendo a aparência de um local 
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improvisado. Um acompanhante afirmou que as opções não eram suficientes e 

questionou a presença de internet wifi para acesso de todos. A acompanhante 04 

gostaria da realização de mais palestras com explicações sobre o tratamento e os 

procedimentos. As demais pessoas entrevistadas informaram que é “o jeito” e tem 

que esperar. A tabela a seguir ilustra os dados se as opções são suficientes: 

 

 

Tabela 4: As opções de entretenimento são suficientes? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Sim 3 4 7 

Não 2 1 3 

TOTAL  5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Aos colaboradores foi questionado como avaliam as opções de entreter 

disponíveis, quatro dos cinco colaboradores consideraram as opções disponíveis 

como regulares. A televisão e as revistas disponíveis, segundo as colaboradoras 01 

e 02, partem de doações, nada veio do Ministério da Saúde, como a colaboradora 

01, informou. Existem também os informativos no corredor e nas salas de espera, 

que nem sempre são lidas. A “sala de espera” surgiu como maneira de informar aos 

pacientes e acompanhantes sobre o funcionamento do hospital, os prédios, os 

profissionais se apresentarem e pessoas davam depoimento sobre experiências com 

câncer, mas que não ocorre mais, segundo informações da colaboradora 02. Mas o 

colaborador 04 citou como coisa boa do entreter a sala de espera para o paciente e 

acompanhante. A tabela a seguir ilustra os dados sobre entretenimento na sala de 

espera: 

 

Tabela 5: Como você avalia as opções disponíveis 

de entreter na sala de espera? 

 COLABORADOR 

Excelente 0 

Bom 0 

Regular 4 

Ruim 1 

Péssimo 0 

TOTAL 5 

FONTE: Autora (2013) 
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Quando questionados se as opções de entretenimento para os pacientes e 

acompanhantes eram suficientes, duas respostas foram positivas, uma afirmando 

que a intenção não era de ficar muito tempo esperando, por isso as opções eram 

suficientes, a outra colaboradora acredita que por ter a “sala de espera” as opções 

se tornam suficientes. A ausência de um espaço adequado que possibilitem que 

todos possam sentar e ver a televisão ou ler as revistas segundo a colaboradora 1, e 

a possibilidade da realização de palestras multidisciplinar com esclarecimentos, 

segundo a colaboradora 05 seriam uma forma de melhoria. A tabela a seguir ilustra 

os dados se os colaboradores acreditam que as opções de entreter são suficientes: 

 

Tabela 6: As opções de entretenimento são 

suficientes? 

 COLABORADOR 

Sim 2 

Não 3 

TOTAL  5 

FONTE: Autora (2013) 

 

A sala de espera, no espaço interno, possui uma televisão para os pacientes 

e acompanhantes que aguardam. As duas portas são os dois banheiros da sala de 

espera, o feminino e masculino. 
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Figura 12 - Sala de espera de dentro do centro oncológico 

com a televisão. 
Fonte: Autora (2013) 

 

Quando questionados sobre como avaliavam o espaço disponível na sala de 

espera, três pacientes consideraram bom. A paciente 01 informou que a cadeira tem 

uma boa acomodação, ter o ar condicionado e a televisão como pontos positivos. O 

fato da sala ser dividida não é bom para a paciente 05. A paciente 01 se sente à 

vontade, quando precisa levantar, ninguém a incomoda. Para quatro 

acompanhantes a sala é boa, pois a cadeira é confortável, apesar de na parte da 

manhã se encontrar cheio, mas na parte da tarde fica vazio. Para o acompanhante 

05 a acomodação é precária e o espaço debilitado.  

Para o colaborador 03, o espaço é bom, pois antes só tinha o espaço da 

sala de espera de dentro, mas que mesmo assim, com grande fluxo, não e bom. O 

espaço ser pequeno e não possibilitar o desenvolvimento de atividades e até de 

todas as pessoas aguardarem sentados, e a dificuldade de deslocamento para os 

cadeirantes, faz com que o espaço não seja bom para os colaboradores. A tabela a 

seguir ilustra os dados refrentes a espaço disponível na sala de espera: 
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Tabela 7: Como avalia o espaço disponível na sala de espera? 

 PACIENTE ACOMPANHANTES COLABORADOR TOTAL 

Excelente 1 0 0 1 

Bom 3 4 1 8 

Regular 0 1 1 2 

Ruim 1 0 1 2 

Péssimo 0 0 2 2 

TOTAL 5 5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 

 

A sala de espera, na parte de dentro, tem capacidade para doze pessoas 

sentarem e a sala de espera de fora tem capacidade de vinte e sete assentos. O 

número de atendimentos mais seus acompanhantes é superior ao número se 

assentos disponibilizados em dias de grande fluxo. 

 

 
Figura 13 - A sala de espera do 

setor. 
Fonte: Autora (2013) 

 

A iluminação na sala de espera, para três pacientes é boa, não afetando a 

nenhum deles. Para a paciente 04, a luz, às vezes, é clara de mais, forçando sua 

vista. Para a paciente 05, a iluminação não traz uma boa claridade, apenas o 

essencial. Para o acompanhante 05 não tem iluminação no local, pois é necessário 

forçar a vista, mas para os demais (4) a iluminação não interfere. Para o colaborador 

01, é boa, apesar de quando chover não ter luz em alguns pontos, para os 

colaboradores 02, 03 e 05 a iluminação não é um problema e a manutenção 

constante ajuda a minimizar os problemas. Para a colaboradora 04, a localização do 
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setor faz com que a iluminação fique baixa. A tabela a seguir ilustra os dados da 

iluminação na sala de espera: 

 

Tabela 8: Como avalia a iluminação disponível na sala de espera? 

 PACIENTE ACOMPANHANTES COLABORADOR TOTAL 

Excelente 1 0 1 2 

Bom 3 3 3 9 

Regular 0 1 1 2 

Ruim 1 1 0 2 

Péssimo 0 0 0 0 

TOTAL 5 5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionadas sobre como avaliam o barulho no local, os pacientes 

consideram que o barulho vem das conversas paralelas que acontecem na sala de 

espera com os próprios pacientes e acompanhantes. Apenas o paciente 05 informou 

que as obras que ocorrem, apesar de passageiras e são para o melhor, a 

incomodam. Para os dois acompanhantes a conversa aparece como o barulho na 

sala de espera. Para o acompanhante 01, os veículos que passam pelo corredor 

entre as duas salas de espera geram um barulho avaliado como péssimo. Para o 

acompanhante 05 a obra faz com que o barulho seja uma coisa ruim, o que poderia 

melhorar.  

Quatro dos cinco colaboradores acreditam que o centro se encontra em um 

local inadequado, onde o corredor é de passagem de veículos, fluxo de pessoas, por 

se encontrar próximo ao centro de limpeza. As obras constantes foi um dos 

argumentos da colaboradora 02, pois acredita que como o centro se encontra nos 

fundos, esse é o local que sempre há reparos a se fazer, o que incomoda. O espaço 

reduzido da sala de espera faz com que o barulho seja alto, para a colaboradora 01. 

A tabela a seguir ilustra os dados referentes ao barulho na sala de espera: 
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Tabela 9: Como avalia o barulho disponível na sala de espera? 

 PACIENTE ACOMPANHANTES COLABORADOR TOTAL 

Excelente 0 0 0 0 

Bom 4 3 0 7 

Regular 1 0 2 3 

Ruim 0 1 2 3 

Péssimo 0 1 1 2 

TOTAL 5 5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 

 

A figura a seguir mostra o espaço entre as duas salas, onde passam carros. 

A parte de traz se encontra o estacionamento. O corredor também é usado por 

pacientes e acompanhantes que aguardam quando não conseguem se sentar ou 

querem ficar um pouco em pé. 

 

 
Figura 12 - A distância entre as 

duas salas de 
espera. 

Fonte: Autora (2013) 

 

A oferta de alimentos e bebidas no centro, para quatro de cinco pacientes 

questionados, é boa. O café e o biscoito são os itens disponíveis na sala de espera, 

enquanto aguardam a consulta. Segundo a paciente 01, na sala quimioterápica é 

servido fruta, suco, pão com manteiga e/ou queijo. O acompanhante 05 considera a 

oferta ruim, ele informa que na sala quimioterápica servem alimentos, mas para ele 

na sala de espera, deveria ter mais opções como chocolate e água decente para 

todos tomarem, pois o bebedouro é de má qualidade. O acompanhante 04 considera 
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a oferta boa, mas gostaria que fosse melhor, que pudessem se alimentar, por 

considerar um tratamento longo apesar de ter a oferta de fruta, pão, leite e biscoito. 

Segundo o colaborador 01 a oferta de alimentos na sala de espera foi uma 

vitória, pois não existia, iniciou há dois anos. Os alimentos foram um pedido, pois as 

pessoas chegavam cedo e não tinha nada para se alimentarem. Para o colaborador 

01, a oferta é horrível, pois não tem uma oferta adequada para quem fica o dia 

inteiro. A refeição servida é um lanche que, segundo o colaborador 03, chega no 

horário do almoço, problema crônico que não consegue ser solucionado, além de 

não ter variedades.  A tabela a seguir ilustra os dados de alimentos no centro 

oncológico:  

 

Tabela 10: Como avalia a oferta de alimentos no centro oncológico? 

 PACIENTE ACOMPANHANTES COLABORADOR TOTAL 

Excelente 0 0 0 0 

Bom 4 4 0 8 

Regular 1 0 4 5 

Ruim 0 1 1 2 

Péssimo 0 0 0 0 

TOTAL 5 5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 

 

Antes o café e o biscoito ficavam na sala de espera de fora, por ter mais 

espaço e mais pessoas poderem consumir, mas pela sua localização e o grande 

fluxo de pessoas de outros setores, ele era consumido rapidamente e não 

necessariamente pelas pessoas as quais se destinavam.  
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Figura 15 - Aviso na sala de espera 

de dentro 
Fonte: Autora (2013) 

 

A alimentação, tanto dentro do centro como no entorno, é um elemento 

muito importante, pois a consulta com o médico, muitas vezes, requer exame de 

sangue. Muitos pacientes chegam mais cedo, às 07:00 horas da manhã, para o 

exame sair antes das 09:00 horas da manhã, horário que alguns médicos começam 

a consulta. O paciente pode ir um ou dois dias antes, mas isso requer mais 

deslocamento o que muita vezes é difícil para o paciente e sua família que moram 

longe. 

A higiene do banheiro da sala de espera, para a paciente 02, poderia 

melhorar. Segundo ela, o banheiro é muito apertado e não tem espelho nem ducha 

higiênica. Para os demais (4), o banheiro é limpo, o problema é a falta de educação 

das pessoas que utilizam que o sujam. O banheiro, segundo os pacientes, sempre 

tem papel higiênico e papel toalha para enxugar as mãos. Para os acompanhantes o 

banheiro está sempre limpo, apesar de pequeno. Apenas a acompanhante 05, que 

quando usou informou que não tinha nem papel nem sabonete líquido, apenas água. 

A tabela a seguir ilustra os dados referentes à higiene do banheiro da sala de 

espera: 
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Tabela 11: Como avalia a higiene do banheiro da sala de 

espera? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 0 0 0 

Bom 3 4 7 

Regular 2 1 3 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

A figura 14 a seguir é a imagem do banheiro feminino, onde é possível ver a 

pia com o sabonete líquido na parede, logo acima, o local de colocar a bolsa e o 

papel toalha para enxugar as mãos. 

 

 
Figura 16 - O banheiro feminino 

da sala de espera.  
Fonte: Autora (2013) 

 

O espaço no banheiro masculino e feminino é reduzido. Existem dois 

sanitários, mas apenas um é utilizado, o que se utiliza não tem porta o que facilita o 

uso, o que não se utiliza se encontra constantemente fechado. 
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Figura 17 - O banheiro masculino da sala 

de espera.  
Fonte: Autora (2013)  

 

Quando questionados sobre a oferta de alimentos no entorno do centro 

oncológico a paciente 01 informou que nunca consumiu nada, o paciente 02, 03 e 04 

já fizeram um lanche ao redor. Apenas o paciente 05 almoçou e lanchou no entorno 

e considera as opções razoáveis. Os acompanhantes acreditam que as opções 

sejam razoáveis. Apenas uma pessoa havia almoçado no entorno, as demais 

haviam feito um lanche, tendo algumas variedades. A acompanhante 01 acredita 

que o pagamento ser apenas em dinheiro dificulta, por ela ir toda semana é um 

gasto grande de lanchar e almoçar. 

Os colaboradores, quando questionados, acreditam que as opções 

disponíveis sejam de baixa qualidade. Segundo a colaboradora 04 existem opções 

como, bares, restaurantes e lanchonetes ao redor do centro oncológico. Mas que 

apenas possibilitam aos pacientes e acompanhantes suprirem suas necessidades, 

mas não se alimentam de forma saudável. A tabela a seguir ilustra os dados de 

alimentação no entorno do centro: 

 

Tabela 12: Como avalia a oferta de alimentos no entorno? 

 PACIENTE ACOMPANHANTES COLABORADOR TOTAL 

Excelente 0 0 0 0 

Bom 2 3 2 7 

Regular 2 1 1 4 

Ruim 0 0 1 1 

Péssimo 0 0 1 1 

Não se aplica 1 1 0 2 

TOTAL 5 5 5 15 

FONTE: Autora (2013) 
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A sala de quimioterapia, para os pacientes, possui um espaço bom (3) com 

um ambiente confortável. Para a paciente 02, todas as cadeiras poderiam ser 

reclináveis, pois apenas duas cadeiras reclinam. Para o paciente 04, o espaço é 

pequeno, acredita que ate para os funcionários passarem tem que retirar o pé do 

caminho para abrir passagem ou quando o paciente passa empurrando o soro com 

o medicamento para ir ao banheiro. 

Para os colaboradores, o espaço disponível na sala é pequeno alem de não 

ser adequado. Não possui cadeiras disponíveis para todos os pacientes, segundo a 

colaboradora 01 é necessário fazer revezamento. Segundo a colaboradora 05 o 

espaço não atende as normas especificas e há desconformidade com a legislação. 

Para as colaboradoras 02 e 03 o espaço dificulta a mobilidade para as pessoas que 

têm qualquer problema de mobilidade, seja cadeirante ou paciente na maca. Por o 

espaço ser pequeno, o espaço entre as cadeiras são reduzidos, não tendo 

privacidade para conversar. A tabela a seguir ilustra os dados referentes ao espaço 

disponível na sala quimioterápica: 

 

Tabela 13: Como avalia o espaço disponível na sala de 

quimioterapia? 

 PACIENTE COLABORADOR TOTAL 

Excelente 1 0 1 

Bom 3 0 3 

Regular 1 3 4 

Ruim 0 1 1 

Péssimo 0 1 1 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

A sala quimioterápica, ou salão, como os funcionários chamam possui doze 

cadeiras, onde apenas duas reclinam, duas cadeiras que seriam para os 

acompanhantes, mas são usados para os pacientes e duas macas. 
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Figura 18 - Sala de espera dentro do centro oncológico com a 

televisão. 
Fonte: Autora (2013) 

 

A figura 19 apresenta as duas cadeiras utilizadas para o tratamento de 

pacientes e as duas macas que são utilizadas para pacientes com dificuldades de 

mobilidade ou que precisam realizar procedimentos como vacina, por exemplo. 

 

 
Figura 19 - Sala de quimioterapia duas cadeiras e as 

duas macas. 
Fonte: Autora (2013) 

 

A iluminação na sala quimioterápica, os cinco pacientes consideram boa. 

Para a paciente 02, a iluminação, às vezes, até incomoda se quiser tirar um cochilo. 

Para os colaboradores, a iluminação é boa, existe manutenção constate e não 

existem queixas com relação a luz. Para a colaboradora 04, os problemas presentes 
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na iluminação estão na sua localidade e em caso de chuvas, por infiltrações. A 

tabela a seguir ilustra os dados referentes à iluminação na sala de quimioterapia: 

 

Tabela 14: Como avalia a iluminação na sala de quimioterapia? 

 PACIENTE COLABORADOR TOTAL 

Excelente 1 1 2 

Bom 4 3 7 

Regular 0 1 1 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados sobre o barulho na sala quimioterápica, o ruído feito 

pelas conversas paralelas é o motivo do barulho presente para três dos cinco 

pacientes, para os demais o ambiente é tranquilo. Para os colaboradores, o barulho 

presente também é oriundo das conversas paralelas. Apenas a colaboradora 03 

acredita que a localização do centro, no meio da passagem, faz com que o ambiente 

seja barulhento. A tabela a seguir ilustra os dados referentes ao barulho: 

 

Tabela 15: Como avalia o barulho na sala de quimioterapia? 
 PACIENTE COLABORADOR TOTAL 

Excelente 1 0 1 

Bom 3 2 5 

Regular 1 1 2 

Ruim 0 1 1 

Péssimo 0 1 1 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

A figura a seguir é o espaço reservado para a equipe de enfermagem, a 

janela é o espaço onde se guardam os materiais. A televisão fica acima da janela. 
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Figura 20 - Sala quimioterápica, espaço da equipe de 

enfermagem e a televisão. 
Fonte: Autora (2013) 

 

O banheiro, que fica localizado na sala de quimioterapia, para o uso dos 

pacientes, é maior, possui barra de segurança, ducha higiênica, alem de papel 

higiênico, papel toalha e sabonete líquido, apenas não possui espelho. A higiene é 

boa para quatro das cinco pacientes. Apenas para o paciente 05, o banheiro, às 

vezes, não está limpo para o uso. A tabela a seguir ilustra os dados referentes da 

higiene da sala de quimioterapia: 

 

Tabela 16: Como avalia a higiene do banheiro na 
sala de quimioterapia? 

 PACIENTE 

Excelente 0 

Bom 4 

Regular 1 

Ruim 0 

Péssimo 0 

TOTAL 5 

FONTE: Autora (2013) 

 

As figuras a seguir mostram o espaço disponível no banheiro da sala 

quimioterápica e sua higiene. 
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Figuras 21 e 22 - Banheiro dos pacientes na sala quimioterápica  

Fonte: Autora (2013) 

 

As próximas perguntas foram feitas para os pacientes e acompanhantes 

sobre a gentileza e a cortesia dos funcionários que trabalham no centro.  

Quando questionados sobre a gentileza e cortesia das secretárias, que na 

verdade possuem o cargo de agente administrativo, os pacientes consideram que 

elas atendem bem. Para o paciente 03, elas atendem com atenção. O paciente 02 

informou que todas são educadas. A paciente 05 informou que algumas são 

excelentes e outras boas. Os acompanhantes acreditam que elas possuem atenção 

e respeito com o paciente e estão sempre prontas a ajudar. A acompanhante 02 

afirmou que elas tratam com muito carinho e que devem ser treinadas. A tabela a 

seguir ilustra os dados referentes a gentileza das secretárias: 

 

Tabela 17: Como avalia a gentileza das secretárias? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 2 3 5 

Bom 3 2 5 

Regular 0 0 0 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados sobre a gentileza do médico, a paciente 02 informa 

que sua medica é básica e direta, mas muito competente. A paciente 03, que seu 
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medico o trata muito bem e dar os esclarecimentos. O paciente 04 que seu medico 

que precisa perguntar as coisas, mas que ela é tranquila. A paciente 05 que a 

médica é difícil de malear, que a pesar dela falar o necessário, mas não conversa, 

entretanto sua capacidade dela é excelente. Para o acompanhante 01 a médica é 

muito atenciosa, excelente médica, profissional e pessoa, sempre ajuda. Para o 

acompanhante 02, o médico sempre dá as informações necessárias. O 

acompanhante 05 nunca teve contato com o medico.  A tabela a seguir ilustra os 

dados referentes à gentileza do médico: 

 

Tabela 18: Como avalia a gentileza do médico? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 2 2 4 

Bom 3 2 5 

Regular 0 0 0 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

Não se aplica 0 1 1 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Enquanto aguardava a consulta com o seu médico, uma paciente estava 

conversando com outras pessoas na sala de espera com relação a sua ultima 

consulta. “Trato-me com o médico a mais de três anos, na ultima consulta, eu entrei 

ele nem me deu bom dia, ficou falando no telefone dele brigando com alguém. 

Quando desligou o telefone, pegou meus exames mas nem olhou direito, disse as 

mesmas coisas, mas ele não estava legal. Me senti até mal, ele me receitou o 

remédio mas eu nem tomei, vamos ver hoje se ele vai estar melhor”. 

Quando questionados sobre a gentileza da equipe de enfermagem, o 

paciente 01 acredita que os enfermeiros sejam atenciosos e carinhosos. A paciente 

02, considera que além de atenciosos, são bem humorados, dedicados e muito 

cuidadosos. O paciente 03 informa que eles respeitam a sua idade, atendem com 

atenção e cuidado. A paciente 04 informa que eles são excelentes, educados e 

tratam os pacientes com respeito e a paciente 05 conta que eles são atentos e 

competentes. O acompanhante 01 acredita que a equipe é que faz a diferença na 

oncologia. A acompanhante 02 diz que eles sempre estão prontos a servir, além de 

serem gentis e atenciosos. A tabela a seguir ilustra os dados: 
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Tabela 19: Como avalia a gentileza da equipe de enfermagem? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 3 2 5 

Bom 2 3 5 

Regular 0 0 0 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados sobre a gentileza da assistente social, para os 

pacientes, as assistentes deram todas as informações necessárias. A paciente 04 

informou que ela sempre está agilizando a parte burocrática para conseguir os seus 

direitos, sempre que precisa ela ajuda. A paciente 03 acredita que é bem tratada 

desde o início. Os três acompanhantes que tiveram contato com a assistente social 

acreditam que ela deu todas as explicações corretas. Dois dos cinco acompanhantes 

não tiveram contato com a assistente social. A tabela a seguir ilustra os dados 

refrentes a gentileza das assistentes social: 

 

Tabela 20: Como avalia a gentileza da assistente social? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 2 1 3 

Bom 3 2 5 

Regular 0 0 0 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

Não se aplica 0 2 2 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados sobre a gentileza da nutricionista, a paciente 01 

informou que esteve apenas uma vez com a nutricionista, que ela deu todas as 

informações nutricionais, o que poderia ou não comer. O paciente 02 informou que a 

nutricionista deu todas as orientações, mas que foi apenas uma vez, mas sempre 

que encontra pergunta se esta tudo bem e se eu estou bebendo água, pois é muito 

importante para o tratamento. A paciente 04, acredita que ela seja excelente e 

explica tudo direitinho. 
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A acompanhante 01 informou que a nutricionista é excelente, mas que ela 

não se encontra as quintas e quando ela deseja saber algo ela tem que ir outro dia. 

A acompanhante 02 que ela recebeu todas as informações. Dos dez pesquisados, 

cinco nunca conheceram a nutricionista e não tiveram nenhum contato com ela, 

desses cinco, dois são pacientes.  A tabela a seguir ilustra os dados da gentileza da 

nutricionista: 

 

Tabela 21: Como avalia a gentileza da nutricionista? 
 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados sobre a gentileza da terapeuta ocupacional muitos 

não sabiam de quem se tratava, apenas o paciente 05 e a acompanhante 01 

conheciam a pessoa em questão. A paciente 04, após a descrição da pessoa que 

realiza o trabalho no centro, recordou de já ter conversado com ela durante o 

tratamento na sala quimioterápico, e informou que ela explicou algumas coisas. A 

tabela a seguir ilustra os dados da gentileza da terapeuta ocupacional: 

 

Tabela 22: Como avalia a gentileza da terapeuta ocupacional? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 1 1 2 

Bom 0 0 0 

Regular 0 0 0 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

Não se aplica 4 4 8 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados sobre a gentileza dos funcionários da limpeza, os 

pacientes 01 e 02 acreditam que a limpeza é boa e que sempre ver o pessoal da 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 1 1 2 

Bom 2 1 3 

Regular 0 0 0 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

Não se aplica 2 3 5 

TOTAL 5 5 10 
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limpeza passando o pano. A paciente 03 informou que eles sempre passam se 

comunicando e a paciente 04 informou que alguns cumprimentam, mas outros não, 

mas fazem o seu trabalho. Os acompanhantes, 02, 03 e 04 acreditam que eles 

sejam educados, sempre cumprimentam, dão bom dia, sendo atenciosos e sempre 

estão limpando. A tabela a seguir ilustra os dados dos funcionários da limpeza: 

 

Tabela 23: Como avalia a gentileza dos funcionários de limpeza? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 0 1 1 

Bom 4 4 8 

Regular 0 0 0 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

Não se aplica 1 0 1 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Quando questionados como avaliavam a qualidade no centro de bem 

receber, hospedar, alimentar e entreter todos os pacientes consideraram bom. A 

paciente 05 acredita que o receber é excelente, o hospedar é regular, o alimentar e 

o entreter não são bons. Ela tirou a média e considerou essa qualidade como boa. O 

paciente 04 acredita que o receber é agradável e a paciente 02 acredita que os 

funcionários sejam atenciosos, humanos e solidários.  

O acompanhante 05 acredita que a acomodação e o barulho poderiam 

melhorar e ter mais opções na sala de espera. O acompanhante 04 considerou 

normal, por ter café e biscoito. A acompanhante 02 acredita que ninguém pode 

reclamar de nada, pois se reclamar estará mentindo. A acompanhante 03 acredita 

que o atendimento e a atenção faz com que as pessoas se sintam bem. A 

acompanhante 01 acredita que a sala de espera ficar aberta melhorou o 

acolhimento. A comemoração do “dia rosa”, onde ocorreram palestras, havia um 

maquiador maquiando quem desejasse e comida com bebidas foi bem legal, pois 

animou o ambiente. A tabela a seguir ilustra os dados referentes a qualidade de bem 

receber, hospedar, alimentar e entrer: 
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Tabela 24: Como você avalia a qualidade de bem receber, hospedar, 

alimentar e entreter no centro? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Excelente 0 0 0 

Bom 5 4 9 

Regular 0 1 1 

Ruim 0 0 0 

Péssimo 0 0 0 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

As duas ultimas questões, para os colaboradores, foram elaboradas para 

entender o que eles observam como hospitalidade e o que eles fazem, no seu 

entender, que seja em prol da hospitalidade. 

Na pergunta de numero 07 “o que você entende por hospitalidade?” A 

colaborador 01, assistente social, acredita que hospitalidade seja a “qualidade do 

atendimento do usuário, você acolher esse usuário, para ele ter confiança no 

tratamento, para ele ter adesão e enfrentar a doença. Dentro das limitações é o que 

consegue fazer, mas é debilitado, se ele percebe que não foi bem acolhido ele pode 

abandonar o tratamento, ele precisa ter forças, são muitas dificuldades e quando ele 

chega aqui não é bem recebido, qual o estimulo que ele possui alem da 

medicação?” 

O colaborador 02 acredita que existe a hospitalidade do profissional, de 

atender bem, ser humano, ser educado, paciente para saber sanar as dúvidas, além 

da questão de acolher o paciente, ter ambiente agradável que entretenha o paciente. 

O colaborador 03 acredita que o ato de receber bem a pessoa, com infraestrutura, 

acomodar, cuidar, ter atenção, seja hospitalidade. “O tempo que permanece você é 

cuidado, é o lanche, iluminação e o barulho, é tudo para ele se sentir bem”. O 

colaborador 04 acredita que hospitalidade seja um bom cuidado, um bom 

atendimento, não só o tratar a doença, mas sim o cuidado geral com o paciente. O 

colaborador 05, que é acolhimento de forma humanizada, suporte clínico adequado, 

estrutura física razoável no mínimo, funcionamento, sem entraves burocráticos, 

esclarecimento de quadro clínico e atendimento médico a contento. 

Quando questionados se “O que você faz que faça parte da hospitalidade?”, 

a colaboradora 01 informou que como ponto principal “coloco-me no lugar do outro, 

avalio se fosse eu no lugar do paciente, como gostaria de ser tratado. Quando você 
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se coloca no lugar do outro, você se torna tão humano quanto ele.”. O colaborador 

02 “Eu informo o paciente dos profissionais que existem e sobre o que for preciso 

que fale que não fique com dúvida. O que tem para ele fazer. É duvida, procuro 

saber. Minha atuação é dentro (interno), mas pergunto como está sua família, 

quando você cumprimenta na singularidade, alem daqui o que você puder ajudar”. 

O colaborador 03 informou que “tento sanar dúvidas no que tange a minha 

especificação. Tento dar conforto, ajudar a se locomover, ser educada, ser paciente. 

Mostrar o ambiente na primeira vez.”. Para o colaborador 04, hospitalidade é “Um 

bom cuidado e um bom atendimento, porque quando ele vem ele busca bom 

tratamento, ele quer confiar no atendimento dos profissionais.” O colaborador 05 

informa que “mesmo com pro atividade e muita boa vontade, meu trabalho fica 

prejudicado devido ao entorno. Contudo, procuro exercer com amor ao próximo o 

acolhimento, minimizar problemas burocráticos e tentar com carinho possibilitar 

melhor estadia no atendimento de nossos pacientes.” 

Depois das respostas de o que acreditava ser hospitalidade e o que fazia 

para que acorre se a hospitalidade dentro do centro oncológico, foi questionado aos 

pacientes e acompanhantes se dentro do centro oncológico a hospitalidade 

acontecia.  

Quando questionados se acreditavam se acontece a hospitalidade no centro 

oncológico, todos os pacientes e acompanhantes afirmaram que sim, a hospitalidade 

acontece. Ao justificar, o paciente 01 acredita que aconteça pela atenção que 

recebe. O paciente 02 disse que “a gente é bem recebido, bem cuidado. A gente tem 

carinho e atenção, ao menos comigo sempre aconteceu assim.”. Para o paciente 03, 

acredita que “só posso falar que é ótimo, bom, o conforto bom, eles tratam bem a 

gente, o que precisar eles fazem.” O paciente 04 informa que “Aqui eles são 

educados.” O paciente 05 acredita que “Em relação às pessoas aqui é dez. Faz ate 

você se esquecer do resto. Eu fui fazer uma quimioterapia com novo medicamento 

com novas reações ai ele me passou a mesma explicação, mas com novas 

explicações sobre a nova quimioterapia, isso é muito importante.”. 

Quando o acompanhante 01 foi questionado porque acredita que existe a 

hospitalidade, acredita que “Isso é o mais importante, pois é um momento muito 

difícil, o emocional fica abalado, e esse é o diferencial, eles vem aqui na sala, chama 

a gente sempre brincando.” O acompanhante 02 acredita que o “atendimento em 

geral, toda equipe é boa. Tem uns que são mais calados, outros que são 
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extrovertidos, mas se você fala eles falam, o trabalho deles é muito bom.” Para o 

acompanhante 03, “o atendimento aqui é muito bom, eles são pacientes. Tratam as 

pessoas bem, escutam as pessoas tristes, com duvidas.”. O acompanhante 04 

acredita que acontece, pois o “tratamento é bem eficaz.” O acompanhante 05 

acredita que “o ser humano é tratado bem, mas a parte de estrutura é ruim”. A tabela 

a seguir ilustra os dados referentes a hospitalidade: 

 

Tabela 25: Você acha que ocorre hospitalidade? 

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Sim 5 5 10 

Não 0 0 0 

TOTAL 5 5 10 

FONTE: Autora (2013) 

 

Enquanto observadora, pude presenciar o relato de uma paciente que foi ao 

SAC, ouvidoria do hospital, e fez uma carta de elogio aos funcionários do centro 

oncológico. Nesta carta ela elogiava e agradecia cada funcionário, desde as 

meninas da recepção até aos médicos. Ao conversar com a paciente ela estava 

muito grata com todo seu tratamento, não apenas pelos medicamentos mas por toda 

atenção, cuidado e carinho que recebe. 

Quando questionados se a hospitalidade presente no centro ajuda no 

enfrentamento da doença, todas as pessoas questionadas informaram que sim. A 

paciente 01 acredita que quando “a gente tem um problema a pessoa nos trata bem 

é muito bom. Agora a pessoa te trata mal é pior.” A paciente 02 acredita que ajuda 

com certeza, pois “com solidariedade é muito mais fácil lidar com seu problema. 

Com atenção, cuidado. Somos como bebê, queremos colo. Quem dera se todos os 

locais fossem assim. Você só vai ao lugar se você se sente bem, minimiza a dor.” A 

paciente 03 acredita que “ajuda por me tratar bem e eu vejo que eles fazem o melhor 

possível. Eu até converso em assuntos fora daqui, que aqui é fora de série”.  

O paciente 04 acredita que “quando a gente é bem tratado se sente melhor, 

quando a gente vem, tem que ter auto estima, para ajudar a continuar. A gente fica 

muito sensível, aos remédios, o coração, tudo sensível.” O paciente 05 acredita que 

“ajuda muito, no atendimento você realmente precisa desse calor, se sentir bem 
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tratado, que o seu tratamento é importante para ele. Eles vibram com seu 

melhoramento, desde a secretaria ate os médicos, eles vibram com seu melhor.”  

A acompanhante 01 diz que “é fundamental, pois a pessoa se sente bem 

cuidada, se sente segura, com o médico, com o tratamento, melhora a alta estima.”. 

O acompanhante 02 acredita que “ajuda muito no enfrentamento. Imagina se o 

paciente chega, o enfermeiro vem, pega a veia e vira as costas? Aqui não, eles tem 

atenção, o que faz o paciente ficar tranquilo, tem até lanche lá dentro, o que ajuda, 

tem pessoas humildes e as vezes essa é a única alimentação.”. O acompanhante 03 

acredita que “ajuda, ela fica mais calma, se sente bem, fica mais positiva. A gente 

vem de longe e vem feliz porque sabe que aqui é bom.” O acompanhante 04 

“Também ajuda a gente conversa com as pessoas que se curavam aqui. É bom, 

teve o Outubro Rosa com palestras, onde as pessoas deram depoimento de como 

foi o tratamento, teve maquiagem, comida, refrigerante, suco e desfile, foi muito bom 

porque eles brincam antes de fazer a quimioterapia.” O acompanhante 05 acredita 

que a hospitalidade existe, pois “quando a pessoa é acolhida a pessoa se sente 

melhor. A pessoa já está debilitada, quando o ser humano recebe carinho e atenção, 

ela se sente melhor.”. A tabela a seguir ilustra os dados referentes ao enfrentamento 

da doença: 

 

Tabela 26: Você acha que ajuda no enfrentamento da doença? 
 

FONTE: Autora (2013) 

 

Após o resultado da pesquisa e a exposição dos acontecimentos 

presenciados durante o tempo que permanência no centro oncológico, o problema 

de estudo pode ser respondido.  

A proposta desse trabalho foi a de descobrir se há hospitalidade presente no 

centro de tratamento oncológico do hospital do Andaraí- RJ e se a presença da 

mesma altera a percepção do paciente no enfrentamento em relação à doença. 

Buscou-se identificar como ocorre a hospitalidade e como os pacientes, 

acompanhantes e colaboradores percebem a hospitalidade.  

 PACIENTE ACOMPANHANTE TOTAL 

Sim 5 5 10 

Não 0 0 0 

TOTAL 5 5 10 
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A realização das pesquisas com pacientes, acompanhantes e colaboradores 

mostra que, apesar de o espaço se encontrar fora das conformidades para receber e 

acolher os pacientes e acompanhantes de forma satisfatória, a equipe 

multidisciplinar presente acolhe, recebe, entretém e hospeda de forma humana em 

quase todos os momentos. 

Quanto ao entreter dentro do centro oncológico, a conclusão é de que as 

opções disponíveis suprem as necessidades do momento, mas as opções 

disponíveis são de baixa qualidade, com revistas antigas com informações 

desatualizadas, por exemplo. Todas as opções de revistas são adquiridas por 

doações. Existe a necessidade por parte dos pacientes e acompanhantes, de 

entenderem o momento em que se encontram e a possibilidade de conhecerem 

pessoas que se trataram e se curaram, contarem suas experiências a outras 

pessoas, assim como conhecer sobre os tratamentos possíveis. Utilizar o espaço da 

sala de espera para realizar atividades com pequenas palestras sobre a doença e os 

tratamentos, entreteria os pacientes e acompanhantes ao mesmo tempo que os 

informaria. Tais ações já ocorreram no passado, mas atualmente não são 

oferecidas. A realização de atividades na sala de espera, onde os profissionais se 

apresentam e explicam sobre suas funções, o funcionamento do centro de 

tratamento, do hospital alem da doença e dos tratamentos, como forma de receber 

bem as pessoas, é uma forma de bem acolher aos pacientes e acompanhantes 

apresentando o novo ambiente em que a pessoa é inserida, fazendo com que ela 

possa se familiarizar com o ambiente. 

As opções de alimentos e bebidas, dentro da sala de espera, para o 

paciente e acompanhante, apesar de apenas ter café e biscoito como oferta, foi uma 

conquista recente e aprovada pelos frequentadores, antes só era oferecida 

alimentação ao paciente em tratamento. O café e o biscoito, apesar de simples, se 

apresentam como uma forma de acolher e entreter a pessoa, ao mesmo tempo em 

que aguarda a consulta ou aguarda o paciente, que passa, no geral, muitas horas 

em espera. O “cafezinho” foi citado pelos entrevistados em diversos momentos como 

acolhedor. 

A sala de espera é composta por dois espaços. Um dos espaços tem acesso 

direto a secretária e comporta apenas doze pessoas sentadas e o espaço  de fora, 

que foi adquirido após o aumento do fluxo de pacientes e acompanhantes, possui 

vinte e sete lugares. A má localização do centro de tratamento faz com que a 
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separação das salas seja mais um empecilho para os pacientes com problemas de 

mobilidade. Os cadeirantes ficam no corredor de passagem dos veículos. Quando 

passa um carro ou ambulância é necessário que o cadeirante saia para abrir 

passagem, ou que o veiculo passe com velocidade reduzida. Tal situação pode 

gerar maior tensão para as pessoas que aguardam. 

O barulho gerado pelas conversas paralelas é ampliado pelo tamanho 

reduzido das salas de espera, assim como o barulho gerado pela passagem de 

veículos, fazem com que o barulho seja ampliado.   

A ausência de um espaço reservado, na sala de quimioterapia, que 

possibilite a equipe técnica de conversarem entre si ou com o paciente, é um ponto 

negativo. Esta situação pode ocasionar no aumento do barulho por ter que realizar 

esses diálogos no espaço de tratamento.  

O espaço reduzido dificulta a passagem de pacientes com problema de 

mobilidade, a existência de uma pilastra de sustentação no meio do salão dificulta a 

mobilidade de todos que transitam, desde a equipe técnica até os pacientes. A 

acomodação das cadeiras não é uniforme, pois apresentam dois tipos de poltronas, 

duas delas reclinam e dez que não reclinam, ainda há duas cadeiras que não 

deveriam ser utilizadas para o tratamento e sim para os acompanhantes. 

Dentro da sala de quimioterapia, o lanche, como os funcionários 

denominam, não é suficiente para suprir as necessidades do paciente que se 

encontra em um tratamento que requer força para resistir aos fortes medicamentos 

aplicados. Apesar de hoje possuir maior variedade que anteriormente, o atraso na 

oferta da alimentação faz com que muitas vezes este chegue no horário do almoço, 

sendo composto por um pão com manteiga e/ou queijo, fruta e suco. Os 

colaboradores acreditam que se faz necessário um almoço para esses pacientes, 

que muitas vezes ficam até seis horas se tratando. 

A falta de estrutura adequada do centro faz com que, quando chove, ocorra 

a infiltração da água da chuva. Em um dos momentos presenciados, houve o atraso 

da realização do tratamento para que o ambiente fosse devidamente limpo, para que 

não houvesse nenhum problema de infecção. Assim como há necessidade de cobrir 

os computadores com sacos plásticos, antes de o setor ser fechado, para que os 

mesmo não sejam danificados pela água da chuva. 

O desconhecimento de todos os funcionários por parte dos pacientes e 

acompanhantes pode acarretar, para o paciente, problemas, pois o seu tratamento 
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pode deixar de ser integral. A terapeuta ocupacional apenas é conhecida por duas 

de dez pessoas entrevistadas. A nutricionista também não é conhecida por todas as 

pessoas que se encontram em tratamento, apenas cinco de dez pessoas, entre 

pacientes e acompanhantes, havia se consultado com esse profissional que se 

encontra apenas duas vezes na semana no local. Existe a possibilidade dos 

pacientes se consultarem com uma psicóloga que atende apenas com 

agendamento, mas essa informação também  é desconhecida.  

Os profissionais, quando questionados sobre o que entendiam por 

hospitalidade, responderam que o espaço onde se encontram não é o apropriado 

para atendimento de pacientes com essa gravidade, mas acreditam que a equipe, 

por ser muito qualificada, presta um bom atendimento. A atenção, o carinho e o 

cuidado, as informações fornecidas sobre o tratamento e dúvidas sanadas faz com 

que a hospitalidade seja percebida no centro oncológico.  

Atender bem, ser humano, educado e paciente para sanar as dúvidas, 

segundo Boff (2013), faz com que o cuidado seja entendido como ética, onde todos 

habitam uma casa comum e cuidam de todos que nela habitam. 

Quando questionados o que faziam para a hospitalidade, a colaboradora 01, 

ao se colocar no lugar da outra pessoa e avaliar se fosse ela no lugar do paciente, 

como gostaria de ser tratada, afirma que ao fazer isso se torna tão humana quanto o 

paciente. Segundo Boff (2013) essa é a dimensão existencial do cuidado, que nos 

faz mover para a ação, sobre o que nos agrada e desagrada para nós e para os 

outros.  

A colaboradora 05 acredita que, apesar do seu trabalho ficar prejudicado 

devido ao entorno, procura exercer com amor ao próximo o acolhimento, minimizar 

problemas burocráticos e tentar com carinho possibilitar melhor estadia no 

atendimento aos pacientes, cuidando do próximo. Para Boff (2013), o ser humano 

precisa ser cuidado para garantir sua humanidade e cuidar do outro para se 

humanizar. É na dinâmica de amar e se amado e também de se preocupar com o 

outro que o individuo realiza a trajetória de ser humano. 

Quanto à existência da hospitalidade no centro de tratamento oncológico, 

todos os pacientes e acompanhantes afirmam que sim, ela existe. Apontaram a 

educação, o bom tratamento, o bom cuidado, a atenção e a solidariedade que os 

funcionários possuem com o seu tratamento para possibilitar a minimização das 

falhas estruturais. 
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A confiança é um elemento muito importante, pois se trata de vidas. A vida 

de cada paciente se encontra nas mãos de cada pessoa que trabalha no centro, a 

continuidade de seu tratamento, a força para sair de suas casas, dependem do 

acolhimento que será dado a cada ida dele ao centro. Quando o paciente sai de sua 

casa para ir ao centro de tratamento oncológico, ele deve ir feliz e saber que ali se 

encontram pessoas que se preocupam com seu tratamento, que são os melhores 

profissionais e que podem confiar e saber que cada pessoa se preocupa com seu 

bem estar. 

Ao questionar se a hospitalidade ajuda a enfrentar a doença, é unânime o 

entendimento de que ser bem tratado é fundamental para a continuidade do 

tratamento. O tratamento pode ser interrompido pelo paciente se ele não se sentir 

bem tratado. Quando o ser humano recebe carinho e atenção, se sente melhor. O 

cuidar durante o tratamento, para o paciente, é muito importante. A demonstração de 

afeto, carinho e atenção são apontados como forma de alimentar a autoestima, que 

ajuda a continuar o tratamento. 

O cuidado como elo entre o paciente e o funcionário, segundo Boff (2013), 

estabelece um sentimento de mútua pertença, onde se participa, com satisfação, 

dos sucessos e vitórias, bem como das lutas que se enfrentam, os riscos e destino 

das pessoas que nos são caras. Tal afirmativa corrobora com o que apontou a 

paciente 05 ao afirmar que a vibração dos funcionários com sua melhora, desde a 

secretária ate os médicos, ajuda no enfrentamento da doença. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do que foi discutido na revisão de literatura, dos dados obtidos 

nesta pesquisa e de suas análises pode-se concluir que os entrevistados acreditam 

que a hospitalidade presente no centro de tratamento oncológico do hospital do 

Andaraí, no Rio de Janeiro, apesar das falhas estruturais, a hospitalidade se 

apresenta fortemente com o fator humano onde os funcionários possuem as 

características de pessoas hospitaleiras. 

A equipe de colaboradores é essencial para o acolhimento e mantenimento 

dos seus usuários. Ao longo da pesquisa com os funcionários foi possível perceber a 

vontade deles de melhorarem sempre o ambiente com o objetivo de possibilitar, 

sempre o melhor para o paciente. A falta do almoço é visto como um elemento 

negativo, pois para melhor atender ao paciente que fica em tratamento por longas 

horas, para melhor hospedar o paciente que muitas vezes vem de longas distancia e 

em grande parte não tem condições de arcar com mais um custo, seria necessário a 

presença de almoço.  

Assim como no entretenimento, que não é disponibilizado nenhum recurso 

pelo Ministério da saúde, fazendo com que os próprios funcionários busquem uma 

alternativa para que os usuários se sintam bem enquanto aguardem a consulta ou o 

acompanhante que aguarda o paciente finalizar o tratamento.  

Com isso é possível observar, que mesmo ocorrendo o sucateamento, o 

caos e o abandono dos hospitais públicos que aparecem como notícias constantes, 

a necessidade de investimento na parte de estrutura do centro oncológico do 

hospital do Andaraí-RJ, o que pode ser observado na pesquisa é que a 

hospitalidade exercida pelos funcionários supera os déficits do ambiente do centro 

oncológico.   

A percepção do paciente em relação ao enfrentamento a doença é ajudado 

e fortalecido pelo apoio dado a ele em todos os momentos pelos colaboradores. A 

atenção destinada, o carinho e principalmente a presença de profissionais ao longo 

do tratamento que o estimulam a continuar cuidar da sua saúde e com dignidade 

realizando o tratamento para tratar e superar as dificuldades que a doença pode 

trazer é fundamental para que o paciente continue a se tratar. 

Para a continuidade de pesquisas sobre a hospitalidade como fator de 

importância nas relações entre o paciente e o colaborador, a consultoria surgiria 
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como a atividade profissional com atuação no diagnóstico da relação da 

hospitalidade no ambiente e as possíveis formulações de soluções como formas de 

melhoria na relação entre o cliente e funcionário, para que o bem estar do cliente 

seja priorizado, mas não se esquecendo do bem estar do funcionário que é o ator, 

em grande parte da hospitalidade que acontece.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do estudo Hospitalidade Hospitalar no Centro De 

Tratamento Oncológico Do Hospital do Andaraí – RJ, que tem como objetivo verificar se a 

ocorrência da hospitalidade hospitalar altera a percepção do paciente no enfrentamento em 

relação à doença. 

A pesquisa consistirá na realização de entrevistas junto aos participantes do estudo e 

posterior análise dos dados. Trata-se de um TCC – Trabalho de conclusão de curso, 

desenvolvida por Marianna Pinheiro e Orientadora MeManoela Valduga, do curso de 

Graduação em Turismo do Departamento de Turismo e Hotelaria, da Universidade Federal 

Fluminense.  

A qualquer momento da realização desse estudo qualquer participante envolvido poderá 

receber os esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer participante 

selecionado (a) poderá recusar-se a participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase da 

mesma, sem nenhum tipo de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo 

das informações será preservado através de adequada codificação dos instrumentos de 

coleta de dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais 

interessa a esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão 

usados para fins unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de TCC, não 

sendo utilizados para qualquer fim comercial. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo.  esde já 

agradecemos sua colaboração e nos comprometemos com a disponibilização à instituição 

dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os acessíveis a todos os participantes. 

Eu, ____________________________________________________________, assino 

o termo de consentimento, após esclarecimento e concordância com os objetivos e 

condições da realização da pesquisa Hospitalidade Hospitalar no Centro de Tratamento 

Oncológico do Hospital do Andaraí - RJ, permitindo, também, que os resultados gerais deste 

estudo sejam divulgados sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Rio de Janeiro, _____ de ______________ de 
2013.  

 Assinatura do Pesquisado(a) 

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos, entrar em contato com o responsável pelo estudo:  

e-mail: mariannapinheiro@ymail.com Telefone: (21) 994043606   
 

 

mailto:mariannapinheiro@ymail.com
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APÊNDICE B – Questionários aplicados  

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA: PACIENTE 

 

Paciente:________ Sexo:  ____ Idade:_______ Escolaridade:___________ 

1) Há quanto tempo você se trata no centro oncológico? 

_________________________________________________________________ 

2) Como você avalia a localização do centro oncológico? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

3) Ao chegar ao centro, como você avalia: 

a) O acolhimento? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

b) As informações fornecidas a você foram suficientes? 

  Sim   Não 

Por quê? 

 

4) Enquanto aguarda a consulta, o que costuma fazer para passar o tempo? 

 

 

a) As opções são suficientes? 

  Sim   Não 

Por quê? 
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5) Como você avalia na sala de espera: 

a) O espaço disponível? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

b) Por quê? 

 

c) Oferta de alimentos (comida e bebida) no centro? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

d) Iluminação  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

e) Barulho 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

f) Higiene do banheiro? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

6) Oferta de alimentos (comida e bebida) no entorno? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

7) Como avalia a acomodação na sala quimioterápica: 
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a) Espaço disponível? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

b) Iluminação? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

c) Barulho? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

d) Higiene do banheiro? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

8) Como avalia a gentileza:  

a) Secretárias? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

b) Por quê? 

 

c) Médico?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

d) Equipe de enfermagem?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 
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Por quê? 

 

e) Assistente social?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

f) Nutricionista? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

g) Terapeuta ocupacional?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

h) Funcionários da limpeza? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

9) Como você avalia a qualidade de bem receber, hospedar, alimentar e entreter 

no centro?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

10) Você acha que ocorre hospitalidade no centro oncológico? 

  Sim   Não 

Por quê? 

 

11) Você acha que ajuda no enfrentamento da doença?  
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  Sim   Não 

Por quê? 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA: ACOMPANHANTE 

Acompanhante:_______Sexo:______Idade:_________Escolaridade:_________ 

1) Há quanto tempo, você acompanha a pessoa que se trata no centro 

oncológico? 

___________________________________________________________________ 

2) Como você avalia a localização do centro oncológico? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

3) Ao chegar ao centro, como você avalia: 

c) O acolhimento? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

d) As informações fornecidas a vocês foram suficientes? 

  Sim   Não 

Por quê? 

 

4) Enquanto aguarda a consulta, o que costuma fazer para passar o tempo? 

 

b) As opções são suficientes? 

  Sim   Não 

Por quê? 
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5) Como você avalia na sala de espera: 

a) Espaço disponível: 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

b) Iluminação  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

c) Barulho 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

d) Oferta de alimentos (comida e bebida) no centro? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

e) Higiene do banheiro? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

6) Como você avalia a oferta de alimentos (comida e bebida) no entorno? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 
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7) Como avalia a gentileza:  

a) Secretárias? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

b) Médico?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

c) Equipe de enfermagem?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

d) Nutricionista? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

e) Por quê? 

 

f) Assistente social?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

g) Terapeuta ocupacional?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

h) Funcionários da limpeza? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 
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Por quê? 

 

8) Como você avalia a qualidade de bem receber, hospedar, alimentar e entreter 

no centro?  

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

9) Você acha que ocorre a hospitalidade no centro oncológico? 

  Sim   Não 

Por quê? 

 

10) Você acha que ajuda no enfrentamento da doença?  

  Sim   Não 

Por quê? 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA: COLABORADOR 

Colaborador:_____________________  

Tempo de trabalho no centro:________________________ 

1) Como você avalia a localização do centro oncológico? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

2) Como você avalia o acolhimento no centro? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 
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3) Como você avalia as opções disponíveis de entreter enquanto a pessoa 

aguarda na sala de espera? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

a) As opções são suficientes? 

  Sim   Não 

Por quê? 

 

4) Como você avalia na sala de espera: 

a) Espaço disponível? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

b) Iluminação? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

c) Barulho? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

6) Oferta de alimentos (comida e bebida) no centro? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 
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5) Como você avalia a oferta de alimentos (comida e bebida) no entorno? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

7) Como avalia na sala quimioterápica? 

a) Espaço disponível? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

b) Iluminação? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

c) Barulho? 

  Excelente   Bom   Regular   Ruim   Péssimo 

Por quê? 

 

8) O que você entende por hospitalidade? 

 

 

 

9) O que você faz que faça parte da hospitalidade? 
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APÊNDICE C – Diário de Campo resumido. 

 

Observação frequente: 

 

O paciente chega cedo para o atendimento e acontece da outra que chegou mais 

tarde ser chamado para consulta primeiro. Causado pela informação incompleta 

recebida pelo paciente, de que o atendimento é por ordem de chegada, mas há 

prioridade para aqueles que vão se consultar e fazer o tratamento quimioterápico. 

Essa informação não é devidamente dada aos pacientes, o que pode acarretar em 

um desgaste e estresse emocional enquanto aguarda atendimento. 

 

Março de 2012 

 

Na sala de quimioterapia, a terapeuta ocupacional, ao descobrir que uma 

paciente levou o seu trabalho manual de “tic tac” para cabelo feito a couro, 

prontamente começou a mostra o trabalho para outros pacientes e funcionários. 

Muitos, como forma de estimular, pagavam em troca do trabalho, como forma de 

estimular a paciente fazer mais. 

 

Julho de 2013 

 

O hospital atende pessoas de variados locais do Rio de Janeiro. Então, pela 

distancia de suas moradias, uma das conversas comuns são, por exemplo, “Eu,moro 

em São João do Meriti, já cheguei aqui as 06:30 horas da manhã e saí as 16:00 

horas.” No mesmo diálogo a outra pessoa também contou que, “Moro em Nova 

Iguaçu, tem um conhecido no hospital que passaria perto, pois levaria sua mãe para 

uma consulta em outro hospital, ele marcou de sair ás 06:00 horas da manhã, 

cheguei aqui antes das 07:00 horas da manhã e ainda nem fui atendido”. Esse fato 

ocorreu aproximadamente as 10:00 horas da manhã. 

 

Julho de 2013 

 

Uma das secretarias foi questionada, pela paciente, como ela faria para 

marcar uma consulta encaminhada pelo medico mas que não era no centro 



103 
 

 
 

oncológico. A secretaria a informou apenas para subir o elevador. Ao sair do espaço 

do centro oncológico a paciente não encontrou. Ao perguntar a pessoa mais próxima 

verificou-se que se tratava de outro prédio do hospital, a informação da secretaria 

estava correto porem incompleto. 

 

Agosto 2013 

 

Na sala de espera, uma paciente conversa sobre o seu médico: “Trato-me 

com o médico a mais de três anos, na ultima consulta, eu entrei, ele nem me deu 

bom dia, ficou falando no telefone dele brigando com alguém. Quando desligou o 

telefone, pegou meus exames mas nem olhou direito, disse as mesmas coisas, mas 

ele não estava legal. Me senti até mal, ele me receitou o remédio mas eu nem tomei, 

vamos ver hoje se ele vai estar melhor”. 

 

Agosto de 2013 

 

A consulta com o medico, muitas vezes, requer exame de sangue. Muitos pacientes 

chegam mais cedo, às 07:00 horas da manhã, para o exame sair antes das 09:00 

horas da manhã, horário que alguns médicos começam a consulta. O paciente pode 

ir um ou dois dias antes, mas isso requer mais deslocamento o que muita vezes é 

difícil para o paciente e sua família que moram longe. 

 

Agosto de 2013 

 

A Paciente encaminhada de outro hospital para tratamento quimioterápico na 

Andaraí foi até o SAC, a ouvidoria do hospital e fez uma carta de elogio aos 

funcionários do centro oncológico. Nesta carta ela elogiava e agradecia cada 

funcionário, desde as meninas da recepção até aos médicos. Ao conversar com a 

paciente ela estava muito grata com todo seu tratamento, não apenas pelos 

medicamentos, mas por toda atenção, cuidado e carinho que recebe. 
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Outubro 2013 

 

O Paciente ao sair da consulta, fala com a secretária, que solicitou o remédio que 

ele desejava para dor. Como ela estava estressada, ele informou já conhecer até o 

que iria ocorrer, caso ele resolvesse pedir. 

 

Novembro 2013 

 

A sala de quimioterapia costuma ser gelada, nem todos os pacientes tem o habito de 

ir com uma roupa que possibilite passar horas sem a temperatura baixa interfira. A 

paciente solicitou, enquanto era realizada a entrevista, um lençol, pois ela estava 

com muito frio. Aproveitando a pausa, a colaboradora informou que no centro os 

colaboradores tentam acolher, que sempre dão o lençol, mas fez uma observou 

negativa ao julgar os pacientes, informando que eles sabem que essa sala tem que 

ser fria e mesmo assim não levam consigo roupa necessária ou uma manta para 

passar confortável. Comentário feito na sala de tratamento que pode ser ouvido 

pelas pessoas próximas, inclusive pacientes. 

 


