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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica intitulada: A humanização do atendimento de enfermagem. O 
objetivo deste foi analisar a humanização do atendimento de enfermagem a partir da revisão 
bibliográfica. Dar atendimento humanizado não requer, necessariamente, dedicar mais tempo ao 
paciente ou ter condições de trabalho ideais (MEZZOMO, 2003). A metodologia foi de abordagem 
qualitativa e método de revisão bibliográfica conforme Mendes (2008). A coleta de dados foi por meio 
de busca no banco de dados da Scielo. Os critérios de inclusão foram exclusivamente artigos científicos 
em língua portuguesa, publicados na integra e disponível online, no período de 2014 a 2018 e de 
exclusão foram os estudos que não respondessem ao objetivo da pesquisa e que estivessem 
publicados anteriormente a 2014. A análise dos dados deu-se concomitante e após o termino da coleta. 
Os dados finais estão apresentados em 3 categorias como sendo: A Humanização como cuidado; A 
importância da humanização; e Atuação da enfermagem na humanização. O estudo evidenciou uma 
concepção básica a respeito do enfermeiro quanto às suas funções e atribuições. Uma profissão que 
é considerada a arte e a ciência de pessoas que cuidam de outras. Assim pode ser definido o papel do 
enfermeiro, profissional que está constantemente em contato com o processo de saúde/doença da 
população e que também atua na proteção, promoção e reabilitação do ser humano. 
 

Palavras chaves: Humanização, Urgência e Emergência e Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

 
This is a bibliographical research entitled: The humanization of nursing care. The objective of this study 
was to analyze the humanization of nursing care from the literature review. Providing humanized care 
does not necessarily require dedicating more time to the patient or having optimal working conditions 
(MEZZOMO, 2003). The methodology was qualitative approach and method of bibliographic revision 
according to Mendes (2008). Data collection was done by searching the Scielo database. The inclusion 
criteria were exclusively scientific articles in Portuguese language, published in full and available online, 
between 2014 and 2018 and exclusion were the studies that did not respond to the research objective 
and that were published before 2014. Data analysis occurred at the time of collection. The final data are 
presented in 3 categories as: Humanization as care; The importance of humanization; and Nursing 
performance in humanization. The study showed a basic conception regarding nurses regarding their 
functions and attributions. A profession that is considered the art and science of people who care for 
others. Thus, the role of the nurse can be defined, a professional who is constantly in contact with the 
health / disease process of the population and who also acts in the protection, promotion and 
rehabilitation of the human being. 
 
Keywords: Humanization, Urgency and Emergency and Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de humanização no âmbito da saúde começou a ser discutido e 

largamente utilizado a partir do ano de 1990 em resposta as criticas feita a pratica 

medica de atenção que teve inicio nos anos anteriores (DINIZ, 2001). 

Em 1948, na Declaração Universal dos Diretos Humanos são fundadas as 

noções de respeito a dignidade e equidade entre todos os Homens, Desse modo, 

afirma-se que a centralidade do que conceitua a humanização gira em torno da idéia 

de dignidade, valorização e respeito a vida do homem, dando ênfase a toda a 

amplitude ética que funda a relação entre profissional da saúde e o assistido dentro 

do ambiente de atendimento (ONU, 1948).  

A garantia de assistência à saúde está na Constituição Federal de 1980, 

que declara ser a saúde direito de todos e dever do Estado. A Lei 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 é a base legal que regulamente esse direito constitucional, 

instituindo o SUS. Diversas outras normas, como portarias, resoluções, decretos 

estabelecem de que forma o SUS deve ser organizar e funcionar (BRASIL, 2011). 

A Portaria º 1863/GM, em 29 de setembro de 2003 institui a Política 

Nacional de Atenção às Urgências, sendo posteriormente modificada pela Portaria nº 

1.600 de julho de 2011. A legislação que organiza as redes de urgência no Brasil 

estabelece alguns princípios do funcionamento dessa rede, como: Princípios, 

Métodos, Diretrizes e Dispositivos (BRASIL, 2013). 

Muitas questões a cerca de humanização no atendimento as pessoas que 

procuram os serviços de urgência e emergência, tem sido abordadas pela imprensa e 

pelos próprios usuários. A Humanização leva a refletir sobre planejamento mais 

diplomático, e com menos violação de direitos humanos por parte das instituições de 

saúde, dando facilidade á comunicação com os profissionais. Dar atendimento 

humanizado não requer, necessariamente, dedicar mais tempo ao paciente ou ter 

condições de trabalho ideais (MEZZOMO, 2003).  
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 A precariedade desses serviços não raro nos deparamos com 

corredores aglomerados de pacientes em macas sem colchões, sem privacidade, 

conforto ou segurança, à espera de atendimento e, ainda, vulneráveis a infecções 

cruzadas. Sendo assim, é necessária uma reflexão sobre uma humanização que vem 

sendo precariamente exercida em dias de hoje, predominando o avanço tecnológico 

e científico e, muitas vezes, fragmentando-se a atenção que deveria ser dispensada 

de forma mais humana (GALLO, MELLO, 2009). 

 A insatisfação dos pacientes que procuram atendimento nas UPAs’ tem 

crescido cada vez mais. Sem saber os motivos que os deixa tão indignado, surgiu à 

necessidade de desvendar quais os fatores que levam estes pacientes a se sentirem 

tão descontente com o atendimento. Neste sentido, este estudo objetiva analisar a 

importância do atendimento humanizado pela enfermagem, a partir da literatura 

científica. 

Nesse contexto, faz-se de grande importância uma reflexão por parte das 

instituições e pessoas envolvidas no âmbito da assistência à saúde, especialmente 

às relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, acerca da humanização, 

essa que vem sendo pouco exercida na atualidade, perdendo lugar para o avanço 

tecnológico e científico e, muitas vezes, tornando precária a atenção que deveria ser 

dada de forma mais humana. Assim, parte-se desse pressuposto para o 

desenvolvimento deste trabalho, visto que a humanização tem se tornado destaque 

nas discussões acerca da qualidade no atendimento de saúde e que o profissional de 

enfermagem é um dos principais responsáveis por esta prática. Tornando assim este 

trabalho um aprimoramento para os profissionais de enfermagem a cerca da 

humanização e como fonte de novas pesquisas. 

 

2. MATERIAIS E METODOS 

  

  A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de 

revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos (Mendes, 2008). 
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  A Revisão integrativa é um método de pesquisa utilizado desde 1980, no 

âmbito da Prática Baseada em Evidências (PBE), que envolve a sistematização e 

publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que possam 

ser úteis na assistência à saúde, acentuando a importância da pesquisa acadêmica 

na prática clínica. O principal objetivo da revisão integrativa é a integração entre a 

pesquisa científica e a prática profissional no âmbito da atuação profissional onde 

inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a tomada de decisão e 

a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de 

um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser 

preenchidas com a realização de novos estudos (MENDES, 2008). 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos 

científicos escritos nos últimos 5 anos e   disponíveis no banco de dados da Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-

se os seguintes descritores: Humanização, Urgência e Emergência 

Para seleção dos artigos serão considerados os seguintes critérios de 

inclusão: exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa e inglesa, 

publicados na integra e disponível online, no período de 2014 a 2018. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem 

ao objetivo da pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2014. A amostra 

final foi constituída por 10 artigos científicos selecionados pelos critérios de inclusão 

previamente estabelecidos. Dessa forma, foram encontrados 7 na base de dados 

SCIELO e outros 3 artigos na Biblioteca Virtual de Saúde. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

  

3.1. HISTÓRIA DA HUMANIZAÇÃO 

 

O termo humanização pode ser interpretado de várias maneiras, mas pode 

ser entendido nos serviços de saúde, como a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. 
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Antes mesmo da criação do SUS, o termo humanização já vinha sendo trabalhado no 

Brasil, recebendo influências e contribuições da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, da defesa em prol da assistência ao parto humanizado, da luta anti-

manicomial, e das demais críticas que se juntaram a estas, principalmente no que diz 

ao modelo de assistência à saúde existente (CONCEIÇÃO 2009). 

 
A partir dos anos 1990, a ideia de humanização passou a fazer parte do 

vocabulário da saúde com mais ênfase, inicialmente como um conjunto de princípios 

que criticavam o caráter impessoal e desumanizado da assistência à saúde, e que 

mais tarde foram traduzidos em diferentes propostas visando modificar as práticas 

assistenciais (VAITSMAN, ANDRADE, 2005). 

O Ministério da Saúde entende que tem a responsabilidade de tornar a 

humanização um movimento capaz de fortalecer o SUS como política pública de 

saúde. A partir daí, em 2003 foi criada a Política Nacional de Humanização (PNH) da 

Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde, também chamada de HumanizaSUS. 

Uma tarefa desafiadora, sem dúvida, e tem como foco a efetivação dos princípios do 

SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a Saúde Pública no 

Brasil (BRASIL, 2009). 

Os princípios da PNH são a transversalidade; a indissociabilidade entre 

atenção e gestão; e o protagonismo, a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos 

e dos coletivos. Com a PNH, o tema da participação em saúde assumiu novos 

contornos, ampliando-se na direção da inclusão protagonista e corresponsável de 

todos os envolvidos no processo de produção de saúde (BRASIL, 2012). 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi concebida para toda a rede 

SUS, visando, sobretudo, a qualidade do atendimento, nos serviços pré-hospitalares 

e hospitalares de urgência, as diretrizes para a implantação da PNH apontam para a 

organização do atendimento com acolhimento e classificação de risco, acesso 

referenciado aos demais níveis de assistência e implementação de protocolos clínicos 

para eliminar intervenções desnecessárias, respeitando a individualidade do sujeito 

(BRASIL, 2011) 
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3.2. HUMANIZAÇÃO E ÉTICA 

 

Humanizar na atenção à saúde é entender cada pessoa em sua 

particularidade, tendo necessidades específicas, e, assim, criando condições para que 

tenha maiores possibilidades para exercer sua vontade de forma autônoma, é tratar 

as pessoas levando em conta seus valores e vivências como únicos, evitando 

qualquer forma de discriminação negativa, de perda da autonomia, enfim, é conservar 

a dignidade do ser humano (FORTES, 2004) 

As ações do cuidar passam a ser éticas a partir do momento que envolve 

relações interpessoais, começando pela valorização da própria vida para respeitar a 

do outro, em sua complexidade e suas escolhas. (SOUZA, 2005). 

 

4. RESULTADOS 

 

No presente estudo, foram analisados 10 artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos e foram categorizados de três 

temática: Humanização como cuidado; A importância da humanização; e Atuação da 

enfermagem na humanização. A seguir, apresenta-se um panorama geral dos artigos 

analisados. O quadro 1 representa as especificações dos artigos incluídos no estudo. 

 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica  

 

TÍTULO AUTORES ANO TIPO DE ESTUDO 
Discursos sobre 
humanização: 
profissionais e usuários  
em uma instituição 
complexa de saúde 

Laura Ribeiro 
Ferreira,  
Elizabeth Artmann 

2018 Qualitativa, 
Exploratória 

Processo de 
enfermagem em centro 
obstétrico: perspectiva 
dos enfermeiros 

Tarciany Farias 
Fraga, Eliane Matos, 
Roberta Costa, Nádia 
Chiodelli Salum, 
Isabel Cristina Alves 
Maliska 

2018 Exploratório, 
Descritivo 
 
 
 
 

Os desafios da 
humanização dentro de 
unidades de pronto 

Tereza Emanuelle 
Holanda Pereira Leite, 

2018 Exploratória, 
descritiva com 

mailto:profaleilaribeiro@gmail.com


 
 

 

¹Graduando de Enfermagem pela Faculdade FIBRA, agma.1@hotmail.com; 
²Enfermeira Mestre. Professora no curso de enfermagem da Faculdade FIBRA de Anápolis e do Centro 
Universitário do Planalto – UNIPLAN DF, profaleilaribeiro@gmail.com,  

 

Atendimento: A visão 
dos gestores 

Francisco Ionário 
Nunes de Sousa, 
Vanessa Aguiar 
Ponte, 
Monaliza Ribeiro 
Mariano, Priscilla 
Mayara Estrela 
Barbosa, 
Thiago Moura de 
Araújo 

abordagem 
qualitativa. 

Humanização da 
assistência de 
enfermagem nos 
serviços de urgência e 
emergência hospitalar: 
um desafio 

Clara de Cassia 
Versiani, Keomas 
Máximo Silva, 
Tereza Cristina Silva 
Bretãs, Frederico 
Marques, 
Simone Guimarães 
Teixeira Souto, 
Daniela Oliveira Lima 
Magalhães, 
Lorena Roseli Rios, 
Débora Santos 
Rocha, 
Larissa Silva Teixeira, 
Leandro Barbosa 
Batista, 
Lorena Antunes 
Barbosa 
 

2013 Exploratório 
Descritivo 

Acolhimento com 
classificação de risco 
do serviço de Pronto-
Socorro Adulto: 
satisfação do usuário 

Pollyane Liliane Silva, 
Luciana Paiva, 

Veridiana 
Bernardes Faria, 
Rosali Isabel 
Barduchi Ohl, Suzel 
Regina 
Ribeiro Chavaglia 
 

2016 Pesquisa 
exploratória, 
descritiva e 
transversal com 
abordagem 
quantitativa 

Avaliação do usuário 
sobre o atendimento 
odontológico  
no Sistema Único de 
Saúde: uma abordagem 
à luz da humanização 

Suzely Adas Saliba 
Moimaz, 
Arinilson Moreira 
Chaves Lima, 
Cléa Adas Saliba 
Garbin, 
José Eduardo 
Corrente,  
Nemre Adas Saliba 

2015 Quantitativa 

Humanização do 
Atendimento em Saúde 

Geraldo Ballone 2014 Analítico, qualitativo 

Suporte humanizado 
em unidades de 
urgência e emergência: 

Camila Calhau 
Andrade, Leane 
Santana Lacerda, 

2013 Exploratório 
Descritivo 
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mais um desafio para a 
enfermagem 

Ramon Missias 
Moreira, Jules Ramon 
Brito Teixeira, Rita 
Narriman Silva de 
Oliveira Boer 

Fórum de 
Humanização: potente 
espaço para educação 
permanente de 
trabalhadores da 
Atenção Básica 

Naiára Casarin, 
Elizane Medianeira 
Gomes Pires, Lauana 
Borges Pedroso, 
Jessica Vaz Lima, 
Elenir Fedosse 

2017 Descritiva, 
Qualitativa 

Programa 
Articuladores da 
Atenção Básica: 
construindo 
humanização através 
do diálogo 

Giovanna Cabral 
Doricci, Carla 
Guanaes-Lorenzi, 
Maria José Bistafa 
Pereira 

2016 Qualitativa. 

Fonte: os autores (2018) 

5. DISCUSSÂO 

 

5.1. A HUMANIZAÇÃO COMO CUIDADO 

 

O acolhimento, o vínculo e a responsabilização são diretrizes da Linha do 

Cuidado e da própria Política de Humanização. Para que a Linha do Cuidado cuide 

de fato do usuário, os serviços de saúde devem se instituir de forma que seus 

processos de trabalho estejam qualificados e organizados desde o acolhimento na 

porta de entrada das unidades sendo realizados por profissional qualificado, 

significando atender bem, com escuta qualificada, dar resolutividade ao problema de 

saúde, se necessário, fazer um encaminhamento seguro. Isso tudo só é possível se a 

rede estiver operando baseado na Linha do Cuidado. (FERREIRA, 2018). 

Para humanizar, através da individualidade e integralidade do cuidado, o 

enfermeiro precisa desenvolver ações diferenciadas que superem o modelo tecnicista 

e mecanicista. É necessário que durante a implementação do processo de 

enfermagem, os indivíduos tenham espaço para falar e tirar suas dúvidas. Pois é uma 

das propriedades do processo de enfermagem viabilizar o vínculo entre enfermeiro e 

usuário desenvolvendo relações humanizadas. (FRAGA, 2018). 
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Os gestores do Sistema Único de Saúde têm por obrigação atender às 

demandas assistenciais da população, quando não consegue atender a essas 

necessidades, o usuário padece, às vezes, em longas filas de espera. Considerando 

essa situação, a integralidade de atenção à saúde deve ser vista sob a ótica não 

apenas da organização dos recursos disponíveis, mas principalmente do fluxo do 

usuário para o acesso a esses recursos. Garantindo a integralidade e a humanização 

das ações, é necessário realizar mudanças na produção do cuidado, a partir da rede 

básica, secundária, atenção à urgência e todos os outros níveis assistenciais, 

incluindo a atenção hospitalar, todas necessariamente dispostas em fluxos 

assistenciais nas linhas do cuidado (LEITE, et al. 2018). 

 

5.2. A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO 

 

Nesse contexto, há necessidade de incluir o significado de atendimento 

humanizado sob a ótica do acompanhante, que é possível de ser alcançada por meio 

de pequenas ações: olhar atento, escuta qualificada, ambiente adequado, material e 

equipamentos de boa qualidade, já que tanto o acompanhante quanto o paciente, 

entendem que esses recursos são fatores condicionantes para a humanização. Ainda, 

conceituando serviço humanizado, como aquele que em sua estrutura física, 

tecnológica, humana e administrativa valoriza e respeita a pessoa, colocando-se a seu 

serviço e oferecendo-lhe um atendimento com qualidade, há de se considerar as 

especificidades do ambiente e dos serviços de saúde interferindo diretamente na 

atuação dos profissionais, que em sua maioria assume atitude impessoal com 

dificuldade em atuar com humanização (VERSIANI, 2012). 

O acolhimento com classificação de risco é uma das diretrizes específicas 

da PNH, caracterizado pela escuta qualificada assegurando que todos sejam 

atendidos com prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco 

(SILVA, et al. 2016). 

Conforme autor citador anterior, Faz-se importante um acolhimento 

articulado a outras propostas de mudanças no processo de trabalho, como o 

ambiente, a formação do trabalhador, e o modelo de trabalho aplicado, são recursos 
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importantes para a humanização nos serviços de saúde, com isso espera ser bem 

atendido ao adentrar em um serviço de saúde, pois é a partir de um tratamento bem 

respeitoso e saudoso que se iniciam e estreitam laços importantes em situações 

delicadas da vida, em que um simples local de espera pode se tornar acolhedor. 

Dentre os dispositivos da PNH, estão os sistemas de escuta qualificada. A 

escuta do usuário significa, num primeiro momento, acolher todas as suas queixas ou 

relatos, mesmo quando não interessa diretamente para o diagnóstico e tratamento. 

Um bom atendimento é baseado na escuta do usuário, e no bom desempenho 

profissional, otimizando assim o processo da assistência, e permitindo que os 

profissionais conheçam mais seus pacientes e as prioridades de cada um deles 

(MOIMAZ, et al 2015). 

 

5.3. A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA HUMANIZAÇÃO 

 

Em observação da atuação da enfermagem o programa propôs um 

conjunto de ações integradas com o objetivo de mudar o padrão de assistência ao 

usuário nos hospitais públicos do país, melhorando a qualidade e a eficácia dos 

serviços prestados por essas instituições. Estabeleceu como metas fundamentais 

aprimorar as relações entre os profissionais de saúde e os usuários, entre os próprios 

profissionais em sua diversidade de funções, aí incluídas as funções de gestão e entre 

os hospitais e a comunidade, representada pelos Conselhos de Saúde (BALLONE, 

2014). 

Existe também possibilidades de implantação de um processo assistencial 

humanizado em unidades de urgência e emergência. Para isso devem ser 

desenvolvidos cursos de capacitação para as equipes de saúde com foco na 

assistência humanizada. O ideal é que na verdade esse processo de conscientização 

comece durante o processo de graduação, período em que os futuros profissionais de 

saúde estão sendo treinados e modelados para exercer tal função (ANDRADE, 2013). 

Sabe-se que as aprendizagens são efetivadas quando fazem sentido ao 

aprendiz, quando lhe trazem significado. Portanto, convém abordar as práticas de 
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humanização para o enfrentamento dos problemas, fazendo emergir soluções a partir 

dos desafios encontrados nos serviços de saúde, e, assim, mantendo-se potentes na 

educação permanente dos trabalhadores, como previsto na Política Nacional de 

Humanização (CASARIN, 2017). 

A ideia central é a de promover uma cultura de valorização da qualidade do 

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

suas subjetividades e aspectos culturais, e de valorização dos profissionais e da 

comunicação entre eles. Estes aspectos possibilitam a democratização das relações, 

a comunicação e diálogo entre profissionais e pacientes, sendo eles vistos como 

sujeitos ativos. Portanto, a prática de saúde, ao incorporar os aspectos da 

humanização, abre um novo campo de possibilidades para a melhoria da qualidade 

do atendimento e para a promoção de uma nova ordem relacional que considere o 

reconhecimento da alteridade no diálogo (DORICCI, 2016). 

 Um ponto em comum entre os artigos lidos diz a respeito da importância da 

capacitação e do treinamento das equipes de saúde, principalmente daqueles que 

possuem muitos anos de serviço e que já estão acostumados com uma rotina, muitas 

vezes fria, centrada somente no cuidar, deixando as vezes de lado a função de assistir 

integralmente o doente e seus familiares. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo atendeu aos objetivos propostos e possibilitou o 

aprofundamento do tema humanização da assistência de enfermagem tornando 

evidente que o trabalho dos profissionais de saúde, especificamente o do profissional 

enfermeiro (a) em hospitais de urgência e emergência é bastante estressante, por não 

ter um espaço físico adequado para atender a demanda, sobretudo, há uma falta 

desses profissionais devidamente qualificados para atuar neste campo.  

Outro ponto bastante relevante apontado neste estudo, é em relação a 

construção de estratégia nos serviços de urgência e emergência que possibilita a 

humanização não só para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde. 
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Foi ressaltado ainda sobre a importância do trabalho em equipe nesses serviços, pois 

leva tanto a integração dos profissionais, como a assistência se torna mais 

humanizada. 

Este estudo poderá contribuir para que a enfermagem tenha conhecimento 

acerca da humanização. Para tanto este estudo torna-se relevante, pois poderá 

auxiliar o acadêmico de enfermagem na assistência aos usuários do SUS, aos 

docentes na prática de ensino, a equipe multiprofissional que atuam na atenção básica 

e por fim estimular o desenvolvimento de novas pesquisas na área.  
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