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Resumo: Este artigo trata do Serviço Social e da sua contribuição para a implementação da 
Política de Humanização. É o resultado de uma pesquisa realizada durante o estágio 
curricular obrigatório do Serviço Social, que se deu no período de setembro de 2011 a 
dezembro de 2012 no Instituto de Saúde Dr. Elpídio de Almeida- ISEA, em Campina Grande 
– PB. O ISEA é uma instituição municipal que tem, por finalidade, prestar serviços de saúde 
materno-infantil, preconizando os preceitos do SUS. Nesse trabalho, priorizou-se o Serviço 
Social e a sua contribuição para a implementação da Política de Humanização na referida 
Instituição. Portanto, o presente artigo apresenta a trajetória da Política de Saúde no Brasil 
desde os anos 1980, como também a criação e implementação da Política de Humanização 
e a inserção do Assistente Social na saúde. Por fim, são vislumbrados os resultados da 
pesquisa, apresentados sob uma visão crítica. 

 Palavras-chave: SAÚDE. HUMANIZAÇÃO. SERVIÇO 
SOCIAL. 

Abstract: This article discusses social work and its contribution to the implementation of the 
Humanization Policy's. The result of a survey of social work as trainees in the period from 
September 2011 to December 2012, at the Institute of Health Dr. Elpidio de Almeida-ISEA, in 
Campina Grande - PB. The ISEA is a municipal institution, which aims to provide health 
services for mothers and children, accomplishing the precepts of SUS. In this text we 
prioritize social work and its contribution to the implementation of the Policy of Humanization 
in that institution. Therefore this paper presents the trajectory of health Policy in Brazil since 
the 1980s, as well as the creation and implementation of the Policy of Humanization and the 
insertion of the social worker in public health and finally the results of this research with a 
critical view. 

 Key-words: Health. Humanization. Social Service. 

1. INTRODUÇÃO 

A Política de Saúde, considerada um tripé da Seguridade Social Brasileira, 

adquiriu um caráter universalista a partir do processo de redemocratização. Com a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, instituiu-se uma política 

pública de saúde que visa à integralidade, à universalidade, à busca da equidade e à 

incorporação de novas tecnologias, saberes e práticas. 

Com a perspectiva de reafirmar as conquistas do SUS, considera-se que a 

concepção de saúde não visa, apenas, a reduzir o número de doenças, mas 
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promover uma vida com qualidade. Neste sentido, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) vem tentando transformar as práticas tradicionais de atenção à 

saúde no Brasil. 

A PNH foi criada pelo Ministério da Saúde, em 2003, com o objetivo primordial 

de efetivar os princípios do SUS perante a qualificação da saúde pública brasileira. 

Tendo em vista a atuação do Serviço Social nas instituições de saúde, evidenciamos 

a extrema relevância da sua articulação com a Humanização da Saúde embasando, 

assim, o agir profissional como possibilidade de explicitar e encaminhar a 

viabilização dos direitos sociais conquistados, historicamente, por meio de 

possibilidades e desafios. 

Em face desse contexto, este artigo objetivou analisar a integração existente 

entre o Serviço Social e a Humanização da Saúde, verificando a prática da 

humanização por parte das profissionais em seu cotidiano de trabalho, bem como as 

ações e atendimentos humanizados realizados de acordo com a opinião majoritária 

dos sujeitos que compuseram a amostra entrevistada acerca da PNH. Para tanto, 

buscamos traçar o perfil sócio e econômico das entrevistadas; identificar como se dá 

a efetivação dos direitos dos usuários em relação à Política Nacional de 

Humanização; e desvelar as dificuldades e potencialidades encontradas pelos 

Assistentes Sociais no cotidiano. 

Adotamos a perspectiva analítico-crítica, com uma visão da totalidade histórica 

da sociedade capitalista, a partir de um entendimento crítico-dialético dos elementos 

estudados. Este estudo de natureza qualitativa empregou técnicas de observação, 

entrevistas, análise e sistematização de dados, respeitando os princípios éticos de 

sigilo e anonimato das entrevistadas contidos na Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde.  

No que diz respeito à escolha dos sujeitos, foram privilegiados os assistentes sociais 

por serem esses profissionais que têm protagonizado a implementação da PNH no ISEA, 

podendo, assim, contribuir para a finalidade da pesquisa. Inicialmente, planejou-se 

entrevistar 50% das 13 assistentes sociais atuantes no ISEA, entretanto, houve resistência 

por parte de algumas delas, de modo que a pesquisa foi levada a cabo com apenas 40% do 

universo amostral, ou seja, apenas cinco assistentes sociais colaboraram com a pesquisa 

empreendida.  

 

2 A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL: NOTAS AO DEBATE 
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O Movimento de Reforma Sanitária desempenhou um papel de suma importância 

durante a Assembleia Constituinte, colocando-se contra os grupos empresariais e 

farmacêuticos, que contou com o expressivo apoio da sociedade civil. Devido a esse 

processo, o texto constitucional para a saúde contém grande parte das reivindicações do 

Movimento, contrapondo-se aos interesses dos grandes grupos empresariais hospitalares e 

farmacêuticos já instalados no país. 

Desse modo, é necessário reconhecer que o supracitado Movimento fez com que o 

Estado tomasse medidas importantes que contribuíram para o desenvolvimento da saúde 

pública no país. Diante do exposto, pode-se afirmar que, na década de 1980, o campo da 

saúde conquistou importantes avanços, apesar da manutenção da inserção da iniciativa 

privada na área. No entanto, essa movimentação realizada por diversos segmentos sociais 

e voltada à implantação da Reforma Sanitária, vem sendo desconstruída com a 

institucionalização, nos anos 1990, da contrarreforma, sob o ideário neoliberal, onde ocorre 

um redirecionamento de seu papel, passando a ser, agora, um Estado Mínimo, sobretudo no 

que diz respeito ao social. 

Diante da estratégia neoliberal, a proposta dos princípios da Equidade, Universalidade 

e Integralidade, presentes na CF/88 e defendida como princípios do SUS, é desconstruída 

constatando-se, na verdade, uma focalização cada vez maior das políticas de governo, que 

se tornam cada dia mais paliativas, mínimas, seletivas e excludentes, onde a sociedade civil 

é “convidada”, de forma extremamente sutil, através da imprensa, a assumir 

responsabilidades exclusivas do Estado (BRAVO, 2006). 

Com a eleição de Luís Inácio da Silva (Lula), em 2002, para a Presidência da 

República, o povo brasileiro expressou a esperança de assistir a uma mudança nas políticas 

do governo – marcadas pela ideologia neoliberal – mas o que se verificou nas gestões 

petistas foi o continuísmo desta lógica, tão criticada pelo próprio Presidente, da política de 

seus antecessores: políticas sociais continuaram com caráter compensatório, focalizado e 

seletivo, cujo acesso ocorre mediante a comprovação de condição de pobreza.  

A partir do segundo mandato do governo Lula, foi defendida a ideologia do 

neodesenvolvimentismo, que veio como alternativa para superar o neoliberalismo, o qual 

defendia uma estratégia de desenvolvimento nacional para romper com o neoliberalismo. 

Com esse novo modelo de desenvolvimento, segundo Castelo apud Pereira (2004), há uma 

maior abertura do comércio internacional; um maior investimento privado na infraestrutura e 

uma maior preocupação com a estabilidade macroeconômica, ou seja, o mercado e o setor 

privado têm, hoje, um papel maior do que o do Estado. 

Então, podemos observar que o neodesenvolvimentismo tem uma aparência com as 

políticas neoliberais, como a defesa do equilíbrio fiscal e o controle inflacionário, como 

também a defesa da equidade social e a promoção da igualdade de oportunidades, que são 
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pensamentos típicos do neoliberalismo; podemos, então, diante do exposto, dizer que o 

neodesenvolvimentismo surgiu apenas como estratégia de divulgação do governo Lula, mas 

com uma roupagem nova do neoliberalismo ou modernização conservadora. 

Assim, a política de saúde contemporânea se caracteriza por não apresentar 

capacidade para atender à grande demanda da população, e o que se verificou foi o fato de 

que centenas de pessoas falecem todos os dias nas filas a espera de atendimento. Diante 

desse quadro, a parcela da população que tem condições de pagar por assistência privada 

de saúde acaba recorrendo ao mercado, onde a oferta é cada vez maior e “mais acessível”. 

Tal fator pode ser constatado através das chamadas clínicas populares e dos inúmeros 

planos privados de saúde existentes na contemporaneidade, além do fortalecimento de 

propostas e ações que visam à privatização, tais como a gestão de serviços de saúde, 

através de Organizações Sociais (OSs) e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) para a gestão dos hospitais universitários (HU). 

Diante do exposto sobre a Política de Saúde, surgiu a necessidade de se Humanizar a 

Saúde. A seguir, tratar-se-á da história da necessidade de se criar e implantar a Política de 

Humanização. 

 

3 A POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO  

 

A humanização na saúde está presente no debate da Política de Saúde no Brasil, com 

mais ênfase desde o fim da década de 1990, recebendo influências e contribuições da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, da defesa em prol da assistência ao Parto 

Humanizado – onde se identifica o Movimento Feminista, e da luta antimanicomial. 

No entanto, apenas no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, é que a 

humanização aparece com ênfase nos debates de saúde: algumas experiências já eram 

realizadas, mesmo que isoladas, como no Hospital Amigo da Criança, Método Mãe 

Canguru, bem como Acolhimento nas Recepções e outros. Benevides e Passos (2005) 

identificam que o tema conquistou legitimidade, a partir da IX Conferência Nacional de 

Saúde (CNS), realizada em 2000, intitulada “Acesso, Qualidade e Humanização na atenção 

à saúde com controle social”.  

É neste ano que o então Ministro da Saúde, José Serra, cria o Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), “ao identificar o número significativo de 

queixas dos usuários referentes aos maus tratos nos hospitais” (BRASIL, 2000, p. 03) como 

forma de dar resposta a essas necessidades, convida vários profissionais da área de saúde 

para elaborar uma proposta de trabalho com vistas à humanização. O objetivo principal do 

programa era “aprimorar as relações entre profissional entre si, e do hospital com a 

comunidade” (BRASIL, 2000, p. 03).  
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A PNH surge como uma Política transversal dentro das políticas públicas de saúde, e 

não mais como programa isolado das demais políticas, pois enquanto programa, a 

humanização estava exposta a riscos, comprometendo a sua efetivação, como por exemplo, 

mudança de governo. É assim que na PNH o conceito de humanização é reelaborado e 

descrito no documento base para gestores e trabalhadores do SUS como: 

Uma aposta ético-estético-política: ética porque implica a atitude de usuários, 
gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e co-responsáveis; 
estético porque acarreta um processo criativo e sensível de produção da 
saúde e de subjetividade autônoma e protagonistas; política porque se refere 
a organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede 
SUS (BRASIL, 2006, p.44). 

 
Para Martins (2003), muitos problemas dos pacientes podem ser resolvidos ou 

amenizados quando se sentem compreendidos e respeitados pelos profissionais. 

Entretanto, entendemos que o processo de humanização não se refere apenas às relações 

médico-pacientes, mas perpassa todas as relações existentes dentro da unidade de saúde. 

Implica o modo como a instituição trata o seu funcionário, se dá condições dignas de 

trabalho, uma adequada renumeração, capacitação, aperfeiçoamento e principalmente se 

essa se dispõe a ouvir. É um processo que tem que penetrar desde as relações do corpo 

administrativo com os funcionários entre si e funcionários e usuários.  

Sendo uma condição para que os princípios do SUS se efetivem, a humanização é um 

direito, ela ultrapassa a questão do sentimento e do cuidado simplesmente. A humanização 

tomada, portanto, como política e não como programa implica uma série de fatores que 

precisam ser considerados:  

 Ser tomada como diretriz política transversal, isto é, perpassando todas as ações e 

instâncias de efetuação. Pois se tomarmos a humanização como um programa, não 

veremos a sua dimensão expressa na sua totalidade, e sim, de forma pontuada e 

isolada do contexto das instituições e principalmente das reais necessidades dos 

usuários.  

 Traduzir princípios e modos de operar no conjunto das relações dos diferentes atores 

da rede do SUS, ou seja, enquanto política, a humanização, deve atingir, de forma 

igualitária, todos os sujeitos e redirecionando-as para uma perspectiva mais 

humanizante e comprometida com os ideais de igualdade pela dignidade integral da 

pessoa humana.  

 Pautar-se pela construção de trocas solidárias, comprometidas com a dupla tarefa de 

produção de sujeitos (BRASIL, 2003, p.01). 

Existem Metas a serem atingidas com a implementação da PNH, sendo as mais 

relevantes: o usuário saberá quem são os profissionais que cuidam da sua saúde, os 

direitos dos usuários serão garantidos, redução de filas, as unidades garantirão gestão 

participativa aos seus trabalhadores e aos usuários etc. 
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Alguns projetos de humanização vêm sendo desenvolvidos, há alguns anos, em áreas 

específicas de assistência, por exemplo, na saúde da mulher (humanização do parto) e na 

saúde da criança (projeto Canguru, para prematuro e recém-nascidos de baixo peso). 

Atualmente tem sido propostas diversas ações visando à implantação de programas de 

humanização nas instituições de saúde, especialmente nos hospitais (assistência 

pediátrica), várias atividades são desenvolvidas e estão ligadas às artes plásticas, músicas, 

teatro, lazer, recreação entre outros. 

A humanização, no âmbito hospitalar envolve tanto o direito à palavra dos profissionais 

da saúde como a palavra dos usuários, para que, desta forma, possa ocorrer um diálogo 

que possibilite promover ações, programas, políticas assistenciais e campanhas a partir do 

respeito, da ética, da solidariedade e do reconhecimento mútuo.  

Em vista disso, muitos dos atendimentos desumanizados na saúde, são decorrentes 

de instalações físicas precárias, falta de capacitação profissional, falta de materiais, na 

qualidade do atendimento e na baixa resolutividade, falta de renovação dos equipamentos, 

entre outros. Então, para que haja humanização é preciso oferecer atendimento de 

qualidade, acesso nos serviços de saúde com qualidade e com bom relacionamento. 

Para se efetivar a PNH, portanto, é imprescindível que haja uma equipe de 

profissionais, da qual o assistente social seja parte integrante; portanto, nos próximos 

capítulos, mostrar-se-á como se deu a inserção do assistente social na saúde.  

 

4 A INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE 

Bravo (2004) aponta, como motivos para a ampliação da contratação de assistentes 

sociais na saúde, um novo conceito instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em 1948 que, por enfocar aspectos biopsicossociais, requisita outros profissionais para 

atuarem nesse setor, entre eles o assistente social.  

No setor hospitalar, os assistentes sociais podem desenvolver as seguintes atividades: 

ações de caráter emergencial, educação e informação em saúde, planejamento e 

assessoria, mobilização da comunidade. A realização destas se dá por meio de núcleos de 

objetivação do trabalho do profissional, tais como: levantamento de dados; interpretação de 

normas e rotinas; agenciamento de medidas e iniciativas de caráter emergencial; 

desenvolvimento de atividades de apoio pedagógico e técnico-político. No que tange aos 

procedimentos sócio-educativos, eles se voltam para a realização de ações direcionadas 

para a “educação em saúde” através de orientações e encaminhamentos individuais e 

coletivos (COSTA, 2000).  

Através do processo de intervenção baseado nas práticas educativas, o Serviço Social 

busca criar estratégias de ação que proporcionem a produção de novos conhecimentos, que 

tanto possam subsidiar a atuação profissional frente às novas demandas, quanto possam 
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instrumentalizar os usuários na luta pela concretização e ampliação da cidadania. Essas 

mesmas práticas proporcionam – ao assistente social, usuários e demais técnicos –, a troca 

de informações e experiências, visando à melhoria dos serviços de saúde, bem como a 

criação de alternativas de ação para o enfrentamento dos desafios postos pela realidade. 

No que concerne ao âmbito hospitalar, o primeiro contato do usuário com o assistente 

social se dá por meio de entrevistas, preenchimento de ficha ou questionário para obter 

informações acerca dos fatores que interferem no processo saúde-doença. Vasconcelos 

(2006), em sua pesquisa, enfatiza que as principais demandas direcionadas ao Serviço 

Social em hospitais maternidades e instituições de saúde são aquelas relacionadas à alta, 

remoção ou comunicação de óbitos. Estas, conforme a autora, são demandas 

historicamente atribuídas ao assistente social, porém, têm sido foco de discussão entre a 

categoria, em função do seu caráter burocrático (VASCONCELOS, 2006).  

Além dessas demandas históricas tem-se, ainda, a orientação sobre o cumprimento de 

horários, a duração de visitas, os cuidados a serem tomados durante o seu desenrolar, 

incluindo o número de visitantes permitidos para cada paciente e até mesmo a orientação de 

condutas pós-alta médica. Ressaltamos também as demandas de caráter emergencial: 

providenciar transportes, marcações de consultas e exames etc. (COSTA, 2000). 

Considerando que as demandas colocadas para o assistente social são as mais 

variadas e que nem sempre se restringem ao cumprimento de ações burocratizadas, 

desprovidas de conteúdo teórico-reflexivo, faz-se necessário que o agir profissional seja 

qualitativo, na busca permanente de reflexão sobre a estrutura macro-social, que permita 

uma ampla apreensão do espaço institucional e do modo de vida dos usuários.  

No trabalho voltado para a educação em saúde, referido anteriormente, as temáticas 

são as mais variadas – Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS, saneamento 

básico etc. Aqui, o profissional deve participar desse processo desde o seu planejamento, 

divulgação, até a sua execução e avaliação. 

É importante que esse profissional faça com que o seu trabalho tenha visibilidade na 

instituição, baseando-se numa articulação da realidade institucional com os usuários 

buscando, permanentemente, o rompimento com práticas conservadoras; apreendendo a 

correlação de forças presente nas relações sociais, bem como detectando as demandas 

explícitas e implícitas dos usuários, objetivando o seu atendimento numa perspectiva 

coletiva, que vise ao fortalecimento do SUS, que não é tarefa fácil numa conjuntura marcada 

por desigualdades sociais. 

Mais uma vez, enfatiza-se a importância da capacitação teórico-técnica e ético-politica 

do assistente social, que envolve uma análise crítica da realidade social, econômica, cultural 

e política, para enfrentamento dos desafios postos a sua prática e alargamento da cidadania 

(VASCONCELOS, 2006). 
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Os princípios do SUS e a institucionalização da descentralização e da participação 

social na política de saúde abriram espaços para a legitimação do assistente social como 

profissional de saúde, permitindo o desenvolvimento de um trabalho comprometido com 

usuários, fortalecendo-os na efetivação do controle sobre as ações do Estado e, 

consequentemente, na aproximação de suas demandas aos programas, serviços e ações. 

A legitimidade alcançada, entretanto, não permite tranquilidade ao profissional, ao 

contrário, impõe-lhe desafios ao esbarrar-se numa conjuntura marcada pela “universalização 

excludente” e pelo retrocesso da democracia. Diante disso, os assistentes sociais, 

juntamente com os demais profissionais de saúde, são desafiados a criar estratégias de 

ação que contribuam para a qualidade da atenção prestada cotidianamente aos segmentos 

sociais.  

Fica claro que o assistente social trabalha com uma gama de demandas que tanto 

podem partir da instituição, quanto dos usuários. Soma-se, a isso, a existência de restrições 

impostas historicamente à pratica profissional. Diante desse quadro, é interessante ressaltar 

que, mesmo com a relativa autonomia, o assistente social pode colaborar, com sua 

capacidade crítica, na construção de uma concepção progressista que não reproduza a 

exclusão social e a alienação no campo das políticas de saúde, mas sim, contribua para a 

redução das contradições do sistema. Necessário, pois, que o profissional estabeleça uma 

conexão entre a intervenção e a totalidade das relações sociais. 

 

5 SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO NO INSTITUTO DR. 

ELPÍDIO DE ALMEIDA  

 

O instituto de Saúde Dr. Elpídio de Almeida – ISEA, está localizado no Centro de 

Campina Grande e foi fundado em 5 de agosto de 1951. É uma conceituada instituição 

pública, vinculada à Secretária de Saúde do Município, atendendo a um grande número de 

mulheres do município, do interior do estado e de estados circunvizinhos. 

A instituição desenvolve o acompanhamento de gestante de alto risco, mulheres que 

apresentam problemas durante a gravidez ou que já são portadoras de algumas doenças 

como: diabetes; hipertensão; alteração na tireoide; obesidade mórbida, entre outras e que 

necessitam de um acompanhamento médico intensivo desde o pré-natal, parto e pós-parto. 

O acompanhamento pode ser ambulatorial ou através de internamento, dependendo de 

cada caso. 

No que se refere ao Serviço Social no ISEA, cabe destacar que o setor é composto é 

por 13 assistentes sociais, as quais trabalham em regime de plantão, priorizando a 

orientação e a informação às usuárias na intenção de esclarecer os seus direitos. 

Intermediam a relação usuário, família, instituição, mediante um compromisso com a 
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qualidade do atendimento e dos serviços prestados, e atuam com uma perspectiva de 

fortalecer a efetivação do conceito de saúde preconizado pelo SUS, facilitando o acesso às 

informações sobre a rotina da instituição.  

No cotidiano da prática profissional do Serviço Social no ISEA, evidenciamos que a 

assistente social diarista é responsável principalmente pela parte burocrática do setor, pelo 

controle e entrega de doações (enxovais, kits para mães e bebês, produtos de higiene) para 

pacientes carentes; e a plantonista recebe as demandas espontâneas, aquelas 

apresentadas pela equipe multiprofissional e percebidas pela avaliação da assistente social 

nas visitas às enfermarias, salas de parto e de expectação, bem como nos atendimentos 

individuais e nas palestras educativas que informam e orientam acerca das normas 

institucionais, temas relacionados à saúde da mulher e da criança, direitos previdenciários e 

deveres das pacientes e usuários que chegam ao ISEA por conta própria ou por meio de 

encaminhamentos da Estratégia Saúde da Família (ESF), Centro de Assistência 

Especializada (CAE), Secretarias Municipais e Conselho Tutelar. 

As assistentes sociais trabalham nos programas da instituição atendendo à população 

que procura o ISEA, orientando e encaminhando para o atendimento com os demais 

profissionais da saúde, médicos especialistas, fisioterapeutas, enfermeiros etc. O Serviço 

Social na instituição utiliza-se de alguns instrumentos e técnicas como: palestras; 

entrevistas; reuniões e visitas às enfermarias.  

 

5.1 ANÁLISES DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

De acordo com a pesquisa realizada, observamos que as Assistentes Sociais 

entrevistadas possuem mais de 15 anos de formação profissional; apenas duas delas possui 

especialização, os meios utilizados para capacitação profissional ocorrem através da leitura 

de livros e/ou mini-cursos, palestras e congressos. Em relação ao tempo de trabalho no 

ISEA, constatou-se que corresponde há mais de 15 anos, não sendo a primeira experiência 

na área da saúde. É relevante destacar que todas as entrevistadas ingressaram através de 

concurso público e cumprem uma carga horária de 30 horas semanais; 40% têm uma renda 

de 1 a 2 salários mínimos, apesar de terem a mesma carga horária e exercer a mesma 

função das demais, que têm uma renda no valor de 3 a 4 salários mínimos. 

As demandas dirigidas ao Serviço Social exigem cada vez mais um profissional 

qualificado, pois as atividades de qualificação e formação profissional visam ao 

aprimoramento tendo, como objetivo, a qualidade dos serviços prestados, pois, conforme 

observamos, apenas 40% das profissionais entrevistadas possuem Pós- graduação, como 

afirma Iamamoto (1998, p.145):  

A afirmação de um perfil profissional propositivo requer um profissional de 
novo tipo, comprometido com sua atualização permanente, [...] profissional 
que também seja um pesquisador, que invista em sua formação intelectual e 
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cultural [...]. É reconhecido que, na contemporaneidade, a profissão vivencia 
um redimensionamento teórico-metodológico e político, embora os 
profissionais que estão no exercício de sua prática, nem sempre vêm 
buscando requalificar-se. 

 
Quando indagadas sobre o que entende por Humanização na saúde, quase todas 

responderam tal conceito implica em fazer cumprir os direitos dos usuários. Segundo a 

entrevistada nº 2 “humanização na saúde é bom, mas ao mesmo tempo deixa muito a 

desejar, porque as pessoas não têm conhecimento, e que a maioria dos profissionais e 

multiprofissionais ainda não sabe o que é humanizar” ressalta que “humanizar é buscar 

direitos e deveres do paciente e do acompanhante”. No entanto, sabemos que a 

humanização na saúde não diz respeito a uma lei nem a um programa; tal noção se 

consubstancia por meio dos seus princípios a estabelecer e firmar a valorização dos sujeitos 

sociais conforme a singularidade e a subjetividade, os quais devem se tornar 

corresponsáveis na produção de saúde qualificada e que não deve ser limitada aos 

atendimentos e serviços institucionais, e sim estendida, ampliada e integrada em rede social 

transmitindo a relevância da equipe multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial com 

correntes e educação continuada em saúde (BRASIL, 2004). 

Em relação à PNH, tal política é planejada pela equipe multiprofissional do ISEA, de 

modo que apenas duas das entrevistadas disseram que tal propósito só era logrado através 

de reunião; as demais disseram não haver planejamento por parte da equipe; a entrevistada 

nº 3 relatou que “não percebo planejamento, percebo preocupação... dos profissionais...” 

desse modo, sabemos que as dificuldades encontradas para a implementação da PNH 

ocorrem como uma decorrência da falta de comunicação e de planejamento, que não 

acontece com a equipe. Concordamos com o “fortalecimento do trabalho em equipe 

multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade; atuação em rede com 

alta conectividade, e modo cooperativo e solidário [...]”. 

 

Os relatos acentuam a indispensável intervenção do Serviço Social na difusão e 

ampliação da Política Nacional de Humanização e sua relevância na prestação de serviços 

e atendimentos dignos aos cidadãos na perspectiva de direito social, e não como cessão de 

favores e sentimentos de penalização.  

As possibilidades de se promover ações humanizadas conforme a entrevistada nº 3 é 

a “discussão e a capacitação da Política de Humanização pela equipe multidisciplinar”, 

então, percebemos que a Política de Humanização não se encontra totalmente instalada 

dentro da instituição e que nem sempre é possível desenvolver ações humanizadas. Porém, 

de acordo com as leituras realizadas, é conhecido que o Serviço Social articulado à Política 

de Humanização não deve se reduzir à promoção de palestras e ações humanizadas 

indefinidas e com enfoque simplista, posto que observamos um leque de indagações que 
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sinalizam a inoperância de uma saúde pública universal e justa, bem como o crescimento da 

Questão Social vinculada à atual proposta neoliberal, a qual deve ser enfrentada e 

compreendida na sua totalidade, definida por Iamamoto (2008, p.176) como sendo “[...] o 

conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista que tem uma raiz em 

comum: a produção social é cada vez mais social, enquanto a produção dos seus frutos 

mantém-se privada [...]”. Segundo Ayres (2006, p.80), 

[...] a humanização passa pela radicalidade do bem comum. Não se cuida 
efetivamente de indivíduos sem cuidar de populações, e não há verdadeira 
saúde pública que não passe por um atento cuidado de cada um de seus 
sujeitos.  

 
Para aprimorar o trabalho do Serviço Social na instituição com relação ao atendimento 

humanizado, as sugestões apontadas foram especializações, capacitação e educação 

permanente para os profissionais, como também a participação de toda a equipe 

multidisciplinar. Salientamos a importância da troca de saberes e experiências profissionais 

e atualizações acerca das práticas humanizadas estabelecidas de acordo com Brasil (2006, 

p. 17) “[...] Segundo os Parâmetros de Atuação para o Assistente Social, é que o desafio da 

humanização é a criação de uma nova cultura de atendimento, pautada na centralidade dos 

sujeitos na construção coletiva do SUS”. Para que esta proposta se consolide, é preciso que 

os trabalhadores estejam motivados, com condições de trabalho dignas e salários 

compatíveis. Devem ser elaborados protocolos assistenciais e rotinas de trabalho e 

investimento na educação permanente das equipes, para repensar o modelo de atenção à 

saúde, e avaliar, constantemente, as dificuldades que se apresentam no processo coletivo 

de trabalho em saúde. É de suma importância a participação dos usuários nesse processo. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Serviço Social e a Política Nacional de Humanização são temas distintos e estão 

interligados em face da afinidade dos seus princípios direcionados ao bem-estar social, 

possibilitando a relevante discussão e explanação acerca do estudo realizado no ISEA, em 

se tratando do campo de estágio, como lócus da pesquisa. 

A insatisfação a respeito da elementar educação continuada em saúde, bem como 

acerca do número restrito de profissionais (em termos de quantidade e comprometimento 

com a prática humanizada) foram abordados como essenciais para a ampliação e a 

melhoria dos atendimentos qualificados e interdisciplinares de acordo com o Humaniza-

SUS, o qual é precariamente empregado pela equipe de saúde, segundo a maioria das 

Assistentes Sociais. Deixa a desejar a diligência em prol da autonomia cidadã e dos direitos 

sociais, fato este que representa uma lentidão na produção da saúde.  

O Serviço Social se demonstrou disposto a superar limites e dificuldades em nome da 

prática humanizada integrada ao Projeto Ético-Político defendido pela profissão, 
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reconhecendo a necessidade de especializações e embasamentos teóricos dispensados à 

equipe de saúde para a apreensão sistemática da PNH, visualizando a troca de 

conhecimentos interdisciplinares na perspectiva de solucionar problemas e promover a 

justiça social.  

Compreendendo, portanto, que, para se desenvolver condições dignas de saúde, a 

partir do conceito ampliado de saúde como resultante das políticas econômicas e sociais, é 

necessário que tanto o Serviço Social como os demais trabalhadores da área de saúde, 

tenham condições dignas de trabalho em ambientes adequados, com certa privacidade para 

atender o usuário, e até mesmo condições de salários dignos e igualitárias, o que restou 

ausente na referida instituição. Portanto, diante do exposto sabemos que a tão sonhada 

Humanização da Saúde, anda um pouco longe de ser realmente efetivada. 
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