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BARBOSA, Eliane Aparecida. A humanização do atendimento em saúde e o 
Serviço Social. 2018. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso Graduação em Serviço
Social – Universidade Estadual de Londrina, Londrina 2018.

RESUMO

O propósito deste trabalho foi identificar a percepção do assistente social sobre a
humanização  do  atendimento  em  saúde  no  âmbito  hospitalar.  Esta  pesquisa,
contextualiza a Política Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar e sua
proposta  de  mudar  o  padrão  de  assistência  nos  hospitais  públicos  do  Brasil
considerando  a  insatisfação  dos  usuários  com  o  atendimento  recebido  pelos
diferentes  sujeitos  que atuam nos processos de cuidado em saúde,  ou  seja,  os
trabalhadores  que  atuam  nestas  instituições.  É  apresentado  um  breve  histórico
sobre o Serviço Social na área da saúde, uma vez que assistentes sociais atuam em
hospitais de alta complexidade na perspectiva da humanização. Trata-se de uma
pesquisa de natureza qualitativa realizada por meio de entrevistas semiestruturada,
junto  à assistentes  sociais  que atuam nesta área no município  de  Londrina.  Foi
possível  verificar  que  na  percepção  das  participantes  da  pesquisa  existem
diversidades  em  relação  a  compreensão  do  que  venha  a  ser  um  atendimento
“humanizado”, de modo que os usuários sejam considerados como sujeito em sua
totalidade.  Por  outro  lado,  consideram  que  os  hospitais  pesquisados  estão
executando a Política Nacional de Humanização de alguma forma, porém, diante
das dificuldades na operacionalização desta  política destacam a necessidade de
investimentos financeiros e educação permanente para que se efetive da maneira
como foi proposta.
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ABSTRACT

The purpose of this work was to identify the perception of the social assistant about
the humanization of health care within the hospital. This research, according to the
National  Policy  of  Humanization  of  the  Hospital  Assistance  and  its  proposal  to
change  the  standard  of  care  in  the  public  hospitals  of  Brazil  considering  the
dissatisfaction of the users with the service received by the different subjects that
operate  in  the  processes  of  care  in  health,  among them the  social  service  and
workers who work in these institutions. Is  presented a brief  history on the Social
Service  in  the  area of  health  and the  role  of  social  workers  in  hospitals  of  high
complexity in the perspective of humanization. This is a research of qualitative nature
carried out with the social assistants that work in hospitals of high complexity, in the
municipality  of  Londrina.  It  was  possible  to  verify  that  in  the  perception  of  the
participants of the research there are complexities in relation to the understanding of
what will  be a service that is “humanized”. To do so, understand that it takes the
actions of humanization that they consider the subject as a whole. On the other hand,
think that the hospitals surveyed are running the National  Policy of  Humanization
somehow, however, the face of the difficulties in the operationalization of this policy
highlighted  the  need  of  financial  investments  and  permanent  training  for  that  to
become effective in the manner as was proposed. 

Keywords: Humanization. Health. Social Service. Hospital
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1 INTRODUÇÃO 

Este  trabalho  teve  como  objetivo  compreender  qual  é  a  percepção  do

assistente social sobre a humanização do atendimento em ambiente hospitalar no

contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um requisito parcial para a

obtenção de título de graduação em Serviço Social, da Universidade Estadual de

Londrina.

 O interesse pela temática da humanização no âmbito hospitalar se deve a

realização  de  estágio  curricular  durante  o  período  de  dois  anos  no  Hospital

Evangélico de Londrina.  Essa experiência possibilitou o contato com os serviços

prestados pelo Serviço Social do hospital no que diz respeito ao  acolhimento1 dos

pacientes/usuários e seus familiares em situação de vulnerabilidade decorrentes do

processo de adoecimento. 

Considerando o acolhimento como uma ferramenta profissional que possibilita

identificar necessidades e demandas dos usuários que podem interferir no cuidado

com a saúde durante a internação e após a alta, a realização da escuta qualificada

possibilita conhecer aspectos sociais, econômicos e culturais que geralmente não

são reconhecidos como relevantes no processo de adoecimento. 

Ou seja,  no acompanhamento  de  situações  dessa  natureza,  tais  como,  o

atendimento  aos  usuários  em  situação  de  rua,  casos  de  violência  intrafamiliar,

ausência de infraestrutura familiar e/ou recursos financeiros para a continuidade de

tratamento pós-alta, foi possível perceber que o que todos querem nestes momentos

de fragilidades é se sentir acolhido, ouvido e respeitado. 

Conforme a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária

da Saúde 2, RESOLUÇÃO Nº 553, DE 09 DE AGOSTO DE 2017, assegura-se que:

 É  direito  da  pessoa,  na  rede  de  serviços  de  saúde,  ter  atendimento
humanizado,  acolhedor,  livre  de  qualquer  discriminação,  restrição  ou
negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual,

1 O acolhimento social é um processo de intervenção profissional que envolve a escuta social qualificada, e que
tem por objetivo identificar o problema de determinada situação no âmbito individual ou coletivo. Disponível em
<https://www.blog.gesuas.com.br/a-instrumentalidade/> acesso em 28/08/2018
2A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” traz informações para que você conheça seus direitos na hora de
procurar atendimento de saúde. Ela reúne os seis princípios básicos de cidadania que asseguram ao brasileiro o
ingresso  digno  nos  sistemas  de  saúde,  seja  ele  público  ou  privado.  Disponível  em
<http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/carta-dos-direitos-do-usuario> acesso em 26/062018

http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/carta-dos-direitos-do-usuario
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identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde,
de anomalia, patologia ou deficiência… (Resolução 553, 2017 p. 4)

 A humanização do atendimento na saúde no âmbito hospitalar compreende,

segundo o Ministério da Saúde (2001) “a proposta de humanização da assistência à

saúde como um valor para a conquista de uma melhor qualidade de atendimento à

saúde  do  usuário  e  de  melhores  condições  de  trabalho  para  os  profissionais”,

afirmando que;

É de  fundamental  importância  reconhecer  e  estimular  as iniciativas  de
humanização,  valorizar  as  instituições  e  os  profissionais  competentes  e
compromissados com o tema. Mais do que isso é desejável que o hospital
verdadeiramente humanizado receba um tratamento diferenciado por parte
dos  gestores  públicos  de  Saúde  e  dos  órgãos  governamentais  tendo
prioridade no estabelecimento de contratos e convênios no futuro. (Brasil
2001. p. 19)

Tendo em vista a importância da humanização no atendimento em saúde, o

Hospital Evangélico de Londrina buscou implementar programas e ações visando a

melhoria  nos  processos  e  a  excelência  no  atendimento  para  a  satisfação  dos

usuários/pacientes, profissionais e para conquistar certificações, como por exemplo

a mais recente acreditação da Organização Nacional  De Acreditação (ONA),  um

sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde. 

O relatório do grupo de trabalho de humanização (GTH) de 2014 do Hospital

Evangélico diz que:

 A  política  de  humanização  foi  implantada  no  Hospital  Evangélico  de
Londrina  dentro  das  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Humanização
Hospitalar  (PNH)  com  a  seguinte  finalidade:  Difundir  a  cultura  de
humanização  de  acordo  com o  Programa  Nacional  de  Humanização  da
Assistência Hospitalar;  Traçar diretrizes de elaboração e aprovar o plano
operativo para humanização do hospital; Melhorar a qualidade e a eficácia
da atenção dispensada aos usuários; Conceber e implantar novas iniciativas
de humanização que venham a beneficiar os usuários e os profissionais de
saúde;  Fortalecer  e  articular  todas  as  iniciativas  de  humanização  já
existentes;  Estimular  a  realização  de  parcerias  e  intercambio  de
conhecimentos  e  experiências  nessa  área;  Desenvolver  um conjunto  de
indicadores de resultados e sistema de incentivo ao tratamento humanizado;
Modernizar  as  relações  de  trabalho,  tornando  as  Unidades  mais
harmônicas;  Promover  a  participação da  comunidade e de entidades da
sociedade civil nas ações de humanização e voluntariado.( AEBEL 2014)
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Por outro lado, partimos do entendimento de que a humanização na saúde é

uma construção coletiva que envolve o trabalho em equipes multiprofissionais para

que  sejam  identificadas  as  necessidades  e  interesses  dos  envolvidos  e  assim,

aconteça  a  valorização  de  todos  os  indivíduos.  Nesse  sentido,  destacamos  a

importância  da  atuação  de  todos  os  trabalhadores  da  área  da  saúde,  tanto  no

ambiente de trabalho quanto no atendimento direto aos usuários. 

 Como o assistente  social  atua  na perspectiva  de viabilizar  o  acesso aos

direitos  que,  muitas  vezes  podem  estar  violados,  sua  intervenção  pode  fazer

diferença para os usuários/pacientes que se encontram fragilizados com o processo

de  adoecimento.  Nesta  perspectiva  sua  inserção  na  equipe  de  profissionais  de

saúde pode favorecer e/ou viabilizar o cuidado necessário diante da situação de

vulnerabilidade em que se encontra o público atendido.

Partindo do pressuposto que o assistente social é um profissional que tem

uma  formação  que  possibilita  um  conhecimento  ampliado  do  processo

saúde/doença, onde as condições socioeconômicas e psicossociais do paciente são

fatores que podem interferir na sua condição de saúde, sua participação em equipe

multiprofissional possibilita a identificação e compreensão destes fatores podendo

contribuir para um cuidado mais humanizado.

Ao considerar a postura ético-política que faz parte do exercício da profissão,

nos colocamos frente  ao  desafio  de  construir  um processo  reflexivo  acerca das

ações,  princípios,  valores,  direitos  e  deveres  que  norteiam  a  prática  social,  no

desenvolvimento de relações humanizadas dentro do ambiente hospitalar.

Nesse sentido, a pesquisa foi realizada junto às assistentes sociais que atuam

em hospitais  de  alta  complexidade3 no  município  de  Londrina  com o  intuito  de

compreender a percepção destes profissionais sobre a humanização do atendimento

em ambiente hospitalar. Para tanto, buscamos identificar as ações que estão sendo

planejadas  e  quais  já  foram  implementadas,  com base  na  Política  Nacional  de

Humanização, considerando a melhoria no atendimento da população que utiliza os

serviços daquela instituição, assim como a contribuição do assistente social para a

implementação dessa política.

3 Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar
à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção 
básica e de média complexidade). Disponível 
em<http://www.conass.org.br/bibliotecav3/pdfs/colecao2011/livro_4.pdf> acesso em 27/07/2018
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Delimitamos como nosso objeto de estudo a percepção do assistente social

sobre a humanização do atendimento em saúde no âmbito hospitalar, a partir das

seguintes indagações:

 – De que maneira o assistente social percebe a humanização do atendimento

no ambiente hospitalar?

 –  Quais  as  ações  que  são  reconhecidas  como  de  humanização  do

atendimento pelo assistente social?

 – O que diz a Política Nacional de Humanização no âmbito Hospitalar?

 – Porque é necessário a implementação da Política de humanização?

 – Em quais aspectos, no âmbito Hospitalar os assistentes sociais indicam a

necessidade de humanização do atendimento?

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, de natureza qualitativa, com

levantamento de dados bibliográficos,  observação direta em campo de estágio e

entrevistas semiestruturadas com assistentes sociais que atuam em 4 hospitais de

alta complexidade no município de Londrina.

O universo da pesquisa será composto por quatro (4) assistentes sociais

que trabalham nos Hospitais: Evangélico de Londrina, Santa Casa de Misericórdia,

Infantil  Sagrada Família,  Universitário  (HU),  constituindo-se em  participantes  da

pesquisa.

O motivo da escolha desses sujeitos se deve à participação dos assistentes

sociais  no  processo  de  humanização  do  atendimento  em âmbito  hospitalar.  Os

critérios de escolha  dos sujeitos foi o de atuar em hospital de alta complexidade

que atendam o SUS no município de Londrina e aceitar participar da pesquisa.

Foi  elaborado  um roteiro  de  perguntas,  o  termo de  consentimento  livre  e

esclarecido (TLCE) e a documentação para a autorização das Instituições campo de

pesquisa. 

Num primeiro momento, foi realizado contato telefônico com os Hospitais e

envio de e-mail com ofício, após análise da proposta de pesquisa pelo comitê de

ética dos hospitais e concedida a autorização, foi feito contato com as assistentes

sociais  para  agendar  as  entrevistas, respeitando a  disponibilidade  individual  das

participantes, no dia agendado, apresentação e leitura do Termo de Consentimento

de Livre e Esclarecido.
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 Os dados foram coletados por meio de entrevistas com uso de um roteiro de

perguntas  previamente  elaborado  e  um  gravador.  O  material  foi  transcrito,

organizado e analisado, posteriormente por meio da técnica de análise de conteúdo. 

Este  trabalho  de  conclusão  de  curso  está  dividido  em  três  capítulos.  O

primeiro  capítulo  denominado:  Humanização em Saúde –  A  política  nacional  de

humanização, contextualiza um histórico sobre PNHAH, que propõe mudar o padrão

de  assistência  aos  usuários  nos  hospitais  públicos  do  Brasil,  melhorando  a

qualidade  e  a  eficácia  dos  serviços  (BRASIL,  2001)  e  a  Política  Nacional  de

Humanização, que foi elaborada com o propósito de “valorizar os diferentes sujeitos

implicados no processo de produção da saúde: usuários, trabalhadores e gestores”

(BRASIL, 2012), visando efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde. 

No segundo capítulo, o Serviço Social e a humanização do atendimento em

saúde, em um breve histórico, apresentamos a inserção do assistente social na área

da  saúde  e  a  atuação  nos  hospitais  de  alta  complexidade,  na  perspectiva  da

humanização.

Após a contextualização da política de humanização em saúde e do serviço

social  na  perspectiva  dessa  política,  no  terceiro  capítulo,  a  humanização  do

atendimento  em  âmbito  hospitalar  na  percepção  das  assistentes  sociais,

apresentamos o resultado das análises das entrevistas com as assistentes sociais

que participaram da pesquisa, destacando suas percepções sobre a humanização

do atendimento em saúde, em ambiente hospitalar no contexto do sistema único de

saúde (sus).
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1. HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE – A POLITICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO

1.1  A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (PNHAH)  E

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO

O  que  é  Humanização?  Segundo  o  dicionário  Aurélio4,  a  palavra

Humanização, refere-se ao ato de humanizar, suavizar, inspirar a humanidade.

Diante do descaso, do desrespeito aos usuários, da precarização do trabalho

na  área  da  saúde,  um assunto  muito  discutido  atualmente  é  a  necessidade  de

melhorias na assistência, na relação com o usuário e a humanização no cuidado. 

A proposta  de  humanização como uma construção  ampliada,  vem com a

perspectiva de mudança nas diversas frentes de prestação de serviços em saúde,

começando pela porta de entrada das instituições, na recepção, na sala de espera,

no acolhimento e atendimento durante o processo de adoecimento e na gestão e

participação dos trabalhadores dentro das instituições de cuidados com a saúde.

A iniciativa do Ministério da saúde em criar um programa de humanização do

atendimento,  surgiu  com base  em  pesquisas  que  foram  feitas  em  unidades  de

serviço  de  saúde,  que  demonstraram que  uma  das  questões  mais  críticas  está

relacionada a qualidade da atenção dispensada aos usuários do sistema de saúde

brasileiro, conforme destacamos;

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. (Ministério da Saúde PNHAH 2001, p.5)

O  conceito  saúde  e  doença,  definidos  na  8ª  conferência  de  saúde5 foi

resumido por Sergio Araouca (1987, p. 36 apud Kruger 2010) como:

Saúde não é simplesmente não estar doente, é mais: é um bem estar social,
é o direito  ao trabalho,  a um salário  condigno; é o direito  a ter  água, à
vestimenta, à educação, e até, a informação sobre como se pode dominar o

4 O Dicionário Aurélio Online de Português, com definições, significados, sinônimos e exemplos de pronúncia de
200 mil palavras. Disponível em <https://dicionariodoaurelio.com/> acesso em 26/05/2018
5A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, já no período da Nova República, marca o momento 
em que as mudanças ganham contornos claros, ao ampliar o espectro de atores envolvidos e explicitar em seu 
relatório as diretrizes para a reorganização do sistema. CONAS. As Conferências Nacionais de Saúde: Evolução 
e perspectivas. Brasília,2009 1ª ED p.16
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mundo e  transformá-lo.  É  ter  direito  a  um meio  ambiente  que  não  seja
agressivo, mas que, pelo contrário, permita a existência de uma vida digna e
decente;  a  um  sistema,  político  que  respeite  a  livre  opinião,  a  livre
possibilidade de organização e de autodeterminação de um povo. É não
estar todo o tempo submetido ao medo da violência, tanto daquela violência
resultante da miséria,  que é o roubo, o ataque, como a violência de um
governo contra o seu próprio povo, para que sejam mantidos os interesses
que não sejam os do povo. Sergio Araouca6 (1987, p. 36 apud Kruger 2010
p.128)

O Ministério  da  Saúde  implantou  a  Política  Nacional  de  Humanização  da

Assistência  Hospitalar  (PNHAH)  no  ano  de  2000,  tendo  como  proposta  a  de

desenvolver um conjunto de ações integradas para proporcionar uma mudança no

padrão de assistência ao usuário nos hospitais públicos do Brasil com o objetivo de

melhorar  a  qualidade  e  a  eficácia  dos  serviços  que  são  prestados  por  estas

instituições de cuidado com a saúde. 

Com  condições  idênticas  de  trabalho,  um  hospital  consegue  melhores
resultados que outro  se houver compromisso da liderança,  qualidade na
gestão,  competência  e  criatividade  da  equipe.  Os  bons  resultados
dependem, em grande medida, da capacidade de o hospital oferecer um
atendimento humanizado à população. Para tanto, é necessário cuidar dos
próprios profissionais da área da saúde, constituindo equipes de trabalho
saudáveis  e,  por  isso  mesmo,  capazes de  promover  a  humanização  do
serviço. E, por profissionais de saúde, consideram-se aqui todas as pessoas
que  trabalham  nas  unidades  de  saúde  e  não  apenas  médicos  e
paramédicos. (PNHAH 2001 p. 5)

A  Política  de  Humanização  da  Assistência  Hospitalar  (2001)  previa  a

elaboração de planos de ações concretas de humanização, em que como objetivo,

fosse feito o resgate de valores como a autonomia, a liberdade e a responsabilidade,

considerando a natureza específica de cada realidade institucional.

A  PNHAH  (2001)  propôs  a  construção  do  Programa  Nacional  de

Humanização da Assistência Hospitalar com os seguintes objetivos:

•. Propagar uma nova cultura de humanização do atendimento em saúde na

rede hospitalar pública brasileira

 •. Garantir uma melhorar a qualidade e eficiência da atenção direcionada aos

usuários dos hospitais públicos no Brasil 

6O sanitarista Sérgio Arouca foi um dos principais teóricos e líderes do chamado “movimento sanitarista”, que 
mudou o tratamento da saúde pública no Brasil. A consagração do movimento veio com a Constituição de 1988, 
quando a saúde se tornou um direito inalienável de todos os cidadãos, como está escrito na Carta Magna: “A 
saúde é direito de todos e dever do Estado”. Disponível em <https://portal.fiocruz.br/sergio-arouca> acesso em 
12/07/2018
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•.  Qualificar  os  profissionais  dos  hospitais  para  um  novo  conceito  de

assistência à saúde, com a valorização da vida humana e a cidadania

 •.  Criar  e  efetivar novas  iniciativas  de  humanização  dos  hospitais,  que

beneficiem os usuários e os profissionais de saúde 

•. Consolidar todas as iniciativas de humanização que existem na rede pública

hospitalar 

•. Intensificar as parcerias e trocas de conhecimentos e experiências entre os

trabalhadores na área da saúde

•.  Desenvolver sistemas  e  indicadores  de  resultados  para  incentivar  o

tratamento humanizado em saúde 

•.  Renovar as  relações  de  trabalho,  onde  as  instituições  se  tornem  mais

humanizadas e solidarias, e com isso recuperar sua imagem perante a comunidade

e os trabalhadores no âmbito dos hospitais públicos.

O programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (2001) ainda

propõe um conjunto de ações, de maneira integrada, com o objetivo de mudar o

padrão de assistência ao usuário nos hospitais públicos do Brasil, com a melhoria da

qualidade e a eficácia dos serviços que são prestados por estas instituições. 

Nossas ações não deveram se restringir à busca de melhorias na instituição
hospitalar, mas também estender-se, também, à formação educacional dos
profissionais de saúde – atualmente bastante deficiente no que se refere à
questão da humanização do atendimento. É no processo de formação que
se  podem  enraizar  valores  e  atitudes  de  respeito  à  vida  humana,
indispensáveis  à  consolidação  e  à  sustentação  de  uma nova  cultura  de
atendimento à saúde. (BRASIL 2001p.5)

Este  mesmo  documento  ressalta  ainda  que,  para  que  as  mudanças

aconteçam é importante a vontade política dos dirigentes em participar das ações

efetivas  e  permanentes  que  vão  transformar  a  realidade  hospitalar,  também  é

necessário reconhecer o caráter processual destas transformações.

 Neste sentido a Política Nacional  de Humanização (2004)  propõe para a

atenção Hospitalar dois níveis crescentes (B e A) de padrões para adesão, que são:

Parâmetros Nível A: A criação do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com

plano de trabalho implantado; a garantia de visita aberta por meio da presença do

acompanhante  e  de  sua  rede  social,  respeitando  a  dinâmica  de  cada  unidade

hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante, ter um canal de
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ouvidoria em funcionamento; uma equipe multiprofissional de atenção à saúde para

atendimento dos pacientes internados, com horário estabelecido para atendimento à

família e/ou à sua rede social; que exista mecanismo de desospitalização, como as

de cuidados domiciliares; garantir  a  continuidade da assistência com sistema de

referência  e  contra  referência,  um  conselho  gestor  local  com  funcionamento

adequado; a existência de acolhimento composto pela avaliação de risco nas áreas

de  acesso  (pronto  atendimento,  pronto-socorro,  ambulatório,  serviço  de  apoio

diagnóstico e terapia) e um plano de educação permanente para os trabalhadores

da instituição, abrangendo os temas de humanização em implementação.

Parâmetros  de  nível  B:  Grupos  de  Trabalho  de  Humanização  (GTH)

existentes  e  com  plano  de  trabalho  definido, a  garantia  de  visita  aberta  que

possibilite  a  presença  do  acompanhante  e  de  sua  rede  social,  respeitando  a

dinâmica da unidade hospitalar e as peculiaridades que envolvam as necessidades

do  acompanhante,  que  tenha  mecanismos  de  recepção  com  acolhimento  aos

usuários,  e  de  escuta  para  a  população  e  os  trabalhadores,  uma  equipe

multiprofissional com no mínimo o médico e o enfermeiro de atenção à saúde para

acompanhamento  dos  pacientes  internados  e  com  horário  disponível  para

atendimento  à  família  e/ou  à  sua  rede  social,  que  exista  mecanismos  de

desospitalização,  visando  a  alternativas  às  práticas  hospitalares,  como  as  de

cuidados domiciliares e a garantia de continuidade de assistência com um sistema

de referência e contra referência.

Para  que  aconteça  essa  gestão  compartilhada  onde  os  usuários,

trabalhadores  e  gestores  da  área  da  saúde  participem  das  decisões  de  seus

interesses  em  um  espaço  coletivo,  o  programa  Nacional  de  Humanização  da

Assistência  Hospitalar  (2001)  orienta  a  criação  de  Grupos  de  Trabalho  de

Humanização Hospitalar, conforme destacamos;

O trabalho  nos  hospitais  prevê  a  criação  de  um Grupo de  Trabalho  de
Humanização  Hospitalar,  constituído  por  lideranças  representativas  do
coletivo de profissionais, que terá como atribuições: difundir os benefícios
da  assistência  humanizada;  pesquisar  e  levantar  os  pontos  críticos  do
funcionamento da instituição; propor uma agenda de mudanças que possam
beneficiar os usuários e os profissionais de saúde; divulgar e fortalecer as
iniciativas  humanizadoras  já  existentes;  melhorar  a  comunicação  e  a
integração do hospital com a comunidade de usuários.(Brasil, 2001 p. 16)
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O caderno Humanizasus7 (2004) do Ministério da Saúde, define o GTH como

sendo um encontro de pessoas que tem como interesse,  discutir  os serviços de

saúde nas instituições que trabalham ou que utilizam, além de discutir as relações

que são estabelecidas entre si e como estes serviços podem funcionar de forma a

melhorar o processo de trabalho e assim produzir serviços de saúde com qualidade

para todos.

Estes  grupos  vão  atuar  diretamente  na  articulação  da  Política  de

Humanização do atendimento a saúde e a instituição para a implementação das

ações dentro do ambiente hospitalar, tendo como responsabilidade, a de conduzir

um processo de mudança cultural de atendimento a saúde, promovendo o respeito a

dignidade humana.

Para Guedes e Castro (2009), nos hospitais de alta e média complexidade na

área da saúde, tem se a ideia de que seja um serviço complexo, onde a prática

profissional acaba por se distanciar de um modelo de humanização e integração

profissional  e  usuário,  neste  sentido,  é  preciso  incorporar  um  olhar  horizontal

profissional/paciente, para que neste período de hospitalização, criem se relações

dos  usuários  com  o  sistema  de  saúde,  onde  possamos  propiciar  com  que

reorganizem suas vidas,  ajudando os a adquirir  novos hábitos de autocuidado e

autonomia,  atuando  na  construção  do  ambiente  hospitalar  como  um espaço  de

promoção da saúde, de defesa da vida e da cidadania. 

Conforme Oliveira (1997 apud Guedes e Castro 2009 p.7), a implantação de

propostas  inovadoras,  pautadas  na  humanização,  responsabilização,  vínculo  e

demais  formas  que  não  sejam  as  puramente  curativistas,  apresentam  diversas

resistências,  mas  não  são  impossíveis.  Dentro  do  modelo  assistencial  usuário

centrado,  pode se  quebrar  com a  lógica  dominante  de  verticalidade das  ações ,‐

incentivando todos, desde profissionais a usuários, para o envolvimento no processo

de prevenção, promoção, recuperação e cura. 

Limites e  possibilidades são vislumbrados ao longo do incremento  dessas

práticas, que tendem a ser superados no cotidiano do processo de construção do

trabalho  coletivo  em  saúde.  Ao  adotar  uma  postura  ampla  onde  o  modelo  de

7Mais conhecida como Rede Humaniza Sus, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS que 
atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde com equidade, acesso universal e 
cuidado integral a saúde. Disponível em Site http://redehumanizasus.net/sobre-acesso em 30/05/2018

http://redehumanizasus.net/sobre-acesso
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assistência  ao  usuário  seja  pautado  em  espaços  coletivos  de  problematização,

pretende-se, conforme destaca Guedes e Castro (2009, p. 7) ao citar Oliveira (1997):

“quebrar a dureza do hospital (rotinas decorrentes da institucionalização das
pessoas),  garantir  o  respeito  dos  usuários,  resgatar  o  vínculo  e  a
responsabilização  dos  profissionais  e  pacientes,  propiciar  respeito  e
dignidade no exercício das várias profissões que se concretizam no espaço
chamado Hospital” (OLIVEIRA, 1997, p. 346 apud  Guedes e Castro 2009 p.
7)

Os usuários dos serviços de saúde têm se tornado, de forma gradual, cada

vez  mais  consciente  e  exigente  de  seus  direitos,  diante  disso,  os  programas  e

projetos de humanização na assistência hospitalar devem ser planejados para que

possibilite a transformação de atitudes de todos os envolvidos no atendimento em

saúde,  estabelecendo  vínculos  de  solidariedade  e  participação  coletiva  entre

trabalhadores, gestores e usuários.

Hubert  Lepargneur  (2006,  p.61)  compara  os  hospitais  às  empresas

complexas,  onde  as  normas  precisam  ser  observadas  e  onde  existe  um

indispensável  jogo  das  liberdades  individuais,  ele  diz  que  “cuidar  da  saúde  de

pessoas não é como ajustar uma máquina qualquer”.

Reparamos ainda as diferenças de percepção do tempo. Para o médico
ocupado e a enfermeira em serviço, o tempo disponível é sempre curto; falta
tempo para preencher o programa do dia, o previsto e o imprevisto. Para o
doente, o tempo é o sofrimento e o sofrimento é o tempo que não passa,
seja ele tempo de espera ou tempo de dor. Hubert Lepargneur (2006 p. 63-
64)

Quando acontece  o  adoecimento,  os  indivíduos,  que  antes  ocupavam um

espaço na sociedade e na família,  passam a pertencer  a um novo grupo social

específico  que,  fragilizados  pela  doença,  se  encontram  internados  em  espaços

restritos para o cuidado com a saúde onde lhes são impostas determinadas regras

de convivência, muitas vezes com alguma dependência, e então o “paciente” agora

está longe da família, limitado, sem suas roupas e objetos pessoais, longe de sua

rotina.

A Humanização no âmbito hospitalar, quando pautada no contato humano,

precisa  ser  feita  de  uma  forma  acolhedora,  contemplando  a  integralidade  dos

sujeitos  e  a  cidadania,  considerado  assim,  as  circunstancias  sociais,  étnicas,
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educacionais e psíquicas que envolvem cada indivíduo.

No Hospital, lugar de esperança e de vontade tanto quanto de trabalho e de
sofrimento, estão em jogo o corpo da vida e o espírito da vida. Mais do que
nunca o hospital atual deve constituir o anel que reconstitui o ser humano na
sua integralidade vacilante.Uma ética de cuidados cidadão exige o esforço
de uma difícil reconstrução dos comportamentos como dos valores e das
necessidades: verdadeira revolução tanto dos princípios quanto das práticas
(Hirsch 1997, p. 115 apud Lepargneur 2006 p. 68)

No âmbito hospitalar, essa tarefa se torna mais complexa por ser considerado

um ambiente hostil  devido a dinâmica dos processos internos, onde o receio de

cometer erros, exige dos profissionais habilidades e conhecimentos específicos para

lidar com sentimentos de dor e sofrimento.

 Ressaltamos a importância de que a instituição de saúde adote princípios de

humanização também entre os funcionários, pois a satisfação dos que recebem a

assistência depende da satisfação de quem a realiza.

Quem cuida e se deixa tocar pelo sofrimento humano torna-se um radar de
alta sensibilidade, se humaniza no processo e, para além do conhecimento
científico, tem a preciosa chance e o privilégio de crescer em sabedoria.
Esta sabedoria nos coloca na rota da valorização e descoberta de que a
vida não  é um bem a ser  privatizado,  muito  menos um problema a ser
resolvido nos circuitos digitais e eletrônicos da informática, mas um dom, a
ser vivido e partilhado solidariamente com os outros. (Pessini  2000 apud
Bettinelli;Waskiwvicz;Erdmann 2006 p.91)

Humanizar  o  atendimento  envolve,  portanto,  ser  capaz  de  atender  com

solidariedade,  considerando  as  necessidades  especiais  e  existenciais  e  ter

iniciativas pautadas na compreensão e respeito mútuos, caracterizando uma postura

diferenciada de profissionais, equipes e gestores.

Segundo a Política Nacional de Humanização lançada em 2003, é preciso

entender e valorizar os diferentes sujeitos envolvidos nos processos de cuidado em

saúde sendo eles, os usuários, os trabalhadores e os gestores, tendo como valores

norteadores a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, com a intenção de pôr em

prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)8 no cotidiano dos serviços de

8São princípios do SUS: Universalização, todo cidadão tem direito a todos os serviços públicos de saúde., o 
Governo tem o dever de prover a assistência à saúde igualitária para todos. Equidade: equidade significa tratar 
desigualmente os desiguais. Integralidade: considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas 
necessidades, pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, . Disponível em 
<http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus> acesso em 20/01/2018

http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus
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saúde e produzir mudanças nos modos de gerir e cuidar, levando em consideração

a insatisfação dos usuários, principalmente, nos aspectos de relacionamento com os

profissionais da saúde.

A  Política  Nacional  de  Humanização  (BRASIL,  2004,  p.8-9)  define  a

humanização em saúde nas seguintes palavras:

Por  humanização  entendemos  a  valorização  dos  diferentes  sujeitos
implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e
gestores.  Os  valores  que  norteiam  esta  política  são  a  autonomia  e  o
protagonismo  dos  sujeitos,  a  co-responsabilidade  entre  eles,  o
estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo
de gestão [...] Um dos aspectos que mais tem chamado a atenção quando
da avaliação dos serviços é o despreparo dos profissionais para lidar com a
dimensão  subjetiva  que  toda  prática  de  saúde  supõe.  Ligado  a  esse
aspecto,  um outro  que se  destaca  é a  presença de modelos  de gestão
centralizados  e  verticais  desapropriando  o  trabalhador  de  seu  próprio
processo de trabalho. O cenário indica, então, a necessidade de mudanças.
Mudanças  no  modelo  de  atenção  que  não  se  farão,  a  nosso  ver,  sem
mudanças no modelo de gestão. (BRASIL, 2004, p.8-9)

A humanização  do  atendimento  como política,  tem a  responsabilidade  de

proporcionar mudanças nos princípios e modos de cuidar que envolvem o conjunto

das relações entre profissionais e usuários da área da saúde, caracterizando uma

construção coletiva na cultura e atenção aos usuários.

Segundo DINIZ e CHACHAN (2002 apud LOPES 2016 p. 16). 

O Movimento a favor da humanização começa a se desenhar na década de
1950,  por  meio  do  Movimento  Feminista,  que  apresenta  entre  suas
bandeiras,  a  humanização  do  atendimento,  ao  questionar  os  valores
instrumentais e masculinos da sociedade industrial, criticar a medicalização
do parto e a transformação do nascimento em modelo biomédico que “trata
o  parto  como  um  evento  patológico  e  arriscado,  que  utiliza  tecnologia
agressiva, invasiva e potencialmente perigosa” (DINIZ e CHACHAN 2002
apud LOPES 2016 p. 16)

Como  ética,  a  humanização  deve  tomar  a  defesa  da  vida  como  o  eixo

principal  de  suas  ações.  De  acordo  com  essa  política,  a  humanização  é  um

processo amplo e constante que envolve mudanças no comportamento de pessoas

e instituições de cuidados com a saúde, sua implementação pressupõe eixos de

ação com o objetivo da apropriação dos resultados esperados pela sociedade. 
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A seguir, destacamos um quadro explicativo com modos de operacionalizar a

PNH a partir do financiamento, instituições do SUS, educação permanente, mídia,

atenção e gestão da política.

Quadro 1.  Eixos componentes  das estratégias  para  implementação da  PNH e seus

modos de operacionalizar 

Eixos MODOS DE OPERACIONALIZAR A PNH 

Financiamento Por  meio  da  integração  de  recursos  vinculados  aos
programas específicos de humanização e outros subsídios
(adesão com compromisso dos gestores) 

Instituições do SUS Por  meio  dos  Planos  Estaduais  e  Municipais  dos  vários
governos Educação Permanente. 

Educação
Permanente

Por  meio  do  conteúdo  profissionalizante  na  graduação,
especialização e outros cursos de Mídia – promovendo o
debate orgânico da saúde: discurso social amplo. 

Mídia Por  meio  do  debate  orgânico  da  saúde:  discurso  social
amplo 

Atenção Por meio da ampliação da atenção integral à saúde. 

Gestão da política Por meio de sistemática de acompanhamento e avaliação
estimulando pesquisa relacionada ao tema humanização. 

FONTE: Ministério da Saúde (On-Line). Política Nacional De Humanização Hospitalar. BRASÍLIA, Ministério da
Saúde; 2003. Disponível em: www.saúde.gov.br/ 

1.2 A Estrutura da Política Nacional de Humanização

A  estrutura  da  PNH  está  direcionada  a  partir  de  Princípios,  Métodos,

Diretrizes e Dispositivos, sendo:

Os  princípios  da  Política  Nacional  de  Humanização  (2004),  a

Transversalidade, a Indissociabilidade entre atenção e gestão, o Protagonismo, a

corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos.

Transversalidade: Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de

saúde  podem  interagir  com  a  experiência  daquele  que  é  assistido,  é  a

corresponsabilidade construída pelo conjunto de saberes envolvidos no atendimento

em saúde.

A Indissociabilidade entre a atenção e gestão: Entendendo que as decisões

da  gestão  interferem  diretamente  na  atenção  à  saúde,  todos  os  envolvidos  no

cuidado e atendimento a saúde, devem conhecer o funcionamento da gestão dos

serviços e da rede de saúde, participar ativamente do processo das tomadas de

decisão nas organizações e nas ações de saúde coletiva, envolvendo não só as

equipes de trabalho, mas também os usuários e seus familiares.
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O protagonismo: A corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos,

é preciso reconhecer o papel de cada um como cidadãos de direito, valorizando a

vida  e  incentivando  a  participação  e  atuação  nos  processos  que  envolvem  os

cuidados em saúde.

O método da PNH (2004)  está  baseado na tríplice  inclusão:  inclusão dos

diferentes sujeitos, sendo os gestores, os trabalhadores e usuários, na produção da

autonomia  e  do  protagonismo  através  da  corresponsabilidade  nos  processos,  a

inclusão dos analisadores sociais,  com a intenção de acolher  e  potencializar  os

processos de mudança, com a análise coletiva de conflitos e da força crítica das

crises  e  a  inclusão  do  coletivo,  por  movimentos  sociais  organizados  ou  dos

trabalhadores de saúde, com o fomento das redes.

Como  diretrizes  gerais  da  Política  Nacional  de  Humanização  (2004),

destacamos: Aumentar o diálogo entre os profissionais e a população e entre os

profissionais  e  a  administração,  organizar  e  regular  o  uso  de  medicamentos,

estimular o conceito de clínica ampliada, melhorar os sistemas de comunicação e

informação  para  promover  o  desenvolvimento  pessoal,  incentivar  e  valorizar  a

jornada  integral  ao  sistema  único  de  saúde  (SUS),  o  trabalho  em  equipe,  a

participação em processos permanentes de educação e qualificação.

Os  dispositivos  descritos  na  PNH  (2004)  são;  Grupo  de  Trabalho  de

Humanização (GTH) e Câmara Técnica de Humanização (CTH), Colegiado Gestor,

Contrato de Gestão, Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores

da  saúde,  Visita  Aberta  e  Direito  à  Acompanhante,  Programa de  Formação  em

Saúde do Trabalhador (PFST) e Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP), Equipe

Transdisciplinar  de  Referência  e  de  Apoio  Matricial,  Projetos  Co-Geridos  de

Ambiência, Acolhimento com Classificação de Riscos, Projeto Terapêutico Singular,

Projeto de Saúde Coletiva e Projeto Memória do SUS que dá certo.

Dentre as prioridades da PNH (2004), temos: a redução das filas, a ampliação

do acesso aos serviços de saúde, o atendimento integral, acolhedor e resolutivo com

base em critérios de risco, possibilitar aos usuários conhecerem os profissionais e a

rede de serviços de seu território, além de uma educação permanente para que os

trabalhadores e usuários participem da gestão dos serviços. 

É neste ponto indissociável que a Humanização se define: aumentar o grau
de co-responsabilidade dos diferentes atores que constituem a rede SUS,
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na produção da saúde, implica mudança na cultura da atenção dos usuários
e da gestão dos processos de trabalho. Tomar a saúde como valor de uso é
ter como padrão na atenção o vínculo com os usuários, é garantir os direitos
dos usuários e seus familiares, é estimular a que eles se coloquem como
atores do sistema de saúde por meio de sua ação de controle social, mas é
também  ter  melhores  condições  para  que  os  profissionais  efetuem  seu
trabalho de modo digno e criador de novas ações e que possam participar
como co-gestores de seu processo de trabalho. (BRASIL, 2004, p. 7)

Bettinelli,  Waskievicz  e  Erdmann,  (2006,  p.92)  em  seu  artigo  sobre  a

“humanização do cuidado no ambiente hospitalar” diz que, no contexto atual, onde o

sistema de cuidados é influenciado pela busca de resultados em relação aos ganhos

financeiros,  com  possível  diminuição  da  sensibilidade  humana,  existem  dois

caminhos  possíveis  de  humanização  do  cuidado,  no  primeiro,  é  preciso  um

reposicionamento por parte dos profissionais de saúde e da sociedade para que a

vida  seja  valorizada e aconteça uma melhor  compreensão do ser  humano e  do

processo de cuidado, com a reavaliação dos valores que foram fragmentados ao

longo  do  tempo,  o  outro  caminho  é  fazer  uma  opção;  em  vez  de  continuar

mercantilizando a doença,  cuidar  realmente dos seres humanos,  respeitar  a  sua

autonomia e a sua dignidade.

Ainda  conforme  os  autores,  a  exigência  de  padronização  e  rigidez  das

atividades em um cotidiano hospitalar, são fatores que podem levar a uma pouca

demonstração  de  sensibilidade  e  ainda  a  impessoalidade  das  relações,  e  neste

mesmo cotidiano,  o  ser  humano também vai  poder  exercitar  variadas formas de

interação nas relações, tanto afetivas/sociais, como de trabalho.

 Nessa  perspectiva,  os  programas  e  projetos  devem  ser  pensados  para

facilitar a comunicação, o acesso aos tratamentos e o bem-estar dos profissionais

envolvidos para que consigam lidar com o processo saúde doença, seus conflitos e

frustrações considerando a individualidade dos sujeitos, sejam estes pacientes ou

trabalhadores da área de saúde.

O Ministério da Saúde criou o HumanizaSUS em 2003, apostando na inclusão

dos trabalhadores, usuários e gestores na produção e também na gestão do cuidado

e seus respectivos processos de trabalho em saúde,  orientados por  princípios e

diretrizes. 

 Caderno “HumanizaSUS” (BRASIL,2004, p.7) destaca que;
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Como política, a Humanização deve, portanto, traduzir princípios e modos
de operar no conjunto das relações entre profissionais e usuários, entre os
diferentes profissionais, entre as diversas unidades e serviços de saúde e
entre  as  instâncias  que  constituem  o  SUS.  O  confronto  de  ideias,  o
planejamento, os mecanismos de decisão, as estratégias de implementação
e de avaliação, mas principalmente o modo como tais processos se dão,
devem confluir para a construção de trocas solidárias e comprometidas com
a produção de saúde, tarefa primeira da qual não podemos nos furtar. De
fato, nossa tarefa se apresenta dupla e inequívoca, qual seja, a da produção
de saúde e a da produção de sujeitos. (BRASIL, 2004, p.7)

Em seu folheto de divulgação,  o  HumanizaSUS traz a informação de que

busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato

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

relações de poder hierarquizadas.

A PNH (2010)  diz  que estas  orientações são clínicas,  políticas  e éticas  e

tomam sentido no acolhimento, na clínica ampliada, na democracia das relações, na

valorização do trabalhador, na garantia dos direitos dos usuários e no fomento de

redes. 

É nesta articulação entre princípios, método e diretrizes que os processos
de formação têm sido propostos e organizados. As diretrizes dos processos
de  formação  da  PNH  se  assentam  no  princípio  de  que  a  formação  é
inseparável  dos  processos  de  mudanças,  ou  seja,  que  formar  é,
necessariamente, intervir, e intervir é experimentar em ato as mudanças nas
práticas de gestão e de cuidado, na direção da afirmação do SUS como
política inclusiva, equitativa, democrática, solidária e capaz de promover e
qualificar a vida do povo brasileiro. (Brasil 2010. p.8)

Para  a  humanização  dos  serviços  de  saúde,  a  PNH  ressalta  ainda

importância de estimular a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários na

construção de processos coletivos para enfrentar as relações de poder, trabalho e

afeto que muitas vezes acabam produzindo atitudes e práticas desumanizadoras;

onde:

 Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos
de  gestão  e  de  cuidado.  Tais  mudanças  são  construídas  não  por  uma
pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada.  Incluir
para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de
organizar o trabalho (PNH, 2013. p. 4)
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A  humanização  do  atendimento  em  saúde  em  um  hospital  de  alta

complexidade refere-se não só aos cuidados com os pacientes, mas também com

os responsáveis pelo cuidado, sejam eles os profissionais da área da saúde ou os

funcionários da instituição que estão envolvidos nos processos de administração,

manutenção e atendimento. 

Segundo Wernec, Faria e Campos (2009, p. 27)

O cuidado engloba a consulta e a ultrapassa ao inserir outros saberes e
fazeres, numa relação de parceria entre os membros de uma equipe e desta
com o usuário. A aproximação com o usuário traz a chance de se construir,
com  ele,  a  autonomia  possível  frente  aos  seus  problemas.  Suas
necessidades,  demandas e valores passam a ser  um objeto  central  das
ações da equipe. Assim, o trabalho em equipe e o cuidado permitem uma
organização  mais  abrangente  dos  serviços  de  saúde,  por  meio  de  uma
estratégia  denominada  “linha  do  cuidado”.  (Wernec,  Faria  e  Campos,
2009, p.27)

Pessini (2006, p. 3) ressalta que a humanização das instituições de saúde

está relacionada também com a humanização da sociedade como um todo, pois

uma sociedade violenta, iníqua e excludente, acaba por interferir em todo contexto

destas instituições. Sobre humanizar o cuidar, ele diz que:

O cuidar  humanizado implica,  por  parte  do cuidador,  a compreensão do
significado da vida, a capacidade de perceber e compreender a si mesmo e
ao outro, situado no mundo e sujeito se sua própria história. A humanização
no  atendimento  exige  dos  profissionais  da  saúde,  essencialmente,
compartilhar com seu paciente experiências e vivências que resultem na
ampliação do foco de suas ações,  via de regra restritas ao cuidar  como
sinônimo de ajuda as possibilidades da sobrevivência. Em outras palavras,
exercer na prática o re-situar das questões pessoais num quadro ético, em
que o cuidar se vincula a compreensão da pessoa em sua peculiaridade e
em sua originalidade de ser. (Pessini 2006 p.3)

Uma questão importante, relacionado a humanização do atendimento, está a

integralidade9 das  equipes  multiprofissionais,  diversos  saberes  que  juntos

proporcionam  mudanças  importantes  na  busca  por  transformar  a  realidade  dos

usuários  dos  serviços  de  saúde,  e  em  um  hospital  de  alta  complexidade  vai

9A integralidade como definição legal e institucional é concebida como um conjunto articulado de ações e 
serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do
sistema. Ao ser constituída como ato em saúde nas vivências cotidianas dos sujeitos nos serviços de saúde tem 
germinado experiências que produzem transformações na vida das pessoas. Disponível em 
<https://www.bvsintegralidade.icict.fiocruz.br/vhl/sobre/o-que-e-integralidade-em-saude/> acesso em 17/07/2018
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contribuir para um ambiente mais focado no bem-estar físico e social dos pacientes,

não só dentro da instituição mas também nos cuidados em rede de saúde. 

MACHADO et tal (2006) fala da necessidade desta integralidade na área da

saúde.

Evidencia-se, assim, a necessidade de se perceber a integralidade como
princípio em vários níveis de discussões e das práticas na área de saúde,
alicerçado em um novo paradigma preparado para ouvir, entender e, a partir
daí,  atender  às  demandas  e  necessidades  das  pessoas,  grupos  e
coletividades. (MACHADO et tal 2006 p. 6)

Os  profissionais  que  são  reconhecidos  atualmente  como  profissionais  de

saúde constam na Resolução no 287/199810 do Conselho Nacional de Saúde, são

estes: os assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física,

enfermeiros,  farmacêuticos,  fisioterapeutas,  fonoaudiólogos,  médicos,  médicos

veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. 

A humanização do atendimento em saúde, quando desenvolvida em ações de

forma  fragmentada,  pode  ser  interpretada  como  “voluntarismo,  assistencialismo,

paternalismo  ou  mesmo  ao  tecnicismo  de  um  gerenciamento  sustentado  na

racionalidade administrativa e na qualidade total” (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p.

390 apud Alcântara e Vieira 2013 p. 339). 

 Segundo Guedes e Castro (2009), a articulação dos profissionais que atuam

no cuidado com a saúde, de forma integrada, possibilita a superação de uma visão

hegemônica da compreensão do processo saúde/doença, trazendo para o âmbito

hospitalar uma realização da atenção em saúde baseada na perspectiva do cuidado

que se complementa.

Além disso, propor, para as diferentes equipes implicadas nestas práticas, o
desafio de superar limites e experimentar novas formas de organização dos
serviços e novos modos de produção e circulação de saber e de poder, pois
é  uma  política  transversal  que  indica  a  inseparabilidade  entre  gestão  e
atenção (BRASIL, 2008).

É  importante  lembrar  que  como  um  conceito,  a  humanização  deve  ser

10Resolução 287, de 10 de outubro de 1998 – Conselho Nacional de Saúde – Relaciona categorias profissionais 
de saúde de nível superior para fins de atuação do CNS. Disponível em <Resolução 287, de 10 de outubro de 
1998 - Conselho Nacional de Saúde > acesso em 23/07/2018
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ampliada  nos  serviços  de  saúde,  que  as  mudanças  possam  ser  percebidas

principalmente no acompanhamento de idosos, crianças e pessoas com deficiência

no espaço hospitalar.

 Nessa perspectiva, a mudança deve acontecer também nas relações entre

equipes  profissionais,  gestores  e  usuários  dos  serviços,  trazendo  a

corresponsabilidade do cuidado que vai afetar a cultura da atenção em saúde nos

processos de trabalho, desta forma, todas as propostas contidas na PNH precisam

ser pensadas dentro de um contexto de mudanças socioculturais, de mudanças nos

processos de formação e de gestão.

 Compreendemos então a humanização em saúde como uma construção de

conhecimentos,  alinhadas  as  mudanças  de  comportamento  onde  o  foco  seja  o

respeito ao individualismo e a dignidade do ser humano. 

Diante de um cenário político e econômico que tem como consequência a

desigualdade social, a saúde acaba sendo fortemente afetada pelo contexto social

dos indivíduos,  é  preciso  que um processo reflexivo  e continuado possibilite  um

olhar diferenciado para a realidade dos sujeitos, além disso é importante considerar

os aspectos que influenciam a humanização do atendimento, como por exemplo:

Investir em materiais e infraestrutura para o sistema de saúde, recursos materiais e

físicos para o atendimento adequado aos usuários, incentivos aos trabalhadores,

como  plano  de  carreira  e  plano  de  cargos  e  salários  e  investir  em  educação

permanente.

Entendemos que a humanização do atendimento tem o intuito de valorizar as

relações  no  interior  das  instituições  de  saúde,  principalmente  em  ambiente

hospitalar, atender os usuários em todas as suas dimensões e resgatar o respeito e

a  dignidade  entre  os  indivíduos,  porém,  mesmo  que  isso  pareça  uma  questão

básica, requer o empenho de todos os envolvidos nos processos para que essa

política se efetive de maneira satisfatória. 
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2. A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE: UM BREVE HISTÓRICO

2.1 A ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE

A  inserção  do  Serviço  Social  no  campo  da  saúde  se  ampliou  após  a

constituição de 1988, que coloca a saúde como direito de todos e dever do Estado, é

a partir deste momento que começa a reordenação dos serviços de saúde, com a

descentralização  e  a  municipalização,  tendo  como  objetivo  construir  um  novo

modelo assistencial baseado nos princípios do SUS e na participação social.

Segundo  Silva  (2013),  o  assistente  social  trabalha  para  combater  as

desigualdades sociais e promover a cidadania, visto que devido a precarização das

condições de vida de grande parte da população, as expressões da questão social,

como o desemprego, a violência e o envelhecimento se somam as dificuldades do

acesso ao atendimento  qualificado na rede de saúde,  exigindo profissionais  que

contribuam para a efetivação da lógica da integralidade nos sistemas de saúde.

No presente trabalho,  apresentamos o conceito de humanização enquanto

uma estratégia que, em consonância com os princípios do SUS e com a atuação do

assistente social,  que por meio da compreensão da realidade social  dos sujeitos

pode contribuir para a construção de propostas de humanização no atendimento e

nos ambientes de trabalho, ao qual se encontra inserido. O Serviço Social  como

uma  das  profissões  que  atuam  na  área  da  saúde,  tem  características  e

particularidades relativas que se dedicam a humanização do atendimento.

 Trindade (2012) diz que os usuários encontram nos assistentes sociais uma

maior  receptividade  quando  estão  em  situações  de  vulnerabilidade  pelo

adoecimento ou pelas dificuldades socioeconômicas e de relacionamento com as

famílias, sendo o assistente social o membro da equipe que viabiliza as condições

sociais necessárias para continuidade do atendimento.

O  assistente  social  atua  nas  providências  necessárias  a  facilitação  do
acesso, no provimento de condições institucionais para que o atendimento
se realize, além de oferecer um suporte emocional ao usuário diante das
dificuldades geradas pela fragilidade dos mesmos. (Trindade, 2012 p. 84)

A  autora  defende  a  importância  da  ação  de  acompanhamento  social,

principalmente  em instituições que exigem internação ou abrigamento,  com uma
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permanência  prolongada  do  usuário,  o  Serviço  Social  vai  acionar  os  recursos

internos e externos para criar condições para esta permanência, sendo também o

responsável pela articulação com as famílias.

Conforme Silva e Silva (2013), para lidar com a realidade atual da sociedade,

o Serviço Social se encontra em um processo de construção e desconstrução, onde

a constante transformação, exige respostas sociais para os problemas de saúde da

população.  Para  Iamamoto  (1997)  a área da saúde constitui  um dos grandes e

complexos campos de atuação e intervenção do Serviço Social; 

Os  assistentes  sociais  trabalham  com  a  questão  social  nas  suas  mais
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam
no  trabalho,  na  família,  na  área  habitacional,  na  saúde,  na  assistência
social  pública,  etc.  Questão  social  que  sendo  desigualdade  é  também
rebeldia,  por  envolver  sujeitos  que  vivenciam  as  desigualdades  e  a  ela
resistem,  se  opõem.  É  nesta  tensão  entre  produção  da  desigualdade  e
produção da rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais,
situados  nesse  terreno  movido  por  interesses  sociais  distintos,  [...]  a
questão  social,  cujas  múltiplas  expressões  são  o  objeto  do  trabalho
cotidiano  do  assistente  social.  (IAMAMOTO,  1997,  p.  14  apud
Crosxiati,2013)

Na  perspectiva  de  atuação  dos  assistentes  sociais  como  profissionais  de

saúde, conforme a  resolução de nº 218 de 06 de março de 199711 do Conselho

Nacional  de  Saúde  e  a  resolução  CFESS  N.º  383/99  de  29/03/199912,  nos

deparamos com a necessidade de instituir em suas práticas profissionais, formas

interventivas que vão de encontro aos aspectos mais impactantes na política de

saúde,  tais  como,  as  necessidades  sociais,  a  garantia  do  direito  a  saúde  e  a

promoção da saúde. Conforme definido na constituição de 1988;

A saúde  é  um direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, art. 196).

Temos também, a “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde13” — Ministério

11RESOLUÇÃO N.º 218, DE 06 DE MARÇO DE 1997 – regulamentação das profissões de saúde. Disponível em
<conselho.saude.gov.br/resolucoes/1997/reso218.doc > acesso em 23/07/2018
12Resolução CFESS N.º 383/99 de 29/03/1999. EMENTA: Caracteriza o assistente social como profissional da

saúde. Disponível em <http://www.cfess.org.br/arquivos/resolucao_383_99.pdf> acesso em 23/07/2018
13Brasil. Ministério da Saúde. Carta dos direitos dos usuários da saúde / Ministério da Saúde. – 2. ed. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007. 9 p. (Série E. Legislação de Saúde). Disponível em 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_direito_usuarios_2ed2007.pdf> acesso em 10/07/2018
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da Saúde, 2006, que preconiza:

que  todo  cidadão  tem  o  direito  ao  acesso  ordenado  e  organizado  aos
sistemas de saúde, visando um atendimento mais justo e eficaz;  que ao
cidadão é assegurado o tratamento adequado e efetivo para seu problema,
visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados; que ao cidadão é
assegurado  atendimento  acolhedor  e  livre  de  discriminação,  visando  a
igualdade de tratamento e uma relação mais pessoal e saudável; que ao
cidadão é assegurado um atendimento que respeite os valores e direitos do
paciente, visando preservar sua cidadania durante o tratamento.(Martinelli
2011 p. 499-500)

Para  sua  atuação  na  área  da  saúde,  o  Serviço  Social  possui  respaldo  e

fundamentação, regulamentada pela Lei número 8.662/9314 e pelo Código de Ética

da profissão que coloca como princípios fundamentais:

a)  reconhecimento  da  liberdade  como valor  ético  central  das  demandas
políticas a ela inerentes:  autonomia, emancipação e plena expansão dos
indivíduos sociais;

 b)  defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio  e  do
autoritarismo; 

c) ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de
toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, políticos e sociais
das classes trabalhadoras;

d)  defesa  do  aprofundamento  da  democracia,  enquanto  socialização  da
participação política e da riqueza socialmente produzida;

 e)  posicionamento  em  favor  da  equidade  e  justiça  social,  de  modo  a
assegurar  a  universalidade  de  acesso  a  bens  de  serviços  relativos  aos
programas e políticas sociais, bem como a sua gestão democrática; 

f) empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, o respeito à
diversidade,  à  participação  de  grupos  socialmente  discriminados  e  à
discussão das diferenças; 

g) garantia do pluralismo, por meio do respeito às correntes profissionais
democráticas existentes e suas expressões teóricas, e do compromisso com
o constante aprimoramento intelectual; 

14Código de Ética do/a Assistente Social* Lei 8.662/93 de Regulamentação da Profissão. Disponível em 
<http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf>
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h)  opção  por  um  projeto  político  profissional  vinculado  ao  processo  de
construção de uma nova ordem societária, sem dominação – exploração de
classes, etnia e gênero;

i)  articulação  com os  movimentos de outras  categorias  profissionais  que
partilhem dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores;

 j) compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com
o aprimoramento intelectual na perspectiva de competência profissional;

 k) exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade,
opção sexual, idade e condição física.  (BRASIL, 1993)

Os  Parâmetros  definidos  para  Atuação  de  assistentes  sociais  na  Saúde,

apresentam ações que são de forma articulada e não podem ser compreendidas

separadamente, pois tem uma concepção de totalidade, sendo: atendimento direto

ao usuário, ações socioassistenciais, ações de articulação com a equipe de saúde,

ações  socioeducativas,  mobilização,  participação  e  controle  social,  investigação,

planejamento, gestão, assessoria, qualificação e formação profissional.

Desta forma, Silva (2013, p.92) fala sobre a atuação profissional no campo da

saúde;

Entendemos,  portanto,  que  uma  atuação  voltada  a  intervir  sobre  os
determinantes  sociais  de  saúde  requer  do  assistente  social  um  olhar
abrangente  para  a  dinâmica  dos  determinantes  individuais  e
macrodeterminantes no processo saúde doença no atual contexto do mundo
capitalista, ou seja, a discussão sobre os determinantes sociais de saúde
deve levar em conta as transformações do mundo contemporâneo e que
incidiram em todas as dimensões da vida. (SILVA, 2013, p. 92)

Nesse contexto, Alcântara e Vieira (2013) relatam que é importante lembrar

que os assistentes sociais são chamados, a participar ativamente na implementação

das  ações  de  humanização  no  ambiente  hospitalar  em  conjunto  com  outras

categorias profissionais, trabalhando a multidisciplinaridade. 

No  diálogo  entre  assistente  social  e  usuários  e  entre  assistente  social  e

equipe de saúde é onde se constroem os processos de efetivação e fortalecimento

de uma política de humanização que atue diretamente no interesse coletivo e na

vida cotidiana dos sujeitos.
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Neste sentido, Kruguer (2010, p.138) destaca que;

Os  assistentes  sociais  normalmente  estão  entre  os  profissionais  que
coordenam ou integram as comissões de PNH nas instituições de saúde e
por  isto  suas  reflexões  além  de  contemplar  os  aspectos  subjetivos  da
humanização precisam indicar sua base material. A intenção humanizadora
precisa  de  condições  de  infraestrutura  física,  técnica,  administrativa  e
salarial para acontecer, sem desconsiderar ou reduzir a importância do que
conhecemos como bom atendimento. ( Kruguer 2010, p. 138)

Lepaugner (2006, p. 59) ressalta a importância da comunicação entre setores

distintos dentro de uma instituição de cuidados com saúde, onde todos “trabalham

para o mesmo fim, ou seja, a saúde do paciente e da população”.

Entre  os  obstáculos  que  prejudicam a  colaboração  entre  vários  setores
hospitalares,  muitos  resultam  da  insuficiência  das  relações  entre  os
funcionários.  As  falhas  das  comunicações,  comuns  em  todas  as
organizações,  são  particularmente  sensíveis  no  hospital…O  principal
obstáculo decorre da excessiva distancia entretida entre o status: médicos e
administradores entendem-se mal porque não falam a mesma linguagem. O
médico  não  se  preocupa  com  os  custos  e  as  limitações  financeiras;  a
administração  avalia  mal  o  nível  técnico  necessário  para  determinados
serviços. As tentativas para racionalizar as comunicações chocam-se com
fortes resistências do pessoal (SWETZ, 1970, apud Lepaugner 2006 p. 59)

 Martinelli (2011, p.1) aponta o Serviço Social como área de conhecimento e

que intervém na realidade humana e social, deve se mobilizar, de forma cada vez

mais  intensa,  na  perspectiva  de uma assistência  integral  a  saúde da população

atendida.

O assistente social deve ser um referencial para os pacientes e familiares
durante  os  atendimentos  hospitalares,  isso  porque  o  quadro  de  saúde
quando se torna instável por alguma patologia, pode modificar a perspectiva
e capacidade de enfrentar dificuldades por parte do usuário no serviço de
saúde, como também de seus familiares em orientar e auxiliar suas ações.
(SILVA e SILVA 2013, p.38)

Para  Alcântara  e  Vieira  (2013)  o  desenvolvimento  de  sua capacidade  em

decifrar a realidade e construir propostas voltadas à efetivação de direitos é um dos

maiores desafios postos ao assistente social, e é esta compreensão da realidade

social  na  qual  a  profissão  está  inserida  que  vai  possibilitar  compreendermos  o

“como” e o “em quê” consiste a atuação do assistente social. 
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Contudo,  a  interpretação  sobre  a  humanização  representa  um  desafio
conceitual,  ético  e  político,  pois  quando  supostamente  desenvolvida  em
ações  fragmentadas  tende  ao  “voluntarismo,  ao  assistencialismo,  ao
paternalismo ou mesmo ao tecnicismo de um gerenciamento sustentado na
racionalidade administrativa e na qualidade total” (BENEVIDES; PASSOS,
2005, p. 390 apud Alcântara e Vieira 2013 p. 339) 

A atuação do assistente social na saúde tem relação direta com o acesso da

população  usuária  às  informações  e  a  construção  do  direito  à  saúde,  este

profissional  tem  a  habilidade  de  identificar  os  determinantes  sociais  que  estão

afetando a qualidade de vida e saúde dos usuários/pacientes dos serviços de saúde.

É neste “terreno de disputas” que o assistente social desenvolve sua prática
profissional, através de um “processo denso de conformismos e rebeldias,
forjados ante as desigualdades sociais, expressando a consciência e a luta
pelo reconhecimento dos direitos sociais e políticos de todos os indivíduos
sociais” (IAMAMOTO, 2002, p. 26 apud Alcântara e Vieira). 

Alcântara  e  Vieira  (2013)  relatam  que  é  comum  o  assistente  social  ser

chamado  a  contribuir  na  constituição  dos  GTHs  por  sua  habilidade  em  atuar

identificando  e  intervindo  nos  determinantes  sociais,  que  tendem  a  afetar  a

qualidade de vida e saúde dos usuários, e pela natureza da atuação do assistente

social na saúde, onde a relação direta com a população usuária, consiste também

em  levar  informações  sobre  seus  direitos,  constituindo  em  um  privilegio  na

construção do direito à saúde, também na esfera da gestão, o saber profissional do

assistente  social  é  cada  vez  mais  requisitado  devido  a  sua  capacidade  de

articulação com diferentes políticas públicas.

No caso do Serviço Social, profissão intrinsecamente vinculada à história, e
que tem por matéria-prima de trabalho as múltiplas expressões da questão
social,  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  realizar  leituras  críticas  e
políticas  da realidade  é um verdadeiro  imperativo,  pois  é  a  partir  dessa
realidade que se instituem suas demandas e requisições. (Martinelli 2011,
p.3)

O  assistente  social,  com  sua  capacidade  de  identificar  os  determinantes

sociais  presentes  na  conjuntura  de  vida  dos  usuários,  pode  colaborar  de  modo

fundamental para o entendimento do contexto real do processo de saúde e doença,

tendo a partir daí, como intervir de forma acolhedora, ao pensar as estratégias para
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enfrentar também os problemas sociais que envolvem a realidade dos usuários dos

serviços de saúde.

Um  dos  maiores  desafios  que  o  Assistente  Social  vive  no  presente  é
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de
trabalho  criativas  e  capazes  de  preservar  e  efetivar  direitos,  a  partir  de
demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e
não só executivo. (Iamamoto, 1998, P. 20 apud Crosxiati,2013)

Guedes e Castro (2009)  nos coloca que,  considerando a saúde como um

processo histórico e social, a intervenção não deve mais focar no comportamento

individual, deve contemplar os aspectos determinantes do processo saúde/doença e

nesta perspectiva, contribuir para que sejam ampliadas as percepções referentes as

causas sociais, políticas e econômicas da população usuária dos serviços de saúde.

Ao reconhecer que nesta sociedade, a precaridade da saúde pública é uma

das  chamadas  “expressões”  da  Questão  Social  e  sendo  assim,  não  pode  ser

entendida apenas como mera ausência de doenças e sim como resultado de um

conjunto de problemas sociais, agravados pela desigualdade social, a atuação dos

assistentes sociais na área da saúde, pode possibilitar uma intervenção atenta às

necessidades  sociais  que  estão  interferindo  no  processo  de  adoecimento  dos

usuários.

É neste momento que a humanização do atendimento em um hospital de alta

complexidade,  que,  através  de  ações  de  acolhimento,  dentre  outras  atitudes

humanizadas,  respeitando  o  outro  como  sujeito  de  direito,  podem  tornar  a

experiência dos pacientes/usuários menos traumática.

Deste modo, Iamamoto (1997, p.17) destaca que;

Por isso,  decifrar  as novas mediações através das quais  se expressa a
“questão social” na cena contemporânea é de fundamental importância para
o Serviço Social em uma dupla perspectiva: para que se possa apreender
as várias expressões que as desigualdades sociais assumem na atualidade
e os processos de sua produção e reprodução ampliada; e para projetar e
forjar formas de resistência e de defesa da vida. (Iamamoto, 1997 p.17)

Nesse sentido Leo Pessini (2006, p.12) afirma que:

 Numa  primeira  aproximação  à  questão  da  humanização  da  dor  e  do
sofrimento humano no contexto hospitalar, constatamos que passamos por
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uma profunda crise de humanismo. Falamos insistentemente de ambientes
desumanizados, tecnicamente perfeitos, mas sem alma e ternura humanas.
A pessoa humana vulnerabilizada pela doença deixou de ser o centro das
atenções e passou a ser industrializada em função de um determinado fim,
que  pode  variar:  transformá-la  em  objeto  de  aprendizado,  usá-la  em
benefício  do  status  do  pesquisador,  tratá-la  como  cobaia  de  pesquisa
(PESSINI, 2006, p.12). 

Compreendemos,  assim, que a prática  do assistente social  na assistência

hospitalar  aparece  como  algo  fundamental  para  a  humanização,  e  que  a

reciprocidade  e  a  multidisciplinaridade  formam  assim,  a  ideia  central  para  a

efetivação de práticas humanizadas na construção das relações sociais, valorizando

a  compreensão  do  outro  como  um  sujeito  e  não  como  um  mero  objeto  de

intervenção profissional.

Quando tratamos do cuidado hospitalar ressaltamos que neste deve ocorrer
uma combinação entre as tecnologias necessárias e a humanização, sendo
o usuário abordado em suas necessidades singulares e em sua realidade.
Esta atuação deve resultar na melhora e no prolongamento da vida, a partir
da  criação  de  um  ambiente  de  conforto  e  segurança  para  a  pessoa
hospitalizada (CECÍLIO; MERHY, 2003 apud Guedes e Castro 2009 p.24)

 Para Martinelli (2011), as ações profissionais dos assistentes sociais, mesmo

que pareçam simples,  tem dimensões de forma ética na busca da emancipação

humana e tem sua vocação já voltada para a humanização da prática profissional.

 Trabalhar na área da saúde exige dos profissionais uma postura que permita

uma palavra, um acolhimento que fortaleça sua própria condição humana.

A humanização do atendimento em saúde hospitalar pode ser compreendida

como  sendo  a  construção  de  conhecimentos  e  abordagens  que  surgem  de

indivíduos para indivíduos, onde devemos enfatizar a importância da ética e dos

relacionamentos  interpessoais,  respeitando  a  dignidade  e  a  individualidade  dos

sujeitos.

Martinelli (2011, p. 499) destaca que no atendimento feito direto ao usuário, o

assistente social trabalha com pessoas fragilizadas, que pedem um gesto humano,

um olhar, uma palavra, uma escuta atenta, um acolhimento, para que possam, na

sua própria  humanidade,  se  fortalecer.  E nesse  sentido,  Martinelli  (2011,  p.503)

afirma que:

O alcance do olhar do profissional eticamente comprometido transcende os
muros  do  hospital,  buscando  os  núcleos  de  apoio  na  família,  na
comunidade, lugares sociais de pertencimento onde se dá o cotidiano de
vida das pessoas. É na cotidianidade da vida que a história se faz, é aí que
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se  forjam  vulnerabilidades  e  riscos,  mas  se  forjam  também  formas  de
superação (MARTINELLI, 2011, p. 503).

Devido ao atual cenário político e econômico, percebemos a fragmentação

das  relações  humanas,  onde  a  violência  em  suas  múltiplas  manifestações  e  a

violação  de  direitos  humanos  fundamentais  se  refletem  nos  comportamentos,

causando a indiferença em relação ao outro e suas demandas. A reflexão sobre a

humanização do atendimento em saúde se justifica uma vez que a valorização da

técnica e os avanços científicos acontecem de forma rápida e dinâmica, porém sem

considerar o respeito a dignidade humana.

Neste  contexto,  a  capacitação  do  assistente  social  lhe  permite  articular,

identificar e produzir as informações, conforme a realidade social dos sujeitos, que

traduzem a desigualdade que desumaniza as relações.

O caderno HumanizaSUS, vl.3 Atenção Hospitalar (2011, p.12) destaca que:

Tudo isso tem implicações, evidentemente, na dimensão
Social, na medida em que a população usuária da atenção hospitalar sofre
os  efeitos  das   políticas  e  dos  processos  [...],  quer  se  evidenciem  na
dificuldade de acesso a determinados serviços, quer na baixa qualidade da
assistência hospitalar ou mesmo na falta de atenção a que são sujeitados, o
que  contribui  para  a   insatisfação  e  elevação  das  pressões  sociais  e
políticas por mudança, ainda que grande parte da população desconheça as
alternativas  que  vêm  sendo  discutidas  no  âmbito  dos  serviços  e  da
academia.  (Humanizasus 2011, p. 12),

É esta reflexão que nos trará a compreensão ética da humanização na ação

profissional  do Assistente Social  na saúde,  onde a construção do trabalho tenha

como foco a valorização das atitudes de cuidado e das relações pautadas no diálogo

com os sujeitos que buscam uma assistência à saúde de qualidade, ética, justa e

solidária, livre de quaisquer pré julgamentos e preconceitos.

Conceição  (2009,  p.24)  em  seu  artigo  sobre  a Política  Nacional  de

Humanização e suas implicações para a mudança do modelo de atenção e gestão

na saúde, conclui que:

Uma política que vise a humanização não pode ser compreendida se não
for por meio da garantia de direitos, direitos esses já assegurados em 1988.
Desta forma, a saúde não pode ser entendida como um conjunto de ações
desconexas  e  sem  relação  com  a  questão  social;  e  suas  demandas
complexas e dramáticas não podem ser enfrentadas individualmente, seja
por meio dos gestores, dos trabalhadores ou dos usuários. (Conceição 2009
p.24)
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O assistente social é um profissional que tem um olhar diferenciado para a

realidade sócia econômica dos usuários dos serviços de saúde, cujo dialogo pode

contribuir  para  identificar  e  analisar  as  demandas  apresentadas  pelo  usuário  no

âmbito  hospitalar.  Sua  atuação  pode  se  tornar  indispensável  quando  identifica

necessidades  que  interferem  no  cuidado  e  restabelecimento  da  saúde  de  cada

indivíduo. Ou seja, quando possibilita o acesso a benefícios e o comprometimento

de familiares e/ou rede de serviços, de modo que haja continuidade no tratamento.

 Nesse sentido, é possível dizer que uma contribuição que o Serviço Social

poderia dar ao projeto de humanização está relacionado com sua compreensão dos

aspectos sociais, econômicos e culturais que podem interferir no processo saúde

doença, tendo compromisso com o projeto ético-político da profissão na perspectiva

de defesa dos direitos dos usuários, superando os limites e desafios do cotidiano

profissional.  Sua  atuação  é  alicerçada  em  princípios  que  orientam práticas  que

reconheçam a  liberdade  como  valor  ético  central  das  demandas  políticas  a  ela

inerentes e posicionamento em favor da equidade e justiça social, configuradas na

intervenção  da  realidade,  compreendendo  inclusive  sobre  a  importância  da

restituição da centralidade dos sujeitos na construção coletiva que culminou com a

efetivação do Sistema Único de Saúde brasileiro.

Relacionamos a ética na atuação do assistente social com a reflexão que é

construída com referência na relação com o outro, onde a humanização só pode ser

alcançada quando existe reciprocidade e compromisso de um com o outro.

No seu cotidiano, o trabalho dos assistentes sociais em hospitais, torna-se um

campo onde  as  expressões das desigualdades sociais  se  apresentam de  forma

concreta  e  os  direitos  sociais,  inclusive  o  direito  à  vida  são  constantemente

ameaçados,  sendo  assim,  ao  assumir  o  compromisso  ético-político  “com  a

democracia, a liberdade e a justiça social” (CFESS, 1993), o assistente social deve

trazer para a instituição, a informação e o conhecimento que fará a diferença para os

usuários no acesso aos direitos e ao atendimento humanizado em saúde.

A  necessidade  de  mudança  na  relação  dos  profissionais  da  saúde  no

atendimento direto aos usuários dos serviços foi o que motivou a implementação da

Política Nacional de Humanização.

Diante do descontentamento dos usuários evidenciou-se que a melhoria da

qualidade  do  atendimento  depende  da  qualificação  dos  recursos  humanos  das
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instituições  e  da  valorização  dos  indivíduos  como  sujeitos,  com  diferenças  que

devem  ser  respeitadas,  ressaltando  então,  a  importância  de  um  atendimento

acolhedor, compreensivo e de qualidade, em todos os níveis de atenção, desde as

unidades básicas de saúde (UBS), como nas unidades de pronto atendimento (UPA)

e nos hospitais de média e alta complexidade.

O trabalho dos assistentes sociais em âmbito hospitalar coloca o profissional

frente  a  uma  realidade  que  exige  reflexão  a  respeito  da  humanização  do

atendimento conforme as desigualdades sociais que se apresentam, é preciso ter

um compromisso ético político e trazer para o espaço institucional o conhecimento

dos direitos, que a população usuária muitas vezes desconhece.

Para Vasconcelos e Peixoto (2018) o atendimento direto aos usuários, que já

se encontram fragilizados dentro de um hospital de alta complexidade, requer dos

profissionais um acolhimento humanizado e temos na escuta qualificada um dos

instrumentais  técnicos  fundamentais  para  compreender  a  situação  de  cada

indivíduo,  podendo  assim  intervir  de  maneira  a  contribuir  sendo  na  forma  de

orientação,  apoio  ou  encaminhamentos  que  se  fizerem necessários.  Os  autores

expõem que:

Lidar  com  pessoas,  com sua  dimensão  social  subjetiva  e  não  somente
biológica; esse é um desafio para a saúde em geral, inclusive para a clínica
realizada  em  hospitais.  Para  que  o  diagnostico  consiga  avaliar  a
vulnerabilidade,  a equipe deverá colher  dados e analisar  o  problema de
saúde encarnado em um sujeito em um contexto específico; para este fim,
além de utilizar a semiologia tradicional, será necessário agregar elementos
da  história  de  vida  de  cada  pessoa,  identificando  fatores  de  risco  e  de
proteção.  (CAMPOS;  AMARAL,  2007,  p.852  apud  VASCONCELOS;
PEIXOTO, p.2018, p.41)

Com relação ao acolhimento no Serviço Social, Chupel e Mioto (2010. p.50)

relatam  que  em  pesquisa  realizada  com  assistentes  sociais,  observa-se  que  a

definição do termo não tem um elemento específico para o Serviço Social, mas sim

um conjunto que se entrecruzam, sendo estes: a escuta do usuário, o fornecimento

de informações e o  conhecimento da demanda,  seguido de postura profissional,

comportamento cordial, e classificação de risco.

Na política de humanização, o acolhimento “pode ser considerado como uma

atitude  de  receber,  integrar,  incluir.  As  atividades  que  envolvem  as  pessoas

perpassam por  atitudes de acolher  ou  não.  Isto  vai  depender  da  intenção entre
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acolhedor e acolhido” (FONSECA et. al,  2006, p. 28 apud Chupel e Mioto, 2010,

p.46). 

Partimos  do  pressuposto,  portanto,  que  a  participação  (ou  ações)  do

assistente social  em uma equipe de profissionais de saúde no âmbito  hospitalar

podem favorecer atitudes focalizadas no usuário e suas necessidades considerando

o caráter humanístico de sua formação. Nesse sentido, buscamos, por meio de uma

pesquisa empírica, identificar em que medida os assistentes sociais percebem essa

questão em seu trabalho, conforme apresentamos a seguir.
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3. A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM ÂMBITO HOSPITALAR NA 

PERCEPÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS

Esta  pesquisa  teve  como objetivo  geral,  a  percepção do assistente  social

sobre  a  humanização  do  atendimento  em  ambiente  hospitalar.  Os  objetivos

específicos  foram:  discorrer  sobre  a  Política  Nacional  de  Humanização  na

Assistência Hospitalar; verificar se existem Políticas de humanização implementadas

com relação aos usuários e os profissionais da saúde nos hospitais pesquisados;

identificar as ações que o assistente social  reconhece como de humanização do

atendimento e em quais aspectos indicam a necessidade da humanização. 

Os hospitais escolhidos para a pesquisa foram definidos com os seguintes

requisitos:  atendimento  aos  usuários  do  SUS,  sendo  de  alta  complexidade,  no

município de Londrina.

Além  dos  hospitais  Santa  Casa  de  Misericórdia,  Infantil  Sagrada  Família,

Evangélico e Universitário de Londrina, o município conta ainda com os Hospitais do

Coração  e  o  Instituto  do  Câncer  de  Londrina.  O  hospital  do  Coração,  atende

convênios  e  particulares,  já  o  ICL  é  um  hospital  filantrópico  que  atende  aos

pacientes do SUS, porém é específico para tratamento oncológico.

Conforme  Minayo  (2002  p.  22),  a  pesquisa  qualitativa  vai  responder  a

questões muito particulares, tendo como preocupação um nível  de realidade que

não  pode  ser  quantificado,  pois  trabalha  com  um  universo  de  significados  que

correspondem a  um espaço  mais  profundo  nas  relações,  destacando  que  essa

corrente  teórica,  como  o  próprio  nome  indica,  coloca  como  tarefa  central  das

ciências sociais a compreensão da realidade humana vivida socialmente. 

A visita ao Setor de Serviço Social das instituições nos possibilitou conhecer

as condições de trabalho das assistentes sociais, observar os ambientes e salas de

atendimento. A lei 8.662/93 que regulamenta a profissão, prevê as competências e

atribuições privativas do assistente social, as quais requerem condições mínimas de

estrutura  e  de  infraestrutura  para  serem  plena  e  eficazmente  desenvolvidas,

devendo ser disponibilizadas no espaço sócio ocupacional onde a ação profissional

se desenvolve (CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, 1997)

Foi possível identificar que, enquanto em um dos hospitais, existe uma divisão

de Serviço Social, que conta atualmente com 4 assistentes sociais e tem recepção,
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sala de espera, sala de reunião e salas individuais equipadas para atendimento aos

usuários, propiciando o sigilo que os atendimentos exigem, em conformidade com o

código  de  Ética  da  profissão,  os  outros  três,  contam  com  apenas  com  uma

profissional  de  Serviço  Social,  elas  são  responsáveis  por  atender  a  todas  as

demandas da instituição, referentes aos usuários/pacientes e seus familiares e aos

demais  funcionários,  sendo  que,  uma tem como local  de  atendimento  uma sala

pequena e com mínima estrutura e duas dividem a sala de atendimento com outras

especialidades.

A  Resolução  493/2006  dispõe  sobre  as  condições  étnicas  e  técnicas  do

exercício profissional do assistente social, definindo em seu artigo 1º “é condição

essencial,  portanto,  obrigatória,  para  a  realização  e  execução  de  qualquer

atendimento  ao  usuário  do  Serviço  Social  a  existência  do  espaço  físico,  nas

condições que esta resolução estabelecer”, em seu art. 3º a mesma resolução diz

que  “o  atendimento  efetuado  pelo  assistente  social  deve  ser  feito  com  portas

fechadas  de  forma  a  garantir  o  sigilo”,  reforçando  que  um  local  adequado  de

trabalho é indispensável para atuação profissional com ética e respeito aos usuários

que buscam atendimento, de forma a garantir a qualidade do exercício profissional.

Para Santos e Manfroi (2015) “o cenário de precarização, portanto, remete a

necessidade de que se pense sobre as condições de trabalho do assistente social e

sobre as repercussões nas suas condições de saúde e mesmo no próprio exercício

profissional”.

3.1. AS ENTREVISTAS

Conforme Neto (2018), a técnica da entrevista é um dos procedimentos mais

utilizados para o trabalho de pesquisa de campo, é através dela, que o pesquisador

busca obter informações contidas nas falas dos atores sociais. A entrevista não se

configura  como uma conversa despretensiosa e neutra,  mas sim como meio de

coleta de dados, através dos fatos relatados pelos sujeitos da pesquisa.

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho das assistentes sociais,

no Setor de Serviço Social. 

As assistentes sociais foram receptivas e consideram importante a pesquisa

relacionada  a  humanização  do  atendimento  em  âmbito  hospitalar.  No  processo

utilizou-se um gravador de voz para uma melhor apreensão das questões, após os
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esclarecimentos necessários, as participantes da pesquisa assinaram o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e receberam uma via deste.

As entrevistas foram transcritas, os dados organizados e analisados conforme

a técnica de análise de conteúdo. A partir  desse processo, foram destacados os

seguintes aspectos: 1) entendimento das assistentes sociais sobre a humanização

nos serviços de saúde; 2) preparo profissional  e ações institucionais necessárias

para  a  humanização  do  atendimento  no  âmbito  hospitalar;  3)  ações  e  medidas

institucionais adotadas pelos hospitais; 4) a participação das assistentes sociais nos

Grupos de Trabalho de Humanização;  5) Contribuições do Serviço Social  para a

humanização do atendimento na instituição em que atuam.

A análise das gravações foi feita a partir da técnica de análise de conteúdo

que conforme Gomes (2002) “através da análise de conteúdo, podemos encontrar

respostas para as questões formuladas e também podemos confirmar ou não as

afirmações  estabelecidas  antes  do  trabalho  de  investigação  (hipóteses)  ”; outra

função, é a de possibilitar com que se descubra o que está por trás dos conteúdos

manifestos, indo além do que está sendo comunicado.

O  roteiro  de  entrevista  foi  estruturado  com perguntas  fechadas  para  que

pudéssemos conhecer o perfil das profissionais que participaram da pesquisa, com

base nas respostas, identificamos os dados nos quadros abaixo.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES DA PESQUISA

A identificação  das  participantes  da  pesquisa  foi  feita  através  de  letras  e

números, sendo AS 1, AS 2, AS 3 e AS 4.

Tabela 2: Perfil das assistentes sociais entrevistadas – Outubro/2018. 

ENTREVISTADA SEXO IDADE ANO DE
FORMAÇÃO

ENTIDADE DE
FORMAÇÃO

AS1 F 52 1986 UEL

AS2 F 37 2003 UEL

AS3 F 27 2013 UEL

AS4 F 40 2010 FECEA

Fonte: Elaboração da autora
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Tabela 3: Tempo de trabalho na Instituição e carga horária. 

Entrevistada Tempo de trabalho na
Instituição/anos

Carga horária

AS1 24 30

AS2 8 30

AS3 3 30

AS4 8 30
Fonte: Elaboração da autora 

Todas as profissionais entrevistadas são mulheres com idade entre 27 e 52

anos, três (3) delas se formaram na Universidade Estadual de Londrina – UEL e

uma (1) na  Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – FECEA,

possuem entre 5 e 32 anos formação.

Quanto ao perfil profissional, as entrevistadas realizam jornada de trabalho de

30 horas semanais, uma delas em regime de concurso público, as outras três são

contratadas  conforme  a  consolidação  das  leis  do  trabalho  –  CLT,  o  tempo  de

trabalho nas instituições são 3, 8 e 24 anos.

As perguntas semiestruturadas do roteiro de entrevistas foram pensadas para

que,  através  das  respostas  obtidas,  pudéssemos  identificar  de  que  maneira  o

Assistente Social percebe sua contribuição para a humanização do atendimento em

saúde,  quais  ações  as  entrevistadas  reconhecem  como  de  humanização  do

atendimento,  porque  consideram  necessário  a  implementação  da  Política  de

Humanização  e  em quais aspectos,  no  âmbito  Hospitalar,  os  assistentes sociais

indicam a necessidade de humanização do atendimento.

3.3 O ASSISTENTE SOCIAL E A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE

1) O entendimento das assistentes sociais  sobre a humanização nos

serviços de saúde

Buscando  identificar  como  a  humanização  do  atendimento  no  ambiente

hospitalar  era  compreendida  pelas  participantes  da  pesquisa,  começamos  a
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entrevista  conversando  sobre  a  política  nacional  de  humanização  e  qual  a  sua

importância  nos  serviços  de  saúde,  em suas  falas  as  profissionais  relatam sua

percepção e as expectativas de melhoria dos processos nas instituições.

AS 1: “Sempre houve uma preocupação com
esta  questão  da  humanização,  as  pessoas  cada  vez  mais
buscam ações humanizadoras,  e são ações que não podem
ser isoladas, implicam em mudança de atitude, é importante a
visão do paciente como um todo, como uma pessoa humana,
um  sujeito  de  direitos,  com vontades  próprias,  liberdade  de
escolha  e  é  preciso  sempre  trabalhar  essa  questão  de
humanização com os pacientes e também com os funcionários.
O  funcionário  tem  que  estar  bem  para  tratar  o  outro  bem,
humanização do atendimento em saúde é um processo que
nunca vai ter fim”

AS 2: “Apesar da lei, da questão da PNH, do
humanizasus,  tem  muito  que  caminhar  ainda,  a  questão
hospitalar  terciária,  de  alta  complexidade  é  focado  mais  na
questão  biológica,  da cura,  do tratamento,  precisa  caminhar
muito  ainda  na  questão  da  humanização,  de  acolher  essa
família,  dessa  família  fazer  pertença  ao  hospital  quando  o
paciente  chega,  tem  muito  que  melhorar,  desde  a  atenção
primaria,  secundaria  e  na  terciaria  que  as  complexidades
também aumentam, a implementação da política ainda é muito
frágil dentro dos hospitais.”

AS 3:” O ambiente hospitalar é fragilizado, os
pacientes  que  estão  aqui,  já  vem  porque  estão  em  uma
condição  limitante,  num  processo  de  sofrimento,  não  só  o
paciente como a família  como um todo,  então a questão da
humanização é muito importante, mas a gente tem muito que
caminhar  ainda,  tem  muitas  coisas  que  precisam  ser
melhorada  no  geral,  a  informação  que  é  passada  pra  essa
família,  para esse paciente, como a gente passa o que está
sendo feito, é muito importante o processo de humanização e a
gente  entender  o  paciente  como  um  sujeito  cheio  de
subjetividade,  a  gente  tem  que  levar  em  consideração  a
condição social e econômica, e que o sofrimento não é só pela
patologia e muitas vezes a gente enxerga o paciente de modo
fragmentado,  então tem muita  coisa  para  ser  aprimorado,  é
muito importante este processo de humanização.”

AS  4:  “Apesar  de  falar-se  muito  em
humanização nos serviços de saúde pública, que hoje é uma
tendência  até  dos  hospitais  acreditados  em  excelência,
necessita aprimorar e intensificar cada vez mais a cultura de
humanização,  então  hoje  e  um  desafio  para  os  hospitais
privados a humanização de fato, enraizado no seu dia a dia, e
dos hospitais públicos fala-se muito em volume, em números e
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também o conceito e a cultura de humanização infelizmente
não são aplicados. ”

Podemos observar que todas as entrevistadas reconhecem a importância da

humanização do atendimento em saúde e apontam que mesmo com uma PNH, que

define  diretrizes e determina a adoção de ações contínuas para a melhoria  dos

processos,  ainda é  preciso  aprimorar  essa cultura  e investir  em conscientização

junto as instituições para um atendimento humanizado, a PNH ainda é muito frágil

dentro  dos  Hospitais  e  tem  muito  que  melhorar  em  relação  a  mudança  de

comportamento.

2)  Preparo  profissional  e  ações  institucionais  necessárias  para  a

humanização do atendimento no âmbito hospitalar

Foi possível verificar que as assistentes sociais consideram que para que o

atendimento aos usuários seja humanizado é preciso reconhecer as particularidades

individuais,  destinar  recursos  para  as  ações  de  humanização,  incentivar  a

capacitação constante dos funcionários, envolvendo todas as áreas das instituições,

além de melhorias nas condições de trabalho. 

AS 1: “É necessário ter a visão do paciente 
como um todo, chamar o paciente pelo nome, de ouvi-lo, 
respeitar suas vontades, esclarecer suas dúvidas e tentar 
buscar com que ela participe do tratamento. Principalmente 
enquanto Serviço Social, nós buscamos desenvolver diversas 
ações também que buscam a humanização do atendimento, 
através dos voluntários, com projetos que proporcionem 
conforto tanto para o paciente quanto para o acompanhante. ” 

AS 2: “Existe a lei, só que não é 
implementada, precisa existir incentivos, definir como vai ser 
feito para implementar, incentivo financeiro e premiações para 
os hospitais que investirem nas ações de humanização, 
comprovadamente receberem recursos, claro com avaliação 
disso, indicadores, porque se ficar solto como está hoje, ou a 
critério da direção ou de um profissional que tem um pouco 
mais de condição na sua particularidade de prestar um 
atendimento humanizado, ele faz, o outro que não tem não faz,
não é exigido que precisa ser assim, a precarização de tudo, 
precariza a humanização. O hospital é um local de sofrimento, 
de fragilidades e muitas vezes, devido a correria, aquele 
atendimento que seria o ideal, não acorre. O Humanizasus fala 
da humanização com o colaborador, precisa também de 
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melhores condições de trabalho, sem investimento, não tem 
como ter a humanização”

AS 3: “Teria que ser investido muito em 
capacitação, uma estruturação um pouco melhor, envolver 
mais as equipes como um todo, desde a recepção, até o 
pessoal da copa. ”

AS 4: “Acredito muito que primeiro é preciso 
aplicarmos o conceito de humanização e sermos humanizado 
em cada setor, desde a área da limpeza e da portaria, até em 
alto escalão, então só uma instituição com a cultura de 
humanização disseminada, forte, fortalecida consegue ser 
diferencial. Hoje a necessidade é olhar o paciente na sua 
individualidade, ele como um ser, cada um com sua 
necessidade particular, então acho que é muito importante 
primeiro a humanização ser aplicada para os funcionários e em
seguida chegar num segundo momento de ações de 
humanização, cada área aplicando a humanização no seu dia a
dia, de acordo com o seu trabalho, isso é importante também. ”

Por  meio  das  respostas,  podemos  observar  que  as  assistentes  sociais

pontuam que a precarização dos serviços de saúde tem influência na efetivação da

PNH, dificultando o planejamento de ações e a mudança de comportamento que

permita  a  reflexão  dos  profissionais  sobre  suas  práticas  cotidianas  que  possam

contribuir com a humanização.

 As  profissionais  destacam que  é  preciso  que  as  ações  tenham foco  no

usuário/paciente, e também a importância do incentivo financeiro e premiações para

que as instituições invistam em ações de humanização, enfatizando que em um

Hospital  de  alta  complexidade,  pode tornar  a  relação entre  usuários/pacientes  e

profissionais  mais  leve  e  satisfatória,  inclusive  melhorando  a  produtividade  dos

trabalhadores da área da saúde.

3) Ações e medidas institucionais adotadas pelos hospitais 

Conforme o que foi  exposto pelas profissionais entrevistadas, identificamos

que  os  hospitais  pesquisados,  mesmo  diante  das  dificuldades  como  a  falta  de

recursos financeiros e a precarização do trabalho,  de alguma forma executam a

PNH.

AS 1: “Bom, o salário não é ruim se 
comparado a outros lugares, o hospital tem assistente social 
específico para atender os funcionários, tem os programas 
como a massoterapia, as feirinhas de artesanatos uma vez por 
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mês, incentivos para cursos e palestras, tem equipe de 
profissionais para atender os funcionários como psicólogo, 
dentista, médico e nutricionista e tem também o coral, que é 
uma forma de trabalhar a humanização com os funcionários”

AS 2: “O hospital tem um grupo de 
capacitação continuada, o hospital está em processo de muitas
reformas físicas que vai contribuir para a melhoria do trabalho. 
”

AS 3: “Ações pontuais nas unidades, sobre 
temas relacionados a saúde, como por exemplo a prevenção 
ao suicídio. ‘Reformas no Hospital para melhorar o ambiente de
trabalho, mas precisa melhorar, não temos espaços de 
descanso ou cantina por exemplo. ”

AS 4: “Existem programas de natureza da 
nutrição, como a saúde e bem-estar, no qual é incentivada a 
prática de exercícios, porém o local é longe, e os funcionários 
com uma condição social, não conseguem participar, mas o 
que percebemos hoje, na área da saúde, em ambiente 
hospitalar são, infelizmente, funcionários sob uma carga de 
stress muito grande, então nós temos muitos que tratam 
quanto a área psiquiátrica, então a de se pensar que hoje é 
uma tendência também nos outros hospitais, funcionários na 
área da saúde que são extremamente estressados, então, 
como um funcionário vai poder ser humanizado sendo ele uma 
pessoa que está numa situação de extremo stress e ele não 
consegue enxergar, atender melhor. Então por mais que 
existam programas voltados para atividades pontuais, é preciso
fazer uma avaliação, um trabalho com estes profissionais para 
proporcionar uma melhoria nas condições físicas e emocionais,
além disso, alguns trabalham em mais de um turno, ficando 
ainda muito mais difícil ao longo do tempo, por isso acredito 
que exista a carência de tratamento em alguns assuntos, para 
além do que a instituição faz. ”

Apesar da realidade dos hospitais pesquisados e dos limites mencionados, é

possível perceber que houve um avanço em relação a humanização dos serviços

em ambiente hospitalar, neste sentido, a PNHAH proporcionou uma reflexão que

aponta para a necessidade de mudança de comportamento individual e coletivo nas

relações com os usuários dos serviços de saúde.

Conforme  podemos  verificar  nas  falas  das  participantes  da  pesquisa,

melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e o espaço físico das

instituições são ações que contribuem com a efetivação da política de humanização.

 Existem iniciativas em todos os hospitais pesquisados que demonstram um

interesse  em melhorar  o  atendimento  e  a  satisfação dos  usuários  dos serviços,
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nesse sentido, a criação de grupos de trabalho de humanização, intensificando a

participação  coletiva  por  meio  de  atividades  socioeducativas  para  trabalhadores,

usuários/pacientes  e gestores em todos os  níveis  de  atenção,  são contribuições

significativas para a efetivação desta política.

4) A participação das assistentes sociais nos Grupos de Trabalho de

Humanização 

Para  entendermos  como  se  efetiva  a  PNH em cada  instituição  hospitalar

pesquisada, perguntamos para as assistentes sociais sobre os Grupos de Trabalho

de Humanização, um dispositivo fundamental para que o processo de humanização

nos serviços saúde se efetive, conforme o ministério da saúde. 

 

AS 1: “Hoje a humanização está com o grupo
da  qualidade,  eles  propõem  ações  para  ser  trabalhado  na
humanização.  Eu mesma nunca  participei,  mas já  teve uma
participação  ativa  do  Serviço  Social,  quanto  tinha  o  grupo
específico da humanização. ”

AS 2:  “Não participo.  As  ações existem,  eu
participo  pela  característica  do  hospital,  em  datas
comemorativas,  mas  não  tem  um  grupo  específico  para  a
humanização. ”

AS  3:  “Não  participo,  o  trabalho  de
humanização aqui no hospital eram as gerências que faziam
parte,  teve  muitas  mudanças,  neste  momento  eles  estão
reformulando  esta  questão  dos  regimentos  e  definindo  os
profissionais que irão compor o GTH. ”

AS 4:  “Eu faço parte do GTH, muitas ideias
são  aceitas,  porém  eu  já  pontuei  diversas  vezes  para
trabalharmos com ações para  os  funcionários,  e  após umas
três reuniões, fizeram uma palestra com a equipe do plantão
sorriso. As demais ações propostas pelo Serviço Social, como
o  projeto  toque  de  amor,  onde  o  grupo  de  humanização
disponibilizara  um celular  para  os  pacientes  que  não  tem o
aparelho, ou não tem créditos, possam fazer contato com os
familiares, está em fase de implementação. ”

Com as respostas, percebemos que os hospitais estão executando a PNH de

alguma  forma,  desenvolvendo  ações  de  melhoria  no  atendimento,  algumas  são

feitas por voluntários e todas têm a participação das assistentes sociais, porém, dos
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quatro  hospitais  pesquisados,  apenas  um  possui  um  Grupo  de  Trabalho  de

Humanização  e  a  assistente  social  participa,  contribuindo  com  projetos  que

envolvam ações direcionadas para pacientes e funcionários.

 A  PNH  orienta  a  criação  do  GTH,  que  deve  ser  formado  por  pessoas

interessadas em discutir  os serviços prestados,  as relações que se estabelecem

entre trabalhadores de saúde e usuários e a dinâmica das equipes de trabalho, a

participação de assistentes sociais pode contribuir com as ações desenvolvidas, pois

sua  formação  com  conhecimento  ampliado  permite  identificar  os  determinantes

sociais que afetam a qualidade de vida e saúde dos indivíduos. 

O momento atual do país, onde as políticas públicas são afetadas por cortes

no orçamento e medidas que limitam os gastos públicos, como a PEC 55/201615,que

tramitou na Câmara dos Deputados e no Senado, aprovada em dezembro de 2016,

foi publicada e faz parte da Constituição Federal como Emenda Constitucional nº

95/2016,  atingindo a  área  da  saúde  em  diversos  aspectos,  dificultando  a

implementação das políticas de humanização, a PNHAH e a PNH não preveem os

problemas que surgem no cotidiano das instituições de saúde, como por exemplo:

financiamento insuficiente, número de profissionais reduzidos, estruturas sucateadas

ou  inadequadas  para  um  atendimento  acolhedor  e  resolutivo,  entre  outros  que

afetam diretamente  na  implementação  efetiva  de  ações  de  humanização,  diante

dessa problemática, perguntamos as entrevistas: na sua percepção, quais desafios

precisam ser superados para a humanização do atendimento nesta instituição? Por

que?

AS 1: ” A questão do financiamento e a falta
de recursos humanos, hoje a gente está com uma defasagem
de mais de 500 funcionários, a sobrecarga está muito grande,
diminui  os  profissionais  mais  não  diminui  o  serviço,  as
demandas estão cada vez mais complexas, eu acho que este é
o principal desafio, a gente tem que dar conta de um jeito ou de
outro e gente acaba adoecendo, isso não é só no meu setor.
Se você tem uma tranquilidade para trabalhar, você consegue
ficar  bem  e  você  consegue  mais  qualidade  e  ser  mais
humanizado,  sem  isso  você  faz  o  básico,  não  consegue  ir
além,  o  resto  são  atitudes,  muita  coisa  não  depende  de

15 Emenda Constitucional 95, que limita por 20 anos os gastos públicos “Art. 106. Fica instituído o Novo Regime
Fiscal no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por vinte exercícios
financeiros, nos termos dos arts. 107 a 114 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Disponível
em<http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaTextoSigen.action?
norma=540698&id=14374770&idBinario=15655553&mime=application/rtf> acesso em 13/10/2018

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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dinheiro, depende do processo de trabalho, é preciso ter tempo
de  parar,  refletir  de  discutir  e  encaminhar  as  ideias,  de  se
antecipar as situações. ”

AS 2: “ Compor o GTH com o maior número
de  profissionais,  temos  várias  ações  que  promovem  a
humanização, mas a gente precisa melhorar isso, precisamos
avançar  nestas  questões  de  definir  quais  ações  de
humanização poderíamos realizar nesta instituição, é criar um
grupo de humanização. ”

AS 3: ”. É criar o GTH com o maior número de
profissionais. ”

AS  4:  ”.  Em  minha  opinião,  ações  de
humanização  que  fazem muita  diferença  é  tratar  o  paciente
como  um  todo,  como  liberar  acompanhante  (projeto  a  ser
implementado  a  princípio  na  UTI),  e,  com  certeza,  será
comprovado  através  de  indicadores,  que  este  paciente  que
está com seu familiar,  se sente seguro,  se sente acolhido e
certamente vai proporcionar uma recuperação mais saudável
para ele. ”

As respostas demonstram a preocupação com o financiamento,  a falta  de

profissionais para que seja possível  compor um GTH com foco no que orienta a

PNH, como ações que acolham os pacientes e seus familiares, enxergando para

além da doença, os aspectos sociais que influenciam no processo de adoecimento e

de recuperação.

5) Contribuições do Serviço Social para a humanização do atendimento

na instituição em que atuam

A Política Nacional de Humanização considera que os trabalhadores são os

principais responsáveis pelo êxito na implementação da política, no entanto, estes

trabalhadores  se  veem  frente  a  precariedade  nos  processos  de  trabalho,  com

jornadas exaustivas e baixos salários, sendo assim, é preciso reconhecer que estas

são situações que podem impossibilitar a concretização da política. 

Diante das considerações a respeito do Serviço Social e a humanização do

atendimento  em  ambiente  hospitalar,  perguntamos  às  assistentes  sociais

entrevistadas como percebem a participação do Serviço Social na humanização do

atendimento na instituição em que atuam.
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AS 1: “A gente sempre teve a preocupação de

ver o usuário como um sujeito de direito, que a gente precisa
estar sempre respeitando, buscando fazer com que ele tenha
uma  participação  ativa  no  tratamento,  dentro  do  possível  a
gente sempre está buscando com que isso seja uma realidade,
muitas vezes entrando em atrito com outros setores, levando
em conta o usuário, lembrando que ele tem que ser ouvido e
respeitado naquilo que ele pensa ou o que ele quer, mesmo
que as vezes enfrente conflitos dentro da instituição, o Serviço
Social faz uma mediação, com uma participação bem efetiva, a
gente  tem  conseguido  desenvolver  o  trabalho  sempre
pensando na humanização,  e  temos conseguido apesar  dos
limites e dos desafios que temos enfrentado.”

AS  2:  “Nosso  atendimento  social,  nossa
intervenção,  nossas  atitudes  sempre  vão  buscar  a
humanização, faz parte da nossa formação, e a gente entende
que através deste atendimento, nós conhecemos a realidade
da família.

AS 3: “As ações são muito pontuais, por conta
da quantidade de profissionais as nossas ações se dão através
dos atendimentos individualizados mesmo. ”

AS 4: “Eu avalio de forma positiva, tanto que
no nosso setor, com todos os estagiários, nós fazemos questão
que participem de palestras dentro e fora do hospital, que eles
tenham dentro da orientação do curso, uma visão diferenciada,
mesmo com todas as dificuldades que nós temos de saúde
pública, atender todas as famílias de uma forma humanizada e
acolhedora, então acredito que fazemos a diferença sim. Em
nosso  hospital,  muitos  dos  pacientes  são  do  SUS,  pessoas
humildes  e  carentes  em  todos  os  sentidos,  sociais  e
psicológicas,  e  isso  é  um  diferencial  quando  se  faz  um
atendimento humanizado. ”

Analisando  as  respostas  acima,  podemos  identificar  que  as  assistentes

sociais  têm  uma  particularidade  na  interpretação  das  condições  de  saúde  do

usuário,  avaliando as condições de vida e realidade social,  que as diferencia de

outros trabalhadores da saúde. Neste sentido, entendemos que o Serviço Social, em

qualquer  espaço  sócio  ocupacional,  atua  em uma  perspectiva  totalizante  e,  em

âmbito  hospitalar,  sua  participação  pode  contribuir  para  a  humanização  do

atendimento diante das complexas dimensões da questão social que influenciam no

processo saúde/doença. 

Silva (2013 p. 210) nos diz que a interpretação dessas “necessidades” passa

pela  percepção  dos  assistentes  sociais,  podendo  ser  mais  abrangente  e  dar

visibilidade para outras dimensões da vida do usuário,  relacionadas ao processo
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saúde-doença e que precisam ser trabalhadas por toda equipe.

O assistente social  que trabalha na área da saúde, busca, através de sua

intervenção desenvolver estratégias no seu cotidiano para lidar com os desgastes

nos  atendimentos,  causados  pela  precariedade  dos  recursos,  a  burocracia  e  as

dificuldades para  manutenção da qualidade dos serviços.  Os parâmetros  para  a

atuação  dos  assistentes  sociais  na  saúde  (2010),  traz  a  seguinte  orientação

referente a humanização do atendimento:

 Desafio da humanização é a criação de uma nova cultura de atendimento,
pautada na centralidade dos sujeitos na construção coletiva do SUS. Para
que essa proposta se consolide é  preciso que os trabalhadores estejam
motivados,  com condições  de  trabalho  dignas  e  salários  compatíveis.  A
defesa  dessa  concepção  de  humanização  encontra-se  respaldada  no
projeto  ético  político  do  Serviço  Social,  devendo  ser  compromisso  e
preocupação profissional. Para tanto, o assistente social deve participar na
elaboração de protocolos assistenciais e rotinas de trabalho, investindo na
educação permanente das equipes,  com vistas a  repensar  o  modelo  de
atenção  a  saúde  e  avaliar,  constantemente,  as  dificuldades  que  se
apresentam no processo coletivo de trabalho em saúde.  (CFESS 2010,
p. 52)

Neste capítulo discorremos sobre a humanização do atendimento em saúde,

com base nas entrevistas feitas com assistentes sociais que trabalham em hospitais

de alta complexidade e que atendem pacientes do sistema único de saúde (SUS),

na cidade de Londrina-Paraná, as profissionais responderam questões elaboradas

com  a  intenção  de  identificar qual  é  a  percepção  do  assistente  social  sobre  a

humanização do atendimento em ambiente hospitalar no contexto do SUS. 

As participantes da pesquisa demonstraram conhecer a política nacional de

humanização  e  consideram  importante  a  atuação  do  Serviço  Social  frente  as

condições de saúde dos usuários, muitas vezes agravadas por sua condição social,

consideram que como desafios a serem superados na construção de uma rotina de

humanização em ambiente hospitalar, está na implementação de práticas baseadas

na  integralidade  dos  sujeitos,  onde  as  ações  sejam  pensadas  para  além  do

assistencialismo  pontual,  direcionados  aos  usuários,  sendo  estes  pacientes  ou

funcionários. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa teve como objetivo apresentar a percepção do assistente social no

que  se  refere  a  Politica  de  Humanização  do  atendimento  em âmbito  hospitalar,

considerando  sua  participação  na  implementação  dessa  política.  Buscamos

contextualizar  essa  questão  a  partir  dos  princípios  e  diretrizes  propostos  e  a

realidade dos hospitais pesquisados no que diz respeito a atuação do assistente

social nessa perspectiva.

Com  base  nas  entrevistas,  constatamos  que  atualmente  os  assistentes

sociais vêm sendo requisitados para viabilizar junto com outros trabalhadores da

área da saúde esta política de humanização, que envolve a operacionalização de

ações  direcionadas  a  viabilização  de  direitos  sociais,  tais  como  o  atendimento

individual  para  a  identificação  dos  fatores  sociais  e  econômicos  que  estão

relacionados ao processo saúde/doença, assim como a articulação com a rede de

serviços.

De acordo com os relatos, as assistentes sociais têm uma particularidade na

interpretação das condições de saúde do usuário, avaliando as condições de vida e

realidade  social,  que  as  diferencia  de  outros  trabalhadores  da  saúde.  Tal

particularidade  é  atribuída  a  sua  formação  acadêmica  uma  vez  que  possibilita

identificar os aspectos sociais que possam interferir nas condições de vida e saúde,

tanto de usuários/pacientes quanto dos funcionários das instituições.

Neste sentido, entendemos que o Serviço Social, em qualquer espaço sócio

ocupacional,  atua  em  uma  perspectiva  totalizante  e,  diante  das  complexas

dimensões da questão social  que influenciam no processo saúde/doença,  a  sua

participação  pode  contribuir  para  a  humanização  do  atendimento  em  âmbito

hospitalar.

. Todas as assistentes sociais  entrevistadas reconhecem a importância da

humanização  do  atendimento  em  saúde,  porém  acreditam  que  é  preciso  mais

investimento junto as instituições com incentivos a programas, projetos e ações de

humanização.  Isto  porque  consideram  que  a  Politica  Nacional  de  Humanização

ainda é muito frágil dentro dos Hospitais e tem muito que melhorar em relação a

mudança de comportamento.

Há um reconhecimento de que as ações de humanização precisam ter foco

no  usuário/paciente  e,  isto,  requer  profissionais  preparados.  Ou  seja,  é  preciso
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investimento  e  incentivo  da  instituição  para  aprimoramento  constante,  com

treinamentos,  melhoria  das  condições  de  trabalho,  planejamento  de  ações  que

possibilitem  uma  mudança  de  comportamento  que  permita  a  reflexão  dos

profissionais sobre suas práticas cotidianas.

Foi  possível  verificar  que  existem  iniciativas  em  todos  os  hospitais

pesquisados demonstrando o interesse institucional em melhorar o atendimento e a

satisfação  dos  usuários,  mesmo  que  com  ações  pontuais.  Nesse  sentido,

desenvolvem ações que visam proporcionar o acolhimento aos usuários/pacientes e

funcionários  e  estão  providenciando  melhorias  em  seus  espaços  físicos,  com

reformas  e  adequações  nas  estruturas,  desenvolvendo  ações  de  melhoria  no

atendimento, algumas feitas por voluntários, porém todas contam com a participação

e  acompanhamento  das  assistentes  sociais,  são  ações  reconhecidas  pelas

participantes da pesquisa como importantes para a humanização do atendimento

dentro das instituições.

Apesar  da  orientação  da  PNH sobre  a  criação  de  grupos  de  trabalho  de

humanização nas instituições, apenas um hospital, dos quatro que participaram da

pesquisa, possui um e conta com a participação da assistente social. As demais,

participam e/ou estão envolvidas em ações de humanização pela característica da

profissão, que visa o bem-estar dos usuários/pacientes e funcionários.

Considera-se  então,  que  com  a  precarização  dos  serviços  públicos  e  a

ampliação das desigualdades sociais ocorre o aumento das demandas ao Serviço

Social dentro das instituições hospitalares. Com a pesquisa foi possível identificar

que um dos grandes desafios dos assistentes sociais é fazer uma discussão crítica

sobre as práticas de humanização no sentido de romper com o caráter individualista

das ações que tem como objetivo a amenização de conflitos e o assistencialismo,

buscando trabalhar na construção de práticas coletivas e baseadas na integralidade

dos sujeitos.

 Neste  sentido  as  participantes  da  pesquisa  indicam  a  necessidade  de

humanização do atendimento com ações que considerem o sujeito como um todo,

não apenas no momento em que se encontram hospitalizados, mas também suas

condições  objetivas  para  o  tratamento  e/ou  enfrentamento  das  dificuldades

relacionadas a condição de saúde do usuário/paciente em seu contexto familiar.
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Constatamos então, que mesmo com as mudanças positivas que ocorreram

na  atual  organização  do  SUS,  com  a  Política  Nacional  de  Humanização  do

Atendimento em âmbito hospitalar algumas contradições como a precariedade dos

recursos,  a  qualidade  da  atenção  em  saúde,  a  burocratização  e  a  demanda

reprimida ainda não foram superadas. Além disso, os dados da pesquisa apontam

que a precariedade das condições de trabalho dos profissionais também constitui

desafio e limite institucional para a atuação dos assistentes sociais. Por outro lado, a

PNHAH proporcionou uma reflexão que aponta para a necessidade de mudança de

comportamento individual e coletivo nas relações com os profissionais e usuários

dos serviços de saúde.

Após análise dos dados relatados pelas assistentes sociais participantes da

pesquisa,  conclui-se que para efetivação da política de humanização em âmbito

hospitalar é preciso engajamento da direção das instituições para a implementação

e efetivação de ações de conscientização referente a humanização. Isto porque é

preciso que haja maiores investimentos em capacitação dos trabalhadores em todos

os níveis de atenção em saúde, que incentivem a formação de Grupos de Trabalho

de humanização e que este seja composto por equipes multidisciplinares, além de

também investir em melhores condições de trabalho que propiciem o acolhimento, a

escuta  e  o  sigilo  de  informações  dos  usuários,  espaços  para  descanso  e

alimentação  para  funcionários  e  a  valorização  destes  com  ações  e  incentivos

específicos. 

A realização da pesquisa possibilitou conhecer a percepção das profissionais

de  Serviço  Social  nas  ações  de  humanização  em  âmbito  hospitalar,  as

complexidades em relação a compreensão do que venha a ser  um atendimento

“humanizado” e as dificuldades na operacionalização de uma política que parece

simples,  porém, precisa ter  sua importância  reconhecida para que se efetive  da

maneira como foi proposta.
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APÊNDICE A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TITULO  DA PESQUISA:  A  HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM SAÚDE E O

SERVIÇO SOCIAL

Prezado (A) SR (A)

Gostaríamos  de  convidá-lo  (a)  a  participar  desta  pesquisa,  cujo  objetivo  é
compreender e analisar alguns aspectos referentes a Humanização no atendimento
em saúde, em hospital de alta complexidade no município de Londrina/Pr na visão
do  Assistente  Social.  As  informações  fornecidas  durante  a  entrevista  serão
importantes  para  avaliar  a  importância  das  ações  desenvolvidas  com  base  no
conceito de Humanização do atendimento para os usuários/pacientes da instituição
e para os trabalhadores e como o assistente social contribui para o processo de
desenvolvimento  dessas  ações.  A  pesquisa  não  oferece  riscos  aos  seus
participantes, os dados requisitados possuem apenas caráter didático/pedagógico
na elaboração do trabalho de conclusão de curso (TCC). Informamos também que
os dados serão utilizados somente para os fins desta pesquisa e serão tratados com
o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar sua identidade. Os
benefícios  esperados  são:  compreender  o  processo  de  humanização  do
atendimento na visão do Assistente Social, quais ações são reconhecidas como de
humanização e o que precisa melhorar. Informamos que o (a) Senhor (a) não pagará
nem será remunerado por sua participação. Caso tenha alguma dúvida ou necessite
de maiores esclarecimentos, pode nos contatar: Profª Alaide Maria Morita Fernandes
da Silva, Departamento de Serviço Social/  CESA/UEL telefone: (43) 3371-4245 –
keikomorita902@gmail.com e/ou  Eliane  Aparecida  Barbosa,  discente  do  4º  ano
noturno  do  curso  de  Serviço  Social/UEL  telefone:  (43)  9-9993-1015  –
elibarb@yahoo.com.br.

Londrina ________de_________de 2018

Pesquisadores responsáveis – Profª Alaide Maria Morita Fernandes da Silva

RG 905741-2 PR

Eliane Aparecida Barbosa

RG 6114771-3

______________________________________(nome  por  extenso  do
sujeito da pesquisa)

Tendo  sido  devidamente  esclarecido  sobre  os  procedimentos  da  pesquisa,  concordo  em
participar voluntariamente da pesquisa descrita acima

Assinatura (ou impressão dactiloscópica): _____________________________________

Data ______________________
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APÊNDICE B

ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Roteiro de Entrevista

Nome:

Idade:

Ano de formação Instituição de Formação:

Quanto tempo de trabalho nesta Instituição?

1. O que você acha da humanização do atendimento dos serviços de saúde? 

2.  Quais  ações  você  acha  que  seriam necessárias  para  humanização  do

atendimento no âmbito hospitalar? Por que?

3. Quais fatores interferem para a implementação da Política de Humanização

do atendimento em um hospital de alta complexidade? Por que?

4. Neste Hospital, o que tem sido feito para melhorar as condições de trabalho

dos profissionais de saúde, na perspectiva da humanização?

5. Você participa do GTH? Como se dá a sua participação?

6. Na sua visão, quais desafios precisam ser superados para a humanização

do atendimento nesta instituição? Por que?

7. Como você avalia a participação do Serviço Social  na humanização do

atendimento nesta instituição



66


	BANCA EXAMINADORA
	AGRaDECIMENTO (S)
	lista de tabelas
	lista de abreviaturas e siglas
	sumário

	1 INTRODUÇÃO
	1. Humanização em saúde – A Politica Nacional de Humanização
	2. A INSERÇÃO DO Serviço Social NA SAÚDE: UM BREVE HISTÓRICO
	3. A HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EM ÂMBITO HOSPITALAR NA PERCEPÇÃO DAS ASSISTENTES SOCIAIS
	3 Considerações FINAIS
	apêndices


