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RESUMO 

 Este estudo teve como objetivo analisar os efeitos da implantação do projeto 

“Submarino Carioca” no desenvolvimento da proposta de humanização do 

atendimento à criança e ao adolescente no Hospital Municipal Jesus, RJ, 

Brasil, sob a perspectiva da Política Nacional de Humanização – 

HumanizaSUS. Trata-se de um estudo de caso desenvolvido no serviço de 

Radiologia do referido hospital, a partir da instalação de um tomógrafo com 

uma ambiência voltada à humanização, inaugurado em junho de 2012 e fruto 

de uma iniciativa público-privada no combate ao câncer infanto-juvenil por 

detecção precoce. O aparelho de tomografia instalado no serviço foi revestido 

numa proposta lúdica e transformado em um grande brinquedo – um 

submarino, com luzes teatralizadas e sonoplastia mimetizando o fundo do mar. 

Foi demonstrada a dimensão do lúdico no cuidado integral à saúde da criança 

e do adolescente, em consonância com a literatura. Todas as falas, de 

profissionais e de usuários, demonstraram a sólida sustentação do lúdico no 

imaginário dos atores, fortalecendo a ideia de proteção psicológica para a 

realização do processo de trabalho e do lidar com o processo saúde-doença.      

Percebeu-se que o ambiente físico “humanizado”, voltado aos interesses da 

criança, muito contribui para a satisfação das necessidades do usuário e 

funciona como um fator de “relaxamento” das tensões do dia a dia do 

profissional de saúde, mas não é o bastante para classificar um serviço como 

adequado e qualificado, do ponto de vista da integralidade do cuidado e da 

assistência em saúde.  

O estudo evidenciou falas que demonstraram a importância da associação da 

qualificação técnica e da capacitação da equipe em tecnologias relacionais, 

conforme preconizado na Política Nacional de Humanização. A alta rotatividade 

de funcionários é um obstáculo ao desenvolvimento das ações.  

As entrevistas realizadas com funcionários e usuários evidenciaram perfil 

satisfatório no que tange ao quesito humanização, dentro do serviço de 

Radiologia do Hospital Municipal Jesus. 

Palavras - chave: humanização da assistência, hospitalar, infantil. 

Integralidade. Gestão em saúde. 
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ABSTRACT 

This study was aimed to analyze the effects  of the project "Submarino 

Carioca", in the development of the proposal of  care humanization for children 

and adolescents at Jesus Municipal Hospital, Rio de Janeiro, Brazil, through the 

perspective of the National Policy of Humanization - HumanizaSUS. The 

methodology used was a case study that took place in the hospital Radiology 

Departament, since the installation of a CT scanner focused on humanization 

ambience. Started in June 2012, the tomography apparatus is the result of a 

public-private initiative against child cancer by early detection. The ordinary 

scanner was remodeled with a playful proposal and it was turned into a great 

toy - a submarine, with theatrical lights and sound design mimicking the bottom 

of the sea.  

It was demonstrated the major proportion of the playful dimension in 

comprehensive care of children and adolescents’  health, in accordance to 

previous publications. All statements from professionals and users showed the 

strong support of the playful imagination of the actors, reinforcing the idea of 

psychological protection to carry out the work  and deal with the health-disease 

process.  

There was a perception that the ”humanized” physical environment, aimed at 

the child's interests, greatly contributes to user satisfaction and plays a 

fundamental role enabling health professionals to release the tensions of 

everyday life, but it is not enough to classify a service as appropriate and 

qualified, from  the point of view of comprehensive care and health care.  

The study showed lines that demonstrated the importance of the association 

between technical qualification  and team training in relational technologies, as 

recommended in the National Humanization Policy. High employee turnover is 

an obstacle to the development of actions.  

Interviews with staff and users showed satisfactory profile regarding the aspects 

of humanization within the Radiology Departament of Jesus Municipal Hospital. 

Keywords: Humanization of care, hospital, infant.. Integrality. Health 

Management.  
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I  INTRODUÇÃO 

“A necessidade de recolocação do problema da humanização, 

distanciado do humano idealizado e aproximado do humano 

protagonista e autônomo, coincide com a problematização da relação 

entre o conhecimento e a transformação da realidade, e gerou o 

movimento da humanização da saúde em direção à construção de 

uma política pública – de todos e para qualquer um” (PEDROSO, 

VIEIRA, 2009). 

Com base na captura e resgate de antigos valores, um movimento 

envolvendo diversas categorias de profissionais de saúde é criado para 

ressignificar o cuidado, a atenção em saúde. Acolher, respeitar diferenças, 

interagir, colocar-se no lugar do outro, analisar permanentemente os processos 

de trabalho, transversalizar as ações, ou seja, criar alternativas, 

corresponsabilizar, incluir diversos atores, contextos e coletivos, conectando 

caminhos que conduzam à defesa da vida, são propostas desafiadoras à 

criação de uma “rede de guarida”, de “interferências em interação” (HECKERT 

et al, 2009), com foco na busca da melhor resposta às necessidades das 

pessoas e das coletividades.   

Profissionais de saúde iniciam um movimento de articulação, na 

década de 90, em favor da melhoria das condições de saúde, do exercício da 

cidadania com fortalecimento do controle social e acesso universal à atenção 

integral, equânime e humanizada. Este movimento se solidifica e se normaliza 

na 11º Conferência Nacional de Saúde, realizada em dezembro de 2000, a 

qual se configurou em um marco fundamental na reorientação da política 

pública e processo de consolidação do SUS. Abre-se aí o caminho da 

humanização enquanto política formal, instituída, culminando na implantação 

da Política Nacional de Humanização (PNH, HumanizaSUS).  

Discutir e reconceituar a humanização no campo da saúde faz-se 

primordial, especialmente considerando-se o surgimento de duas situações 

problemáticas e antagônicas. A primeira diz respeito à banalização do tema da 

humanização, equivocadamente identificada a movimentos religiosos, 

filantrópicos ou paternalistas, menosprezada por grande parte dos gestores e 

mesmo ridicularizada por muitos profissionais de saúde. A segunda discute a 
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fragmentação das práticas e a “objetivação” de sujeitos no campo da atenção à 

saúde, no contexto “humanização em saúde” (BENEVIDES, PASSOS, 2005). 

Propõe-se uma constante problematização dos saberes  técnico-

científicos e negociação das práticas de cuidado, contemplando diferenças 

entre sujeitos, em favor da “defesa da vida” (PEDROSO, VIEIRA, 2009). 

Expõe-se o real entendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) como uma 

conquista, um direito de todos e não um favor prestado ao cidadão. Propõe-se, 

então, a discussão de um “novo humanismo”, caracterizado, não por uma 

relação paternalista, assistencialista, verticalizada, onde o “receptor” é 

colocado em patamar inferior ao “doador” da prestação do cuidado. Ao 

contrário, estimula-se um campo de atuação de forças multivetoriais que 

constroem um palco de múltiplos atores, usuários e profissionais de saúde, 

protagonistas e autônomos, em constante interação, distantes de verticalismos 

e horizontalismos, e aproximados de um eixo transversal na proposta do fazer 

saúde, colocando os saberes e as práticas em um mesmo patamar, e 

sustentando o compromisso institucional, individual e coletivo. 

Ao compreender as transformações históricas das tecnologias em 

saúde, sofridas no Brasil a partir dos anos 60 e descritas em diversos estudos 

por Schraiber nos anos 90, observa-se que a medicina se deslocou de um 

arranjo tecnológico de cunho artesanal, desenvolvido pelo profissional liberal 

em consultório privado, para um processo de medicina tecnológica com base 

progressivamente tecnicista e empresarial. Passa, então, de um saber reflexivo 

e pouco aparelhado para um modelo mais mecânico e repetitivo do 

conhecimento científico, calcado em protocolos e procedimentos operacionais 

bem definidos, que a autora denomina “técnica-tecnológica”. Certamente tais 

arranjos trouxeram grandes avanços à saúde. O que se enfatiza, entretanto, é 

a necessidade de trazer ao mesmo patamar de importância a criação e a 

inovação, denominada por Schraiber (2008) como “técnica-arte”. 

Cuidado em saúde representa uma ação integral, com significados e 

sentidos voltados para compreensão de saúde como um direito de serem 

respeitadas suas necessidades específicas, articulando avanços tecnológicos a 
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um bom relacionamento e assim conjugando permanentemente o binômio 

“tecnologia-fator humano” (DESLANDES, 2004). 

Merhy (1998) afirma, em “A perda da dimensão cuidadora na produção 

da saúde - uma discussão do modelo assistencial e da intervenção no seu 

modo de trabalhar a assistência”, que o modelo assistencial desejado e eficaz 

deve ser comandado pelo universo das tecnologias leves e ter abrangência 

individual e coletiva. 

A integralidade, o cuidado como a alma dos serviços de saúde, o 

acolhimento como rede de conversações, a atenção integral como escuta à 

vida, saúde e cidadania de braços dados, são iniciativas substitutivas das 

modalidades hegemônicas nas práticas de atender, que são construídas sob o 

manto das ações profissional centradas, onde o outro é um caso a ser 

enfrentado por tecnologias duras ou leve-duras (intervenções invasivas ou 

cabalmente protocolares), das quais apenas o profissional detém o “saber 

poder” (MERHY, 1998). A propósito da dicotomia rotinização versus criação, 

uma classificação interessante é encontrada em seus estudos, que define os 

conceitos de tecnologia dura, leve - dura e leve, observando a importância dos 

três conceitos no processo de cuidar. 

A tecnologia dura pode ser representada pelo material concreto: 

equipamentos tecnológicos (maquinários, hardware), mobiliários, materiais 

permanentes ou de consumo, normas e rotinas, estruturas organizacionais. 

A tecnologia leve - dura diz respeito aos saberes estruturados das 

diversas disciplinas da área de saúde, os quais norteiam a produção técnica do 

cuidado. Relaciona-se aos saberes tecnológicos, aos saberes clínicos, 

epidemiológicos, sociais, psicológicos, os protocolos técnico-científicos que 

regem o trabalho em saúde. Representa uma espécie de tecnologia 

“intermediária”, capaz de estabelecer um link entre as técnicas relacionais e o 

grupo de equipamentos tecnológicos concretos, acima exemplificados. 

Considerada leve por significar um saber adquirido pelos profissionais e 

incorporado à forma de pensar os casos em saúde, é, ao mesmo tempo, um 

saber estruturado, organizado e regido por normas e protocolos fechados e por 

esta razão considerada dura. 
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A tecnologia leve pode ser expressa pelo processo de produção da 

comunicação, por princípios de escuta, acolhimento, responsabilização e 

vínculo nas relações profissional de saúde – usuário. Diz respeito ao processo 

de relações, de encontro entre o profissional de saúde e o usuário-paciente. 

São falas, escutas, interpretações, construindo intersubjetividades que 

moldarão a perspectiva de vínculos, responsabilização, confiabilidade, 

acolhimento e cumplicidade. 

Merhy, em “A perda da dimensão cuidadora”, afirma que: 

“Diante desta complexa configuração tecnológica do trabalho em 
saúde, advogamos a noção de que só uma conformação adequada 
da relação entre os três tipos é que pode produzir qualidade no 
sistema, expressa em termos de resultados, como: maior defesa 
possível da vida do usuário, maior controle de seus riscos de adoecer 
ou agravar seu problema, e desenvolvimento de ações que permitam 
a produção de um maior grau de autonomia da relação do usuário no 
seu modo de estar no mundo” (MERHY,1998, p.5-6). 

Em seu discurso, o autor traz à tona a crítica ao modelo hegemônico 

de produção de saúde no país, cujo foco está no procedimento e não nas 

necessidades e direitos do usuário que deverá sofrer aquele procedimento. 

Sugere, portanto, o pensar ações que permitam a produção de maior 

autonomia e protagonismo do receptor dos cuidados em saúde, em defesa da 

vida e da solidariedade, configurando um novo modo de produzir saúde, a 

partir de um modelo tecnoassistencial centrado no usuário. 

Puccini (2002) discute o movimento da humanização na Saúde como 

uma “trincheira de resistência” ao convencimento da superioridade moral do 

mercado, em favor da dignidade humana, da valorização das questões 

subjetivas, da sensibilidade ao sofrimento alheio, sob o permeio da 

abrangência do direito à saúde em contraposição à tendência restritiva da 

oferta de políticas públicas mínimas, valorizando a intersubjetividade e a 

dignidade humana. 

A discussão sobre a necessidade de reumanização dos serviços de 

saúde e garantia de satisfação do usuário decorreu do processo de 

afastamento da medicina das humanidades, em função dos grandes avanços 

científico-tecnológicos ocorridos a partir do final século XIX. O foco desta 

necessidade voltou-se fundamentalmente para a crítica à tecnologia.  
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Gallian (2000), afirma que: 

“Os grandes avanços científicos e técnicos no campo das ciências 
experimentais aplicadas à medicina e às ciências da saúde em geral 
vêm trazendo uma série de transformações nesses campos” […] 
“Homem culto, o médico romântico aliava seus conhecimentos 
científicos com os humanísticos e utilizava ambos na formulação de 
seus diagnósticos e prognósticos. Conhecedor da alma humana e da 
cultura em que se inseria, já que invariavelmente andava muito 
próximo de seus pacientes – como médico de família que era, esse 
respeitável doutor sabia que curar não era uma operação meramente 
técnica” (p. 5-8). 

A humanização surge, aos olhos desavisados, como a busca de um 

ideal, de representações de anseios como a perfeição moral, que resgata a 

figura do médico da ideologia romântica, da busca de “um elo perdido”, de uma 

racionalidade religiosa perdida. 

Parece-nos que a questão humanização precisa guardar direta relação 

com a formação médica e o resgate desse “elo perdido”, que diz respeito à 

moralidade e à racionalidade religiosa, por conta dos imensuráveis avanços 

tecnológicos. Entretanto, não deve se restringir a um tom discursivo 

redundante, fortemente ligado às verbalizações de anseios religiosos. É preciso 

criar uma consciência de releitura da proposta, de caráter mais abrangente, 

concebendo a ideia de forças multivetoriais capazes de provocar rupturas e 

mudanças no processo social e político dialógico entre os sujeitos.  

O que é proposto na evolução desse “novo humanismo” diz respeito à 

contextualização das relações sociais, da concepção de interesses múltiplos, 

das classes sociais, da cultura, enfim, de uma visão conjuntural do Estado 

moderno. E é aí neste ponto que surge a necessidade de valorização das 

subjetividades, mantendo-se sempre o cuidado de não cair na armadilha da 

“psicologização” do processo social. Eis o desafio. 

Passa-se, então, do ambiente relacional de individualismos com 

individualismos para o ambiente relacional de sujeitos sociais com sujeitos 

sociais (PUCCINI, 2002). 

Ayres (2007) nos traz o conceito de que “Em sentido amplo e 

contemporâneo, saúde é sobretudo  uma questão de cidadania e de justiça 

social...” Entretanto, é preciso entender que o direito à saúde não se dissocia 
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do dever de contribuir para isto. Mais do que um direito, saúde é um bem. O 

Estado democrático pressupõe empoderamento e responsabilidade do povo 

que o constitui.  

A incorporação do cidadão num processo dialógico e político capaz de 

garantir as políticas públicas de saúde e a defesa do básico é, portanto, 

imprescindível à construção do modelo tecnoassistencial que se pretende 

centrado no usuário.  

O eixo básico da humanização da assistência deve valorizar o cuidado 

sob o ponto de vista técnico sem, contudo, se distanciar dos direitos do 

paciente, sua cultura e sua subjetividade. 

Deslandes (2004), ao analisar o discurso oficial sobre a assistência 

hospitalar, expõe a fragilidade dos consensos teóricos e operacionais do termo 

“humanização”, propondo um diálogo crítico com autores da área de saúde e 

das ciências sociais, na busca de valorização da qualidade do cuidado do 

ponto de vista técnico, do reconhecimento dos direitos do paciente, de suas 

subjetividades, suas referências culturais, autonomia e legitimidades 

simbólicas, e assim fortalecendo ações centradas na ética, no diálogo e nas 

negociações para a geração de novas práticas cuidadoras. 

A pesquisa avaliativa realizada por Azevedo e Sá (2013) no ambiente 

de quimioterapia humanizado para crianças e adolescentes - “Aquário Carioca”, 

demonstrou a fragilidade do profissional de saúde, humano que é, diante do 

sofrimento. Tratou-se de um estudo psicossociológico que demonstrou o papel 

do lúdico no lidar com constantes situações de stress, dor, sofrimento e perdas, 

permitindo maior equilíbrio à saúde do trabalhador. O estudo mostrou o 

impacto positivo da ambiência na gestão dos processos de trabalho e 

consequente empoderamento  dos profissionais envolvidos, do ponto de vista 

da  qualidade técnica e do aspecto relacional, entre si e entre estes e os 

usuários (pacientes e familiares). Demonstrou-se que a ambiência humanizada 

e a proposta lúdica facilitaram o lidar com o sofrimento do usuário, da família e 

do profissional de saúde, permitindo maior proteção aos atores envolvidos. 

A literatura permite, então, discorrer o tema da humanização como 

antítese da violência e da compaixão, trilhando o caminho das legitimações 
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simbólicas (a necessidade de brincar da criança) e da solidariedade, buscando 

o foco, aparentemente principal, da ambiência como subterfúgio para trazer à 

tona questões substanciais, referentes às intersubjetividades, às reais 

demandas do usuário e à interferência nos processos de trabalho em saúde. 

 

I.1  -  JUSTIFICATIVA 

O entendimento das necessidades do paciente a partir de um olhar 

contextual, holístico, fruto  de sua percepção enquanto ator principal de seu 

cuidado e portanto harmonizado e consonante com seu projeto de felicidade 

(AYRES,2001), fomentou o desejo de estudar o processo de humanização do 

Hospital Jesus em suas três dimensões, ou seja, o foco no paciente, no 

responsável e no profissional de saúde. Aspirar-se-ia criar indicadores com 

base na Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2004).  

Era intenção da pesquisadora principal, a princípio, desenvolver estudo 

analítico sobre o processo de humanização do Hospital Municipal Jesus, de 

forma ampla, caracterizando seu estágio de adequação aos preceitos da 

Política Nacional de Humanização (PNH – HumanizaSUS). A escassez de 

tempo para este objetivo, entretanto, induziu ao recorte, movendo assim o foco 

de interesse para um setor específico, o setor de Radiologia, onde uma 

tecnologia dura, o aparelho de tomografia  inaugurado em 2012, foi revestido 

em uma proposta lúdica, com ambiência voltada à humanização – o projeto 

“Submarino Carioca”. 

A escolha desta experiência deveu-se ao interesse da pesquisadora 

principal pelo tema “Humanização da Assistência”. Integrante da direção do 

hospital onde o projeto “Submarino Carioca” foi inserido e participante do 

comitê estratégico da iniciativa Unidos pela Cura para o diagnóstico precoce do 

câncer Infanto-juvenil na cidade do Rio de Janeiro, a pesquisadora é, 

atualmente, responsável pelo projeto de humanização do atendimento aos 

usuários e profissionais de saúde do Hospital Municipal Jesus.  

A proposta, inovadora e pioneira no Brasil, suscitou o interesse 

científico pelo estudo e sua contribuição para a qualificação da assistência a 
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crianças e adolescentes usuários do serviço, em reforço à perspectiva de um 

SUS qualificado, representativo dos direitos do cidadão, de suas necessidades 

coletivas e individuais, em distinta resistência à tendência restritiva da oferta de 

políticas públicas mínimas e em favor da dignidade humana, da valorização 

das questões subjetivas, da sensibilidade ao sofrimento alheio.  

Algumas condicionantes acresceram e fundamentaram a escolha: 

 O Hospital Municipal Jesus é um centro de referência no 

atendimento à população pediátrica da cidade do Rio de Janeiro em 

várias especialidades e em algumas para outros municípios e estados 

brasileiros. É uma unidade de saúde formadora de profissionais, ao 

longo de toda a sua existência, sendo detentor do título de certificação 

como Hospital de Ensino pelo MEC e MS, desenvolvendo diversas 

atividades em pesquisa. 

 O hospital presta 100% de seu atendimento ao SUS, 

participando integralmente do sistema de regulação de leitos e 

consultas especializadas. 

 A unidade conta com equipe de profissionais de alto 

gabarito técnico, os quais trabalham para a qualificação progressiva 

dos serviços prestados. 

 Recebe apoio logístico da administração municipal e da 

sociedade civil, fortalecendo relações de parceria para a qualificação 

da assistência. 

Para melhor compreensão da proposta, expõe-se aqui breve 

caracterização do perfil do hospital que detém o projeto estudado, 

assim como o perfil de seus usuários e o objeto do estudo – o 

Submarino Carioca – contextualizando sua inserção nesta unidade de 

saúde, o propósito de sua instalação e os objetivos a serem 

alcançados com ela. 
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I.2  -  O  PERFIL  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  JESUS 
 

Trata-se de uma unidade de saúde  inserida na rede da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com serviços ofertados 100% ao 

SUS – Sistema Único de Saúde - que presta atendimento especializado a 

crianças e adolescentes, sendo referência para diversas especialidades 

cirúrgicas, tais como Cirurgia Infantil e Neonatal, Urologia, Neurocirurgia, 

Cirurgia Plástica, Oftalmologia e Ortopedia e para especialidades clínicas, 

como Pneumologia, Polo de Asma grave e Tuberculose, AIDS, VVS 

(Vítimas de Violência Sexual), entre outras.  

Tem como missão “Garantir a saúde integral do paciente pediátrico 

de forma humanizada, competente e articulada à rede SUS, através da 

assistência especializada e da formação qualificada de profissionais” e 

como visão “tornar-se um centro de excelência em assistência, ensino e 

pesquisa na pediatria, de âmbito nacional”1.  

Possui unidade de internação com 121 leitos, todos disponibilizados 

ao SUS através da Central de Regulação do município do Rio de Janeiro, 

sendo 8 leitos de CTI pediátrico, 8 leitos de Unidade Intermediária, 58 leitos 

de pediatria clínica e 47 leitos de clínica cirúrgica, dividida em Neurocirurgia, 

Ortopedia, Cirurgia Plástica, ORL, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia Buco-

maxilo-facial e Cirurgia Infantil. 

Atuou, ao longo de sua história, como formador de profissionais no 

âmbito da Pediatria, portando notório saber em diversas subespecialidades 

pediátricas. Recentemente foi certificado como Hospital de Ensino pelo 

MEC/MS. 

 Por Hospital de Ensino entende-se: “É uma unidade de 

atendimento hospitalar, pública ou privada, de propriedade de instituição de 

ensino superior ou a ela conveniada, com o objetivo de atuar na formação 

de profissionais de saúde e garantir a melhoria da qualidade dos serviços 

                                                                 

1
 Conceito instituído após serie de reuniões com toda equipe do Hospital. 
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prestados à população de forma planejada e integrada às demais ações e 

serviços do sistema de saúde”.  

O hospital de ensino deve garantir assistência qualificada no SUS e 

educação permanente para os recursos humanos da Saúde, com base na 

gestão participativa, gerando produção de conhecimentos e incorporação 

tecnológica. Tais propósitos são conduzidos através de contratualização de 

metas quantitativas e qualitativas que visem o aprimoramento da atenção à 

saúde e da gestão hospitalar. O monitoramento contínuo das pactuações 

ocorre sob responsabilidade de comissão intra-hospitalar, designada pela 

direção. A renovação do certificado é realizada a cada dois anos pela 

comissão de certificação dos ministérios envolvidos. 

Ao buscar alinhamento com a política do HumanizaSUS, vem 

desenvolvendo um projeto de humanização, o qual se encontra estruturado 

em três dimensões: 

 

 Atividades voltadas aos pacientes: atividades 

desenvolvidas através de parceiros voluntários, oferecendo oficinas de 

pintura e desenho com os pacientes internados, apresentações de 

grupos de dança (ballet clássico, Street Dance, flamenco, etc.), corais e 

shows de música, projeto “contadores de histórias”, bonecos 

animadores e palhaços que circulam por todo o hospital, shows de 

mágicos e outros. Estas atividades são desenvolvidas no hall das 

enfermarias clínicas, buscando trazer os pacientes do andar cirúrgico a 

participar, sempre que possível. São levadas ao leito, se o paciente 

não tiver possibilidade de se locomover, ou ser deslocado da 

enfermaria. 

A unidade de saúde conta com a presença de uma classe 

hospitalar atuante e colaborativa em todas as atividades de 

humanização desenvolvidas. Trata-se de parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação do RJ, onde professores da rede municipal são 

alocados no hospital, exercendo suas atividades didático-pedagógicas 

em espaço apropriado (salas de aula e área de lazer), tendo como 
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objetivo a inserção e a manutenção do aluno-paciente em atividades 

pedagógicas oficializadas. 

Obviamente, a Classe Hospitalar transcende a proposta de 

humanização, uma vez que apresenta-se como um projeto de inserção 

social, impedindo o abandono das atividades discentes durante o 

período de internação e desenvolvendo conteúdo programático 

conciso, sob a regência da Secretaria Municipal de Educação do Rio 

de Janeiro. Educa,  apoia pacientes e responsáveis, funciona como 

importante ambiente de escuta, participa das discussões 

multidisciplinares diárias e representa, há mais de 60 anos, um 

diferencial no cuidado à criança hospitalizada, norteado pela 

integralidade. 

A brinquedoteca existe no espaço físico da classe hospitalar e 

é trabalhada dentro dos preceitos da humanização pelas professoras. 

 Atividades voltadas aos acompanhantes / 

responsáveis: entendendo o árduo processo de tensão e ansiedade a 

que são submetidos os responsáveis pela criança internada, atividades 

específicas a este público são desenvolvidas, tais como, oficinas de 

artesanato, leitura, poesia, pintura, música, etc. 

Há aproximadamente um ano um projeto denominado “Roda 

de Conversa” vem sendo desenvolvido às terças-feiras, pela manhã, 

cada semana com os responsáveis de uma das quatro enfermarias, 

com o objetivo de ser um espaço de escuta, por equipe multidisciplinar, 

ouvindo queixas, angústias, sofrimentos, opiniões, enfim, na 

construção coletiva do cuidado.  

Atividades do voluntariado da Capelania, que oferece, além de 

atividades lúdicas com música, brincadeiras e teatralização, também 

apoio religioso e espiritual aos responsáveis e pacientes. 

Desde o mês de abril do ano corrente, instaurou-se um projeto 

de visitação aos pacientes, internados ou ambulatoriais, de atores 

denominados “doutores – palhaços”, os quais exercitam o lúdico e a 
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alegria com os pacientes. Durante o ano de 2014, a visita do grupo 

“Clownspital” ocorreu semanalmente, com a perspectiva de continuar 

acontecendo por tempo indeterminado. Esta iniciativa representava 

uma parceria público-privada. Entretanto, o financiamento foi 

interrompido e as atividades foram suspensas no ano de 2015. Há 

também visita de outros grupos, em caráter ocasional. 

A criação de área de convivência específica para os 

responsáveis é um projeto em desenvolvimento, dependendo, segundo 

a direção do hospital, de verbas direcionadas pela Secretaria Municipal 

de Saúde do RJ. 

 Atividades voltadas aos profissionais: oficinas com os 

profissionais, onde se discutem questões sobre os processos de 

trabalho, troca de saberes, discussão de casos, de construção 

compartilhada de projetos terapêuticos, sendo também espaço de 

socialização. São preferencialmente multidisciplinares, incluindo 

funcionários terceirizados da limpeza, vigilância, recepção, manutenção 

e administração, além de todas as categorias ligadas à saúde; criação 

de espaços de convivência para a enfermagem e outras categorias; 

almoços com música ao vivo no refeitório em datas comemorativas 

(aniversário do hospital, Natal, etc.), convidando músicos voluntários ou 

funcionários do hospital. 

A partir de dezembro de 2013 foi instituído ciclo de palestras 

quinzenais, multidisciplinares, abordando e discutindo questões 

referentes à humanização, com exposição do vídeo “Anjos da asa 

quebrada” e apresentação de palestra sobre “Valorização e ética 

profissional”, proferida pelo chefe da Saúde Mental do hospital, com 

posterior espaço para discussão, exposição e troca de experiências 

entre as diversas categorias profissionais, incluindo funcionários 

terceirizados da vigilância, recepção, manutenção e limpeza. 

Existe um setor de Ouvidoria que conta com ambiente 

exclusivo (sala própria e climatizada) para acolhimento do usuário e do 
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profissional que deseje expor suas necessidades, e profissional 

capacitada para o mister. A gestão local entende e valoriza a atividade. 

Entretanto, à exceção da Ouvidoria e da Classe Hospitalar, as 

atividades desenvolvidas no hospital voltadas à humanização 

apresentam um cunho pontual, desenvolvidas por voluntários e 

funcionários que percebem a importância das ações, carecendo de 

planejamento e rotinização. 

 

I.3  -  O  PERFIL  DO  USUÁRIO  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  JESUS 

O hospital realiza acolhimento e classificação de risco em sua porta de 

entrada. Aproximadamente 45% dos atendimentos pediátricos são de 

pacientes oriundos de outros municípios. Recebe variada gama de pacientes 

com patologias complexas, sendo expressivo o quantitativo de pacientes 

crônicos, especialmente os neurológicos, onde predominam as seguintes 

patologias, em ordem decrescente: epilepsias, paralisias cerebrais e 

hidrocefalias. 

O novo contexto em que hoje se encontra inserida a pediatria exige 

mudanças de direcionamento nas políticas públicas. A crescente sobrevivência 

de crianças em UTI neonatais em função do vultoso progresso tecnológico, a 

sobrevivência com sequelas por recuperação dos quadros agudos de doenças 

e/ou processos terapêuticos, apontam para o contínuo surgimento de 

patologias crônicas e suas sequelas. 

O perfil apresentado indica as mudanças no cenário da pediatria e 

suscita a reflexão permanente dos novos modelos de políticas públicas a 

serem adotados.  

As famílias usuárias demonstram  precárias condições sócio – 

econômico -financeiras e recebem suporte social do governo (representado por 

benefícios – benefício doença, passe livre, Riocard, bolsa-família, conforme 

observado nos gráficos a seguir). São famílias expostas a uma enorme carga 
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de tensão e desgaste emocional, inerentes ao contexto pouco promissor da 

realidade desses pacientes. 

Pacientes crônicos requerem a oferta de grande apoio tecnológico, 

demandando tecnologias leves e duras, com muita frequência.  

Trata-se de uma população usuária de baixa renda, portadora de 

patologias complexas, crônicas em sua maioria, sendo grande parte dos 

assistidos moradores de outros municípios, fora da cidade do Rio de Janeiro e 

até mesmo do estado. 

A título de enriquecimento das informações acerca do perfil de usuários 

do Hospital Municipal Jesus, é apresentado, abaixo, gráfico explicativo do 

padrão socioeconômico dos pacientes crônicos usuários do hospital, estudados 

no período de maio de 2011 a junho de 2012. 

 

Fonte: “Perfil Epidemiológico dos Pacientes Crônicos do HMJ”, Pacheco, H.I.M.F., 2011
2
 

O apoio social oferecido a estes pacientes é demonstrado abaixo: 

 

                                                                 

2
 Trabalho apresentado na 78ª oitava Jornada Científica do Hospital Municipal Jesus. 
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Fonte: “Perfil Epidemiológico dos Pacientes Crônicos do HMJ”, Pacheco, H.I.M.F.,2011. 

Obs.: Repartir é uma Organização Não Governamental que possui sede dentro da área física 

do Hospital Municipal Jesus e oferece apoio às famílias de pacientes, fornecendo cestas 

básicas, mobiliário, vestuário, etc. 

 

I.4-  O  SUBMARINO  CARIOCA 

As alterações nos hábitos impostos pelo mundo moderno implicam no 

surgimento de inúmeras doenças crônicas, como Diabetes, Hipertensão 

Arterial, Obesidade, entre outras, as quais demandam a necessidade de 

exames de maior complexidade tecnológica. Tais mudanças, em especial, 

trouxeram à guisa uma elevada incidência de doenças degenerativas, onde o 

câncer assume protagonismo assustador. 

O acesso adequado às tecnologias é parte indispensável ao 

oferecimento do cuidado integral para geração da saúde. 

A proposta “Submarino Carioca” surgiu a partir da constatação da 

dificuldade de acesso ao exame de tomografia na rede SUS do Estado do Rio 
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de Janeiro. Fruto de captação de recursos em parceria público-privada pelo 

Instituto Desiderata3.  

Trata-se de um aparelho de tecnologia de última geração, possuindo 

capacidade de emanar carga menor de radiação. Este é um aspecto 

fundamental, uma vez que os tecidos do corpo da criança são muito mais 

radiossensíveis, com isto aumentando o risco do aparecimento de eventos 

adversos no futuro, tais como o câncer, a catarata, etc. Cada exame realizado, 

independente da dose de radiação, tem efeito cumulativo.  

Utilizar tecnologias e protocolos específicos para o público infantil, 

incluindo equipe profissional capacitada e consciente da necessidade de se 

observar estes aspectos, significa proteger a criança e com isto dimensionar o 

cuidado sob a ótica da integralidade. 

Estima-se a possibilidade de realização de 4800 exames por ano. 

Entretanto, o gerenciamento de recursos humanos compete à Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os trâmites de contratação não 

possuem a agilidade desejada, especialmente porque a captação de 

profissionais qualificados para o manejo do tomógrafo e que atendam às 

necessidades específicas do público pediátrico, ou seja, que demonstrem 

interesse em trabalhar com este público ou que desejem submeter-se a 

treinamento para lidar com crianças, restringe  a oferta. Devido ao déficit de 

recursos humanos, a meta ainda não foi atingida e ainda hoje o serviço de 

tomografia versa em torno de 30% de sua capacidade produtiva. 

Seguindo as propostas de humanização da assistência a pacientes 

portadores de câncer infanto-juvenil, anteriormente desenvolvidas pelo Instituto 

Desiderata (Aquário Carioca e Hospedaria Carioca, ambos espaços 

humanizados para quimioterapia de crianças e adolescentes, respectivamente, 

instalados em alguns hospitais públicos do Rio de Janeiro), o tomógrafo 

“Submarino Carioca” foi inaugurado em junho de 2012. 

                                                                 

3
 Organização não governamental (ONG)  criada em 2003, que atua em duas áreas - 

oncologia pediátrica e educação, o aparelho de tomografia foi adquirido e instalado 

nas dependências do hospital, iniciando seu funcionamento em 30 de julho de 2012. 
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No entendimento da importância do lúdico no processo saúde-doença 

infantil, a sala de tomografia foi transformada em um cenário que sugere o 

fundo do mar, com luzes teatralizadas e sonoplastia apropriada. O tomógrafo 

foi transformado em um grande brinquedo, simulando um submarino. Tem por 

objetivo minimizar a severidade em torno do exame de tomografia. 

Para melhor compreensão da razão pela qual a proposta “Submarino 

Carioca” foi desenvolvida no Hospital Jesus, cabe uma breve contextualização 

da iniciativa  “Unidos pela Cura”. 

A definição do câncer como um problema de saúde pública e a 

participação das instituições da área da saúde e da sociedade civil na busca de 

maior visibilidade e compreensão do tema se traduzem hoje num esforço pela 

construção de uma rede que sustente a complexidade dessas ações, buscando 

a melhoria no acesso e na qualidade dos serviços. 

Atualmente, de acordo com dados do MINISTÉRIO DA SAÚDE (2008) 

o câncer já é a segunda causa de óbito no Brasil entre 5 e 19 anos, atrás 

apenas dos acidentes e violências.  

O câncer infanto-juvenil é considerado raro quando comparado com os 

tumores do adulto. Corresponde a cerca de 2,5% de todos os tumores 

malignos. Sua incidência no mundo é estimada em 1 a 3% e no Brasil alcançou 

este percentual máximo, segundo dados do boletim Unidos Pela Cura, do 

Instituto Desiderata. 

Estimativa realizada pelo INCA para o biênio 2010-2011 revelou que 

deverão ocorrer cerca de 9386 casos por ano em crianças e adolescentes com 

até 18 anos de idade. Este cenário em muito difere daquele que se 

apresentava há duas décadas, quando as doenças infecciosas e respiratórias 

lideravam o “ranking” da mortalidade nesta faixa etária. Para 2014 a estimativa 

do órgão versou em 11840 casos novos. Significa dizer que o cenário não está 

sob controle e medidas direcionadas à melhor compreensão da doença e seus 

determinantes, ações estratégicas e políticas públicas em constante 

desenvolvimento e fortalecimento precisam ser adotadas em direção à 

abordagem integral do problema. 
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Adicionalmente, sabe-se que as medidas de prevenção utilizadas em 

vários cânceres do adulto não são eficazes na prevenção de cânceres da 

infância e adolescência. Só o diagnóstico precoce é capaz de conter este 

preocupante panorama. 

Neste contexto, o Instituto Desiderata deu início à construção de uma 

linha de cuidado que pretendia unir atenção básica e hospitais especializados, 

incluindo as três esferas de governo, seis hospitais pólos de investigação e 

tratamento e organizações da sociedade civil.   

Construiu-se, assim, a iniciativa “Unidos pela Cura”, objetivando a 

promoção  do diagnóstico precoce do câncer infantil no Rio de Janeiro. Esta 

iniciativa tem por missão “garantir que crianças e adolescentes com suspeita 

de câncer cheguem precocemente aos centros de diagnóstico e tratamento que 

integram a rede SUS no estado do Rio de Janeiro” e por visão “ser referência 

para a política do SUS de diagnóstico precoce e tratamento do câncer infanto-

juvenil”.  

No Rio de Janeiro, uma ampla rede articulou-se e hoje a iniciativa 

integra o Plano Municipal de Saúde e é objeto de um Termo de Compromisso 

firmado com o Ministério da Saúde e todas as instituições corresponsáveis, 

públicas e privadas. Adicionalmente, a iniciativa hoje garante o acolhimento das 

suspeitas em até 72h nos pólos de investigação. 

O Hospital Municipal Jesus atua, nesta rede, como pólo diagnóstico. 

Não realiza tratamento, por não possuir credenciamento em alta complexidade 

na oncologia pediátrica. O paciente com suspeita diagnóstica, referenciado 

pela rede básica ou acolhido no próprio serviço, é imediatamente cadastrado 

no sistema  “Unidos pela Cura”, recebe um “cartão de inserção”, com um 

número de identificação, o qual facilitará rapidez no acesso aos serviços de 

saúde para priorização deste atendimento na rede de assistência, mantendo o 

compromisso do acesso em até 72h. 

O Comitê Estratégico Unidos pela Cura é um órgão criado para 

identificar e gerenciar as demandas para o bom funcionamento da iniciativa. 

Em uma de suas reuniões periódicas, foi identificada a dificuldade de acesso 

ao exame de tomografia para crianças e adolescentes, o que vinha 
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proporcionando retardo no alcance da meta (acesso em até 72h ao serviço 

especializado). Ficou, então, estabelecido que o tomógrafo, adquirido através 

de doação de fundos pelos parceiros, seria instalado no Hospital Jesus, 

membro da rede como polo diagnóstico. 

De julho de 2012 a novembro de 2013 foram diagnosticados 73 

tumores a partir do exame de tomografia. 

Fotos do ambiente: 
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II  –  QUESTÃO  NORTEADORA  E  OBJETIVOS 

II.1  –  QUESTÃO  NORTEADORA 

Qual o potencial de transformação do projeto “Submarino Carioca” na 

promoção do cuidado integral e humanizado a crianças e adolescentes 

usuários do Hospital Jesus? 

 

II.2  –  OBJETIVO  GERAL 

 Analisar os efeitos / repercussões da implantação do projeto 

“Submarino Carioca” no desenvolvimento da proposta de humanização do 

atendimento à criança e ao adolescente no Hospital Municipal Jesus, sob a 

perspectiva da Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS.  

 

II.3  –  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Analisar a percepção do usuário – a criança e seu responsável – quanto 

à realização do exame de tomografia no Hospital Municipal Jesus. 

 Analisar a percepção dos profissionais de saúde quanto à realização do 

exame de tomografia no Hospital Municipal Jesus e suas repercussões no 

processo de trabalho da equipe. 
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III  -  MARCOS  TEÓRICOS 

III.1  -  A  HUMANIZAÇÃO  E  O  MODELO  DE  CENTRALIDADE  NO  

PACIENTE 

A locução humanização envia-nos às bases filosóficas renascentistas 

do humanismo, permitindo desfazer a ilusão de novidade em seu uso (SOUZA, 

MOREIRA, 2008). Trata-se, então, de uma reatualização temática, que, 

dialeticamente, mantém e transforma. 

No contexto semântico, o denotativo da Humanização significa “ato ou 

efeito de humanizar” e humanizar significa: 

1. Tornar humano, tornar benévolo, tornar afável, dar a condição de 

homem. 

2.  Humanizar-se, Civilizar. 

Então, qual a “condição de homem” que se define? Aquele que se 

caracteriza pela disposição bondosa de promover a felicidade e prosperidade 

dos outros ou por generosidade e prazer em praticar boas ações? Pelo fato de 

ser um indivíduo em evolução, querer sair do egocentrismo e pertencer a 

algum grupo social, faz dele um ser Humano Humanizado? 

Segundo Betts (2003), “(…) sem comunicação não há Humanização”. 

A capacidade de troca de informação por comunicação (verbal ou não verbal) 

entre indivíduos traduz um compromisso, teoricamente firmado, com a pessoa 

que está sofrendo, passa por estágios de motivação individual ou de ambas as 

partes. Essa motivação pode resultar do sentimento de compaixão piedosa por 

quem sofre ou da ideia de que assim contribuímos para o bem comum e para o 

bem-estar em geral; pelo estímulo nato da objetividade da investigação 

científica que exclui a subjetividade (ex.: medicina baseada em evidências). E, 

por fim, a solidariedade genuína. 

Baraúna (2005) afirma que “a humanização é um processo de 

construção gradual, realizada através do compartilhamento de conhecimentos 

e de sentimentos”. Nesse contexto, humanizar é ter uma “pré-disposição” para 
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contribuir (o sentimento e o conhecimento) com o outro de forma ética, 

individualmente e independente, reconhecendo os limites, seus e o dele, 

compondo uma empatia entre indivíduos, possibilitando troca de informações. 

A abordagem do tema Humanização nos conduz à análise da própria 

evolução humana, enfatizando a ética e o relacionamento interpessoal. Ética, 

respeito, dignidade entre indivíduos são expressões que nos remetem à 

promoção da humanização. Ainda que a maioria dos grupos sociais valorize e 

cultue o poder capitalista para sua sobrevivência, seja em qualquer campo dos 

negócios públicos ou privados, a qualidade da coletividade estará sempre em 

relevo. O ser humano configurar-se- á como foco principal, de maneira 

inconteste. 

Qualquer que seja o conceito - filosófico, biológico ou humano - 

analisado, pode-se produzir conhecimento do próprio indivíduo, refletindo em 

todo o seu meio (sociedade). Silveira et al. (2010) citam Karl Marx, ao referir 

que “o homem vive da natureza”, postulando que a natureza é seu corpo, com 

o qual tem de manter-se em constante permuta e cujo principal objetivo é 

amenizar o sofrer, evitar adoecer e protelar, o quanto for possível, o morrer. 

A necessidade de humanizar a atenção à saúde é decorrente da 

observação de que, em algum momento no desenvolvimento da prática clínica 

tradicional, a perspectiva da relação entre o agente da terapêutica e o paciente 

foi estruturada/orientada essencialmente pela dimensão da patologia e pelos 

diversos fatores a ela relacionados (SOUZA, MOREIRA, 2008).  

Alguns autores denominam “objetualização do paciente” (CAMPOS, 

1992), “excessiva segmentação do paciente em órgãos e funções” (AYRES, 

2006) ou “coisificação” do corpo biológico (CAMPOS, 2003). Esta dimensão 

traz à tona a ideia de certa autonomia da doença sobre o sujeito humano, de 

uma supervalorização do corpo biológico e da desatenção para as experiências 

sociais e culturais do adoecer e do cuidado.  

Pessini e Bertachini (2004) apresentam a humanização como um 

desafio, referida a uma crise de humanismo, contextualizada a uma sociedade 

moderna desumanizada. Segundo os autores, a exclusão, a violência e a 
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iniquidade contribuem para um rebaixamento da solidariedade, da tolerância e 

da compaixão, com impacto nas instituições de saúde. 

A tecnologia comparece como algo que contribui para a “coisificação” 

da pessoa humana. Os autores defendem a ligação da humanização com a 

“essência do ser”, remetendo a uma historicidade do humano como condição 

para o “re-conhecimento” do direito de cuidar e ser cuidado com qualidade. 

Puccini e Cecilio (2004) identificam o desafio na busca de uma diretriz 

da humanização/satisfação que supere o limite das relações sociais vigentes, o 

que intervém no direito à saúde em uma conjuntura na qual predominam 

políticas públicas propostas por um ideário de Estado mínimo, onde 

humanização caminha em paralelismo ao direito à saúde.  

Kunkel (2002) relaciona a humanização da saúde à cidadania. A 

redução do usuário ao paciente organiza uma lógica pautada na doença, e não 

na sua identidade integral. Se, na sociedade atual, delimita-se uma lógica que 

investe na marca humana como um valor associado a uma “grife” de qualidade 

(SOUZA, MOREIRA, 2008), é preciso pensar a humanização no conceito da 

ressignificação das relações sociais, onde conflitos, dissensos e diferentes 

necessidades possam ser transmutados e forneçam preciosos subsídios à 

construção de uma nova forma de cuidar, a qual abre ouvidos às reais 

necessidades do usuário, integrando os diversos atores sociais ( trabalhadores 

da saúde, gestores e usuários) na busca constante da qualidade, recompondo 

o signo produzido pela reforma sanitária brasileira: universalidade, equidade e 

integralidade. 

Deslocar o foco do modelo tecnoassistencial hegemônico, profissional 

centrado, para um modelo que melhor atenda às necessidades do usuário, ou 

seja, um modelo usuário centrado, é o que cintila na retina inquieta do novo 

olhar, proposto pela Saúde Coletiva. 

Segundo Simmel (2006), a proximidade entre os indivíduos abre 

espaço para o conflito e a diferenciação, pelo fato de essa proximidade 

emprestar conteúdo ao indivíduo, fazendo emergir suas características 

singulares. Há necessidades diferentes de vínculos para diferentes pessoas em 

diferentes momentos, assim como diferentes necessidades de consumo de 
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determinadas tecnologias de saúde, diferentes necessidades ligadas às 

condições de vida e diferentes necessidades de construção da autonomia no 

modo de andar a vida (CECILIO, 2001). As necessidades dos que buscam 

serviços de saúde não se reduzem à perspectiva de abolir o sofrimento gerado 

por uma doença, ou à perspectiva de evitar tal sofrimento. Buscar compreender 

o conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde que um paciente 

apresenta seria, assim, a marca maior desse sentido de integralidade 

(MATTOS, 2001). Este autor cita em “O sentido da integralidade: algumas 

reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos”, que: 

“A equipe de uma enfermaria de crianças, compreendendo que as 
crianças têm a necessidade de brincar, pode organizar seu processo 
de trabalho de modo que as atividades recreativas tenham grande 
espaço, fazendo com que a enfermaria se assemelhe a uma creche 
com cuidados diferenciados. Há nisso também algo da visão mais 
abrangente da percepção das necessidades que configura a 
integralidade (MATTOS, 2001, p.39-64)”. 

Em entrevista concedida em 06/09/20124, Gonzalo Vecina, professor 

de Saúde Pública da USP, nos diz que a importância da humanização hoje é o 

reconhecimento da importância do paciente dentro da equação do cuidado: 

“Ele sempre foi tratado como um objeto e o conhecimento sobre o processo de 

cuidado nos tem conduzido cada vez mais a levar em conta não mais o 

paciente, mas o sujeito que ele é”.  

Para Vecina, humanização se traduz em um conjunto de técnicas e 

práticas voltadas para melhor acolher e tratar o sujeito cliente, que é cada vez 

mais importante no processo de sua própria atenção. 

Nesse contexto, o espaço é considerado um dos pontos de suma 

importância. A arquitetura hospitalar deve, segundo Vecina, voltar-se para a 

questão da humanização.  Neste contexto, devem ser pensados itens como: 

tipo de piso, revestimento, degraus, iluminação e controle térmico.  

“Hoje boa parte do que nós chamávamos de movimento pela 
qualidade é o movimento pela segurança dentro do ambiente de 
saúde. E a ideia de segurança é mais importante do que a de 
qualidade, porque primeiro temos que ter compromisso de não piorar, 
de não fazer o mal. Que é a regra mais antiga da medicina.”  

                                                                 

4
 Matéria  acesso em 26 de março de 2015. Disponível no endereço: http://saudeweb.com.br. 
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“A preocupação com o melhor cuidar induz à criação e utilização de 
protocolos, mas o movimento mais importante é o pelo não erro, pela 
segurança do paciente. Assim, cada vez mais também o paciente 
precisa se transformar em sujeito e interferir no seu processo 
terapêutico”. 

O professor Gonçalo Vecina diz que:  

“Algum dia alguém vai inventar um novo negócio como esse de 
acreditação de que os pacientes participam do processo, porque isso 
certamente veio para ficar, embora incomode muito os profissionais 
de saúde”.  

E parece que foi lúcido em sua argumentação preditiva. Recentemente 

surgiu uma proposta de acreditação para hospitais que abrange exatamente 

estes conceitos. Denomina-se Planetree. Alinhado com a definição de saúde 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, o conceito de bem-estar 

físico, mental, espiritual e social, o modelo inclui modelos atualizados de 

Arquitetura para Saúde, centrados na segurança do paciente, incentiva a 

atividade multiprofissional da equipe de saúde em todo o processo assistencial, 

considerando o paciente como um todo. 

Toma forma, portanto, a perspectiva de pensar a saúde sob um novo 

olhar, nas esferas pública e privada. 

Evidentemente, o que aqui se propõe é verificar a adequação de uma 

fatia do projeto de humanização do Hospital Municipal Jesus - o “Submarino 

Carioca” - aos preceitos, indiscutivelmente ricos e precisos, da Política 

Nacional de Humanização – HumanizaSUS, quais sejam: integralidade, escuta, 

acolhimento, transversalidade, protagonismo de atores, entre outros, discutidas 

mais adiante, na análise contextual da referida política . O que nos chama a 

atenção é vislumbrar novos olhares na direção da implantação de modelos 

atinentes à proposta de integralidade e centralidade do usuário.  

Assim é que o pensamento ressignificado dos profissionais e 

pesquisadores de saúde da atualidade promove o estímulo à discussão 

científica do tema e o entendimento da urgente necessidade de transformar o 

modelo hegemônico vigente, médico centrado, concretizado sob os auspícios 

da biomedicina e do positivismo. 
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Por se tratar de uma unidade de saúde voltada à população pediátrica, 

faz-se necessário, no âmbito da defesa da necessidade do usuário, trazer à 

tona a discussão do conteúdo teórico referido na literatura quando o foco é a 

criança. Mitre (2006) reforça o poderoso papel da dimensão do lúdico na 

recuperação da saúde da criança. 

Dentro desta perspectiva, não nos parece adequado excluir a 

percepção do usuário infantil numa proposta a ele direcionada. Afinal, a ele se 

destina o projeto em estudo. Ele é o foco do cuidado prestado. Portanto, ele 

deve ser ouvido e respeitado em seu protagonismo. 

 

III.2  -   A  CRIANÇA  E  O  DIREITO  DE  BRINCAR 

Brincar é a atividade principal da infância. A criança apreende e explora 

o mundo através do ato de brincar. É uma linguagem não verbal com poder de 

fascinação que permite a estruturação do pensamento, da linguagem oral e da 

construção do conhecimento. É uma atividade que se encerra como um fim em 

si própria, independente de se obter algo com ela (MITRE, 2006), 

caracterizando-se por ser livre e voluntária, por ser uma escolha.  

A criança brinca porque quer e gosta. Estimula o imaginário e todo o 

potencial que daí decorre. Não há necessidade obrigatória da presença física 

do brinquedo, mas antes o desejo da criança. Este movimento pendular entre o 

real e o imaginário canaliza desejos e necessidades, representando um forte 

aliado na resolução do processo saúde-doença. O que leva uma criança a 

brincar de médico, por exemplo, não é o acesso a apetrechos relacionados ao 

ofício, ainda que a posse de um estetoscópio ou de um termômetro materialize 

o desejo e gere prazer. Mais do que isso, representa a possibilidade de exercer 

um outro papel, atraente e fascinante aos seus olhos. Só a brincadeira permite 

que o ruim ou desagradável se transforme em extraordinário, dentro de um 

clima positivo.  

Brincar tem uma função vital para o indivíduo, pois amplia a vida. 

Durante a brincadeira, a criança tem a possibilidade de se deparar novamente 
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com suas potencialidades, em sentido oposto à sensação de limitação e 

desvalorização imposta pela doença e pela hospitalização (MITRE, 2006).  

A dimensão do lúdico impõe-se no cuidado ao paciente pediátrico, 

evidenciada sua essencial importância no processo de recuperação do 

adoecimento.  Logo, mais do que somente as qualidades ou conteúdos 

individuais, interessam as formas que esses conteúdos tomam no contexto das 

relações, interações e no interior dos processos de trabalho em saúde, que 

dependem de uma equipe, de grupos ou de um conjunto de profissionais 

funcionando em necessária complementaridade. Entretanto, muitas vezes 

pressupostos aparentemente óbvios, absolutamente evidentes aos olhos do 

observador, predispõem ao ato de subvalorizar sua importância ou de deixar 

escapar a percepção de algum valor subjetivo que possa trazer à tona novos 

paradigmas, novas formas de pensar o cuidado. 

A criança não costuma ser reconhecida pelo sistema como cidadão, 

capaz de merecer um processo de escuta apurado, que a coloque na posição 

de ator social na geração do cuidado que a ela diz respeito. É preciso não só 

alterar o modelo hegemônico profissional centrado para aquele que coloca o 

usuário como núcleo principal, mas também introjetar a ideia de legitimação da 

criança como participante ativo na produção de saúde.  

Mitre (2006), ao citar Lajolo, nos propõe a reflexão de que o termo 

“infante”, de onde deriva a palavra “infância”, está vinculado à ausência de fala, 

à incapacidade de falar por si. Esta concepção advoga a ideia de que durante a 

infância faltam atributos que só se manifestariam na vida adulta, em 

perspectiva desenvolvimentista de suas potencialidades. Tal contexto, 

observado nas sociedades ocidentais contemporâneas, tende a colocar a 

infância num lugar de somenos importância. Essa redução não se aplica 

apenas aos direitos políticos, mas ao próprio reconhecimento das 

especificidades da condição de criança. 

Assim, a criança, percebida como um ser que precisa ser cuidado pelo 

adulto, seria incapaz de manifestar seus próprios desejos e sentimentos 

(MITRE,2006). Faz-se necessário, então, que nas interações entre 
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profissionais e usuários seja reconhecida a humanidade do outro, Isto é, sua 

capacidade de pensar, de interagir, de ter lógica e se manifestar, e de 

expressar intencionalidades (MINAYO, 2004). É preciso que a equipe de saúde 

demonstre percepção e sensibilidade, repensando estratégias que contemplem 

as demandas infantis em sua complexidade.  

Segundo o DATASUS, no Sistema de Informações Hospitalares (SIA), 

ano de 2012, a internação pediátrica no Brasil respondeu por cerca de 11,21% 

do total de internações hospitalares. Encontram-se registradas 1.282.869 

internações pediátricas em média e alta complexidade, somando-se 

hospitalizações de urgência e emergência.  

A cada ano, existe um volume considerável de crianças em hospitais, 

onde toda a rotina se torna alterada e ocorre um afastamento do ambiente 

familiar, dos amigos, dos brinquedos, da escola, etc. O ambiente é estranho, 

via de regra barulhento, muito iluminado, pouco acolhedor, verdadeiramente 

assustador.  

Atividades e liberdade características da infância dão lugar ao 

enquadramento às regras, à passividade, à ausência de escolhas.  

Dor e desconforto decorrentes do processo de adoecimento somam-se 

aos inevitáveis e necessários procedimentos, a exemplo da punção venosa. 

Ademais, a dificuldade em verbalizar sensações, pode ainda induzir ao 

desencadeamento de fantasias relacionadas à culpa e à punição, ao medo do 

abandono, à morte.  

Tudo é impactante naquele ambiente. Para a criança portadora de 

doença crônica (perfil, aliás, da pediatria do segundo e terceiro milênios), esse 

quadro se potencializa, significando internações frequentes e prolongadas.  

O tempo de internação é visto por Kudo e Pierri (1993) como um dos 

fatores que influenciam a forma de reagir à internação. Outros descritos são: a 

atitude da equipe profissional, o vínculo mãe-filho pré-existente, a 

personalidade e a idade da criança. Entretanto, a forma como cada criança 

reagirá vai depender de como aquilo será introjetado, isto é, dependerá de sua 

individualidade e é tarefa do profissional de saúde desenvolver sua 
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sensibilidade para a especificidade e a complexidade do processo, na 

compreensão do humano, arquetípico, porém único, dialético em sua inserção 

psicossocial.  

O conceito de doença vai depender de um julgamento de valor do 

próprio paciente, como observam alguns autores (Canguilhem, Adam 

&Herlich), citados por Mitre (2006). É o indivíduo doente que vai dar significado 

à sua doença, em virtude das limitações que esta lhe traz. Adoecer implica 

estar diferente dos outros e de si mesmo. Pensar esta vertente é mais uma 

faceta do cuidado embasado pela integralidade.  

Vários autores, tais como Winnicott, Freud, Verden-Zoller, entre outros 

citados por Mitre, atribuem ao ato de brincar uma conotação cultural. Cada 

criança partilha de uma cultura lúdica, formada a partir da introjeção de regras 

sociais. Esse repertório começa a ser construído nas primeiras interações mãe-

bebê. A criança inicia brincando individualmente, depois em grupo e 

posteriormente compartilhando experiências culturais. A percepção dessas 

questões pela equipe de saúde é, assim, essencial.  

O brincar precisa estar presente durante todo o período de internação e 

sua ausência pode gerar graves comprometimentos motores, cognitivos, 

perceptivos e emocionais (MITRE, 2002).  

Adicionalmente, MITRE (2002) descreve a realização de uma pesquisa 

com profissionais de saúde em diferentes hospitais do Brasil sobre a 

experiência na promoção do brincar. Os entrevistados relataram a repercussão 

positiva nos pacientes, seus responsáveis e na equipe diante da presença de 

atividades lúdicas, favorecendo a criação de rede social nos três grupos 

citados, expressando sentimentos, ideias, afetos, resgatando um contexto 

familiar e contribuindo para o processo de cura. 

O brincar atua decisivamente no ato de explicitar, modificar e vivenciar 

com segurança a ansiedade e o medo da morte, estimulando o desejo de viver, 

de criar, de crescer e de transformar. Entretanto é importante promover 

condições que favoreçam esse brincar. É papel da equipe atuar como 

facilitadora no provimento dessas condições (MITRE, 2006). 
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Especialmente no caso do paciente crônico, o lúdico assume um papel 

primordial na adesão ao tratamento. Isto não quer dizer conformismo ou 

passividade diante das intervenções necessárias. Ao contrário, o objetivo é 

possibilitar que a criança signifique suas experiências, assumindo um papel 

ativo no seu tratamento. Brincar materializa-se como um contraponto à dor e ao 

desconforto de uma internação ou um procedimento diagnóstico ou terapêutico. 

Além disso, para alguns profissionais o brincar permite lidar melhor com o 

sofrimento e o desgaste emocional gerado pela prática profissional. 

Diante do exposto, reforça-se a necessidade da não banalização do ato 

de brincar, já que tal atitude dificultará significativamente as ações terapêuticas 

que envolvem o lúdico. Referimo-nos ao ato de brincar como uma ação para 

além da recreação. Traduz-se num modo de interagir e produzir conhecimento 

sobre a criança, suas necessidades e as possibilidades do agir em saúde, para 

o alcance da saúde. É fundamental a incorporação do brincar nas políticas de 

saúde à criança, contemplando outras tecnologias, além das medicamentosas, 

de exames e de reabilitação. Com base em uma definição de tecnologia que 

não se reduz ao maquinário ou a técnicas voltadas para o uso dos 

equipamentos, o brincar pode ser considerado como uma tecnologia de ação 

(MERHY et al., 1997). 

Brincar é também um direito previsto na Constituição brasileira, de 

1988. 

Outra grande conquista para a esfera da pediatria diz respeito ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. É um instrumento 

de cidadania, fruto da luta de movimentos sociais, profissionais e de pessoas 

preocupadas com as condições e os direitos infanto-juvenis em nosso país. 

Dispõe sobre a proteção integral das crianças e adolescentes na perspectiva 

de proporcionar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 

ancorado por liberdade e dignidade, independentemente de cor, raça ou classe 

social. 

Mérito há que se reservar à Sociedade Brasileira de Pediatria em seu 

protagonismo nesta conquista, atuando de forma decisiva no direito à 
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permanência do acompanhante, em tempo integral, da criança hospitalizada. O 

ECA foi transformado em lei em 13 de julho de 1990. 

O ECA respeita as demais leis internacionais que mencionam os 

direitos das crianças e dos adolescentes, como: a Declaração dos Direitos da 

Criança (Resolução 1.386 da ONU - 20 de novembro de 1959); as regras 

mínimas das Nações Unidas para administração da Justiça da Infância e da 

Juventude - Regras de Beijing (Resolução 40/33 - ONU - 29 de novembro de 

1985); as Diretrizes das Nações Unidas para prevenção da Delinquência 

Juvenil - diretrizes de Riad (ONU - 1º de março de 1988 - RIAD) entre outros. 

A lei federal 11104, de 21 de março de 2005 foi um grande avanço 

nessa perspectiva, tornando obrigatória a criação de brinquedoteca em 

hospitais que prestem atendimento pediátrico. Por brinquedoteca a lei 

considera “o espaço provido de brinquedos e jogos educativos destinado a 

estimular crianças e seus acompanhantes a brincar”. Mas, para que isto 

verdadeiramente aconteça, faz-se necessário o comprometimento de toda a 

equipe de saúde, conferindo ao brincar um status de instrumento no processo 

de humanização. 

Todas essas conquistas representaram marcos fundamentais na luta 

pelo resgate da questão da humanização dos serviços de saúde no Brasil. 

A Política Nacional de Humanização trouxe a perspectiva de 

completude, ao tornar mandatória a discussão permanente do tema e a 

implementação de ações por esta linha filosófica. 

A seguir, propomos uma breve discussão conceitual da PNH, com o 

objetivo de subsidiar e parametrizar nosso estudo. 
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IV  -  A  POLÍTICA  NACIONAL  DE  HUMANIZAÇÃO 

IV.1  -  ANÁLISE  CONTEXTUAL  E  DESCRIÇÃO  HISTÓRICA 

Hoje, no que se refere à saúde, a palavra de ordem é humanizar. Ora, 

se o ser humano é humano, então ele é humanizado. Ademais, cuidados e 

tratamentos implicam atenção, dedicação. Se isto está subentendido no 

conceito teórico, delineia-se aí o aparecimento de um paradoxo. 

Merhy (1997), em “A perda da dimensão cuidadora”, afirma que: 

“O paradoxal desta história toda, é que não são raros os 
estudos e reportagens que mostram os avanços 
científicos – tanto em termos de conhecimentos, quanto 
de soluções – em torno dos problemas que afetam a 
saúde das pessoas e das comunidades, e a existência de 
serviços altamente equipados para suas intervenções, o 
que nos estimula a perguntar, então, que crise é esta 
que não encontra sua base de sustentação na falta de 
conhecimentos tecnológicos sobre os principais 
problemas de saúde, ou mesmo na possibilidade 
material de se atuar diante do problema 
apresentado”.(MERHY,1997, p.3) 

No cenário de amplos debates e frutíferas discussões, surge, através 

de Medida Provisória em 2001, a instituição do Programa Nacional de 

Humanização Hospitalar, cujos primórdios datam do ano de 2000. Esta 

iniciativa toma força, ganha adeptos em ritmo crescente na percepção de sua 

importância e se amplia, posteriormente, em 2003, para uma política específica 

objetivando dar conta da questão de forma contextual. Para que princípios 

como equidade, integralidade e participação social do usuário possam estar 

verdadeiramente ativos, faz-se necessária a revisão das práticas do agir em 

saúde, fortalecendo o conceito de cidadania.  

Assim, ao dimensionar a necessidade de ressignificar o cuidado, surge 

a Política Nacional de Humanização (PNH), cujo movimento se propõe à 

mudança dos modelos de atenção e gestão fundados na racionalidade 

biomédica (fragmentados, hierarquizados, centrados na doença e no 

atendimento hospitalar), nas diversas esferas.  
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A PNH compreende um conjunto de normas e diretrizes (BRASIL, 

2004), afirmando-se como política pública de saúde que implica em 

inseparabilidade entre clínica e política, entre atenção e gestão dos processos 

de produção de saúde, e transversalidade indutora de maior comunicação e 

conexão entre os grupos. Como resultado, cria novas formas de trabalho com o 

propósito de superar as dissociações entre os que pensam e os que fazem, 

entre os que planejam e os que executam, entre os que gerem e os que 

cuidam. O trabalho presume a ótica de atividade situada, de espaço coletivo de 

produção de saberes, de negociação e gestão em processo dialógico e 

polifônico, sob o prisma de múltiplas vozes e olhares (SANTOS FILHO, 2009). 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada pelo Ministério da 

Saúde em 2003. Em sua proposta essencial, preconiza implementar os 

princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano das práticas de gestão. 

Propõe trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a 

produção de saúde. Pauta-se  em três princípios: inseparabilidade entre a 

atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, onde protagonizam-

se a transversalidade e a autonomia dos sujeitos.  

A PNH surge como uma perspectiva abrangente de “ressignificação”, 

ou seja, traduz uma decisão de abordagem técnico - política a permear as 

ações norteadoras da produção do cuidado em saúde. A humanização deve 

ser vista como uma das dimensões fundamentais do cuidado, em perspectiva 

holística e transversal em toda a rede SUS. Não pode ser entendida apenas 

como um “programa” a mais a ser aplicado aos diversos serviços de saúde. É, 

portanto, uma ferramenta que instrumentaliza, direciona e integra o ato do 

“fazer saúde”.  

Por esta razão, que os desavisados não se iludam: a aposta 

apresentada pelo HumanizaSUS é desafiadora. Traz em seu bojo a 

reconstrução de ações institucionais, operando intervenções em si mesmos, 

integrando usuário, gestor e profissional de saúde,  problematizando saberes 

técnicos e saberes populares. Assim produz práticas transversalizadas de 

saúde, permeadas pelo afeto, pelo respeito ao próximo, pela construção 
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coletiva. Induz ao incentivo à produção do “trabalho vivo em ato”, descrito por 

Merhy (2008). 

Então, mais do que enfatizar e identificar questões pontuais da 

humanização, movimentando um jogo de culpas (culpabilizações e 

vitimizações), surge a necessidade de produzir uma consciência diferenciada 

do cuidado, pautada na “lateralidade do pensamento”, ou seja, 

desempenhando o papel do ator social que se coloca em diversos espaços e, a 

partir destas inúmeras vivências, cria permanentemente novas formas de 

atenção em saúde e produz atenção na capilaridade das relações cotidianas. 

Neste contexto, gestão e atenção são indissociáveis. A PNH vem reafirmar isto. 

A gestão dos processos de trabalho em saúde não pode ser reduzida à 

sua dimensão gerencial - administrativa separada das práticas de cuidado. 

Apostar na inseparabilidade entre atenção e gestão é propor a 

transversalização destes domínios, frequentemente tomados como distintos e 

separados, de um lado as práticas de cuidado e, de outro, as de gestão. A 

força da PNH vem, então, apontar para o compromisso ético, estético e 

político no campo da saúde. Ético, porque implica mudanças de atitude dos 

usuários, dos gestores e trabalhadores em saúde, de forma a comprometê-los 

como corresponsáveis pela qualidade das ações e serviços gerados. Estético, 

por se tratar do processo de produção/ criação da saúde e de subjetividades 

autônomas e protagonistas. Político, porque diz respeito à organização social 

e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do SUS, de 

corresponsabilidade, de protagonismo e de autonomia na realidade concreta 

dos trabalhadores e usuários de saúde (HECKERT et al, 2009). 

O HumanizaSUS propõe uma construção política permanente, um 

interminável aprendizado em atitude de corresponsabilidade, de protagonismo 

e de autonomia na realidade concreta dos trabalhadores e usuários de saúde. 

Como preocupação central, a garantia das condições materiais, tecnológicas, 

humanas e organizacionais necessárias à escuta e ao acolhimento das 

demandas, assim como à eliminação ou, quando isto não for tecnicamente 

possível, à redução de seus sofrimentos. 
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Adicionalmente, uma segunda perspectiva diz respeito à garantia de 

cuidado com o outro no modo de produzir a gestão em saúde, ou seja, trazer 

para o centro das preocupações da gestão em saúde os processos 

intersubjetivos presentes nas organizações de saúde. “Não se trata de desviar 

o olhar dos temas e problemas tradicionalmente tratados pela gestão, mas 

iluminá-los a partir de lentes capazes de focalizar os efeitos desses processos 

sobre a organização e, particularmente, sobre o trabalho em saúde, sobre a 

capacidade de autonomia e de responsabilidade dos trabalhadores, e, 

consequentemente, de cooperação e construção coletiva. Trabalhar na 

compreensão das lógicas internas das pessoas e dos grupos, em suas ligações 

com as lógicas internas das organizações, implica necessariamente levar em 

conta os componentes subjetivos” (SÁ & AZEVEDO, 2010). Portanto, a 

questão do sentido não diz respeito somente ao privado ou individual. Ela 

também se refere ao social. 

A proposta conceitual que norteia a política de humanização do 

Ministério da Saúde tem demonstrado avanços significativos no sentido de 

caminhar para a produção de sujeitos autônomos, produtores de vínculos 

solidários e corresponsabilidade na produção e gestão do cuidado, 

ultrapassando as fronteiras do processo comunicacional, principal diretriz da  

Política Nacional de Humanização. 

O trabalho em saúde se caracteriza fundamentalmente por 

intersubjetividade, ou seja, a intervenção de um sujeito sobre o outro, onde 

dor, prazer, sofrimento e morte são vivências constantes e inevitáveis, 

requerendo permanente trabalho psíquico, capaz de gerar estratégias de 

defesa contra o sofrimento do profissional de saúde. Adicionem-se a isto as 

dificuldades vivenciadas pelo serviço público, atravessado por crises política, 

gerencial e assistencial, baixa  governabilidade e precariedade de recursos, 

agrava-se o contexto de desvalorização do serviço e de seus funcionários. Sem 

dúvida, este cenário dificulta a criação de vínculos/ responsabilização. 

Para que a humanização realmente ocorra, algumas dimensões devem 

ser contempladas, a saber: 



44 

 

 As condições ambientais, físicas, materiais e tecnológicas 

para a prestação da assistência. 

 As características do processo de trabalho, das rotinas e 

mecanismos de controle e gerenciamento (sistemas de informação, 

agendamentos, etc.). 

 As características dos modelos e processos de gestão das 

organizações de saúde, incluindo a participação de profissionais e 

usuários. 

 As características e a qualidade das interações entre 

profissionais e usuários. 

A complexidade do trabalho em saúde produz, portanto, sofrimento ao 

profissional, incluindo o surgimento de quadros clínicos, desde mal estar difuso 

até quadros bem definidos, denominados “doenças profissionais”. Entre as 

diversas estratégias de combate a esta situação, encontra-se a proposta de 

inserção do lúdico. 

Cabe reiterar a afirmação de que o SUS é uma conquista oriunda das 

lutas pela democracia brasileira, em 1988, assumindo um “caráter constituinte” 

e demandando, assim, o exercício permanente da identificação dos problemas 

contemporâneos na relação entre Estado e políticas públicas, da estratégia de 

interferir no processo de produção de saúde sob a perspectiva da 

transversalidade, da integralidade, da qualificação, da descentralização e da 

corresponsabilização. O ideário SUS percorre, inexoravelmente, a trilha que 

conduz à civilidade. 

O HumanizaSUS traz a seguinte definição para o termo 

“transversalidade”:  

“Diz respeito à possibilidade de conexão/confronto com outros 
grupos, inclusive no interior do próprio grupo, indicando um grau de 
abertura à alteridade e, portanto, o fomento de processos de 
diferenciação dos grupos e das subjetividades. Em um serviço de 
saúde, pode se dar pelo aumento de comunicação entre os diferentes 
membros de cada grupo e entre os diferentes grupos. A ideia de 
comunicação transversal em um grupo deve ser entendida não a 
partir do esquema bilateral emissor receptor, mas como uma 
dinâmica multivetorializada, em rede e na qual se expressam os 
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processos de produção de saúde e de subjetividade (conf.Produção 
de saúde/produção de subjetividade)” (BRASIL,2004). 

Sérgio Arouca, na 11º Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

Brasília no período de 15 a 19 de dezembro de 2000, defendeu a ideia de que 

a reforma sanitária transcendia seu entendimento enquanto processo 

puramente tecnoburocrático ou gerencial na história da saúde pública 

brasileira, representando um marco evolutivo para uma sociedade mais justa e 

solidária, com defesa de valores emblemáticos de democracia, controle social, 

direitos universais e humanização do cuidado. 

Num cenário de “poder instituído”, onde o pensamento do século XX 

esteve profundamente calcado na crítica anti-humanista, opõe-se a “resistência 

instituinte”. E é esta resistência quem contextualiza a multiplicidade de 

determinantes da saúde e a complexidade das relações entre sujeitos 

trabalhadores, gestores e usuários dos serviços. A humanização do SUS, 

transcendente à banalização de seu conceito, representa um processo de 

subjetivação permanentemente inovadora, demandando a alteração dos 

modelos de atenção e gestão em saúde.  

Trata-se, então, de compreender a Política Nacional de Humanização 

do Sistema Único de Saúde como uma política pública que propõe o 

“reencantamento do concreto” (VARELA, 2003), redesenhando e articulando 

iniciativas, enfrentando desafios quanto à qualidade e dignidade do cuidado 

oferecido ao usuário e revisando a perspectiva de gestão do trabalho em 

saúde. 

Diante dos impasses éticos, políticos, financeiros e de organização do 

Sistema de Saúde, impõe-se o debate sobre a humanização e o 

questionamento do modelo tecnoassistencial. Fomentar este processo faz 

retomar a agenda da reforma sanitária. A PNH aposta no “SUS que dá certo”, 

sustentando o desafio de manter um ativismo macro e micropolítico em 

constante interação dialógica e dialética, induzindo sujeitos e coletivos na 

gestão, na corresponsabilização do cuidado de si e dos outros e nos processos 

de trabalho, num contexto ético-político. 

http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/125
http://www.redehumanizasus.net/glossary/term/125
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Um importante diferencial da PNH é que ela se configura como uma 

oferta metodológica em metaestabilidade, ou seja, compondo um arranjo de 

forças multivetorializadas que se harmonizam a partir do desequilíbrio, 

baseando-se na tríplice inclusão (trabalhadores em saúde, gestores e 

usuários). 

E assim, enfrenta-se a árdua tarefa de “humanizar humanos”. A PNH 

preconiza a hipótese de acreditar que as práticas de saúde condenáveis dizem 

respeito fundamentalmente a condições precarizadas de trabalhos e modelos 

de atenção/gestão descompromissados, obsoletos e incompatíveis com a 

missão do SUS, antes mesmo de culpabilizar profissionais de saúde. Cumpre 

humanizar não como o contrário de desumano ou inumano, mas humanizar 

como a construção das condições de emergência de trabalhadores e usuários 

protagonistas, autônomos e corresponsáveis. 

 

IV.2  -  A  PNH  E  A  ATENÇÃO  ESPECIALIZADA  /  HOSPITALAR  

Com o objetivo de fortalecer a qualificação da atenção e da gestão em 

saúde no Brasil, a PNH prioriza os seguintes eixos: 

 Transversalidade, com aumento da capacidade de comunicação 

entre políticas, programas, projetos, sujeitos e coletivos. 

 Indissociabilidade entre práticas de gestão e de atenção à 

saúde. 

 Protagonismo de sujeitos e coletivos em ação 

permanentemente transformadora. 

Nesse sentido, a política investe prioritariamente em: 

 Valorização da dimensão subjetiva e social, respeitando questões 

de gênero, etnia, raça, orientação sexual e populações específicas (índios, 

quilombolas, assentados, etc.). 

 Fortalecimento das iniciativas existentes e fomento ao debate 

sobre humanização entre trabalhadores, gestores e usuários da saúde. 

 Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e 

comprometidas com a produção de saúde e subjetividades. 
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 Fortalecimento do trabalho multiprofissional e Inter setorial. 

 Construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos, 

com corresponsabilização nos processos de gestão e atenção, 

 Fortalecimento do controle social, em caráter participativo nas 

instâncias gestoras do SUS. 

 Produção e desenvolvimento de tecnologias relacionais em todas 

as práticas. 

 Compromisso com a democratização das relações de trabalho e 

valorização dos profissionais de saúde, incentivando a educação permanente. 

 Divulgação e aprimoramento de estratégias e metodologias de 

apoio a mudanças sustentáveis nos modelos de atenção e gestão em saúde. 

 Implementação de processos de monitoramento e avaliação da 

PNH. 

Nesta pesquisa buscamos enfatizar esta dimensão da PNH (Atenção 

Especializada/Hospitalar), já que o projeto “Submarino Carioca” encontra-se 

inserido em um cenário hospitalar. Nosso foco será acolhimento, escuta, 

resolubilidade, produção de vínculo/responsabilização, garantia de 

continuidade de assistência em rede e percepção da real existência de um 

canal efetivo de comunicação entre atenção e gestão, para usuários e 

trabalhadores, com potencial de resolução de problemas e conflitos, 

oportunizado pela  ouvidoria instituída na unidade de saúde estudada. 

A Política Nacional de Humanização, como já exposto, sucedeu ao 

Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde em 2001. Constam, no documento, os seguintes 

objetivos, os quais nortearam o ideário da política, no que se refere ao âmbito 

hospitalar: 

 Difundir uma nova cultura de humanização na rede hospitalar pública 

brasileira;  

 Melhorar a qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos 

usuários dos hospitais públicos no Brasil; 

 Capacitar os profissionais dos hospitais para um novo conceito de 

assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania;  
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 Conceber e implantar novas iniciativas de humanização dos hospitais 

que venham a beneficiar os usuários e os profissionais de saúde; 

 Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização já 

existentes na rede hospitalar pública; 

 Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimentos e 

experiências nesta área;  

 Desenvolver um conjunto de indicadores de resultados e sistema de 

incentivos ao tratamento humanizado; 

 Modernizar as relações de trabalho no âmbito dos hospitais públicos, 

tornando as instituições mais harmônicas e solidárias, de modo a 

recuperar a imagem pública dessas instituições junto à comunidade. 

Segundo informações recebidas da direção do Hospital Municipal 

Jesus, o mesmo corrobora a importância do alinhamento com este programa e 

procura obter ferramentas para o alcance dos objetivos maiores da Política 

Nacional de Humanização, buscando atuar, sempre que possível, com foco na 

transversalidade, no protagonismo dos sujeitos e no entendimento da não 

dissociabilidade entre as práticas de gestão e atenção. Entretanto, enfatiza-se 

o imenso desafio destes anseios, haja vista a complexidade do tema, embutida 

em sua aparente “banalidade” e simplicidade.  

Apesar de todos os esforços no sentido de qualificar a assistência, não 

existem documentos de formalização da pactua cão com a Política Nacional de 

Humanização na unidade de saúde estudada. Iniciativas pontuais e artesanais 

foram desenvolvidas ao longo de muitos anos. Nos últimos dois anos houve 

fortalecimento da proposta pela gestão, quando foram criadas iniciativas e 

projetos voltados para as três dimensões (pacientes, responsáveis e 

profissionais de saúde).  

Não se constituíram ainda os GT (grupos de trabalho) de humanização 

com planos de trabalho definidos e metas discutidas coletivamente. Entretanto 

há previsão de sua construção ainda no primeiro semestre de 2015. 

Recentemente foi publicada portaria que regulamenta comissão específica para 

tratar das questões referentes à humanização dos serviços hospitalares, no 

Diário Oficial do Município. 



49 

 

Não foi criado, até o momento, o Conselho de Gestão Participativa, 

com indicadores específicos para monitoramento de todas as ações 

implantadas.  

Os protocolos clínicos e administrativos foram concluídos no ano de 

2014, conforme previsão em metas pré-estabelecidas pela direção do hospital. 

Esta iniciativa atende à demanda por tecnologia leve-dura, anteriormente 

discutida, a qual compõe a complexa configuração tecnológica do trabalho em 

saúde (MERHY, 1998). 

Ao analisarmos a percepção do usuário e do profissional de saúde na 

realização do exame de tomografia em ambiente voltado para a humanização, 

desejamos avaliar a contribuição deste projeto de ambiência no ato de cuidar 

sob o prisma da PNH (HumanizaSUS), onde buscaremos compreender se 

existe atenção acolhedora, resolutiva, humanizada e provedora do cuidado 

integral, na direção de um modelo tecnoassistencial voltado para o usuário. 

Desejamos saber se o projeto “Submarino Carioca” interfere no modo de 

produção do cuidado e se sua instalação produziu ou produz mudanças no 

processo de trabalho em saúde. 
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V  -  CONSIDERAÇÕES  METODOLÓGICAS 

Optou-se por um estudo de caso, no serviço de Imagens do Hospital 

Municipal Jesus/ SMSDC-RJ. 

A decisão, em conjunto com os orientadores, foi embasada em três 

autores: Becker (1997), Gil (2009) e Minayo (2010). 

O estudo de caso tornou-se uma das principais modalidades de 

pesquisa em Ciências sociais, com foco em organizações ou comunidades. 

Tem por objetivo uma compreensão mais profunda do grupo em estudo e 

desenvolver declarações teóricas mais gerais sobre o processo e estruturas 

sociais, entretanto reconhecendo a impossibilidade de atribuir relevância 

teórica ampla, focando nos problemas de maior importância no grupo 

estudado. Além disso, o estudo de caso pressupõe técnicas específicas de 

coleta e análise de dados. 

A seguir, expomos algumas considerações destes autores que 

fortaleceram nossa opção metodológica. 

Segundo Becker (1997), tem por objetivo uma compreensão mais 

profunda do grupo em estudo e desenvolver declarações teóricas mais gerais 

sobre o processo e estruturas sociais, entretanto reconhecendo a 

impossibilidade de atribuir relevância teórica ampla, focando nos problemas de 

maior importância no grupo estudado. Deriva da pesquisa médica e psicológica 

na qual se explica a dinâmica analítica de um caso, individualmente. A partir 

daí, o fenômeno pode ser explorado e adaptado ao conhecimento de entidades 

nosológicas que acometem o ser humano.   

Embora caracterizado pela flexibilidade, o estudo de caso não deixa de 

ser rigoroso. Mesmo sem apresentar a rigidez dos experimentos e dos 

levantamentos, envolve as etapas de formulação e delimitação do problema, da 

seleção da amostra, da determinação dos procedimentos para coleta e análise 

dos dados, bem como dos modelos para sua interpretação (Gil, 2009). Pode, 

assim, ser considerado um delineamento em que são utilizados diversos 

métodos ou técnicas de coleta de dados, como por exemplo a observação, a 

entrevista e a análise de documentos.  
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Em sua obra “Estudo de Caso”, Gil (2009) refere que é possível 

perceber o aspecto particular e complexo de um simples caso, onde o objetivo 

do pesquisador é elucidar características de uma classe mais ampla de 

fenômenos similares. Sugere investigar o caso como um todo e considerar a 

relação entre as partes, tendo como base o fato de que os sistemas humanos 

apresentam uma característica de totalidade e integridade, não significando 

simplesmente uma vaga coleção de traços.  

O estudo de caso, segundo Gil (2009), é um delineamento pluralista 

que não se opõe a outros delineamentos, mas os complementa. Possui, ainda, 

a característica de não ser definitivo, visando subsidiar a realização de 

pesquisas futuras. Como vantagens, podemos citar: 

 Possibilita estudar um caso em profundidade. 

 Enfatiza o contexto em que ocorrem os fenômenos. 

 Garante a unidade do caso, ou seja, é um delineamento adequado para 

tratar os fenômenos de um ponto de vista sistêmico. 

 É flexível, possibilitando triangulações e alterações (por exemplo, no 

roteiro de entrevistas) ao longo do estudo. 

 Estimula o desenvolvimento de novas pesquisas. 

 Favorece a construção de hipóteses (por exemplo, a ocorrência do 

fenômeno denominado “serendipity” (descobertas inesperadas ao 

longo do processo de pesquisa). 

 Possibilita o aprimoramento, a construção e a rejeição de teorias. 

 Possibilita a investigação em áreas inacessíveis por outros 

procedimentos – por exemplo, a verificação em laboratório, a 

complexidade de fenômenos cujas sutilezas não podem ser captadas 

por delineamentos rígidos, como os levantamentos. 

 Permite investigar o caso “pelo lado de dentro”, ou seja, atentando para 

a subjetividade dos participantes. 

 Favorece o entendimento de processos de mudanças. 

 É um delineamento transdisciplinar e transparadigmático.  

 

Como limitações, são narrados os seguintes itens: 
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 Difícil replicação. 

 Longo período para sua execução. 

 Não favorece a generalização. 

 Complexo processo de análise. 

 Exige múltiplas competências do pesquisador – participação em todas 

as etapas, planejamento de pesquisa em todas as etapas, trabalho em 

conjunto com auxiliares de pesquisa, e toda a habilidade que requer a 

subjetividade. 

Minayo (2010) destaca ser a entrevista uma técnica privilegiada de 

comunicação e coleta de dados, tratando-se da estratégia mais utilizada na 

pesquisa de campo. 

“...é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários 
interlocutores, realizada por iniciativa do entrevistador, 
destinada a construir informações pertinentes para um objeto 
de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas 
igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo. 
(MINAYO,2010, p.261).  

A metodologia qualitativa da pesquisa e seu foco na tecnologia leve 

que permeia a tecnologia dura faz-nos remeter à ideia de que a interação entre 

o pesquisador e os sujeitos pesquisados é fundamental. 

Malinowski (1984), em suas pesquisas de campo, nos traz a metáfora 

de que “o corpo e o sangue da vida real compõem o esqueleto das construções 

abstratas” e que “toda a estrutura de uma sociedade encontra-se incorporada 

no mais evasivo de todos os materiais: o ser humano”. 

A preocupação em delimitar o campo teórico da pesquisa exerce uma 

motivação sobre o que estudar, interagindo com a realidade, as escolhas 

epistemológicas e as técnicas, conjugando circunstâncias históricas e 

determinando os caminhos metodológicos. 

A opção pelo tipo metodológico de um estudo de caso possibilitou a 

descoberta de novos aspectos, à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo, 

renovando a interpretação do contexto, aprofundando a descrição da realidade 

e com isto permitindo uma avaliação pormenorizada e substratos a possíveis 

mudanças no processo.  
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Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com usuários, com 

pacientes pediátricos que realizam exames no setor de tomografia do hospital, 

possuidores de capacidade cognitiva para as respostas e com seus 

responsáveis, no caso de usuários com idade inferior a 7 (sete) anos ou sem 

capacidade cognitiva interativa (a exemplo de pacientes portadores de alguma 

deficiência neurológica, quadro bastante comum entre os usuários do hospital). 

Entrevistas também semiestruturadas foram realizadas com os 

profissionais do setor de radiologia que executam os exames e interagem com 

os pacientes e seus responsáveis no espaço do tomógrafo “Submarino 

Carioca”, tendo como foco buscar perceber se esta proposta interfere (e de que 

forma interfere) no processo de trabalho da equipe, se é consonante com os 

preceitos da Política Nacional de Humanização e se contribui para a mudança 

do modelo tecnoassistencial hegemônico, na direção de um modelo de 

centralidade no usuário, e da integralidade do cuidado prestado à criança e ao 

adolescente que frequentam o serviço. 

Sobre critérios de seleção e elegibilidade dos entrevistados, foram 

verificadas as agendas do serviço de Radiologia do Hospital Municipal Jesus. 

Buscamos incluir pacientes internados e pacientes externos, estes agendados 

pelo sistema de regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SISREG). 

Procuramos incluir todos aqueles que realizariam o exame no dia da entrevista, 

independente de idade, cor, raça, ou capacidade cognitiva, já que estes últimos 

estariam acompanhados de seus responsáveis, que também foram incluídos 

com o mesmo critério, exceto capacidade cognitiva. O que se buscou priorizar 

foi a realização da entrevista imediatamente após a saída da sala de 

tomografia, uma vez que a pesquisa dizia respeito a percepções do usuário.  

 A criança e seu responsável foram entrevistadas em uma sala anexa, 

climatizada, com a presença apenas do(s) entrevistador (es). Algumas 

entrevistas foram realizadas com dois dos entrevistadores. 

No período das entrevistas, apenas 02 crianças com capacidade 

cognitiva puderam ser entrevistadas. As demais eram crianças com menos de 

07 anos, muitas delas eram lactentes, ou seja, menores de 02 anos de idade, e 

pacientes com déficit cognitivo. 
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Para a transcrição das duas crianças entrevistadas foi necessário ouvir 

a percepção do entrevistador, pois as mesmas manifestaram-se mais  por 

gestos e expressões faciais do que propriamente por palavras e frases 

completas. 

Diferente da metodologia quantitativa, a “matemática” da pesquisa 

qualitativa não se refere apenas a números e sim à elaboração de conceitos 

abstratos e procedimentos práticos do trabalho de campo. Os dados de uma 

pesquisa qualitativa, em geral, não serão suficientemente sistemáticos para 

permitirem uma manipulação estatística. Neste momento, entra em cena o que 

se denomina “quase estatística”, ou seja, números que resultam da 

amostragem e enumeração imprecisas contidas em seus dados. As evidências 

podem garantir conclusões adequadas se ele as afirma explicitamente e 

demonstra conexão com suas conclusões. O critério de saturação, observado 

pelas falas, que então começam a se repetir, determinou o quantitativo de 

entrevistas ou participantes da pesquisa (FONTANELLAS et al, 2008). Este foi 

o critério de eleição para esta pesquisa. 

Nesta pesquisa, buscamos incluir o olhar dos profissionais que 

trabalham indiretamente no setor de Radiologia, tais como recepcionistas, 

profissionais da limpeza e da enfermagem. Esses profissionais foram incluídos 

na pesquisa como entrevistados, a fim de proporcionar um olhar “de fora” e 

assim contribuir para uma análise mais ampla e diversificada. 

O roteiro das entrevistas com usuários (vide anexos) substanciou-se no 

foco à sua percepção quanto a acolhimento, escuta e resolubilidade. No 

caso específico da criança, buscou-se perceber se a transformação do 

tomógrafo em brinquedo reduz a ansiedade, o medo, a severidade em torno do 

exame. Para o responsável, tencionou-se compreender se o ambiente lúdico 

interfere nos seus sentimentos, contribuindo ou não na redução de seu 

sofrimento frente ao adoecimento de um ente querido. 

O roteiro de entrevistas com profissionais (vide anexos) incluiu sua 

percepção do projeto “Submarino Carioca” como fator determinante de 

mudanças em seus processos de trabalho; se a presença do lúdico interferiu 

na conduta do profissional, amenizando o desgaste emocional a que são 
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submetidos os que atuam na área de saúde; se facilitou o desenvolvimento das 

práticas de tecnologias relacionais. Objetivou-se, também, buscar perceber se 

e o quanto estes profissionais têm conhecimento da Política Nacional de 

Humanização, o que pensam a respeito de práticas voltadas para o tema e 

como veem a proposta dentro de seu ambiente de trabalho. 

Foi intenção da pesquisadora e seus orientadores incluir entrevistas 

com profissionais não participantes diretamente do serviço, mas que circulam 

por ele (médicos pediatras, médicos residentes, profissionais de enfermagem 

que conduzem e acompanham o paciente durante a realização do exame de 

tomografia, assim como aqueles que prestam serviço em sua área física, tais 

como funcionários de limpeza e recepcionistas), a fim de buscar produzir um 

olhar mais ampliado sobre o estudo, sob a ótica da psicossociologia no 

contexto da ambiência voltada à humanização. 

Pesquisadores auxiliares foram convidados a participar, uma vez que, 

na qualidade de integrante do grupo de gestão da unidade de saúde, a 

pesquisadora principal correria o risco de criar, em alguns momentos, vieses 

nas respostas colhidas. Designados pelo coorientador deste trabalho, três 

profissionais médicos, com formação em Saúde Coletiva no Instituto de Saúde 

da Comunidade – UFF, 02 residentes e 01 mestre pelo instituto, além de 01 

aluna do internato pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, SP, 

realizaram as entrevistas. 

Os pesquisadores participaram de reuniões com os orientadores e 

receberam instruções quanto ao modo de entrevistar e descrever as respostas, 

utilizando tecnologias de gravação, com o objetivo de evitar ou minimizar 

perdas de conteúdo.  

A pesquisadora principal não participou do momento das entrevistas, 

devido às razões acima expostas. Porém realizou as transcrições, na íntegra, 

das mesmas e a análise dos dados. 

Quanto à análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que trabalha com a 

palavra, permitindo produzir inferência do conteúdo da comunicação. O analista 
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busca categorizar palavras ou frases que se repetem, inferindo uma expressão 

que as representem. Segundo Bardin (2006), é 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(qualitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
destas mensagens” (p.223). 

Constituiu-se em: pré-análise (fase de organização), exploração do 

material (codificação de dados), e tratamento dos resultados e interpretação 

(categorização/ classificação de elementos para características comuns).  

Há que se considerar que a temática transdisciplinar da Saúde 

Coletiva, se por um lado dificulta consensos, haja vista a complexidade 

subjetiva dos diversos olhares, por outro lado estimula a proposta permanente 

do debate, da discussão e da criação de novas e promissoras perspectivas 

protocolares, buscando a lateralidade do pensamento, em profundo exercício 

da dinâmica criativa e inovadora.  

A opção pelo tipo metodológico de um estudo de caso possibilitou a 

descoberta de novos aspectos, à medida que a pesquisa foi se desenvolvendo, 

renovando a interpretação do contexto, aprofundando a descrição da realidade 

e com isto permitindo uma avaliação pormenorizada e substratos a possíveis 

mudanças no processo.  

Assim, fez parte do escopo deste trabalho analisar as percepções e 

representações sociais dos profissionais, sobre os pacientes e responsáveis, 

sobre o “Submarino Carioca”, sobre o hospital, a equipe e a realização do 

exame; o acolhimento nos processos de trabalho, o vínculo entre profissionais 

e entre estes e os pacientes e seus familiares. 
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VI  -  ASPECTOS  ÉTICOS 

Foram utilizados termos de consentimento em pesquisa científica na 

área da saúde, em consonância com a Resolução CNS 466, de 12 de 

dezembro de 2012. Os dados foram colhidos mediante assinatura de termo de 

consentimento livre e esclarecido, e os  participantes informadas sobre a não 

obrigatoriedade da participação no estudo.  

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP HUAP), conforme designado pelo 

CONEP através da Plataforma Brasil, de acordo com o parecer CAE 

33733614.3.0000.5243, datado de 22/12/2014. 

Todas as entrevistas foram realizadas e gravadas com a anuência dos 

entrevistados, profissionais, pais e responsáveis, de acordo com o disposto no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cujos modelos seguem 

anexos, ao final deste trabalho. 
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VII  -  RESULTADOS  E  DISCUSSÃO 

Era intenção da pesquisadora principal, a princípio, desenvolver estudo 

analítico sobre o processo de humanização do Hospital Municipal, de forma 

ampla, caracterizando seu estágio de adequação aos preceitos da PNH. A 

escassez de tempo para este objetivo, entretanto, induziu ao recorte, movendo 

assim o foco de interesse para um setor específico, o setor de Radiologia, onde 

a tecnologia dura (o tomógrafo) sofreu processo de ambiência voltada a uma 

proposta de humanização. 

No período anterior à inauguração do Submarino Carioca, segundo 

informações da direção geral do hospital e da diretoria de especialidades 

cirúrgicas, havia um quantitativo de 160 exames em espera, referente a 

pequenos pacientes que necessitavam de ato anestésico para sua realização. 

O início das atividades no novo cenário permitiu que 156 deles fossem 

realizados sem anestesia. Apenas 04 necessitaram realmente da mesma.  

A constatação da redução do uso de procedimento anestésico soa 

indiscutível no que se refere às vantagens para os diversos atores envolvidos 

no cuidado. Porém, mais do que constatar os benefícios da realização do 

exame sem sedação, o trabalho de campo buscou saber a percepção de 

usuários e profissionais participantes da proposta Submarino Carioca e as 

subjetividades ali embutidas. 

 

VII.1  –  ANÁLISE  DAS  ENTREVISTAS  

O trabalho de campo com realização das entrevistas foi efetuado no 

período de 15 a 30 de janeiro de 2015. Devido ao fato de a pesquisadora 

principal integrar o corpo da direção do Hospital Municipal Jesus, todas as 

entrevistas (com profissionais de saúde e usuários) foram realizadas por 

pesquisadores auxiliares, conforme descrição mais detalhada nas 

considerações metodológicas, todos com atuação profissional fora da unidade 

de saúde onde foi desenvolvida a pesquisa, com o objetivo de promover o 

máximo de isenção ao estudo. 
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Foram realizadas 12 entrevistas semiestruturadas com profissionais de 

saúde e 10 entrevistas com usuários do serviço. 

Sobre as entrevistas com profissionais, cabe esclarecer que 

procuramos traçar um perfil daqueles que atuam diretamente no setor de 

tomografia, quanto ao vínculo empregatício, o tempo de serviço na unidade, a 

função e o cargo exercidos, e, especialmente, as impressões e percepções do 

profissional quanto às possíveis mudanças em seu processo de trabalho após 

a implantação do Submarino Carioca. 

Entrevistamos 2 médicas radiologistas, 3 técnicos em radiologia, 2 

técnicas de enfermagem, 1 auxiliar de enfermagem, 2 maqueiros, 1 funcionária 

da limpeza e 1 recepcionista. 

Dos funcionários entrevistados que trabalham diretamente com a 

tomografia, quase todos são estatutários com extensão de carga horária. 

Todos os técnicos de radiologia encontram-se nesta situação. Todos os 

médicos radiologistas são também estatutários, à exceção de uma médica, que 

é contratada pela Secretaria Municipal de Saúde do RJ. Devido ao seu vínculo 

diferenciado e com o objetivo de analisar opiniões sob este prisma, a referida 

médica foi entrevistada. 

Para melhor entendimento do que pretendemos nesta pesquisa, 

optamos por descrever o quadro de referenciais de categorias, construído a 

partir dos recortes dos núcleos de sentido, descritos por Bardin (2006). 

Construção das categorias e núcleos de sentido em relação ás perguntas 

e percepções na entrevista a Profissionais de Saúde 

1. Como você percebe o ambiente do serviço de radiologia do hospital? 

2. Você percebe alguma mudança no seu trabalho após a inauguração do 

Submarino Carioca?  

3. Você acha que as ações desenvolvidas no serviço de radiologia e no 

hospital, em geral, são adequadas? Explique. 

4. Como você percebe o ambiente do serviço de radiologia do hospital? 
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5. Fale da sua impressão sobre o tomógrafo do Hospital Jesus. 

Categorias  Núcleos de sentido 

Legitimação da criança como 

cidadão 

Percepção da necessidade do “brincar” 

para a criança. 

Valorização do ambiente lúdico para a 

criança pelo profissional.  

 

Valorização da dimensão 

subjetiva 

Percepção de ambiente de trabalho 

agradável. 

O lúdico e sua ação no profissional.  

Transversalidade Comunicação entre os Serviços. 

Saberes interdisciplinares em ação. 

O papel do Setor de Radiologia no 

hospital. 

A importância do lúdico no 

processo saúde-doença da 

criança e do profissional 

 Percepção de que a criança precisa 

“brincar”. 

Percepção do papel do lúdico na 

agilização e qualidade do exame. 

Redução das tensões do dia a dia no 

processo de trabalho. 

Acolhimento  Percepção do ambiente de trabalho  

agradável, tranquilo  e acolhedor. 

Proteção e parceria dentro da equipe. 

Afetividade do profissional com a 

criança. 

Protagonismo dos atores Necessidade de interação dos pais com 

a equipe. 

 

A primeira médica radiologista entrevistada é também responsável pelo 

serviço e nos trouxe relevantes informações sobre a construção da equipe que 

realiza os exames. Informou que os técnicos foram escolhidos e trazidos ao 

serviço devido à percepção de sua forma de trabalho, sua empatia com 

crianças e seu interesse em participar da proposta. Dois deles solicitaram a 

inserção no serviço devido ao interesse em trabalhar com crianças. A partir daí, 
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receberam capacitação técnica para lidar com o aparelho. Ela relata, na 

entrevista, a importância do comprometimento da equipe com a causa 

pediátrica:  

“Eu acho que tem uma parcela, não sei te quantificar, que é 
secundária ao espaço físico de um lugar humanizado. Mas na 
minha opinião pessoal, o mais importante é a equipe voltada 
para aquele paciente pediátrico. É a equipe voltada para essa 
humanização do atendimento”.  

O entrevistador perguntou à referida médica como a equipe da 

tomografia se diferenciava. Ela respondeu:  

“É no comprometimento de todos estarem ali em 
função de um atendimento pediátrico, todos estarem 
compromissados com a criança. Porque se você está, por 
exemplo, num hospital grande: ai, agora entrou uma criança! 
Chama aquela doutora, que ela gosta de criança. Ai! Eu não 
acredito! É uma criança! Deixa pro próximo turno! Ninguém 
quer atender. Porque dá trabalho, porque chora, porque as 
pessoas têm pena, porque demora mais o exame, demora a 
deitar, demora pra convencer, o exame fica mexido, o técnico 
tem que repetir, ele ganha bronca do próximo setor, porque o 
exame ficou ruim... Então, aqui não. Aqui a gente tem o técnico 
comprometido, ele sabe que tem que botar baixa dose (de 
radiação), ele sabe que não vai fazer exame sem a orientação 
do médico, ele sabe que vai demorar. Eu acabei de tirar foto da 
técnica segurando um bebê no colo, ninando o bebê. A minha 
técnica da tomografia estava ninando um bebê para poder 
entrar! Então, assim, isso...podia ser a sala linda do tomógrafo, 
mas se não fosse ela ali ninando (a mãe não estava presente), 
não conseguiria fazer o exame”. 

Esta fala ratifica a necessidade de preservar o binômio “tecnologia - 

fator humano”, tão bem discutida por Deslandes (2004) e sua proposta de 

busca da valorização do cuidado técnico não dissociado do reconhecimento 

das necessidades e subjetividades do paciente.  

Ressalta-se, aqui, também, o item da Política Nacional de 

Humanização, que sugere a indissociabilidade entre práticas de gestão e 

atenção à saúde. 

A associação de qualidade da assistência à segurança do paciente tem 

sido frequentemente abordada nos trabalhos e palestras do professor Gonçalo 

Vecina. 
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 Merhy (1997) enfatiza a defesa da vida do usuário e controle de riscos 

(1997).  

Puccini (2002) reforça a necessidade de ruptura com o compromisso 

mercadológico em favor do respeito ao paciente, e distanciado da lógica 

meramente tecnoburocrática, assim como o combate à “objetualização do 

paciente”, defendida por Campos (1992). 

Na visão da responsável pelo serviço de Radiologia, há necessidade 

de comprometimento da equipe com as demandas infantis, fortalecimento de 

vínculos/ responsabilização, acolhimento permanente, preocupação com a 

segurança do paciente e adequada capacitação técnica e relacional do 

profissional  Em seu discurso, estes são temas presentes no dia a dia da 

gestão local, conforme reza a Política Nacional de Humanização. 

Há forte preocupação com a rotatividade de funcionários no serviço, o 

que, a seu ver, pode causar prejuízos à adequada assistência. 

Para ilustrar a importância do comprometimento com a causa, citado 

em sua entrevista, a médica entrevistada enviou à pesquisadora principal foto 

da técnica de radiologia buscando acalmar o paciente que seria submetido ao 

exame. Consideramos importante inserir a foto no trabalho. O ato foi 

presenciado pelo pesquisador auxiliar, no momento da entrevista. Sua atitude 

fez com que o exame pudesse ser realizado sem o uso de anestésicos. Trata-

se, portanto, de preocupação do profissional de saúde em proteger o paciente.  

Criação e inovação são atitudes amplamente discutidas por Schraiber 

(2008), nos trazendo o conceito de “técnica-arte”. Há, por parte da médica 

responsável, preocupação com o tema e percepção do esforço da equipe para 

o alcance desta perspectiva. 

A médica caracterizou como essencial o papel que exerce o serviço 

de radiologia na interface com as diversas especialidades pediátricas no 

hospital. Considera este um aspecto muito positivo tanto para o profissional 

quanto para o paciente. Segundo ela: 

 “Eu acho que a radiologia é um setor que, na verdade, funciona 
como ponto de união de vários serviços, porque no momento que os 
serviços, a clínica, a ortopedia, a neurocirurgia, precisam de um 
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exame, o paciente às vezes está internado na clínica, a clínica pede 
parecer da neuro, a neuro pede o exame, a gente faz o exame, os 
dois vêm aqui e a gente na verdade acaba unificando esse 
entendimento em relação ao paciente, né? Então, em muitos 
momentos a gente é chamado para fazer o exame, em muitos 
momentos a gente é chamado para ajudar, nesse entendimento de 
juntar a clínica a clínica do paciente com a imagem que a gente está 
vendo, com a avaliação do cirurgião ou do médico especialista. Então 
a radiologia fica num setor de diagnóstico complementar, mas que 
tem uma relação muito importante com todos os setores do hospital. 
Na verdade, a gente “mete o bedelho” em todas as clínicas, no 
momento que a gente emite um laudo, emite uma opinião, e a gente 
tem esse retorno também. Eles vêm procurar a gente pra perguntar: o 
que você acha, o que a gente pode fazer e isso é muito bacana”. 

 

 E acrescenta:  

E dentro de hospital a grande vantagem é a comunicação com o 
médico solicitante e o acompanhamento do paciente. Isso é tudo, 
tanto em termos de diagnóstico como em termos de aprendizado. O 
paciente ganha muito e toda a equipe também, em termos de 
aprendizado, de evolução desse acompanhamento. 

Há, nesta fala, uma alusão à transversalidade, princípio norteador da 

PNH, onde conexões e confrontos são sugeridos entre grupos e atores 

produtores do cuidado, gerando qualidade e integralidade. 

Observa-se, adicionalmente, o importante papel que exerce o serviço 

de Radiologia no âmbito do hospital cenário do estudo, demonstrando um  

certo potencial de “amálgama” na prestação do cuidado integral. 

A segunda médica entrevistada enfatizou a importância do 

entendimento da humanização além da ambiência física. Novamente, o tema 

tecnologia – fator humano (DESLANDES,2004) vem à tona. Ela diz:  

Você tem que ter uma equipe que saiba como trabalhar com isso. 
Senão, é simplesmente uma pintura na parede. E não é esse o 
objetivo! Você tem que ter toda uma...você tem que manter aquele 
clima todo, quer dizer, você leva ela pra entrar no submarino, vai tirar 
foto, vai aparecer peixinho, vai aparecer o Bob Esponja, e você bota 
música disso... Você consegue melhor cooperação da criança e com 
isto você consegue fazer o exame mais rápido. E esse mais rápido 
em Pediatria nem sempre é tão mais rápido. Assim, porque às vezes 
o tempo do convencimento tem que ser incluído nisso. Agora, é 
fundamental que as pessoas sejam humanizadas, né? Não é só o 
ambiente!. 

Segundo Merhy (1998) urge a necessidade de um modelo assistencial 

comandado pelo universo das tecnologias leves.  
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Uma vez mais a preocupação com a capacitação da equipe é 

sinalizada. 

A compreensão da necessidade do lúdico no universo infantil faz com 

que a médica entrevistada traga músicas infantis em seu celular e as reproduza 

para a criança durante o exame. Segundo ela, esta ação favorece a qualidade 

e a agilidade na condução do processo. 

É proposta da PNH a capacitação de profissionais de saúde nas 

tecnologias relacionais, assim como a criação de grupos de trabalho (GT) e 

comissões destinadas ao tratamento de planejamento de ações para a 

humanização dos serviços de saúde. O hospital cenário do estudo ainda não 

dispõe desses instrumentos instituídos. 

Em sua entrevista, a segunda médica também reforça a importância do 

treinamento da equipe, não só do profissional que faz o exame, como também 

de todo o pessoal de suporte. Ela refere: 

Vou te dar um exemplo que não tem, talvez, tanto a ver com teu 
trabalho, mas a questão da recepção. Até a recepção faz parte da 
minha equipe com treinamento. A gente está numa fase em que a 
recepção (recepcionista) entra e sai, entra e sai. Cada dia está um. 
Então, o exame é marcado errado, você não acha o exame no lugar 
certo onde você arquivou, o aviso do tempo de jejum é dado errado, a 
explicação é dada errada...Tudo isso gera problemas, desumaniza o 
atendimento. Então, não tem jeito ... Se você marca um exame 
errado, vai obrigar a pessoa a vir aqui num dia que ela não podia, 
perdeu tempo de vir aqui. Se você marca um exame com preparo 
errado, você não consegue fazer. Então, tem uma série de coisas 
nesse sentido. 

Em sua fala surge a preocupação com a rotatividade de profissionais 

no serviço e o risco de gerar prejuízos à assistência integral e qualificada. 

Perguntada sobre qual seria, em sua opinião, a maior dificuldade por 

parte do pessoal, ela respondeu:  

Primeiro é você ter pessoas que estivessem treinadas para trabalhar 
com o tomógrafo. Segundo, nós não conseguimos, de início, manter a 
equipe inicial. Mudamos de equipe, de técnicos, nesse meio tempo. E 
isso dá uma descontinuidade importante no serviço. 

Surge novamente a preocupação com mudanças frequentes da equipe,  

sendo isto apontado com um sério problema na qualificação dos serviços e no 

processo de trabalho. 
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Do ponto de vista  das médicas radiologistas entrevistadas, o fator mais 

importante no processo de humanização é a qualificação e o comprometimento 

da equipe com a causa, assim como a manutenção desta equipe treinada, 

evitando entradas e saídas constantes, para que o vínculo se mantenha e haja 

fluência nos processos de trabalho. 

As duas técnicas de enfermagem e a auxiliar de enfermagem 

entrevistadas são estatutárias, com mais de 20 anos de exercício no Hospital 

Jesus. Uma delas trabalha na enfermaria e costuma levar pacientes internados 

para exame com frequência. A outra trabalha diretamente no setor de 

tomografia, preparando e administrando o contraste nos pacientes que se 

submetem ao exame. Ambas participaram dos eventos anteriores e posteriores 

à implantação do Submarino Carioca e veem a iniciativa de forma positiva tanto 

para o paciente e seu responsável, quanto para os profissionais de saúde.  

A auxiliar de enfermagem entrevistada também relatou sua impressão 

positiva sobre a iniciativa para os pais e responsáveis, para a criança e para os 

profissionais de saúde. 

Aa duas técnicas de enfermagem relataram que a iniciativa impactou 

de forma positiva seus processos de trabalho. Uma delas disse: 

Eu acho que a gente fica...a gente começa a incorporar o próprio 
ambiente do Submarino Carioca, porque como as crianças ficam 
muito surpresas, ficam muito encantadas com aquilo, os pais 
também, e a gente acaba também ficando até agregada àquele 
ambiente, ali, alegre...Olha, a gente procura tratar o paciente bem, da 
melhor forma possível. Deixar ele bem à vontade, tirar os medos, né, 
aquela coisa toda. Então, eu acho que, como este ambiente é um 
ambiente totalmente diferente da enfermaria, que é uma coisa muito 
mais básica, muito mais corrida, a gente tem um contato diferente 
com o paciente. Eu acredito que a minha forma de trabalhar aqui no 
Submarino Carioca mudou, sim. 

Interrogadas sobre pontos positivos e negativos da iniciativa, as três 

funcionárias afirmaram que não observavam pontos negativos. Percebiam que 

o ambiente lúdico e tranquilo deixava os pais e responsáveis mais calmos, 

assim como o paciente também. Aqui surge a percepção da importância do 

acolhimento e do lúdico como fator de proteção psicológica ao usuário e ao 

profissional de saúde.  
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Relataram as três profissionais que ouviam muitos elogios por parte 

dos responsáveis, os quais se surpreendiam ao encontrar um ambiente 

totalmente voltado para a criança, assim como a satisfação dos responsáveis e 

dos profissionais em obter agilidade na realização do exame para pacientes 

internados. Este foi um ponto muito enfatizado pelas funcionárias.  

A resolubilidade no serviço de saúde, descrita na PNH, parece ter 

grande peso no imaginário dos atores envolvidos no cuidado. 

Na percepção das 3 funcionárias ouvidas, o ambiente de trabalho na 

Radiologia é agradável e as mudanças trazidas pela implantação do Submarino 

Carioca trouxe impacto positivo aos funcionários, transparecendo aos seus 

olhos uma perspectiva de satisfação dos profissionais em seu trabalho. Em 

uma das falas, a profissional refere:  

As crianças adoram. Quando entram aí dentro, eles acham que estão 
num submarino mesmo. Hoje mesmo teve uma menina aqui, que se 
você estivesse cedo, você teria visto! Quando ela entrou ali dentro, o 
olhinho dela chegou a brilhar. Tem isso de bom pra criança, né, 
porque ela vê que é o ambiente dela, todo climatizado, tem aqueles 
peixinhos. É criança, né? . 

E continua, quando indagada pelo entrevistador sobre sua impressão 

do serviço: 

Minha impressão? Um ótimo serviço. Eu trabalho aqui e percebo a 
forma, né, de atendimento. Organizado. Tipo assim: não vou fazer? 
Não existe esse “não vou fazer” aqui. Precisou, tô fazendo. Um 
serviço muito bem prestado. As crianças adoram! Entram ali dentro, 
ficam deslumbradas. Eu não sei se eles não estão acostumados a ir 
nos lugares que não têm esses brinquedos todos...E as médicas, 
aqui, pôxa! São dez! Cantam pras crianças, trazem musiquinha no 
celular...a galinha pintadinha...Quando a criança está chorosa, dá 
boneco, sabe? É uma humanização mesmo! Uma coisa assim ... Se 
você participar aqui no dia a dia, você vai ver. É muito bom!”. 

O ato de brincar, segundo Mitre (2006) tem papel de máxima 

relevância no processo de recuperação da saúde infantil, uma vez que é a 

principal atividade da criança. A equipe de profissionais entrevistada 

demonstrou sintonia e valorização do tema. Todas as falas reforçaram esta 

importância. 

Os três técnicos em radiologia entrevistados relataram sua percepção 

do ambiente do setor de Radiologia como “agradável”, considerando um bom 
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ambiente de trabalho, existindo cooperação entre os colegas. Consideram o 

ambiente calmo, tranquilo e receptivo, motivando o trabalho da equipe.  

Os técnicos entrevistados informam que o aparelho de tomografia é de 

boa qualidade e por isso auxilia na prestação de um bom serviço, agilizando os 

processos.  

Todos reforçam que o fato do hospital não possuir serviço de 

emergência, isto contribui para a adequada prestação dos serviços. Um deles 

participa diretamente do serviço há mais de um ano, não tendo conhecido o 

tomógrafo antigo, sem a ambientação. Os outros dois participaram do serviço à 

época do tomógrafo antigo e puderam avaliar com maior precisão as mudanças 

efetuadas. Um dos técnicos é funcionário do hospital há 21 anos. Todos 

trabalham ou trabalharam em serviços, públicos ou privados, em setores de 

radiologia com tomógrafo. Dois deles trabalham ou trabalharam em hospitais 

de emergência. 

A implantação do Submarino Carioca, na opinião dos técnicos, trouxe 

benefícios e provocou mudanças no processo de trabalho:  

O ambiente é receptivo, um ambiente tranquilo, um ambiente bom de 
se trabalhar, até porque aqui é um hospital que não tem negócio de 
emergência. A emergência também, essa coisa de chegar pessoas 
na maca, quebradas...Isso torna o ambiente um pouco mais agitado, 
né? E aqui é praticamente um hospital assim, ambulatorial, né? Claro 
que aqui tem internação, tem CTI e tudo mais, mas não tem aquela 
coisa de um hospital de emergência. Você está fazendo um exame 
de alguém, daqui a pouco vem uma maca com um bombeiro, e você 
tem que terminar aquele exame e já entrar com a maca... 

Percebe-se, na fala dos funcionários entrevistados em geral, e 

especialmente na fala daqueles que lidam com o paciente, a preocupação com 

a humanização dos processos de trabalho:  

“Pelo que eu percebo aqui, eu acho que o próprio ambiente faz com 
que as pessoas, tanto as pessoas que trabalham, vamos dizer assim, 
acabam se adequando. Porque, como eu te falei, você tá lidando com 
criança, né?”...“O número de crianças que não precisam ser 
sedadas...Só isso! ...Você não precisar sedar as crianças...Não quer 
dizer que todas elas, mas todas que se consegue manter uma 
comunicação razoável, né, você consegue a participação delas” ...”o 
ambiente demonstra que você está respeitando, está favorecendo, 
que aquele lugar ali é pra ele...Às vezes eu chego pra criança: olha 
que lugar bonito que a gente preparou pra você. Ele já começa a 
brincar, às vezes eu deixo um pouquinho com a mãe, enquanto vou 
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fazendo aqui, preenchendo...sem perder tempo. A gente tem uma 
plataforma aqui que tem que preencher com os dados do paciente. 
Eu deixo ele ali com a mãe, começa a brincar, enquanto eu vou 
fazendo aqui, preenchendo, né, sem perder tempo. Isso estressa 
menos o funcionário que tá trabalhando. Se estressa menos porque 
ainda que a gente goste do que tá fazendo, você ter uma criança 
chorando, estressada, quer dizer, uma não, várias, né, durante o dia, 
é claro que isso acaba te sobrecarregando. E isso aí deixa todo 
mundo mais light”. 

A percepção de um ambiente tranquilo, o respeito às necessidades 

infantis, a participação do responsável no processo são fatores importantes 

para a execução da tarefa com qualidade, segundo o entrevistado. 

Todos referiram impacto positivo com a implantação do Submarino 

Carioca, não havendo descrição de pontos negativos.  

O técnico em radiologia que exerce suas funções há 21 anos no 

serviço, embora tenha relatado o impacto positivo do projeto, sinalizou sua 

preocupação com as outras tecnologias duras do serviço de radiologia, que 

encontram-se em uso há longo tempo e necessitam de modernização. 

Segundo ele, este fato deprecia a qualidade geral do atendimento na 

radiologia, havendo diferenciação entre o serviço prestado pelo setor de 

tomografia e os demais setores da Radiologia, no que tange à qualidade do 

exame e tempo para realização do mesmo. Reforça que se refere à 

tecnologia dura, já que “a equipe é uma só”. 

Azevedo e Sá (2013), ao estudarem o projeto “Aquário Carioca”, 

também incluso na iniciativa “Unidos pela Cura”, demonstraram que o 

ambiente relaxante, humanizado, trouxe impacto positivo na condução do 

processo de trabalho dos profissionais, funcionando como fator de proteção 

psicológica. 

Participaram das entrevistas profissionais que frequentam 

rotineiramente o serviço de radiologia. Foram entrevistados dois maqueiros, 

os quais levam pacientes ao serviço quase que diariamente, uma 

funcionária da limpeza e uma recepcionista. 

Os dois maqueiros entrevistados trabalham no hospital há mais de 

um ano e referiram impacto positivo tanto para os funcionários quanto para 

os pacientes com a implantação do Submarino Carioca. Percebem o 
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ambiente da Radiologia de forma bastante favorável. Um deles relatou-nos 

sua experiência como usuário do tomógrafo. Ele foi submetido ao 

procedimento e nos disse que sua experiência foi muito positiva. Ele 

relatou:  

Aqui é ótimo. Muito, muito bom. Eu mesmo já precisei, já precisei 
também de tomografia. Tirei uma ultra que não deu em nada. No 
tomógrafo fui descobrir o que eu tinha” ...” Mergulhei lá dentro.”...“É 
bom, que as crianças ficam entretidas, né? Eles não têm receio e 
medo, vai ali, brinca, fica olhando...As crianças, quando veem isso 
aqui, ficam doidas. Adoram. 

Ambos descreveram a observação de que as crianças entram bem 

mais tensas do que saem do exame. Os responsáveis, segundo eles, 

valorizam a iniciativa, pois percebem que o ambiente foi feito pensando nas 

crianças. Isto, segundo os profissionais, “deixa os pacientes felizes”. 

Nenhum deles relatou pontos negativos com a iniciativa de implantação do 

Submarino Carioca. 

A funcionária da limpeza entrevistada trabalha no setor há sete 

meses. Refere que o ambiente do setor de radiologia é bom, que os 

pacientes saem da máquina bem, menos assustados. Ela diz: 

 Mas saem bem de lá. Da parte do tomógrafo saem bem... Eles 
entram lá na máquina, ficam assim muito assustados, depois eles 
veem que tem brinquedinho.. 

A recepcionista entrevistada refere trabalhar no setor há apenas três 

dias, embora esteja no hospital há vários meses e tenha trabalhado em outros 

setores. Este é seu primeiro emprego e, apesar do curto tempo na radiologia, 

refere que o ambiente lhe parece acolhedor, tanto para o paciente quanto para 

ela:  

.por enquanto, assim, eu não tive nenhum problema. Aqui eu me sinto 
mais tranquila... E não são tantas consultas pra marcar, porque é só 
exame. Quando é marcação de consulta mesmo, médica, lá no 
segundo andar, já é um pouco mais cheio, porque é do hospital todo, 
mas como aqui é só exame, só ultrassonografia e tomografia, então é 
mais tranquilo. Não tem aquela espera, aquela demora, os pacientes 
não ficam, assim, muito estressados, não enfrentam fila nem nada 
disso”. Refere ter gostado de trabalhar no setor, mas que em poucos 
dias estaria sendo transferida para outro setor. Reclama dos 
constantes rodízios pelos setores: “Eu gostei. Tô começando a 
aprender. Aprendi bastante coisa, mas eles me tiraram de novo, né? 
De novo. 
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Parece que a alta rotatividade no serviço é percebida de forma 

insatisfatória por toda a equipe, inclusive pela recepcionista entrevistada, a qual 

demonstra descontentamento por ser retirada do serviço de Radiologia. 

Foram realizadas 10 entrevistas com usuários. Das pessoas 

entrevistadas, 7 (sete) responsáveis eram mães e 1 (uma) responsável era tia 

de pacientes que realizaram o exame de tomografia. Foram entrevistadas 

também 2 (duas) crianças com mais de sete anos, as quais apresentavam 

capacidade cognitiva para elaborar respostas à entrevista, ou seja, crianças 

com capacidade de descrever suas percepções e sensações.  

Como critério de escolha, procuramos entrevistar usuários externos, ou 

seja, de demanda ambulatorial, agendados através do sistema de regulação da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, tão logo houvessem 

concluído a realização do exame de tomografia, independente de idade ou 

capacidade cognitiva, portadores ou não de déficits neurológicos, cujos 

responsáveis a serem entrevistados concordassem com a participação. O 

mesmo critério foi usado para entrevistar responsáveis por pacientes 

internados que tivessem sido submetidos ao exame de tomografia no mesmo 

dia.  

Como trabalhamos com a percepção dos usuários, consideramos 

importante que a experiência houvesse ocorrido em passado recente, isto é, no 

mesmo dia da entrevista. 

Para as entrevistas com os pacientes, mantivemos apenas o critério de 

idade maior que sete anos e boa capacidade cognitiva, ou seja, sem aparente 

déficit neurológico. Seus responsáveis a permitiram através do termo de 

consentimento informado. Os dois pacientes foram entrevistados tão logo 

concluíram a realização do exame de tomografia. 
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Construção das categorias e núcleos de sentidos em relação ás 

perguntas e percepções na entrevista com Usuários – Responsáveis pela 

criança 

1. O que você sentiu quando entrou na sala de tomografia do Hospital Jesus? 

2. Seu filho já realizou este exame anteriormente? A sensação/ experiência foi 

a mesma? 

3. Descreva o que percebeu de bom e o que percebeu de ruim em sua 

experiência. 

4. Como você se sentiu ao acompanhar seu filho durante um exame neste 

aparelho? Explique. 

5. Como você descreve o atendimento neste serviço, quanto aos funcionários? 

Eles lhe dão atenção? Você é tratada como gostaria? 

Categorias  Núcleos de sentido 

Valorização da dimensão subjetiva Equipe evita sedação da criança. 

Felicidade da mãe no processo. 

A importância do lúdico no 

processo saúde-doença da criança 

Preparação do ambiente para a criança – 

importância dos brinquedos e luzes 

coloridas. 

Acolhimento  Atenção e carinho por parte da equipe. 

Felicidade da mãe no processo. 

Felicidade da criança no processo. 

Vínculo/Responsabilização Frequenta o serviço há muitos anos. 

Funcionários já estão acostumados com 

a criança e vice-versa. 

Equipe afetiva e cuidadosa. 

Escuta Equipe voltada para a escuta -  atenção, 

informações sobre o exame e 

disponibilidade para retirar dúvidas. 

Resolubilidade Impressões da mãe sobre o tempo de 

duração e agendamento do exame. 
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Valorização das necessidades do 

usuário 

Mãe acompanha o filho no processo. 

Mãe gestante não pode acompanhar o 

filho/ explicação dos riscos. 

Equipe protege a criança e o esponsável 

contra a radiação. 

O lúdico como fator de proteção 

psíquica 

Ambiente transmite  tranquilidade e 

calma  para o paciente e para o 

responsável. 

 

Das 8 (oito) responsáveis entrevistadas, todas informaram satisfação 

quanto ao atendimento no setor, relatando haver sido atendidas da forma como 

gostariam, descrevendo a equipe de funcionários prestadores do serviço como 

atenciosos e cuidadosos com os pacientes. Uma das responsáveis comentou:  

Olha, aqui no hospital, praticamente todos os funcionários sempre me 
atenderam bem. Estou aqui tem onze anos. Então, todos eles, ela já 
está acostumada a ver, eles já estão acostumados também com ela. 
Porque eles cuidaram da minha filha com muito carinho. O que eles 
falarem pra mim, é muito importante (risos).  

Esta fala sinaliza a importância do vínculo / responsabilização no 

imaginário do usuário do serviço de saúde. A interação respeitosa e carinhosa 

gera confiança na equipe e segurança ao usuário. 

Ao ser  indagada sobre o atendimento no serviço por parte dos 

funcionários, se lhe davam atenção e se era tratada da forma como gostaria, 

outra mãe entrevistada respondeu: 

 Sim, sim. Eles dão muita atenção, e no caso de mulheres gestantes 
como eu, eles estão sempre observando, avisando. Porque eu não 
sabia, né, que não podia entrar. E somos bem atendidos, sim. 

Há que se considerar, entretanto, o possível “viés de gratidão”. 

Esperidião E Trad (2005) revisaram 54 artigos publicados em revistas 

indexadas, entre 1970 e 2005, sobre satisfação do usuário. Embora os 

métodos qualitativos sejam considerados mais adequados para trabalhar 

dados subjetivos da satisfação de usuários, estes autores constataram a 

falta de padronização dos instrumentos. Discutem alguns vieses, entre eles 

o “viés de gratidão”, caracterizado como a relutância em expressar opiniões 
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negativas. Costuma ser encontrado em países em desenvolvimento, na 

avaliação de serviços públicos e quando o usuário tem grande afinidade 

com os profissionais provedores do cuidado. 

Mattos (2001) discute com profundidade a valorização da 

necessidade do usuário na abordagem de integralidade do cuidado. 

Percebemos, nesta fala, a associação do bom atendimento à percepção por 

parte dos profissionais das necessidades da usuária. Trata-se de uma 

gestante que se sente feliz por saber que é cuidada no serviço de saúde 

que atende seu filho. 

As usuárias relataram a importância da rapidez no agendamento e 

na realização física do exame como fatores essenciais em seus critérios de 

prioridades, fatos citados como positivos em suas percepções. Uma das 

mães entrevistadas referiu:  

.eu fiquei realmente impressionada com a rapidez do serviço. Foi 
muito rápido. Pediram o exame ontem, realizou hoje, e é a primeira 
vez que eu vejo isto: um exame sendo realizado de forma tão rápida. 
Um exame difícil, né? Tomografia, nos outros hospitais é uma coisa 
quase impossível. Estou impressionada com a rapidez. 

A resolubilidade na assistência à saúde destaca-se como quesito da 

PNH e mostra-se presente na percepção da usuária.  

Todas referiram que o fato de existir um ambiente lúdico, voltado 

para o universo infantil, transmitindo calma e tranquilidade ao paciente, é 

fator de suma importância, em suas concepções e percepções. Aquelas, 

cujos filhos/sobrinho já haviam realizado o exame em outros lugares, 

desprovidos da ambiência humanizada, referiram ser este um importante 

referencial.  

Uma das entrevistadas relatou:  

“Eu senti surpresa, porque eu nunca tinha entrado num hospital assim 
... Eu senti que o tratamento é bem melhor. A sala de tomografia... É 
bem melhor do que os outros hospitais”. 

A discussão aprofundada de Puccini (2002) sobre a tendência 

restritiva da oferta de políticas públicas mínimas em detrimento das 
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intersubjetividades, da abrangência do direito à saúde e à dignidade humana 

parece demonstrada nesta fala. 

Das 8 (oito) responsáveis entrevistadas, 5 (cinco) informaram que 

suas crianças já haviam realizado o exame de tomografia anteriormente, 

sendo que 4 (quatro) o realizaram em ambientes sem a proposta da 

humanização e 1 (um) já o havia realizado no Submarino Carioca.  

Todas referiram que suas crianças permaneceram calmas e atentas 

ao ambiente, permitindo a realização do exame de forma mais rápida e 

menos traumática, já que a permissão do acompanhamento do responsável 

durante o exame tranquilizava ambos (criança e mãe/tia). Além disso, todas 

referiram que tais medidas apresentam o aspecto positivo da não 

necessidade do uso de sedação, considerado de grande valor em suas 

análises. Uma das entrevistadas relatou:  

Facilitou muito. Eu fiquei lá perto dela. No começo ela chorou, mas 
quando eu fiquei perto dela, ela não chorou mais. Não chorou mais 
não”. E prosseguiu: “Eu cheguei, assim, achando que não ia poder 
acompanhar o exame. Aí ela falou: não, pode entrar, pode 
acompanhar, coloca essa vestimenta. Eu fiquei muito feliz de poder 
ficar ao lado dela. Se pudesse, né, ter (isto) em outros lugares seria 
muito bom!. 

Esta mãe demonstrou grande felicidade ao saber que poderia 

acompanhar seu filho no exame. Isto reforça a preocupação no atendimento 

ao protagonismo e necessidades do usuário. 

Uma das mães entrevistadas não conseguiu chegar ao hospital a 

tempo de acompanhar seu filho no exame. Relatou, com satisfação, que a 

equipe acalmou seu filho e não foi necessário o uso de sedação:  

Meu filho, ele só se comporta bem se estiver no colo. E devido a 
muitas internações, eu mesma estou mimando ele um pouquinho com 
colo. Ele ficou muito tempo deitado e agora eu quero só que ele fique 
no colo o tempo todo. Então, quando colocam ele dentro do aparelho, 
ele começa a chorar. Ele  chorou pra caramba, mas aí as enfermeiras 
acalmaram ele, o pessoal, ali, que tava realizando o exame, colocou 
uma chupetinha, e tal” ... “Ele não foi sedado. Eles  conseguem 
acalmar a criança” ... “Ninguém merece ficar sedado, né? Eles  
conseguiram realizar o exame sem precisar sedar a criança”. Esta era 
a mãe do bebê da foto, apresentada anteriormente, ao colo da 
técnica de radiologia. 
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Esta responsável  entrevistada é a mãe do bebê ninado pela técnica 

em Radiologia, cuja foto foi apresentada na página 67. 

Outra mãe não pode acompanhar seu filho durante o exame por 

estar grávida. Referiu sua satisfação quanto ao atendimento pela equipe, a 

qual explicou-lhe que não poderia entrar na sala durante o exame: 

 Eles dão muita atenção, e no caso de mulheres gestantes como eu, 
eles estão sempre observando, avisando. Porque eu não sabia, né, 
que não podia entrar. E somos bem atendidos, sim. 

Ainda sobre o atendimento, outra entrevistada referiu:  

Bem, botaram a roupa em mim, botaram a roupinha nele, pra 
proteger ele. Porque vários hospitais não botam. Faz tudo de 
qualquer jeito. Foram bem cuidadosos”. 

Surge, novamente, a valorização das necessidades do usuário, 

descritas por Mattos (2001). 

Todas as responsáveis entrevistadas informaram não haver 

observado pontos negativos em suas avaliações sobre o projeto Submarino 

Carioca. 

Dois pacientes usuários do tomógrafo Submarino Carioca foram 

entrevistados. Sabe-se da dificuldade na construção da entrevista com 

crianças. Faz-se, então, necessária uma habilidade do entrevistador na 

captação das subjetividades, dos gestuais e expressões faciais. As duas 

entrevistas apresentaram pouca expressão verbal, como era esperado. 

Entretanto, consideramos importantíssimo incluí-las no trabalho, já que 

primamos pelo reconhecimento do protagonismo do ator infantil e seu 

reconhecimento não só como cidadão, mas como ator principal do foco de 

prestação do cuidado desta pesquisa. 

É importante frisar que apenas duas crianças apresentavam 

capacidade cognitiva para as entrevistas no período realizado. As demais 

crianças eram menores de sete anos, idade mínima determinada na 

pesquisa, ou com déficits cognitivos, uma vez que, conforme já relatado 

anteriormente, o hospital cenário do estudo possui grande contingente de 

portadores de deficiências neurológicas. 
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Construção das categorias e núcleos de sentidos em relação ás 

perguntas e percepções na entrevista – Usuários –criança 

1. O que você sentiu quando entrou na sala de tomografia do Hospital 

Jesus? 

2. Você já fez este exame anteriormente? A sensação/experiência foi a 

mesma? 

3. Este aparelho é diferente do outro? Porquê? 

4. Descreva o que percebeu de bom e o que percebeu de ruim em sua 

experiência. 

 

Categorias  Núcleos de sentido 

Protagonismo dos sujeitos 

Legitimação da criança como 

cidadão 

Valorização do ambiente lúdico pela 

criança. 

 

Valorização da dimensão 

subjetiva 

Percepção do ambiente pela criança. 

Redução do stress, medo e ansiedade. 

Concordância com a fala da mãe: eu 

também adorei! 

 

A importância do lúdico no 

processo saúde-doença da 

criança 

 “É o meu brinquedo”. 

Manifestações gestuais e expressões 

faciais demonstrando prazer. 

Acolhimento Sensação de confiança e segurança na 

equipe. 

 

Questionado sobre o que havia achado do Submarino Carioca, o 

primeiro paciente relatou: “ eu adorei” ... “Na sala que eu fiquei tinha 

brinquedo!”. 

 O segundo paciente expressou-se por gestos, demonstrando grande 

satisfação durante a realização do exame. Disse: “Gostei! É cheio de peixes!”. 
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Segundo o entrevistador da criança, seus gestos demonstravam euforia e 

animação ao falar do Submarino Carioca. 

O pronunciamento das crianças entrevistadas ocorreu principalmente 

de forma não verbal. Foi necessário questionar o entrevistador sobre suas 

percepções das entrevistas. Os entrevistadores informaram que ambas 

demonstravam-se muito entusiasmadas com a experiência do Submarino 

Carioca, valorizando a presença do ambiente lúdico. Informaram não sentir 

medo durante o exame. 

As falas infantis demonstram grande destaque do lúdico como fator de 

proteção psíquica, conforme apontado em diversos estudos realizados por 

Mitre, assim como é também significante fator de proteção psicológica para os 

responsáveis e para os profissionais de saúde, conforme descrito por Azevedo 

e Sá (2013). 
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VIII  –  CONCLUSÕES 

Na primeira parte deste trabalho, buscamos estabelecer e discutir 

referenciais teóricos, com o objetivo de delimitar o campo de interesse do 

estudo, guiado pela concepção da humanização e satisfação dos diversos 

atores na busca de um referencial para a qualidade da assistência e produção 

do cuidado em saúde, calcado no direito à saúde e à cidadania, componentes 

essenciais do arcabouço filosófico do Sistema Único de Saúde.  

Este estudo de caso, mais do que tentar demonstrar resultados, tenta 

suscitar a discussão e o debate sobre este referencial teórico como orientador 

da construção de dispositivos de gestão que norteiem e preservem a crença na 

perspectiva do ideário SUS. 

Enfatizamos a importância de valorizar o usuário como sujeito, portador 

de necessidades e interesses concretos. Sob este prisma, reforçamos o 

objetivo de legitimar os interesses específicos da criança em seu papel de 

cidadão, a ser respeitado como tal.  

É essencial que as instituições priorizem e valorizem o protagonismo 

da criança como usuário dos serviços de saúde, sistematizando atividades 

lúdicas como recurso do processo de humanização, investindo concretamente 

em ambiência e formação dos profissionais.  

Puccini (2002) afirma que a visão da humanização e satisfação 

enquanto diretriz política consolida alguns princípios básicos que merecem 

destaque. Quais sejam: 

 Compreender a humanização para além de algo apenas pessoal dos 

funcionários. 

 Resgatar críticas e sugestões dos usuários nos processos de 

gestão. 

 Superar o limite de modelos técnicos muito estruturados e rígidos. 

 Valorizar o trabalho em equipe descentrando-o da exclusividade 

médica. 

 Quebrar o monólogo técnico. 
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 Reconhecer conflitos. 

 Transformar a insatisfação em ação pública. 

 Priorizar um processo pedagógico e político. 

 Contribuir na construção de um projeto político. 

Na intenção do direito à saúde, o princípio da integralidade do 

cuidado deve nortear a dimensão das práticas de saúde.  

Em consonância com a literatura, o estudo demonstrou a dimensão 

do lúdico no cuidado integral à saúde da criança e do adolescente. Todas 

as falas, sejam elas de profissionais ou de usuários, demonstraram a sólida 

sustentação do lúdico no imaginário dos atores, fortalecendo a ideia de 

proteção psicológica para a realização do processo de trabalho e do lidar 

com o processo saúde-doença.  

Há, por parte, não só da chefe do serviço, mas também dos outros 

profissionais de saúde da Radiologia, a preocupação em selecionar 

pessoas comprometidas com os ideais do referido serviço e com a afinidade 

por crianças, para que se fortaleça a ideia de coesão no ambiente de 

trabalho.  

Há o sentimento e a percepção da existência de um ambiente 

saudável, acolhedor e construtivo tanto por parte dos profissionais quanto 

por parte dos usuários.  

Existe a preocupação em expor a criança a menos riscos, tais como 

carga de irradiação, sedação e também tensão emocional, inúmeras vezes 

descritas nas falas dos profissionais. Este fato também é percebido pelas 

responsáveis entrevistadas. 

O ambiente físico “humanizado”, voltado aos interesses da criança, 

contribui para a satisfação do usuário e funciona como um fator de 

“relaxamento” nas tensões do dia a dia do profissional de saúde, mas não é 

o bastante para classificar um serviço como adequado e qualificado, do 

ponto de vista da integralidade do cuidado e da assistência em saúde. Muito 

mais importante é o entendimento da necessidade do treinamento da 

equipe para as ações voltadas a esse novo humanismo, distanciado do 
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conceito de filantropia, de caridade, e aproximado do protagonismo 

transformador e cidadão de seus atores. 

Este estudo evidenciou falas que demonstraram a proposta de 

associação da qualidade técnica com a preocupação de capacitação da 

equipe no desenvolvimento das ditas “tecnologias leves”, em conformidade 

com a Política Nacional de Humanização.  

Um problema a ser apontado e avaliado pela gestão diz respeito à 

preocupação com a alta rotatividade de funcionários que vem acontecendo 

ultimamente no serviço, em especial daqueles lotados na recepção. São 

sinalizadas preocupações nas entrevistas quanto ao fato de que existe 

prejuízo na rotina, quando a recepcionista é trocada frequentemente, já que 

esta tem um importante papel no acolhimento e prestação de informações 

corretas ao usuário. O não cumprimento adequado de suas funções pode 

fazer retroceder a prestação qualificada e humanizada do cuidado. 

Informações incorretas sobre preparo do exame e agendamentos incorretos 

podem prejudicar o usuário, fazer com que ele compareça ao serviço e não 

possa realizar o exame. O arquivamento de exames em locais não 

padronizados obstaculiza a fluidez do trabalho médico, por exemplo. Esta 

alta rotatividade de recepcionistas foi sinalizada como grande preocupação 

dos profissionais ligados à tomografia. 

Com exceção dos funcionários da recepção e da limpeza, 

terceirizados no hospital, os demais profissionais que lidam com o 

tomógrafo na realização do exame possuem vínculo com a Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, alguns deles com extensão de carga 

horária. Este fato pode fortalecer a presença de vínculo emocional com o 

hospital, o que configura um aspecto muito positivo para o acolhimento do 

usuário e a produção de assistência humanizada. 

Não contempla o escopo deste trabalho a discussão do tema 

terceirização de recursos humanos, realidade que vem sendo enfrentada no 

serviço público, mesclando-se diversos vínculos empregatícios num mesmo 

espaço de atuação em serviços de saúde. Entretanto, a pesquisadora 

principal não gostaria de se furtar ao comentário de que as falas dos 
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entrevistados reforçam, conforme explicitado no parágrafo anterior, a 

presença do vínculo afetivo com a unidade de saúde. Vínculos temporários, 

diferenças salariais e de cargas horárias entre os profissionais estatutários 

e contratados, níveis de cobrança e comprometimento diferenciados podem 

representar fragmentações no processo de humanização e de segurança do 

paciente. Análise específica e cuidadosa sobre o tema seria necessária 

para embasamento das conclusões, porém configura-se como forte 

preocupação e inquietação quanto a possíveis prejuízos na qualidade da 

assistência. 

Cabe ressaltar que a percepção do serviço de Radiologia pelos  

funcionários direta e indiretamente ligados a ele merece destaque. O 

serviço é visto por todos como um ambiente de trabalho saudável e 

acolhedor, exercendo um papel de interface com outros setores e  atuando 

em transversalidade para a construção do cuidado integral à criança e ao 

adolescente, dentro dos princípios da PNH. Este achado pode contribuir 

para pensar ações futuras no processo de gestão hospitalar. 

Estudos posteriores, objetivando o aprofundamento na questão da 

humanização em diversos setores do hospital far-se-iam necessários para 

entender o grau de implantação da política no referido nosocômio. 

Entretanto, dentro do escopo a que se propôs esta análise, as entrevistas 

realizadas com funcionários e usuários evidenciaram perfil satisfatório no 

que tange ao quesito humanização, dentro do serviço de Radiologia do 

Hospital Municipal Jesus. 
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IX  ANEXOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS A USUÁRIOS (crianças escolares): 

5. O que você sentiu quando entrou na sala de tomografia do Hospital 

Jesus? 

6. Você já fez este exame anteriormente? A sensação/experiência foi a 

mesma? 

7. Este aparelho é diferente do outro? Porquê? 

8. Descreva o que percebeu de bom e o que percebeu de ruim em sua 

experiência. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS A RESPONSÁVEIS (por crianças menores ou 

com déficit cognitivo): 

6. O que você sentiu quando entrou na sala de tomografia do Hospital 

Jesus? 

7. Seu filho já realizou este exame anteriormente? A sensação/ experiência 

foi a mesma? 

8. Descreva o que percebeu de bom e o que percebeu de ruim em sua 

experiência. 

9. Como você se sentiu ao acompanhar seu filho durante um exame neste 

aparelho? Explique. 

10. Como você descreve o atendimento neste serviço, quanto aos 

funcionários? Eles lhe dão atenção? Você é tratada como gostaria? 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS A PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE 

RADIOLOGIA: 

6. Qual a sua função dentro do serviço de radiologia? 

7. Como você percebe o ambiente do serviço de radiologia do hospital? 

8. Você percebe alguma mudança no seu trabalho após a inauguração do 

Submarino Carioca?  

9. Você  acha que as ações desenvolvidas no serviço de radiologia e no 

hospital, em geral, são adequadas? Explique. 

10. Como você percebe o ambiente do serviço de radiologia do hospital? 
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11. Fale da sua impressão sobre o tomógrafo do Hospital Jesus. 

 

ROTEIRO PARA PROFISSIONAIS QUE CIRCULAM PELO SERVIÇO DE 

RADIOLOGIA: 

1. Qual a sua função no hospital? 

2. Você costuma visitar o serviço de radiologia com frequência? Descreva 

o que percebeu, o que lhe chamou atenção, em relação à atitude dos 

pacientes, dos seus responsáveis e dos profissionais que trabalham no serviço. 

3. Você acha que as ações desenvolvidas no serviço de radiologia e no 

hospital, em geral, são adequadas? Explique. 

4. Como você percebe o ambiente do serviço de radiologia do hospital? 

5. Fale da sua impressão sobre o tomógrafo do Hospital Jesus. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para profissionais do setor 

de tomografia/radiologia do HMJ  

Você está sendo convidado(a) a participar de uma entrevista para a pesquisa 

“Humanização de Tecnologias Duras: o Tomógrafo do Hospital Municipal 

Jesus”. Sua participação é importante, mas não é obrigatória. 

 A qualquer momento poderá desistir de participar, sabendo que sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou 

profissionais do Hospital Municipal Jesus. 

O objetivo desta pesquisa é analisar os efeitos da implantação do projeto 

“Submarino Carioca” no desenvolvimento da proposta de humanização do 

atendimento à criança e ao adolescente no Hospital Municipal Jesus, sob a 

perspectiva da Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS. 

As informações obtidas serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua 

participação. Os dados serão gravados, transcritos e posteriormente divulgados 

apenas sob a forma de estudos científicos, ficando sob a guarda da 

pesquisadora. Sua participação não envolve risco pessoal ou profissional e não 

será remunerada. 

 Você pode tirar suas dúvidas sobre a participação neste projeto com a 

pesquisadora responsável, Elizabeth Alt Parente ( celular : 988421668) ou no 

endereço e telefones abaixo descritos. 

Assinatura e RG do(a) 

participante:_____________________________________________ 

RG: _______________________________________________________ 

Niterói, ___de __________  2015. 

Rua Marquês do Paraná, 303, 4º andar, Centro, Niterói CEP 24033-900 
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Instituto de Saúde da Comunidade. Universidade Federal Fluminense.Mestrado 

em Saúde Coletiva - Tel (21) 2629-9352 / 9351 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para profissionais doHMJ 

que circulam pelo setor de tomografia 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma entrevista para a pesquisa 

“Humanização de Tecnologias Duras: o Tomógrafo do Hospital Municipal 

Jesus”. Sua participação é importante, mas não é obrigatória.  A qualquer 

momento poderá desistir de participar, sabendo que sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou profissionais do 

Hospital Municipal Jesus. 

O objetivo desta pesquisa é analisar os efeitos da implantação do projeto 

“Submarino Carioca” no desenvolvimento da proposta de humanização do 

atendimento à criança e ao adolescente no Hospital Municipal Jesus, sob a 

perspectiva da Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS. 

As informações obtidas serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua 

participação. Os dados serão gravados, transcritos e posteriormente divulgados 

apenas sob a forma de estudos científicos, ficando sob a guarda da 

pesquisadora. Sua participação não envolve risco pessoal ou profissional e não 

será remunerada. 

 Você pode tirar suas dúvidas sobre a participação neste projeto com a 

pesquisadora responsável, Elizabeth Alt Parente (celular : 988421668) ou no 

endereço e telefones abaixo descritos. 

Assinatura e RG do(a) participante:-

_______________________________________________________ 

RG: _______________________________________________________ 

Niterói, ___de __________  2015. 

Rua Marquês do Paraná, 303, 4º andar, Centro, Niterói CEP 24033-900. 



93 

 

Instituto de Saúde da Comunidade 

Universidade Federal Fluminense - Mestrado em Saúde Coletiva - Tel (21) 

2629-9352 / 9351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

ASSENTIMENTO INFORMADO PARA MENORES 

Nome da criança ou adolescente:_________________________________ 

Este formulário de assentimento informado destina-se a crianças e 

adolescentes com idade entre 8 e 18 anos incompletos, usuários do serviço de 

Radiologia do Hospital Municipal Jesus, setor de tomografia, e que estamos 

convidando a participar da pesquisa “Humanização de Tecnologias Duras – o 

Tomógrafo do Hospital Municipal Jesus”. 

Meu nome é Elizabeth Alt Parente, sou a pesquisadora principal e trabalharei 

com outros dois pesquisadores auxiliares: 

 

 _______________________________________________________ 

 

e _______________________________________________________ 

Nosso trabalho é analisar como você percebe a realização de exame de 

tomografia no Submarino Carioca. Nós vamos informar você e convidá-lo a 

participar desta pesquisa. Você pode escolher se quer participar ou não. 

Discutimos esta pesquisa com seus pais ou responsáveis e eles sabem que 

também estamos pedindo seu acordo. Se você vai participar na pesquisa, seus 

pais ou responsáveis também terão que concordar. Mas se você não desejar 

fazer parte na pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus pais concordarem. 

Você pode discutir qualquer coisa deste formulário com seus pais, amigos ou 

qualquer um com quem você se sentir à vontade de conversar. Você pode 

decidir se quer participar ou não depois de ter conversado sobre a pesquisa e 

não é preciso decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras que não 

entenda ou coisas que você quer que nós expliquemos mais detalhadamente 

porque você ficou mais interessado ou preocupado. Sempre que sentir 

necessidade, peça e nós pararemos para explicar suas dúvidas. 

Queremos entender, com este estudo, se um ambiente que sugere 

“brincadeira” na sala de tomografia faz com que você se sinta igual ou diferente 

em relação ao seu problema de saúde e sua recuperação. E para descobrir se 
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isto é ou não verdade, precisamos testar, perguntando o que você sente 

quando vai fazer um exame neste aparelho. 

Escolhemos 05 crianças e adolescentes que fizeram exame neste aparelho, 

entre 8 e 18 anos. 

Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. É você quem decide. 

Se decidir não participar da pesquisa, é seu direito e nada mudará no seu 

tratamento de saúde. Mesmo assim, este serviço de saúde estará disponível 

para você.  Até mesmo se disser " sim " agora, poderá mudar de ideia depois, 

sem nenhum problema.    

 

Faremos uma entrevista com você, gravada e anotada em papel. Faremos 

algumas perguntas que você poderá responder livremente, o que desejar e o 

que sentir. 

 

Não falaremos para outras pessoas que você está nesta pesquisa e também 

não compartilharemos informação sobre você para qualquer um que não 

trabalha na pesquisa.As informações sobre você serão coletadas na pesquisa 

e ninguém, exceto os investigadores poderão ter acesso a elas. Qualquer 

informação sobre você terá um número, invés de seu nome. Só os 

investigadores saberão qual é o seu número e manteremos em sigilo. Ela não 

será compartilhada com quem quer que seja exceto, alguém que tenha 

permissão de acesso à informação, tais como: patrocinadores de pesquisa, 

órgãos governamentais, o seu médico, etc.  

 

Os resultados serão informados para você e para seus pais. 

 

Você não tem que estar nesta pesquisa. Ninguém estará furioso ou 

desapontado com você se você disser não, a escolha é sua. Você pode pensar 

nisto e falar depois se você quiser. Você pode dizer " sim " agora e mudar de 

ideia depois e tudo continuará bem.   

 

 

 

Certificado do Assentimento 
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Eu entendi que a pesquisa é sobre a minha percepção do ambiente do setor de 

tomografia, o que sinto quando entro e realizo um exame de tomografia no 

Submarino Carioca. 

 

Assinatura da 

criança/adolescente:_______________________________________ 

 

Assinatura dos 

pais/responsáveis:________________________________________ 

 

Ass. Pesquisador:_____________________________________________ 

 

Niterói, ___de __________  2015. 

Rua Marquês do Paraná, 303, 4º andar, Centro, Niterói CEP 24033-900. 

Instituto de Saúde da Comunidade 

Universidade Federal Fluminense - Mestrado em Saúde Coletiva - Tel (21) 

2629-9352 / 9351. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma entrevista para a pesquisa 

“Humanização de Tecnologias Duras: o Tomógrafo do Hospital Municipal 

Jesus”. Sua participação é importante, mas não é obrigatória.  A qualquer 

momento poderá desistir de participar, sabendo que sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou profissionais do 

Hospital Municipal Jesus. 

O objetivo desta pesquisa é analisar os efeitos da implantação do projeto 

“Submarino Carioca” no desenvolvimento da proposta de humanização do 

atendimento à criança e ao adolescente no Hospital Municipal Jesus, sob a 

perspectiva da Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS. 

As informações obtidas serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre a sua 

participação. Os dados serão gravados, transcritos e posteriormente divulgados 

apenas sob a forma de estudos científicos, ficando sob a guarda da 

pesquisadora. Sua participação não envolve risco pessoal ou profissional e não 

será remunerada. 

 Você pode tirar suas dúvidas sobre a participação neste projeto com a 

pesquisadora responsável, Elizabeth Alt Parente (celular: 988421668) ou no 

endereço e telefones abaixo descritos. 

Assinatura do(a) participante: 

_______________________________________________________ 

RG: _______________________________________________________ 

 

Niterói, ___de __________  2015. 

Rua Marquês do Paraná, 303, 4º andar, Centro, Niterói CEP 24033-900. 
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Instituto de Saúde da Comunidade 

Universidade Federal Fluminense 

Mestrado em Saúde Coletiva - Tel (21) 2629-9352 / 9351. 

 

 

 


