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Resumo 
O presente artigo tem como objetivo principal discutir os aspectos da humanização hospitalar 
e os programas existentes para a sua implantação, identificando falhas e possíveis passos para 
alcançá-la, a partir da literatura. Foi realizada uma revisão integrativa utilizando 13 artigos 
científicos, três livros, quatro documentos oficiais do Ministério da Saúde e uma reportagem. 
A pesquisa foi realizada no período de março a agosto de 2015, visando a busca de 
publicações que atendessem aos descritores "humanização", "humanização hospitalar" e 
"cuidado humanizado". Foram utilizados como base de dados a LILACS, a plataforma Scielo, 
o Google Acadêmico e bibliotecas de Instituições de Ensino Superior.  “Humanizar” significa, 
em base, “tornar-se humano”. É garantir à palavra a sua dignidade ética, ou seja, reconhecer o 
outro como humano, bem como a si mesmo. O desenvolvimento científico e tecnológico 
dentro dos hospitais vem trazendo inúmeros benefícios à saúde humana; em contrapartida, 
tornou as práticas hospitalares mecanicistas e desumanizadas. As falhas que possibilitaram 
essa desumanização e, portanto, dificultam o ato de humanizar, se encontram principalmente 
na falta de engajamento da equipe de saúde, nas más condições de trabalho e nos problemas 
de comunicação existentes tanto entre os profissionais da equipe quanto entre esses 
profissionais e o paciente. Dito isso, a diretriz essencial para alcançar a humanização é o 
acolhimento, estabelecendo uma relação ética entre o paciente e o profissional, sendo 
necessário amadurecer e sensibilizar este último antes de multiplicar o trabalho para a 
sociedade integral.  A medicina técnico-científica atingiu seu auge no século XX, 
aprofundando o estudo das causas fundamentais das doenças. Com isso, acabou desprezando 
os aspectos subjetivos e individuais de cada enfermidade e de cada paciente. A humanização 
se faz, portanto, necessária em todo o cenário da saúde, mas especialmente no ambiente 
hospitalar, por ser um local de temores, expectativas, dor e sofrimento para os pacientes. 

 
 
 
 
 

                                                           
1Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo, 
nanaeulalio1@gmail.com 
²Graduando em Psicologia pelo Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo.   
³Mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local pela EMESCAM; coordenadora do curso de 
Enfermagem do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo.   
4Mestre em Psicologia pela UFF; coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário São 
Camilo – Espírito Santo.   



 

 

INTRODUÇÃO 
 

O tema da humanização não é recente no cenário da saúde. Desde 1960, com as 
reivindicações do movimento feminista, tem estado em pauta, e vem ganhando fôlego e 
notoriedade desde então (BENEVIDES; PASSOS, 2005). Na década de 1980, a organização e 
o funcionamento dos sistemas de saúde foram marcados pelos princípios da eficácia, 
otimização e eficiência; já a partir de 1990, foram incorporadas as noções de qualidade, 
equidade, satisfação e autonomia do paciente (FORTES, 2004). Com isso, foi possível criar 
um clima favorável para as discussões sobre o ato de humanizar. 

O termo “humanização hospitalar” foi utilizado há alguns anos para se iniciar um diálogo 
dentro da saúde brasileira sobre o contato e comunicação que estavam ocorrendo nos 
hospitais, na relação profissional-paciente (PEREIRA; GALVÃO; CHANES, 2005). A 
necessidade de tal iniciativa deve-se ao fato de que as avaliações da época sobre os serviços 
de saúde demonstravam que a qualidade da atenção prestada ao usuário era a questão mais 
criticada dentro do sistema de saúde brasileiro (MS, 2001).  

José Serra, Ministro da Saúde da época, pontua que, na avaliação feita pelo público, a 
forma do atendimento, a capacidade demonstrada pelos profissionais de saúde para 
compreender suas demandas e suas expectativas foram fatores mais valorizados que a falta de 
médicos, a falta de espaço nos hospitais, a falta de medicamentos, entre outros (MS, 2001). 
Nesse contexto, o Ministério da Saúde lançou em 2001 o Programa Nacional de Humanização 
da Assistência Hospitalar (PNAH), com o objetivo de “aprimorar as relações entre 
profissional de saúde e usuário, dos profissionais entre si e do hospital com a comunidade” 
(MS, 2001, p.7), propondo uma requalificação dos hospitais da rede pública e de seus 
profissionais para que melhor atendessem às expectativas dos gestores e da própria 
comunidade. 

Observa-se, portanto, a preocupação e a importância de se humanizar o cuidado dentro do 
Hospital, local onde os pacientes (ou usuários) se deparam com o sofrimento, seja ele físico 
ou emocional, tornando-o instável e requerendo uma intervenção de terceiros (os profissionais 
da saúde) (PEREIRA; GALVÃO; CHANES, 2005).  

Partindo dessa importância, o Ministério da Saúde implanta em 2003 a Política Nacional 
de Humanização (PNH), mais conhecido como HumanizaSUS. Este tem como propósito 
contribuir para a melhoria da qualidade da atenção e da gestão de saúde no Brasil, por meio 
do fortalecimento da humanização como política transversal (MS, 2010).  

Um dos pontos que mais chama atenção no HumanizaSUS é a questão da subjetividade, 
abordada sob vários pontos de vista, mas, sobretudo como forma de reconhecimento das 
diferenças psíquicas, econômicas, sociais e fisiológicas de sujeito para sujeito, ou seja, de 
paciente para paciente. 

Além disso, ambos os documentos do Ministério da Saúde sobre a humanização buscam 
demonstrar que fatores como uma boa comunicação – tanto entre os membros da equipe 
quanto entre o profissional da saúde e o paciente – e a equipe multiprofissional podem ser 
determinantes para o êxito ou falha da prática da humanização no ambiente hospitalar. 

Dessa forma, esse trabalho buscou discutir os aspectos da humanização e os programas 
existentes para a sua implantação, pautado principalmente nas definições e orientações do 
Ministério da Saúde, bem como apresentar as falhas e os possíveis caminhos que possibilitem 
a eficaz humanização do ambiente hospitalar. 

 



 

 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Para elaboração deste artigo, foi feita uma revisão integrativa. A pesquisa, caracterizada 

como exploratória (GIL, 2008), aconteceu no período de março a julho de 2015, visando a 
busca de publicações que atendessem aos descritores “humanização”, “hospital” e “cuidado 
humanizado” na Biblioteca Virtual em Saúde.  

Utilizou-se como fonte de levantamento de dados a plataforma Scielo, LILACS, Web of 
Science e a biblioteca do Centro Universitário São Camilo – Espírito Santo. A pesquisa teve 
como critério de inclusão temas que abordassem a humanização, em inglês ou português, 
preferencialmente em ambiente hospitalar, e como critério de exclusão trabalhos que 
retratassem uma realidade de um local específico. Foram utilizados 14 artigos, três livros, 
uma reportagem e quatro documentos oficiais do Ministério da Saúde, disponíveis na internet, 
todos em português. 

Após a leitura de todos os títulos dos trabalhos, foram excluídos da pesquisa aqueles 
que não apresentassem resultados condizentes com os objetivos do artigo, ou que estivessem 
repetidos nas bases de dados. Posteriormente à leitura dos resumos dos artigos restantes, 
foram selecionados 14 que melhor se encaixavam nos critérios do estudo, os quais foram lidos 
na íntegra, bem como três livros e uma reportagem.  

Os textos foram lidos primeiramente de forma individual, avaliando suas potencialidades 
e possíveis contribuições para a realização deste trabalho. Em um segundo momento, foram 
estabelecidos os pontos comuns entre eles, bem como os aspectos positivos e negativos 
referentes ao tema da humanização, para que fosse possível construir um diálogo entre as 
ideias dos diferentes autores. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O conceito de “humanizar” é um tanto quanto contraditório ao tratar de seres humanos, 

pois significa, em base, “tornar-se humano”. É garantir à palavra a sua dignidade ética, ou 
seja, reconhecer o outro como humano, bem como a si mesmo. É considerar a essência do ser 
humano e o respeito à individualidade (PESSINI, 2004). 

Um estudo realizado por Andrade, Artmann e Trindade (2011) mostrou ainda que os 
profissionais da área da saúde atribuem ao sentido de humanização palavras como amor, 
cuidado, respeito, dignidade, atenção, carinho, igualdade, acolhimento, empatia, etc. 

Segundo a política do HumanizaSUS (que será exposta mais adiante), a humanização 
supõe troca de saberes, incluindo os dos usuários e sua rede social, diálogo entre os 
profissionais e modos de trabalhar em equipe (BRASIL, 2005). Sendo assim, a humanização 
pode ser entendida como estratégia de interferência no processo de produção de saúde, 
levando em conta que sujeitos sociais, quando mobilizados, são capazes de modificar 
realidades, transformando-se a si próprios nesse processo (MOTA; MARTINS; VÉRAS, 
2006). 

Segundo Martins (2001), a humanização é um processo amplo, demorado e complexo, ao 
qual se oferecem resistências, pois envolve diversas mudanças, entre elas a mudança de 
comportamento. Devido a essas características, cada profissional, cada equipe e cada 
instituição terão seu processo singular de humanização. 



 

 

No âmbito da saúde, especialmente no ambiente hospitalar, é possível perceber que o 
desenvolvimento científico e tecnológico tem promovido uma série de benefícios e progressos 
(TEIXEIRA, 2009). Contudo, o modelo científico cartesiano, que objetivou aprofundar o 
estudo e o tratamento fragmentado das partes do organismo, acabou desprezando a relação 
entre o profissional da saúde e o paciente, bem como os aspectos subjetivos da 
individualidade enferma, tornando as práticas hospitalares e clínicas mecanicistas, 
desumanizadas e fragmentadas na atenção integral ao paciente (TEIXEIRA, 2009). 

“O preço que pagamos pela suposta objetividade da ciência é a eliminação da condição 
humana da palavra, que não pode ser reduzida à mera informação de anamnese” (MANUAL, 
2001, p. 3). Ao preencher uma ficha de histórico clínico, por exemplo, não se pode apenas 
recolher a informação necessária ao ato técnico, mas deve-se antes de tudo escutar a palavra 
do ato humano.  

Além disso, pesquisas realizadas em hospitais (MARTINS, 2001; Mazzetti, 2005) 
mostram que, ao se adotar práticas humanísticas, a melhoria do ambiente hospitalar traz 
benefícios como a redução do tempo de internação, aumento do bem-estar geral dos pacientes 
e profissionais e diminuição das faltas de trabalho. Como consequência, o hospital também 
reduz seus gastos, trazendo benefícios que são gerais e comuns a todos os interesses. 

Humanizar, nesse contexto, é então fornecer um atendimento de qualidade ao paciente, 
construindo um equilíbrio entre os avanços tecnológicos e o acolhimento subjetivo e integral, 
e a melhoria dos ambientes de cuidado (MS, 2004, p. 5). 

 
O Ministério da Saúde e a humanização 
 
O tema da humanização no campo da saúde foi anunciado desde a XI Conferência 

Nacional de Saúde (CNS, 2000), que tinha como título “Acesso, qualidade e humanização na 
atenção à saúde com controle social”. Desde então, o Ministério da Saúde vem buscando 
implementar ações e programas que possam dar base e sustento à essa visão humanística. 

Assim, em 2001 é lançado o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar 
(PNAH), que iniciou ações nos hospitais da rede pública com o intuito de criar comitês de 
humanização voltados para a melhoria na qualidade da atenção ao usuário (BENEVIDES; 
PASSOS, 2005). 

Tais iniciativas, porém, encontraram um cenário bastante ambíguo, uma vez que, ao 
mesmo tempo em que a atenção humanizada era reivindicada pelos usuários e por alguns 
trabalhadores, era até mesmo banalizada pela maioria dos gestores e profissionais 
(BENEVIDES; PASSOS, 2005). 

Logo no primeiro parágrafo da introdução do documento do PNAH, José Serra, Ministro 
da Saúde da época, justifica a importância do programa de forma bastante sucinta (MS, 2001, 
p. 5): 

 
A experiência cotidiana do atendimento da pessoa nos serviços de saúde e os 
resultados de pesquisas de avaliação desses serviços têm demonstrado que a 
qualidade da atenção ao usuário é uma das questões mais críticas do sistema de 
saúde brasileiro. Na avaliação do público, a forma do atendimento, a capacidade 
demonstrada pelos profissionais de saúde para compreender suas demandas e suas 
expectativas são fatores que chegam a ser mais valorizados que a falta de médicos, a 
falta de espaço nos hospitais, a falta de medicamentos etc.  

 



 

 

Pontua, ainda, que os dispositivos e tecnologias não funcionam sozinhos; por mais 
práticos que sejam, é necessário que um profissional qualificado os opere, e  como humano, é 
necessário que aja como tal, e não que se assemelhe à máquina que opera. 

Zaher (2005) faz também algumas considerações acerca da necessidade de se humanizar 
o ambiente hospitalar: 

 
O hospital (...) é o local por excelência em eu a fragilidade da saúde aparece e 
confronta a realidade. Os pacientes/usuários deparam-se com um sofrimento 
pessoal, uma doença, uma patologia (...) que requer uma intervenção de terceiros 
(...). É nesse espaço hospitalar que pessoas estranhas, novas e diferentes vão 
conviver por um período, com maior ou menor intensidade. (ZAHER, 2005, p. 502) 

 
Frente a essa importância, em 2003 é lançado o documento oficial da Política Nacional de 

Humanização (PNH), mais comumente conhecido como HumanizaSUS, como complemento 
e aperfeiçoamento do PNAH. Essa política tem como propósito contribuir para a melhoria da 
qualidade da atenção e da gestão de saúde no Brasil, por meio do fortalecimento da 
humanização como política transversal, produzindo mudanças no ato de cuidar e propondo 
um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, ágil e resolutivo (MS, 2010).  

O HumanizaSUS tem alguns conceitos norteadores, pontuados de forma bem objetiva. 
São eles: acolhimento, gestão participativa, ambiência, valorização do trabalhador e defesa 
dos direitos dos usuários (PORTAL, 2014). Em todos eles, verifica-se a valorização da 
subjetividade humana como ponto fundamental para a humanização. 

Ambos os projetos do Ministério da Saúde – PNAH e HumanizaSUS – são facilmente 
acessíveis, objetivos e didáticos. Assim, se torna importante identificar os motivos e 
dificuldades pelos quais a humanização proposta não é completamente visível, por não ter 
sido ainda aderida em toda a rede hospitalar. 

 
Falhas e barreiras na humanização hospitalar 
 
Para que haja mudança no cenário da saúde vigente, é necessário que exista uma 

participação ativa, ou seja, não basta que o profissional esteja presente nos espaços e nas 
ações; ele deve desenvolver uma atitude compromissada e envolvida. Além disso, para que 
exista um compromisso efetivo e consciente com a humanização, a realidade não pode ser 
percebida como  objeto pronto, estático e imutável (BACKES; LUNARDI FILHO; 
LUNARDI, 2005). 

Assim, como fator dificultador, Ferreira Neto e Pereira (2014) apresentam as próprias 
condições de trabalho dos profissionais da saúde, principalmente na área de urgência e 
emergência. No estudo realizado por esses autores, um técnico superior de saúde afirma que 
“você vê o hospital lotado e não dá pra ficar escutando muito: há muita pressão para o 
atendimento rápido (...), temos metas” (FERREIRA NETO; PEREIRA, 2014, p. 9).  

Ferreira (2005) traz a definição de dois termos da língua inglesa: to cure e to care. To 
cure se restringe aos aspectos formais e técnicos do tratamento, enquanto to care invoca uma 
concepção de valores e sentimentos (cuidado, interesse, respeito, atenção).  

 
A efetivação deste é um verdadeiro desafio nas instituições hospitalares, que 
impõem normas em relação ao tempo (horários, rotatividade de pessoal), espaços 
(deslocamentos, confinamento, promiscuidade), dependência hierárquica (graus 



 

 

variáveis de autonomia), circulação de informação (registros escritos, formulários) e 
execução dos atos propriamente ditos (protocolos). (FERREIRA, 2005, p. 4) 

 
O HumanizaSUS (2003) também mostra essa preocupação com as relações de trabalho 

do profissional da saúde, ao explicitar a necessidade do estímulo para a construção de 
“processos coletivos de enfrentamento das relações de poder, trabalho e afeto que muitas 
vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras” (PORTAL, 2014). 

As condições estruturais de trabalho do profissional de saúde, que na maioria das vezes é 
mal remunerado e sujeito a uma carga horário considerável de trabalho, servem portanto, 
como barreira ao ato de humanizar, uma vez que “humanizar a assistência é humanizar a 
produção dessa assistência” (DESLANDES, 2004, p. 13) 

Além disso, segundo Pessini e Bertachini (2004), o modelo biomédico atual, priorizando 
o desenvolvimento técnico e deixando esquecido o lado humano, acaba por construir 
ambientes pouco humanizados, cujo funcionamento é quase perfeito em relação à técnica, 
mas falhando nos aspectos psíquicos e emocionais (afeto, atenção, solidariedade, etc.). Dessa 
forma, o ser humano deixa de ser o centro das atenções, se tornando objeto do cuidado e fonte 
de lucro, perdendo sua identidade pessoal. Tais ações acabam por vulgarizar o valor e o 
significado da vida do ser humano (PESSINI; BERTACHINI, 2004). 

Um hospital pode ser impecável tecnologicamente e ainda assim fornecer um 
atendimento desumano, por tratar os pacientes como objetos de intervenção técnica, sem que 
lhes seja dada a oportunidade de expor suas angústias, temores e expectativas (considerados 
informações desnecessárias e perda de tempo), ou mesmo de serem informadas sobre o que 
está sendo feitos com elas durante uma intervenção ou tratamento (o saber técnico pressupõe 
qual é o bem do paciente, independentemente da sua opinião) (MANUAL, 2001). 

O que se observa, portanto, é uma atração crescente pelo conhecimento científico e 
manuseio de tecnologias e equipamentos cada vez mais sofisticados, que fazem parte do 
mundo hospitalar, mas que não pode, contudo, relegar a dimensão humana à sombra da 
tecnologia, “priorizando a técnica, o equipamento e a medicação” (PESSINI; BERTACHINI, 
2004, p. 93). 

Continua sendo importante curar doenças, mas sem esquecer que o mais importante é 
curar o doente; e não somente curá-lo, mas também cuidar dele. É a pessoa doente que deve 
ser o principal foco de atenção, e não a sua enfermidade. Ainda quando a cura não é possível, 
o profissional da saúde continua diante do doente, suas fragilidades, sua dignidade e sua 
necessidade de ser amparado, cuidado e amado (PESSINI; BERTACHINI, 2004). 

Outro ponto a ser considerado é que, além dos frequentes problemas de comunicação 
existentes entre profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, etc.) e 
pacientes, ainda existe na maioria dos hospitais o chamado “conluio do anonimato”, situação 
na qual o paciente é atendido por vários profissionais e decisões diferentes são tomadas por 
cada um deles (MOTA; MARTINS; VÉRAS, 2006). Para que o processo de humanização 
hospitalar aconteça, portanto, é preciso que toda a equipe esteja envolvida de forma 
harmônica. 

 
Caminhos possíveis para a humanização 
 
A diretriz essencial da humanização é o acolhimento, que se revela por meio de atitudes 

como concentração no atendimento, aproximação ao cliente e sentimentos em relação aos 



 

 

seus problemas (SOUZA et al, 2008). Em outras palavras, deve ser estabelecida uma relação 
ética entre o usuário e o profissional, ou seja, entre aquele que é cuidado e aquele que cuida. 

Assim, o ato de humanizar, na  concepção de acolhimento, pode ser entendido como uma 
escuta atentiva, boas relações entre os profissionais e os pacientes, até as melhorias do espaço 
físico, uma vez que o acolhimento otimiza o acesso dos usuários aos serviços de saúde, em 
uma abordagem que não leve em consideração somente os aspectos biológicos do indivíduo, 
mas também a dimensão psicológica, a social, a cultural e a ambiental (COTTA et al, 2013). 
O HumanizaSUS também aborda esse ponto de vista ao estabelecer a ambiência como uma 
das diretrizes e dispositivos necessários à humanização, definindo-a como a criação de 
“espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem 
mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas” (PORTAL, 
2014). 

Mais uma vez, é possível notar a subjetividade necessária à humanização, uma vez que 
cada paciente, como  ser humano único e individual, trará seus próprios temores, expectativas 
e sentimentos, e o profissional da saúde deve estar preparado para lidar com essas diferenças, 
respeitando o outro como um ser singular e digno (MS, 2001). 

 
Ou seja, o sofrimento humano e as percepções de dor ou de prazer no corpo, para 
serem humanizados, precisam tanto que as palavras que o sujeito expressa sejam 
reconhecidas pelo outro, quanto esse sujeito precisa ouvir do outro palavras de seu 
reconhecimento. Pela linguagem fazemos as descobertas de meios pessoais de 
comunicação com o outro, sem o que nos desumanizamos reciprocamente (MS, 
2001, p. 3). 

 
Frente a isso, para que haja uma interação eficaz, é necessário que exista uma 

comunicação também eficiente tanto entre profissional-paciente quando entre profissional-
profissional. Sobre isso, o manual do PNAH afirma que “sem comunicação não há 
humanização. A humanização depende de nossa capacidade de falar e ouvir, do diálogo com 
nossos semelhantes” (MS, 2001, p. 3). 

Silva (2002) nos lembra ainda de que a comunicação não verbal também atua como 
expressão do ser humano e de sua busca por ser compreendido. Na realidade hospitalar, nem 
sempre haverá do paciente uma queixa verbal, e por isso o profissional da saúde deverá 
desenvolver um senso de comunicação que lhe permita enxergar o indivíduo e suas sensações 
e sentimentos como um todo. 

O estudo realizado por Backes, Lunardi Filho e Lunardi (2005) pontua também que a 
humanização deve começar pelos próprios membros da equipe de saúde, sendo necessário 
amadurecer e sensibilizar esses membros antes de multiplicar o trabalho para a sociedade em 
geral, na figura dos usuários dos serviços de saúde.  

 
Sensibilizar a equipe internamente, criar vínculos de coesão e convicção entre os 
integrantes e favorecer uma relação de respeito consigo mesmo e com o outro, ou 
seja, humanizar as relações entre os membros da própria equipe constitui-se como 
um pressuposto vital para mobilizar a coletividade (BACKES; LUNARDI FILHO; 
LUNARDI, 2005, p. 5). 

 
Em se tratando da equipe multiprofissional, Pessini e Bertachini (2004) expõem a 

necessidade do desenvolvimento do espírito de equipe e estímulo do trabalho interdisciplinar, 
incentivando a educação plural. 



 

 

Fortes (2004) explicita essa necessidade ao afirmar que o trabalho em equipe 
multiprofissional é uma das condições essenciais para a eficácia da prática humanizada, 

 
devido à exacerbada especialização e tecnificação dos atos realizados por 
profissionais de saúde e ao aparecimento de novas formas organizacionais do 
trabalho que resultam em progressivo afastamento dos profissionais de saúde dos 
usuários sob sua responsabilidade, diminuindo o vínculo nas relações, tornando-as 
mais distantes, impessoais e despersonalizadas (FORTES, 2004, p. 3). 

 
Portanto, no contato com os diversos saberes, o profissional terá maior chance de 

visualizar e encontrar estratégias de ação e enfrentamento coletivos para a resolução de 
problemas e, consequentemente, o desencadeamento de uma prática mais humanizada através 
dessas relações interdisciplinares e multiprofissionais, estabelecendo um significado coletivo 
e horizontalizado (BACKES; LUNARDI FILHO; LUNARDI, 2005). 

Outro ponto a ser considerado é a percepção da integralidade do sujeito doente, já citada 
anteriormente. Teixeira (2007) afirma que se deve utilizar uma abordagem semiológica 
holística, valorizando os múltiplos aspectos da individualidade humana. 

 
Da mesma forma que esta “individualização” exige maior tempo de consulta e 
acompanhamento para que o entendimento do doente e a correspondente adequação 
terapêutica sejam realizadas, a dinâmica semiológica (...) que prioriza a escuta de 
todas as queixas do enfermo, incrementa a relação médico-paciente, fator 
indispensável para uma [saúde] humanizada (TEIXEIRA, 2007, p. 547). 

 
Dessa forma, priorizando a compreensão também das dimensões sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicas, ecológicas, éticas e legais do processo saúde-doença, se torna 
possível alcançar uma semiologia integral, que compreenda o paciente em todos os seus 
aspectos, como ser humano e como usuário dos serviços de saúde. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
No século XX, a medicina técnico-científica chegou ao seu auge, aprofundando o estudo 

das ciências básicas em busca das causas fundamentais das doenças. Com isso, acabou 
dividindo o ser humano em partes para estudá-lo sistematicamente, desprezando os aspectos 
subjetivos e individuais de cada enfermidade. 

Acompanhando esse pensamento, o ensino médico incorporou a imagem de que 
indivíduos doentes se assemelhariam a máquinas quebradas, priorizando o ensino 
compartimentado dos sistemas orgânicos e de suas funções  como peças constituintes de uma 
totalidade. Dessa forma, acabou ignorando também os aspectos subjetivos da individualidade 
humana. 

Buscando resgatar uma relação positiva entre os profissionais da saúde e pacientes, que 
tivesse também reflexos na qualidade e eficácia dos serviços prestados, a preocupação com a 
humanização passou a ser uma prioridade dos sistemas públicos, com a implantação pelo 
Ministério de Saúde de propostas como o Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar (PNAH) e a Política Nacional de Humanização (PNH ou HumanizaSUS). 

A humanização, de acordo com a definição apresentada pelos documentos do Ministério 
de Saúde, depende de uma sensibilização por parte do profissional, que deve estar apto a 
reconhecer as expressões e percepções de dor ou prazer do seu paciente. Tal reconhecimento 



 

 

requer comprometimento com a causa, subjetividade e boa comunicação, fatores que acabam 
se tornando dificultadores do processo de humanizar, visto que na prática acabam sendo 
ignorados ou mesmo rejeitados pela maioria dos profissionais do âmbito hospitalar. Isso se 
deve, principalmente, às condições de trabalho e carga horária a que são submetidos; se não 
há humanização entre o profissional e seu ambiente de trabalho, se torna ainda mais complexo 
humanizar o atendimento ao paciente. 

A diretriz essencial para alcançar-se a humanização, portanto, é o acolhimento, que 
envolve ainda a integralidade do sujeito e a subjetividade no processo de reconhecê-lo como 
tal. Para que haja sucesso nesse processo, é necessário que exista uma comunicação sólida e 
eficiente entre os profissionais e destes para com os pacientes, bem como a ampliação do 
ideal de equipes multiprofissionais que atuem em conjunto ao visualizar o paciente como um 
todo e criar estratégias de enfrentamento coletivo aos problemas do mesmo. 

Devido à dificuldade de encontrar estudos diretamente relacionados à humanização 
hospitalar, percebe-se a necessidade de um aprofundamento maior no tema, por meio de 
pesquisas experimentais ou mesmo descritivas que o abordem com mais especificidade. 
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